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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1. — Ускоци, некадашње црногорско племе, налазе се у северном

делу СР Црне Горе, југоисточно од Дурмитора, у сливу речице Тушиње,

леве притоке реке Буковице. Они се с југа граниче повијарцем планине

Јаворја све до горњоморачких катуна на овој планини. Источну границу

Ускока чине Обла глава више села Сировца, западна ивица велике шуме

Семољ, село Крња Јела, Црвена греда, крњojeлске планинске ливаде,

све до Старца. Са североисточне стране границу Ускока чини Брцка,

велика бјелопавлићка испаша, са севера река Тара, а са северозапада

некадашње црногорско племе Шаранци, који иако имају овакво име,

сматрају себе Ускоцима. Са западне стране границу чине Округлица,

Pacoа, тимарска планина, село Тимар, река Буковица до горја на оброн

цима Јаворја југоисточно од варошице Шавника.

Као што се види, Ускоци захватају део планине Јаворја, десну и

леву страну речице Тушиње, читаву централну јужну падину планине

Сињајевине, затим централни део површи ове планине.

Главна насеља Ускока јесу: Малинско, Струг, Сировац, Тушиња,

Баре, Корита и катуни на Сињајевини и Јаворју. Чувени су ускочки

катуни: Отмичевац, Закоси, Шљеме, Јечишта на Сињајевини, Кравица

и др. на Јаворју.

Треба имати на уму да катуни на Сињајевини и на Јаворју не пред

стављају посебно становништво, већ оно исто које живи у Барама и

Сировцу и које с пролећа издиже на Сињајевину и с јесени здиже у

села; тако је, само у мањој мери, и на Јаворју.

Од југа на север Ускоци се протежу на простору од око четрдесетак

километара, а по ширини, са запада на исток, на простору од око десет

до петнаест километара.

Ускоци су потпуно планински, забачен и тешко проходан крај.

2. — Ускоци су раније чинили саставни део Херцеговине и нала

зили се на њеној крајњој источној ивици, а у састав Црне Горе ушли

су 1878. године, после Берлинског конгреса.
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До уласка у састав Црне Горе (1878) Ускоци су били, тако рећи,

ничија земља и ни под чијом управом. Били су у затуреном планинском

крају на тромеђи турских власти у Колашину, Херцеговини и Пљевљима.

Насељавали су се ускоци, дакле, у овај крају коме се није осећала готово

никаква турска власт, а који је био, особито горе по високим планинама,

готово пуст. Да су били слободни и сами собом управљали, види се и

по томе што су Турци не само преговорима већ и насилно, оружјем,

хтели да натерају Ускоке да им плаћају данак. Доскора је у Ускоцима

живела врло снажна традиција о тешким борбама које су Ускоци водили

против многих турских најезда и чета. Али се они не дадоше покорити;

при томе треба имати на уму и то да овај планински крај није био еко

номски без интереса за Турке, јер су травом богати пашњаци на Сиња

јевини и Јаворју били прекриљени многим крдима ускочке стоке. Ускоци

су Турцима сметали и због тога што су се они, Ускоци, каткад дизали

у чете и упадали у турске крајеве пленећи стоку и жито.

3. — Ускоци су окружени овим великим насеобинским крајевима:

обема Морачама и Колашином са истока, Санџаком са севера, Дробња

цима и Пивом са запада и Бијелом и Лолом са југа. Према томе, ускочки

говор се налази у склопу источнохерцеговачких говора и потпуно је

окружен њима. Као такав и по својим битним цртама улази у састав

најмлађих новоштокавских говора.

4. — Ускоци досад нису поближе проучени ни историјски, ни

антропогеографски. Али и колико се наука њих дотицала, готово увек

их је убрајала у Дробњаке, тј. сматрала их је саставним делом Дробњака.

То се лепо види из радова Светозара Томића, Андрије Лубурића, др

Јована Вуковића и других.“ Св. Томић вели: „Источна села дробњачка,

која се налазе с леве стране Буковице, а у сливу су реке Тушине, нази

вају се Ускоци — ускочки крај дробњачки“.“ Овде „су села: Тушина,

Струг, Сировац, Баре Тушинске и Малинско“.“ Из овог, а и из многих

других места у његовом спису види се да С. Томић сматра Ускоке делом

Дробњака. Али не само то. Он као да осећа да ту нешто није у реду, па

се труди да докаже своју тезу, наиме да су Ускоци саставни део Дроб

њака. „Каже се, вели он, четири капетаније дробњачке (дробњачка,

ускочка, језерска и шаранска) и три батаљона дробњачка (дробњачки,

ускочки и језерско-шарански)“.“ Лубурић је у својој књизи под насло

вом „Дробњаци“ проучио и Ускоке. Др Ј. Вуковић, проучавајући је

зичке црте Дробњака, захвата и ускочку територију као дробњачку.

Међутим, све то, мислим, није тачно. Ускоци нису Дробњаци;

историјски, етнолошки, географски и ни на који други начин они не

чине саставни део Дробњака. Они не само што се нимало не осећају Дроб

* Светозар Томић: Дробњак, антропогеографска испитивања (Српски етно

графски зборник, књ. IV, Насеља српских земаља, књ. I, Београд, 1902); Андрија

Лубурић: Дробњаци, племе у Херцеговини, Београд, 1930; др Јован Вуковић: Говор

Пиве и Дробњака, Београд, 1940.

* О.c., 451.

* Ibid., 451.

* Ibid., 479.
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њацима већ се истински љуте кад их неко назове Дробњацима. Иако су

раније много ценили и поштовали своје западне суседе, Дробњаке, иако

их и данас исто тако цене и поштују, Ускоци ће, кад их ко наљути нази

вајући их Дробњацима, рећи да су Дробњаци доскора били турско робље

а да они, Ускоци, то никад нису били откад су дошли у ове горе. Живећи

заједно, помажући једни другима у свему, ратујући заједно противу

Турака, они су се, иако су овамо дошли из разних праваца и представ

љају различите етничке целине, током времена толико међусобно збли

жили да се осећају као посебно, самостално племе у односу на свако

друго племе, па и у односу на Дробњаке. Да Ускоци стекну посебно

племенско осећање, учинила је много, разуме се, и сама администрација,

која је била независна од администрација сваког другог племена, па и

од дробњачког. Ускоци су имали своје посебне војводе, кнезове, капе

тане, потпуно независне од оних у Дробњацима. Сем тога, и војно су

били посебно организовани; имали су у организацији црногорске војске

свој посебни батаљон, а пре уласка у састав Црне Горе (1878) самостално

су углавном ратовали против Турака. И сам Лубурић вели на једном

месту да се Ускоци из села Струг, Малинско, Сировац, дакле са целе

ускочке територије, и данас не осећају и не признају Дробњацима, него

се у свакој прилици казују Ускоцима.“ Лубурић даје и ово објашњење

таквог осећања и расположења Ускока: „То долази отуда што су они од

времена ускакања у поменута места скоро увек били слободни и у сталној

борби с Турцима, док су остали делови Дробњака, као изложенији,

бивали покоравани од Турака”.“ Племенска индивидуалност Ускока

види се и из песничких дела краља Николе. У његовим познатим Колима

црногорским племенима о Ускоцима се, између осталог, пева:

„А махнити Кршикапа

Под Сировац што мудрује,

Зар за Босну ишта мари,

За Бугарску стало му је“,“

а за Дробњаке:

„Зенђили је Дробњак био,“

дакле, реч је о два племена, а не о једном.

Истина, изгледа да се ускочка територија пре него што су је Ускоци

населили, најпре, бар појединим својим деловима, сматрала дробњачком,

а не, рецимо, колашинском или пљеваљском. Ово се првенствено од

носи на Тушињу, или боље — онај део њене територије од данашње

варошице Боана на запад, онде где живе Церовићи и Чуровићи. Тако

Новицу Церовића, који је био из Тушиње, у науци и иначе називају

* О.c., 189.

* Ibid.

* Цјелокупна дјела Николе I Петровића Његоша, књ. I, Цетиње, 1969, 314.

* Ibid., 313.
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час дробњачким час ускочким војводом, Тушиња је, свакако, постепено

урасла у ускочки племенски организам, особито откад је административно

чинила саставни део ускочке капетаније. Но не само то већ и село Тимар,

на самој западној граници Ускока, које је чиста дробњачка територија,

знатно се приближило Ускоцима откад је уклопљено, особито између

два светска рата, у управни организам Ускока, у боaнску општину, данас

боанску месну канцеларију; Тимарани су типичан представник зонског

становништва, тј. становништва које чини прелаз између становништва

два краја, међустановништво. -

Све ово о племенској индивидуалности Ускока навео сам не само за

то што је то потребно рашчиститити науке ради већ у првом реду из извес

них језичких разлога који ће се видети касније из овог рада.

5. — Сам назив Ускоци показује да Ускоци у Ускоцима нису аутох

тоно, домородачко, већ дошљачко, ускочко становништво. Свега не

колико породица, међу њима Чуровићи, Ђуришићи, Шећковићи, Барци

и још неке, населило се на терене данашњих Ускока (углавном у Туши

њу) још у време првог насељавања ових крајева од стране српских пле

мена или краће или дуже времена после тога. Тако мисли А. Лубурић“.

Св. Томић, међутим, вели да су Курепи, од којих данас нема никога

у Ускоцима, а било их је доскоро, једини староседеоци Ускока, у Ту

шињи.“ -

Ускоци су почели насељавати своју данашњу територију још у

18. веку. У почетку је било ускока мало, „ускакање“ је било углавном

појединачно, али и породично. Бројни пораст Ускока током 18. и 19.

века био је двојаке природе: а) стално су „ускакали“ нови ускоци и

б) поједине ускочке, већ настањене породице увеличавале су се природ

ним прирастом. Да би се колико-толико ближе видело време доласка

Ускока, навешћу овде време досељавања у Ускоке неколико већих по

родица: Зековићи (Баре Сировачке) око 1710, Петрушићи (Струг)

1789, Бијелићи (Баре Сировачке) 1792, Вујачићи (Струг и Боан.) 1797,

Перошевићи (Сировац и Тушиња) 1809, Ашани (Сировац и Баре Си

ровачке) 1830, Микићи (Сировац) око 1830, Баковићи (Сировац) 1897.

итд.

Исто тако важан моменат као време досељавања Ускока јесте и

питање одакле су се све Ускоци доселили на своју данашњу територију.

Поуздано је утврђено да је досељавање било или директно или посредно,

тј. да је нека породица кренула из свога места пребивања, задржала се

после на једном, два или више места, па тек „ускочила“ у Ускоке. По

свему томе судећи, тј. судећи у првом реду на основу онога што причају

сами старији представници појединих породица, већина Ускока је ипак

директно дошла у ускочки крај. Исто тако се сигурно зна за готово све

* Ор.cit., 189. Као што је већ речено, нема писаних извора о пореклу и времену

доласка Ускока, већ се то одређује на основу традиције, знања и сећања старих љу

ди. И данас, кад некога од Ускока упитате одакле је и кад се досетио, одговориће

вам готово увек брзо и без двоумљења. Представници оних неколико породица,

међутим, не умеју ништа да вам кажу одакле су и кад су се доселили, што је несум

н„Иво ЗНаК да се То десило Давно.

** Ор.cit., 436.
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ускочке породице одакле су дошле у Ускоке. Тако се за Церовиће

(Тушиња) зна да су овамо дошли из Церовице у Рудинама (никшићки

крај), Алексићи (Малинско) из Гацка, Гиљени (Струг) из Марковине

близу Цетиња, Полексићи (Струг, Зуква, Боровац) из Трепче у Бања

нима, Требљешани (Струг) из Требјесе крај Никшића, Вујачићи (преко

Љевишта у Горњој Морачи у Струг) из Требјесе код Никшића, Мрда

ковићи (преко Мораче у Малинско) из Гацка, Мештери (Малинско)

из Гацка преко Мораче, Ћеранићи (Малинско) из Гацка, Жижићи

(Струг, Сировац) с Чева преко Роваца, Вилићи (Струг) из Гацка, По

повићи (Струг) из Жупе никшићке, Тодоровићи (Малинско, Сировац)

из никшићког краја, Ћетковићи (Струг) из Озринића, Голубовићи (Ма

линско) из Горњег поља (Никшић), Додери (Малинско) из Гацка, Го

ведарице (Малинско) из Пиве, Вуковићи (Малинско) из Гацка. У

Тушињу су се доселиле, поред Церовића, још и ове породице: Пероше

вићи са Чева преко Роваца и Горње Мораче, Јовићи из Шаранаца, Гa

шовићи из Пиве, Радановићи из Фоче, у Сировац: Стожинићи из Ко

лашина, Кршикапе (Баре) из Никшићке жупе преко Прошћења у Кола

шину и Горње Мораче, Микићи из Колашина преко Малинска, Ровчани

(од Булатовића) из Роваца, Баковићи из Колашина преко Горње Мора

че, на Баре: Јелићи из Прошћења, Грдинићи из Поља (колашинских),

Ашани (Баре и Сировац) из Аса у Васојевићима (међустаница: Горња

Морача), Тмушићи из Куча (преко Прошћења у Колашину), Станићи из

Куча (преко Прошћења), Бијелићи из Колашина, Ристићи из Куча преко

Колашина, Матијашевићи из Вранеша у Санџаку, Радојевићи (Јасеновци)

из Јасенове у Доњој Морачи итд. . “

Као што се види, места из којих су се Ускоци доселили јесу: Гацко,

никшићки крај (Жупа никшићка, Рудине, Церовица, Трепча, Требје

са — после друге разуре, 1789. год., Горње поље, Бањани, Озринићи),

санџачки крај, из Прекотаре (Доњи Колашин, Горњи Колашин, Прошће

ње, Вранеш, Поља колашинска), затим Марковина и Чево у ужој Црној

Гори, Кучи, Васојевићи, Фоча, Пива, Шаранци, Доња и Горња Морача,

Ровца и др., — Ускоци су се, дакле, досељавали са свих страна, а нај

важнији су правци: никшићки крај и из Прекотаре, а најважније међу

станице: Горња Морача и колашински крај.“ - -

6. — Не треба изгубити из вида да је цео крај био насељен чистим

православним елементом, без икаквих конфесионалних или националних
примеса. Х. --

7. — Цео овај крај био је без икаквих школа, писмености, књига

и сл. све до седамдесетих година 19. века; нешто старих књига,искључиво

за црквене потребе, могло се наћи једино у манастиру Подмалинско и у

цркви у Тушињи. Прва основна школа основана је на Боану око 1870.

* Овај део о пореклу Ускока и времену њихова доласка у Ускоке израђен је

углавном на основу већ поменута два дела С. Томића и А. Лубурића, као и на основу

онога што сами Ускоци знају и причају о местима из којих су се доселили и времену

свог ускакања. При томе сам се служио и радом проф. Милана Вујачића Двије разуре

Требјешана и постанак племена Ускоци у Црној Гори (Глас ССLХХХ САНУ, Одељ.

друштвених наука, књ. 15, Београд, 1971). - * -
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године. Први помен о њој имамо 1874. год. То је извештај о успеху

30 ученика I, II и III разреда. Извештај је потписао настојник манастира

Подмалинска М. Ранковић. У мају 1875. школу на Боану, која је тада

имала 26 ученика у I, 19 у II и 3 у III разреду, обишао је учитељ Митар

Кнежевић. Школске 1880/81. год. учитељ у ускочкој школи био је

П. Рајковић; број ученика се није повећао (I разред: 27, II: 3, III: 1).

У писму министру од 12. нов. 1880, поред потписа учитеља Рајковића,

стоји „Буван“. Школске 1881/82. год. учитељ је био Загарчанин, а

17. јануара помиње сеучитељ Илија Јовановић. Загарчанин се као учитељ

помиње и 1883. год., кад је у школи било 14 ученика у I, 15 у II и 17 у

III разреду.“ Доцније је број ђака постепено растао и учитељи се сме

њивали. Учитељи су све до двадесетих година 20. века били из других

крајева, а отада је бивало и домаћих учитеља, тј. учитеља из самих

Ускока.

Дуго, дуго, све до ослобођења 1944, у Ускоцима је постојала једна

једина основна школа, она на Боану. У њу су долазила деца (у почетку

само мушка, а после и понеко женско) из целих Ускока, из низинских

села: Тушиње и Сировца и из планинских села: Малинска, Струга, Бара

и Тимара. За ову децу из планинских села силазак у школу низ велике

стрмине и повратак уза њих био је заиста тежак, и далек.

Тек после ослобођења основане су основне четворогодишње школе

у свим већим селима (на Барама, у Сировцу, у Стругу, Малинску и Ти

мару), а основна школа на Боану претворена је у осмогодишњу. Поред

домаћих учитеља и наставника, и данас у тим школама има учитеља и

наставника „са стране“, неускочких.

Управно место Ускока било је и сада је варошица Боан, раније

капетанија, између два рата општина, а данас месна канцеларија. У њему

је раније била једна опанчарска и једна кројачка радња и пошта, а данас

има две трговинске радње, једну кафанско-ресторанску радњу, пошту

и здравствену станицу.

Мало је које дете по завршетку основне школе слато раније даље

на школовање; понеко је слато куд у Црну Гору на учење каквих-таквих

војних школа, или у Србију, где су достизала висок степен образовања.

Ни из Црне Горе ни из Србије ова се деца, по завршеном школовању,

нису враћала у Ускоке. После првог светског рата, тј. између два светска

рата, велики број ускочких студената, који су завршили матуру у Никши

ћу, у Пљевљима или другде, расуо се по целој Југославији, а највише их

је било у Београду. Ови младићи, а и понека девојка, ни као студенти,

ни доцније, по завршеној школи, као професори, судије, инжењери,

лекари итд., нису се враћали у свој крај, већ су остали тамо где би за

посљење добили; у Ускоке су долазили лети на месец-два дана. Они који

су одлазили „у свет“, по целој Југославији, и враћали се у Ускоке да

у њима наставе раније започети живот — били су сеоски младићи који

су служили војни рок; они су се, дакле, враћали у свој родни крај после

** Наведени подаци се налазе у Државном архиву СР Црне Горе и добио сам

их љубазношћу његовог управника Ђ. Перовића, на чему му најлепше захваљујем.

Ранија архива боaнске основне школе није сачувана.
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војне обуке у неком месту негде у Југославији, што се, разуме се, дешава

и данас.

Раније је понеки Ускок имао понеку побожну, црквену књигу, а

после су се по кућама могле наћи и народне „пљесмарице”, обично у

издању панчевачке браће Јовановића; сем њих продирале су овамо и

народне приповетке, а и по која књига другог карактера. Данас при ос

новним школама, а и ван њих, има већ приличан број књижница. Између

Два рата долазили су овамо београдски дневни листови „Политика“

и „Време“, као и недељни лист „Слободна мисао“ из Никшића, а

данас београдски листови „Борба“ и „Политика“ и цетињска односно

титоградска „Побједа“.

Поред књига, дневних листова и часописа, у Ускоцима се данас

сусрећу, чак и по најзабитнијим крајевима, батеријски радио-апарати

(електрично осветљење је дошло до Боана, али га по другим местима у Ус

коцима још нема) и транзистори и слушају се, између других, и емисије

радио-станица у Титограду, Сарајеву, Београду, Новом Саду и Загребу.

Данас се неписменост може у Ускоцима срести још само међу нешто

старих људи и жена.

8. — Ускоци су раније били крај „одсечен“ од света, особито у

време кад снегови, с јесени па све до пролећа, прекину готово сваки

покрет становништва. Колски пут, онај од Буковице до Боана, као крак

колског пута Шавник-Жабљак, изграђен је нешто пре другог светског

рата, али је саобраћај на њему и данас доста редак и нередован. Па и

овај пут дохвата само мали део Ускока, онај у долини Тушиње, који

насељавају Чуровићи и Церовићи. Сав остали део Ускока је беспутан

и тешко проходан. Према томе, кад је хтео некуд да иде, Ускок је то

могао учинити само пешке или на коњу. А кад су се већ једном населили у

Ускоцима, Ускоци су из њих одлазили само кад су морали. Било је људи

и жена чији је читав живот протекао у видокругу од десетину-две кило

метара; ускочке везе са спољним светом биле су врло ретке и нередовне.

Нешто редовнијих одлазака у најближе градове (Никшић и Пљевља)

било је с јесени, када је требало продати јаловиње и снабдевати се за

зиму неким неопходним артиклима (гас, со итд.), и с пролећа, када би

по домовима понестало жита, те је ваљало ићи у град и дотеривати ову

неопходну намирницу; никшићки, пљеваљски и колашински пазар били

су, дакле, једина места где се Ускок могао срести, и то углавном у па

Зарне дане, и разуме се, после 1878, односно 1912. Сем тога, одлазили

су Ускоци понекад, врло ретко, и још даље— до Котора, Рисна или ког

другог приморског места, у првом реду ради продаје утовљене стоке

или куповине жита или „робе“; и до Цетиња, из каквих судских, чаз

бених и сл. побуда. Иако не у оноликој мери као из приморских крајева,

ипак је било и из Ускока одлазака углавном на рад у Америку, али ваља

додати да су се ти људи врло ретко враћали у Ускоке.

Што се тиче ближе околине, Ускоци су најчешће и готово једино

комуницирали са Дробњацима, Шаранцима и Горњоморачанима; то су

крајеви с којима су Ускоци били у непосредном додиру, а сви други

суседни крајеви су некако и природним путем оштро одвојени од Ускока:

на северу дубоки кањон Таре, а на југу и западу високи бедем планинског



16 Милија Станић

ланца Јаворје — Војник. У ове крајеве (Дробњаке, Шаранце, Горњу

Морачу) Ускоци одлазе углавном по каквом послу, приликом слава,

женидаба, удаја, у походе тамо удатим девојкама итд., као што и људи

из оних крајева, из истих разлога, долазе овамо, у Ускоке.

Треба овде додати да се на Сињајевини, на истоку од ускочких кату

на, налази бјелопавлићка планина, коју су Бјелопавлићи добили још од

краља Николе; овде они лети имају своје катуне, чија испаша, Брцка,

допире до ускочких катуна у Старцу, а на Округљаку, цетралном бјело

павлићком катуништу на Сињајевини, окупља се о Илину дне огроман

вашар, на који, сем Морачана, Штитаричана и др., у великом броју до

лазе и Ускоци. У позну јесен, кад се бјелопавлићке породице врате у

Бјелопавлиће а на Сињајевини остану још само њихови чобани са стоком

ради това ове, доста често се дешава да се „брцки“ чобани преселе на

ускочка пасишта у Старцу и ту, заједно са ускочким чобанима и стoкoм,

остају до у позну јесен. Ипак морам рећи да је језички утицај ових Бје

лопавлића на говор Ускока тако рећи никакав. Ускоцима је бјелопавлићка

лексика, а особито наглашавање, интересантна, каткад и чудна: Ускоци

умеју да језички имитирају Бјелопавлиће (и то увек са неким добродуш

ним подсмехом), али никад не говоре као они.

У последње време, од завршетка првог светског рата, далеко су

се помакли видици ускочког човека; изишао је он сад из својих уских

ускочких граница не само у оближње црногорске крајеве већ и у југо

словенске. Четири су углавном врсте ових ускочких одлазака „у свијет“

(ја овде, разуме се, мислим на одласке који су имали своје повратке у

Ускоке) у новије време: прво, деца која заврше основну школу у Уско

цима одлазе у оближње или даље градове да уче гимназију или коју

другу средњу школу, али се по завршетку школске године враћају у

Ускоке, где остају до почетка наредне школске године; друго, ускочки

студенти уче на свим југословенским универзитетима и вишим школама,

особито у Београду, Загребу и Сарајеву, али лето већином проводе у

Ускоцима; треће, један део ускочког становништва, идући за послом,

расуо се, особито после другог светског рата, по целој Југославији,

„одселио се“, али многи представници ових одсељеника проводе летњи

одмор у Ускоцима, као што има доста Ускока који стално живе у Уско

цима а који с времена на време одлазе к својима негде у Југославији оста

јући кад краће кад дуже време, па се опет враћају у Ускоке; четврто,

младићи стасали за служење војног рока редовно одлазе у разна места

по Југославији, па се по завршетку служења у војсци враћају у Ускоке

(овог одлажења на служење војног рока било је и у време црногорске

државе, али далеко мање).

Сем покрета у свет ван Ускока било је, као што се и досад могло

видети, померања и у самим ускочким границама. Малинштани су, на

пример, раније имали своје катуне не само по Јаворју већ и по Сињаје

вини (Расоa), неки су с Бара Сировачких силазили у Сировац, неки из

Сировца на Баре Сировачке, има породица које су са Струга или Ма

линска силазиле у Сировац или Тушињу итд. Али крај свега тога сва

ова села по Ускоцима, која, додуше, представљају посебне насељске

индивидуалности, чврсто су међусобно повезана пословним, женидбе
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ним, удадбеним и другим везама. Унутрашња комуникативност далеко

је, природно, већа од спољашње; тако је било све до у последње време.

Све то заједно — неприступачност и изолованост ускочког краја,

слаб додир Ускока са представницима других говора, релативно врло

касно оснивање основних школа и позно продирање књига, новина и

радија у ове крајеве итд. — све је то учинило да овај говор сачува готово

све своје црте до најновијег времена, тако рећи до наших дана. Та кон

зервација језичких црта услед специфичног друштвеног развитка и спе

цифичних природних прилика и учинила је да се доста дуго одржи и

језичка физиономија овог говора. Другим речима, овај говор у свом

развоју (тј. од тренутка формирања ускочког племена) није претрпео

знатније утицаје околних говора, нити су се, све до најновијег времена,

вршиле знатније међусобне нивелације ускочких говорних црта и го

ворних црта суседних говора.

9. — Како се формирао ускочки говор? Какав је његов положај

међу суседним говорима, његов однос према њима? Има ли он своју

физиономију у односу на ближе и даље говоре који га окружују, управо

на говоре чији су неки представници дошли овамо у Ускоке и остали ту

да живе, или он представља механички збир тих говора?

Као што је већ речено (в. т. 5), Ускоци су дошли у Ускоке из раз

них ближих и даљих крајева и донели собом, природно, говор крајева

из којих су дошли. То значи да су Ускоци, ускачући у Ускоке, доносили

собом говор гацког, никшићког, чевског, цетињског, кучког, васојевић

ког, колашинског, санџачког, доњоморачког и горњоморачког, пивског

и дробњачког краја. Према томе, требало би да ускочки говор не пред

ставља јединствен, природно израстао говор, већ механичку суму тих

разних говора, поготову зато што заједнички живот Ускока релативно

није дуго трајао.

Тако треба претпоставити.

Међутим, треба сагледати и друге чиниоце овог процеса. Пре свега,

истина је да су Ускоци доносили у свој нови завичај говор свог краја,

краја из ког су дошли. Али треба одмах додати да је већина Ускока дош

ла са терена који су језички врло блиски (Гацко, никшићки крај, сан

шачки крај, колашински и морачки крај); све су то новоштокавски говори

источнохерцеговачког типа; једино колашински и доњоморачки говори

имају нешто црта старијих новоштокавских говора. Услед тога, те го

ворне сродности Ускока из разних крајева, није могло ни бити језичког

„судара” и нелагодности међу њима кад су се настанили један до другога

по ускочком крају. Једини изузеци од тога били би они Ускоци који су

дошли овамо са старијих новоштокавских терена (околина Цетиња,

Чево, Кучи) и собом донели свој старији новоштокавски говор. Они су

могли језички сасвим одударати од своје остале ускочке млађе новошто

кавске средине; особито је подвојеност могла изазвати и одржавати је

велика разлика у систему акцентуације — ту су се сукобиле старија

(непренесена) и млађа (пренесена) штокавска акцентуација. Али ни овај

моменат није био пресудан за судбину ускочког говора. Пре свега, они

који су дошли из уже Црне Горе и из Куча нису били многобројни, а

2. Дијалектолошки зборник
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сем тога њихов долазак углавном није био директан, већ понекад и преко

две и више међустаница, па је и њихов језик пролазио кроз филтере

нових језичких средина; тако су, као што се зна, подбишћки (кроз који

су прошли кучки Ускоци) и горњоморачки филтер — млађег новошто

кавског, источнохерцеговачког карактера. Тако су ти говори, још пре

него што су донесени у Ускоке, могли доста изгубити од своје стародо

мовинске, аутохтоне, старије новоштокавске оштрине и колико-толико

се приближити источнохерцеговачким говорима. У сваком случају, ако

се у тим говорима и нису десиле велике промене пре него што су донесени

у Ускоке, у њима је на путу ка Ускоцима започео процес раслојавања.

Ипак су све то припремни процеси, претпроцеси формирања ускоч

ког говора. Битно је у целој овој ствари питање шта се збило са говором

Ускока кад су се они већ нашли на ускочкој територији.

Само од себе је јасно да је ускочки говор добио своју данашњу

физиономију на ускочком тлу.

Та констатација садржи у себи неколико компонената. Прво, ус

кочки говор није остао онакав какав је био кад су га Ускоци донели из

места свог одсељавања, тј. он не представља механички збир оних го

вора које су Ускоци овамо донели. Друго, заједнички је живот Ускока

утицао да у ускочком говору почну извесна померања, извесни процеси

који су водили ка индивидуализацији овог говора, ка његовој особености

у односу на суседне говоре, као и у односу на говоре које су Ускоци до

нели овамо. Треће, заиста је интересантна чињеница да су разлике за

релативно кратко време готово радикално уклоњене, тј. да је изграђен

јединствен говор за све Ускоке. При томе је, вероватно, један од доне

сених говора, највећи или највиталнији, узео на себе функцију форман

та, при чему је и сам трпео измене, упијајући у себе друге говоре и одба

цујући оно у њима што је одударало. Ускоци се нису одједном населили

у свој данашњи крај. Они Ускоци који су се доцније досељавали, кад

се ускочки говор био већ колико-толико оформио, говорно су се утапали

у нову говорну средину. Нивелација разних црта у правцу јединственог

језичког израза била је толико потпуна да је од целокупне издиферен

цираности донесених говора остала неуклоњена једна једина повећа црта.

Наиме, међу оним Ускоцима који су овамо дошли из никшићког краја

(Струг, Малинско) процес асимилације и контракције вокалне групе ао

у активном партициту и у још неким категоријама није ишао, као у хер

цеговачким говорима, у правцу вокала о, већ, као у црногорским гово

pима, у правцу вокала а : поша, писа, каба. Северну границу ове црте

у ускочком говору чине реке Тушиња и Буковица низводно од места где

се у ову улива Тушиња. Али се и на тој територији сусрећу и форме са

о: пошб, кабд, писб, као што је то редовна појава у свим крајевима Ускока

северно од поменуте границе. Међутим, ако ускочки говор није успео

да елиминише и ову црту, он ју је у извесној мери ипак прилагодио себи:

као што се види, старија новоштокавска акцентуација пребачена је у

модерну штокавску акцентуацију (писа «писа, каба скаба).“ Поједи

начни случајеви (какав, нпр., представља једна жена која је удадбеним

“ Исту појаву бележи и Ј. Вуковић за пивскодробњачки говор, ГПД, 2.
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путем дошла у Ускоке) са цртама говора уже Црне Горе или ког другог

ближег или даљег говора не могу се, наравно, узимати као карактеристике

овог говора, те су у овом раду занемарени. Као што је већ напоменуто,

ти појединачни случајеви (тј. црте туђе овом говору) нису биле у стању

да утичу на токове ускочког говора; напротив те су се црте претапале

у црте овог говора, тј. временом ишчезавале. Зато би, разуме се, било

сасвим погрешно кад би данас неко извео какве закључке о ускочкој

акцентуацији на основу записа акцента говора поменуте цетињске не

ВеCTe.

Кад се овде говори о индивидуалности ускочког говора у односу

на околне говоре и говоре на теренима са којих су се доселили Ускоци,

— то никако не значи да је ускочки говор, у односу на те говоре, некакав

потпуно посебан говор, са цртама које би га издвајале из општег система

говора целе ове области. Ускочки говор, иако се налази на крајњој

источној ивици источнохерцеговачких говора, има све битне одлике тих

говора. Још више, овај говор спада у групу говора који су Вуку послу

жили као основица за књижевни језик и његов језички материјал само

минимално одступа од битних својстава нашег књижевног језика. Говор

о индивидуалности овог језика своди се, дакле, на особине које су — у

оквиру општих црта заједничких овом говору, с једне, и околним го

ворима и нашем књижевном језику, с друге стране — својствене ускоч

ком говору.

Кад се има све то на уму, биће јасно зашто је ускочки говор по

неким својим особинама ближи Вушовићевом и Ружичићевом језичком

материјалу, дакле својим матичним говорима, који су му релативно доста

далеко, него Вуковићевом, тј. говорима Пиве и Дробњака, првенствено

Пиве, са којима се непосредно граничи; то, с друге стране, не значи да

се, у току суседског живота, није развила и понека заједничка црта међу

дробњачким или којим другим суседним говором, с једне, и ускочким

говором, с друге стране. Тако, нпр., у Ускоцима је редовна појава гледа

ти; тако је и у Вушовића,“ док је у Вуковића гледати;“ доњоморачки

и колашински говор очували су стари ген. чеса, док је ускочком говору

тај облик потпуно непознат; Ј. Вуковић“ бележи у Пиви ликше, што

би у Ускоцима било сасвим необично крај облика лише, итд. На додирне

и дивергентне црте у овим говорима биће, разуме се, указано у овом

раду кад и колико буде потребно. Најзад, иако се релативно налази у

близини зетских говора, овај се говор, припадајући млађим новошто

кавским говорима, оштро разликује од њих, зетских говора, и по својој

модерној акцентуацији и по оним облицима који одвајају наше модерне

од старих говора.

10. — Мора се претпоставити да се ускочки говор потпуно формирао

најкасније до седамдесетих година 19. века. Сасвим је сигурно да до

тог времена он није трпео готово никакве спољне језичке утицаје, сем

унеколико на границама са суседним говорима. Ти утицаји су се могли

** ДИХ, 64.

15 АГП.Д., 342.

** ГПД, 82.

2“
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осетити тек по оснивању основне школе; тек тада је учитељева реч

(учитељи су све до најновијег времена били из других крајева) могла

друкчије да зазвучи у ушима деце из овог краја; тек тада је штампани

текст уџбеника могао својом књижевном културом да дејствује на овај

говор. Ипак се мора нагласити да ти утицаји нису могли бити осетнији

све до завршетка првог светског рата и уједињења, када је и овај крај

ушао у оквире југословенске државе и када су створени услови за живљи

додир међу нашим говорима и за осетнији утицај књижевног језика на

народне говоре. У току народноослободилачке борбе и послератне из

градње ти су утицаји, из познатих разлога, постали далеко разноврснији и

интензивнији; овај говор, као и многи други наши народни говори,

„нападнут“ је на широком фронту, тако да се неке његове црте, каткад

битне, почињу померати и „љуљати“ и да се започињу хватати нови је

зички процеси, чија је тенденција, очигледно, приближавање и изјед

начавање ускочког језичког материјала са материјалом у нашем књижев

ном језику. Овај наш говор, као и други наши говори, несумњиво потвр

ђује истину да револуционарни преврати у друштвено-економској основи

убрзавају и извесне језичке токове. ... «

У овом раду биће описан први а делимично и други део живота

овог говора, тј. биће изнете све важније црте овог говора у време кад

је он живео пуним својим животом, кад још није био споља „нападнут”,

као и неке промене које су се у њему збиле у последње време.

11. — О томе како је материјал прикупљан, једва да је и потребно

говорити пошто нека специфична средства том приликом нисам употре

био, већ сам се служио традиционалним методима. -

Поред тога што сам рођен у Ускоцима, у њима одрастао и ускочки

говор познајем изворно, ипак сам овај говор описао на основу прикуп

љеног материјала, а не на основу сопствених сазнања, највише због тога

што сам већ као дете од десетак година отишао да учим гимназију у

Колашину, па у Пљевљима, и од 1929. живим у Београду. Лично сазнање

је корисно послужило као стална контрола у току читавог рада на изради

ОВe TeMe.
- -

Прикупљање грађе имало је два крака или две фазе. Прва фаза

— ја нисам ишао ка материјалу, већ сам пустио да материјал долази к

мени. Штавише, ја у томе нисам имао никаква плана, никаквог фиксира

ња; намерно сам „затворио очи“ пред свим што би иоле могло утицати

на тај слободни прилив материјала к мени. Ја сам, дакле, само бележио

оно што сам чуо. То сам чинио неколико година преко лета. Чак нисам

ни размишљао ни о систему овога говора, о његовим битним законитости

ма и сл., већ сам себи био поставио задатак да, као што рекох, сасвим

слободно, не идући к њему са унапред припремљеним упитником, већ

пуштајући га да он к мени приђе, прикупим материјал.“

*? Оно нешто мало што сам у први мах размишљао о овом говору, објавио сам:

1. у Гласнику Српске академије наука и уметности, књ. V, св. 2, Београд, 1953:

Говор племена Ускока у Црној Гори, стр. 325—331; 2. у Јужнословенском филологу,

књ. ХХIII, 1—4: Глас ј у ускочком говору, 221—226; 3. у ЈФ: О неким неакцентова

ним дужинама (и краткоћама) у ускочком говору, 307–319; 4. у Зборнику за фило

логију и лингвистику Матице српске, Нови Сад, 1957: Глас х у ускочком говору.
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Кад сам тако прикупио доста материјала, приступио сам његовом

разврставању и категорисању. Током тог посла, као донекле и за време

обраде грађе, правио сам упитнике, и сам ја „прилазио“ овом говору

и проверавао извесну грађу. Сад је било, разуме се, и допуњавања из

весних празнина и отклањања неких пропуста. То ми је помогло да ма

теријал до максимума оснажим иако не могу тврдити да је све сто посто

тачно. Треба да мало објасним ово „сто посто“. Евентуално неподуда

рање ускочког говора са материјалом у овом раду могло би доћи не

само из субјективних разлога, зато што сам нешто пречуо или погрешно

чуо и забележио, већ и из објективних разлога. Данашњи ускочки говор

није онај од јуче, а уверен сам, како су га у последње време захватили

живи процеси, да у току наредних десетак година, па можда и мање,

неће бити оно што је данас, тј. да после десетак година доста ствари не

мора бити подударно са оним што је изнесено у овом раду. Али поред

свега могу читаоцу рећи да се ипак може сасвим ослонити на веродостој

ност материјала.
-

Што се тиче питања особа од којих је материјал прикупљан, оне,

пре свега, потичу из свих крајева Ускока. Сем тога, припадају свим уз

растима, почев од деце са већ потпуно стабилизованим језиком па до

физички добро држећих и умно свежих стараца и старица; некад је ма

теријал, нарочито у проверавању, прикупљан од старијих, а некад опет

од млађих, и од деце. У сваком случају прву или готово искључиву су

реч имали аутохтонци, тј. они који нису никуд ишли из Ускока или су

ишли само у суседна места и градове задржавајући се тамо врло кратко

време.

12. — Већ је речено да овај говор припада источнохерцеговачким

говорима. Неке од његових виднијих карактеристика биле би:

1. Непостојање гласова х и ф: ајде, вуруна и постојање гласова

и и ос: шевер, изисести.
--

2. Класична замена јата: звијезда, ђед.

3. Готово доследно спроведено најновије јотовање: ћерати, ђе

војка, пљевати.
-

4. Упрошћавање појединих форми знатно је, али, разуме се, никад

не прелази такозвану семантичну границу: ај (=хајде), дј (=хоћеш),

дли (=хоћеш ли), нелиг (=нећеш ли их), мешчин (=чини ми се), нака

(=некаква), ајскартамо (=хајде да се картамо), јете (=једите), нбс

(=носи, импер.).

5. Готово редовна употреба придевско-заменичких облика са не

сливеним рефлексом дугог „јата”: добријем, двијег и аналогно повези

вање у овај систем заменица типа наш: наши”ег.

6. Лабилност или непостојање гласају позицији и+ вокал: снијег,

Србија, било, пију, старт (=старији) и његово непостојање у позицијама

као: Раддица, бутн и сл.

7. — Све речи које се у књижевном језику завршавају на ст —

завршавају се овде на с: прс, старбс, плас. “.

8. Држи се именичка деклинација неодређених придева: Имам

ддбра коња. Постоји међутип неодређених и одређених придева: млада
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чоека — младбеа чоека — младба чоека или добра коња — добрбга коња

—ддбрбга коња.

9. Честа појава анафоризма: Јеси ли помузла ону краву?

10. Неиздиференцираност употребе супинске и инфинитивне форме

инфинитива: Оли дбј? и Оли дбђи?

11. Генитивско-акузативски облици мене, тебе, себе служеи за датив

и локатив: Мене бн ништа не море. — Никола се стара о тебе.

12. Стари енклитични облици ни и ви за дат. мн. и не и веза акуз.

мн. редовно се употребљавају место нам и вам и нас и вас: То ће ни млого

наудити. — Зове ве Збpка да дбђете на ручак.

13. Сугласници ћ и ђ на крају речи често прелазе у ј:ној (=ноћ)

и гој (=гођ, год).

14. Губљење гласа ј из рефлекса кратког јата иза гласа р: речит,

гдрети.

15. Неиздиференцираност употребе инструментала с предлогом

с(а) и без њега: Убио га шекирбм, Пошекб се с ножем.

16. Помућено осећање употребе акуз. и лок. Он живи у Корита.

— Његова е колиба у Коритима.

17. Нормалан живот аориста (Укоси ли што љетбс? — Укдсиг

дости) и имперфекта (Шта рађагу у пријатеља? — Вуцијагу сијено).

18. Редовно се чува стара дужина у познатој позицији: клекнути,

клекнућу, баљас, гарав, кућама.

19. Редовна дужина посесивних суфикса -ов, -ев и -ин: Мирков,

дчев, Миличин.

20. Вуков акценат у облицима личних заменица: мене, тебе, њега,

до мене, у њега.

21. Унификација акцента презента глагола типа спавати: спавам

-спавају, цијепам-цијепају.

22. Редовна дужина у 3. л. мн. аориста и имперфекта: рекоше,

ндсагу. |- -

23. Аналошка дужина у облицима као: дви?ег, стари'éг и сл.

24. Готово редовна краткоћа завршног вокала презентске основе

глагола IV, а и неких I, II и VI Белићеве врсте: чуем, шијем, умијем

(laver), тресем, сијем, умијем (Savoir).

25. Редовна дужина завршног вокала компаратива и суперлатива

прилога: боље, даље, ваљастије, најгоре.

26. Акценат, по правилу, прелази на проклитику: у Нишић, на

воду, по њиви, у око. Видна је црта ускочког говора — преношење акцен

та ове врсте: два брата (два брата -два брата—два брата).



ЈЕЗИК И ЖИВОТ

12а. — Марксове, Енгелсове и Лењинове мисли о језику могу

лингвистима послужити као полазна тачка у њиховим лингвистичким

истраживањима. „Непосредна стварност мисли јесте језик. Пошто су

филозофи идеалисти издвојили мишљење, требало је да тако издвоје и

језик у неко самостално царство. У томе је тајна филозофског језика,

у коме мисли, у својству речи, управљају својим сопственим садржајем.

Задатак: спустити се из света мисли у свет стварности преобраћа се у

задатак: спустити се од језика у живот“... „Ни мисао ни језик не чине

сами по себи посебно царство... они су само појаве стварног живота.“

Језик је дијалектичко јединство људског појмовног, мисаоног

света као садржаја и звучног елемента као форме. Како је наша свест,

наш појмовни свет — одраз објективне стварности, очигледно је да је

језик неодвојиво повезан са животом. Свако одвајање језика од живота

представља испражњење језика, његово претварање у шупљи глас,

насилно раздвајање, черечење једне органске целине. Језик је најнепо

среднија функција људске мисли. Он је и створен из потребе да се њиме

нешто каже другоме; он је, према томе, и друштвена појава и друштвено

својство. Према томе, у проучавању језика не сме се одвајати од њега

оно што се њиме казује, значење, живот. Свако занемаривање значења

у проучавању језика представља прелазак на идеалистичке позиције,

дизање језика у Хегелово самостално царство.

Језик никако не може бити нешто изнад, иза или поред живота.

Он је органски везан за све оно што се у животу збива. И како се шта

„мути, ломи, крши, бистри и ведри“ у животу, тако се то прелама у

језику. Оно што је јуче било светиња— данас се може извргнути у своју

супротност. То долази отуда што се мењају прилике у самој животној

основици, у самом животу. У нас су, да наведем један пример, речи,

рецимо, четник, четништво имале некад у балканским ослободилачким

ратовима и раније, позитивно значење. Оне су означавале оне који су

се борили против тираније, насиља, а за добро народа; оне су означавале

снаге отпора. У народноослободилачкој борби и после ње, међутим, те

речи означавају квислиншке, издајничке снаге, зато што су се у другом

светском рату четници ставили на страну непријатеља; данас нам је садр

* К. Маркс и Ф. Енгелс, Сочиненин, т. IV, стр. 434. и 435.
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жај тих речи не само негативан већ и одвратан, мрзак. Још један пример.

Некада је реч хајдук имала изванредно позитивно значење, а има га и

данас када се мисли на некдашње хајдуке. Међутим, та је реч била „зла”

негде осамдесетих година деветнаестог века у Србији и носи у себи оно

ондашње зло стање које у себи садржи реч хајдучија.

12б. — С друге стране, сасвим је погрешно поистоветити језик са

објективном, друштвеном стварношћу. Језик није исто што и објективни

свет око нас који ми исказујемо језиком. Он је, у својој органској пове

заности са животом, релативно самостална појава, која има и своје за

коне по којима се управљају његови феномени. Ако се многе и многе

ствари у језику могу објаснити и објашњавају се на основу значења,

тј. онога што се језиком казује, има, с друге стране, језичких појава које

се ни на који начин не могу објаснити значењем, оним што се језиком

казује, већ једино, искључиво језичким законима. Тако, на пример, у

објашњавању појаве нашег језика, рецимо, звезда — звијезда значење

нам не може ништа помоћи, пошто и једна (звезда) и друга (звијезда)

форма значе потпуно исто, друштвени значај би стекло ово питање тек

кад би носиоци једне од ове две форме стали, из било ког разлога,

ширити једну на штету друге. У вези са овим не треба губити из вида

да је сам Енгелс указао да се фонетске промене не могу објаснити еко

номским условима.

12в. — Ускочки говор, као ниједан други народни говор уопште,

не излази из оквира појмовног света као слике објективне друштвене

стварности свог краја; напротив, он ту слику, као и други народни го

вори, доследно уобличава. На тај начин могу се из овог говора прочи

тати и битни облици живота и рада ускочких људи; њихов живот сло

жио се у њихов говор.

13. — Главни токови ускочког говора везани су за основне гране

привредне продуктивности ускочких људи — сточарство и земљорадњу

и за друштвене односе који одговарају тим привредним делатностима;

патријахални облици живота у племенској чобанско-ратарској органи

зацији живота нашли су себи одговарајуће језичке форме израза. То

се најбоље огледа у степену развитка саме свести људи овог краја и у

развитку лексике као непосредног израза њиховог појмовног развитка.

Тако, да наведем само један пример, основни глагол за терање стоке

(најчешће оваца) и сам њен ход јавити има изванредну развијену поро

дицу речи: 1. свршени глаголи: дојавити, одјавити, ујавити, пријавити,

најавити, пројавити, прејавити, зајавити, изјавити, сјавити, појавити,

објавити, надјавити, подјавити; 2. именице које одговарају тим глаго

лима: дојавак, дојавак, ујавак, пријавак, најавак, прдјавак, прејавак,

појавак, зајавак, изјавак, сјавак, дбјавак, надјавак, подјавак, 3. те исте

именице у краћем облику: дојав, дојав, ујав, пријав, најав, прдјав, прејав,

појав, зајав, изјав, сјав, дбјав, надјав, подјав; 4. несвршени глаголи:

дојављивати, одјављивати, ујављивати, пријављивати, најављивати, про

јављивати, превјављивати, зајављивати, изјављивати, сјављивати, појав

љивати, објављивати, надјављивати, подјављивати; 5. глаголске именице

од ових глагола: дојављивање, одјављивање, ујављивање, пријављивање,
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најављивање, пројављивање, прејављивање, зајављивање, изјављивање, сјављи

вање, појављивање, објављивање, надјављивање, подјављивање; 6. семантични

и морфолошки обим породице ове речи проширује се а) тиме што сви

наведени глаголи имају, поред осталог, по два значења: o) прелазно:

Он ујављује овце у стају, и В) непрелазно: Овце ујављују у стају; и б)

сваки поједини од наведених инфинитива има, разуме се, све остале

глаголске облике. Толики број речи и облика био је потребан да би

се језички уобличила само ова врста покрета стоке. То све важи за раз

новрсне радове из оквира ова два главна занимања Ускока — за орање,

сетву, жетву, вршидбу, косидбу итд. Тим радовима треба додати и

све друге, особито кућне: ткање, предење, плетење, шивење, спремање

јела и тд., као и оруђа којима се ти радови изводе: рало, коса, саони,

преслица, разбој (натра) и разно посуђе.

14. — Иако су Ускоци дошли, „ускочили“ у Ускоке, у „ничију

земљу“, на терене до којих није допирала турска власт, тиме ипак није

престала њихова борба против Турака. Напротив, она се, та борба, овде

још и појачала, особито од времена кад су се Ускоци оформили у пле

менску целину и оснажили, било да су они упадали на „турско“ тло

и тамо пленили стоку или каква друга материјална добра, било да су

турске чете кретале против Ускока (од Пљеваља и Никшића, а особито

од Колашина) да их разбију и покоре еда би себи обезбедили неузнеми

равање с те, ускочке, стране.

Поред песама које су домаћи, ускочки гуслари испевали о бојевима

по Сињајевини, Јаворју, Вратлу и др., широм наше земље позната је

Његошева песма о боју око куле Алексића на Малинску, а особито

Мажуранићев еп „Смрт Смаил-аге Ченгића“ о погибији Смаил-агиној

у Дробњацима, у којој су бројно учествовали и Ускоци са прослављеним

Новицом Церовићем и Мирком Алексићем на челу.

Поред епских, гусларских песама о ускочким бојевима против

Турака, развијене су разноврсне „женске“, лирске песме у Ускоцима,

особито песме које прате разне пољске радове, као и друге које се певају

у слободно време, на скуповима („шедницима“ и „ваширима“), о

разним празницима, у ходу, за стоком итд.

Све те народне песме, и епске и лирске, а особито епске, као и

други фолклор (народне приповетке, здравице, тужбалице, пословице,

загонетке) оставиле су видан траг у ускочком говору. Ускочки се човек,

као и други људи из наших епских крајева, а особито из динарских,

сваког часа у свом говору, расуђивању, размишљању, „дочека“ на

неку реч, израз, стих из народног стваралаштва. Његов говор је у знатној

мери прожет фразеологијом народног фолклора. Он сам је често готов,

способан да проговори народним стихом. „Колико е у Главама ива,

иза сваке сукће ватра жива“, „А што кукаш, кукавице тужна, кад

нијеси Шоловрњи дужна?“ или какве друге стихове створи он зачас.

Али удео у ускочком говору нису имале само народне песме и приче

које су сами Ускоци стварали, већ и оне песме и приче које су донели

собом из својих предускочких пребивалишта или оне које су им, у свом

кружењу по народу, стигле по њиховом досељењу у Ускоке. Језик ових
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народних творевина представља фактор општости ускочког говора,

поред других фактора који сачињавају општост овога говора.

15. С песмом су повезане разноврсне игре и забавни живот

уопште. На народним саборима, обично о празницима, на вечерњим зим

ским селима (коло, прстенање, картање итд.), у разним друштвеним

играма одраслих (турање, гађање у мету, клисање, циквање и др.),

у многобројним чобанским и дечјим играма уопште (чоњање, дићање,

тринтање, војници, пловкање, јаребице итд.), у разним свечаним при

ликама (крштавање, данас и регистрација, просидба, свадба, славе и

др.) — манифестује се релативно врло жив забавни живот овог заба

ченог племена. У последње време све више продиру разноврсне модер

не забаве (игре, песме и сл.), особито међу младеж. Сви ти и разноврсни

други моменти из ове области друштвеног живота, пропраћени језиком

и у њега уобличени, уносе своје специфичне језичке одлике у овај говор.

Овом низу друштвено-језичких појава треба додати многобројне

обичаје, у којима је сложен велики део народног живота, као и језички

материјал везан за њих.

16. — Одавно је у науци подвучено да је човек, уколико је био

на нижем ступњу развитка, имао утолико гушће насеље разноврсних

фантастичних бића (змајева, вила, аждаја, ђавола, анђела, вампира,

вештица итд.) око своје куће (а често и у њој самој). Религиозност,

вера, сујеверје прожимали су, бар док су се држали, у знатној мери свест

човека овог краја — и то је оставило видног трага и у његовом говору.

Кад је неко добро искуство требало оснажити, учинити законом живота,

— подржавано је и спровођено у живот помоћу натприродних моћи;

тако је ономе ко би затражио објашњење зашто тако и тако треба да

поступи или тако и тако не учини, одговарано: ваља се, не ваља се, тако

е бог рекб, такбе до бога дcпало, тако е ббг детавио и сл. Природне

и људске силе толико су велике да немоћном људском бићу прети опас

ност одасвуд. Зато се, особито кад се држи тако рећи „животна школа“,

неће рећи: „Чувај се,“ већ ће се призвати у помоћ натприродна сила:

„Бог је рекд: Чувај се и ја ћу те чувати“, да оне друге, врло познате

појаве, као: Бог с тобом, Бајо ти бог на помоћи, Пбји збогом итд. и

не помињем. Злу које му је отуд долазило и разним другим животним

невољама супротстављало се на разне начине, што се одразило и у је

зику: клетвено-сујеверно (Врат сломио не! — Змија те ујела не —

Pђа те убила не или: Врат не сломио! — Змија те не ујела! — Рђа те

не убила! итд.), еуфемистички: Доћерај те веселе бвце (= ... жалосне,

јадне овце). — Узбвањ ти било! (у овом примеру је еуфемистично зна

чење, а не речи) итд. Ове се клетве често негирају из страха да се не

обистини, не реализује њихов тешки садржај, од кога се уплаши и сам

онај или она која клетву изговара. У последње време релативно брзо

нестаје тих фантастичних бића из ускочких планина, шума, река, језера,

долова, вратла, пећина итд., у ствари представа тих бића из свести љу

ди, па данас језички материјал који се везивао за тај свет фантастике,

изгубивши садржај, има карактер клишеа, уколико се уопште чува.
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17. — Као што је већ речено, живот ускочког човека је тежак

(„патан“). Шест месеци „затисне“ зима па не да ока отворити, пролеће и

лето прођу у знојном, мучном раду од звезда до звезда. Са стране, од

државе, све до народноослободилачке борбе, не само да није било готово

никакве помоћи већ су, напротив, долазиле невоље и тегобе— порези,

кулуци, разне друге дажбине и намети, политичка насиља и угњетавања, а

у ратовима— реквизиције, пљачке, паљевине, вешања и убијања. И све

је то, разуме се, стварало и одговарајуће — ружне — језичке изразе:

а) Гнев и клетва:

Убила те муња небеска! — Спржио те гром небески! — Одби

ö тора, одбио ти се кус о срца! — Обрнула ти се уста за врат!

— Какав си, стала ти вода — Шекнуо ти модри ударац у виме!

— То ти било најпокоње! — Знао га јад у вилице! — Од њега

ни играло ни пљевало! — На јаде ви дошб свети Арандио! —

плануо те модри поганац! — Ја (=јад) те нашо! — Кенуло ти

у бубреге! — Аран ти било! — Виштила те стријела посред носа!

— Вук тодрб (<те одро) . — Загрмино ти гром у главу! — Ево

ти па једи, ижела те губа! — Е нећу више стимавати сијено, изијо

га ђаво! — Дабогда ве муња спалила јутрбc! — Пукла ти паша

погибија || — Стани, изио ти вук цигерицу! — Ево, не чини се

дана, убио га бог! — Ушеченије ти останак ође био, синко! —

Ђавб ти скаменио вилице!— Ижела га живина, дабогда!—Шути,

затискб ти га ђавб || — Дабогда ти се шеме утрло I — Не море

ови нож, попила га муња! — Витиљ истебе избио (о кући).

— Тело ти се у гробу превртало! — Дигни се, ударило ти у кости!

— Пошекб те бог, шта уради! — Стркле ти очи! — Просукала

ти живина дроб — Гребали га ђаволи! — Змија те печила у око!

—Не дају ливаду, пукло ти злојутро! — Убила га стријела светб

га Илије! — О тебе губавци отпадали — Оприштила те моја

навака! — По тобом се џбнба провалила! — Чумила те чума!

— Змија те пољубила међу оба ока! — Крв у кабо помузли! —

Пошб на зб пут! итд.

б) Псовке, исто тако многобројне, а можда и многобројније, као

пропратни језички материјал многих неугодних животних појава,—даљи

су елеменат ружног у језику овог говора, али их овде, из разумљивих

разлога, не могу наводити.

в) У вези са глаголом јести створен је велики број ружних глагола

и других речи:

опустити (све до мрве појести), зицати, назицати се, нардати се,

накpкати се, кркати, крканција, здб, натаманити се, дупати, на

дупати се, наутати се, гумати, труљати, потруљати, пошалати

ти, шмељати, пошмељати, отувати (све појести), нагуpгмати се,

килоња, покркати, крме (особа која много и свашта једе), декати,

надекати се, поландати, оландати (све олизати), кељати, накеља

ти се, покељати, трбоња, трбуљак, дрббоња, набакелати се, налема



28 Милија Станић

ти се (варенике или приљеве), навукати се, ббкати, набакати се,

ббкоња, прекељати се, латити (појести као пас), шклапати, ђорнути,

прцати, напрцати се, крнути, ждроклити (халапљиво и обилно

сисати), диплати (исто), шушнути, траскати, натраскати се,

траскалица, ћапати, поћапати, полапати (Скувај им што да шклапе

и полапају), надудучити се (напити се), полемати, путати, пељати,

потељати, кљукати, попутати, напупати се, пошемуљати, налитати

се, литати (много пити), сргугуцнути, наћđпати се, ћбиати, нака

лавpкати се, накалавpканција, налдкати се (за човека), буцати,

набуцати се, бупати, набушати се, лаптати, полаптати, нашу

лијегати се, поливускоња (изелица) и сл.

г) Говор, ако није онакав какав треба да буде или ако не изазива

повољан утисак, може бити окарактерисан разним ружним речима:

тртљати, пртљати, баљезгати, тpтљача, веслати, балавити,

трабуњати, тордтљати, тордтаљка, сицати, лапрдати,

блејати, ћасламити, ћевкати, лајати, брабдњати, левентати,

лузгати, истртљати, олајавати, диплати, прдњавати, причуњати,

тандрљати, преживати, шклапина и др.

д) Ружне речи, изрази, реченице употребљавају се у разним дру

гим приликама: за физички изглед човека или животиње (лелек, посбсија,

кључаница, кљусина, вдлина, дуда, смлатина и др.); за приказивање

лоших својстава: чивитњак, бало (блесавко), бравушан, глибуља, ибска,

курђела, дудуклина, кучкдсиса, баусниле; за надимке: Репоња, Тртица,

Неслан, Гуља, Зелен (зато што зелене очи нису пријатне људима овог

краја), Шеле и Шесто (зато што је човек са шест прсти нека врста из

рода, тј. одступања од онога што је „бог створио”), Чечо и др; у пот

цењивању: Привали, гаду један! — Привали, слино једна! —Привали,

смраду један! — Оно е гибет (место: Он је гибет). — Ћути, крпењу

један! — Не боим се ја такије! итд. ; у некој мутној животној мрзовољи:

свдчад (деца), ђечина, прслача (женско дете, обично на рођењу), брничи

на, косина, поточина, одрлија, планинчина, травуљчина, громадина,

Прекукуљачио му се живот, Наталарила оне аљине на се, кретаћ, лип

саћ и сл.

18. — Лепе, нежне, пријатне, угодне моменте живота прати, ра

зуме се, леп језички материјал као супротност ружним језичким по

јавама. . “

У најсуровијим животним условима може тињати или буктати

најтананија емоција. Тако је син за мајку: тата, тајо, тако, таио,

тале, татица, мајка (Ђе си било, мајко), pбд, дом, кућа, срећа, срећо,

имање, јагње, јабука, сунце и безброј других речи које означавају угод

не, пријатне ствари и појаве за човека. Мајка је за дете: лила, лиша,

лика, шика, шила, шиша, маја, мака, мајчица, мајкић, лиле, лико, лило,

лишо, шако, шикице и др. Брат је сестри: брато, брале, брашо, брацо,

брајан, браћо, браћунко, дро, сабља, Милош Обилић и стотину других
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речи и израза које значе лепоту, милост, понос, заштиту, снагу, живот

итд. Девер је: благо, блажо, благан, рбдо, злато, дешо, двио, ђешо, ђеulo,

благиша, звијезда, бор итд. Лепо, мило женско дете: свила, свилдкоса,

вила, златана, душа и сл.

Нежност, милост, топла љубав према некоме изражава се разно

ликим видовима имена дотичне особе или речима које немају никакве

формацијске везе са тим именом:

Гаврило: Гајо, Гајан, Гајун, Гашо, Гашо, Гашун, Гаиша итд.

Милија: Миле, Мићо, Мињо, Мињаш, Дано, Мићун, Мићунко,

ЛМићан, Милаш, Мићован, Милован итд.

Јагош: Јашо, Јашо, Јале, Јаго, Јаган, Јагое итд.

Новица: Нбко, Ноле, Ноuo, Höико, Ндшица, Ндиан, Ндиое итд.

Мрдеља: Мрдо, Мршо, Мршко, Мршко, Мрдак, Мрдое итд.

Јоко: Јајо, Јбле, Јашо, Jбио, Jöшко, Јошкан, Јован итд.

Жарко: Жајо, Жако, Жајан, Жале, Жаро, Жарун, Жаћун, Жаћко,

Жарое, Жаћо итд.

Милица: Мика, Ика, Миша итд.

Зорка: Збра, Здрица, Здројка, Збла, Жала итд.

Во је, пре свега, хранитељ куће; за ту изванредну службу човек

(жена, дете) наградио га је низом лепих речи и израза: воко, вбио, воио,

вöкаш, вокаи, волаш, волаш, воћо, волко, вокан, вбљo, pддо итд. и у обра

ћању волу: воко, родо, кућо, роде, вокане, вокашу, вокаишу, волашу, вдлашу,

волец, волеши, воћо, воћко, вдкец, вокеш, вољо итд. И за друге животиње

створен је низ хипок. речи: пило (певац), шаро (шаров), гаро (гаров),

кава (теле), јага (јагње) итд. -

Оно што је лепо, као и оно што је ружно, може, разуме се, бити

изречено не само једном речи већ и читавим изразом и реченицом. Он

је у моју вољу кб да сан га девет пута родила. --

Насупрот клетвама и злим жељама налазе се благослови, добре,

лепе жеље, ведрина, расположење:

Бог ви помогб — Све ви сретно и честито било! — Огризало те

сунце! — Душа ти отишла у рајско насеље! — Душа ти цапћела

у небеско царство! — Цвијеће ти по образу! — Сретне ти ране!

Нек ти бог да што пожељела! — Благбш мене, сунце мое || —

Бијо ти бог на помоћи!— Китила се срећом ко шеница пљевом, ко

ливада цвијетом, ко гора листом и вода риббм!—О тебе остб широки

траг! — Ајде, куј се гој дијевб, срећа ти на пут била! — Дабогда

ти прелијевало I (=имао свега у изобиљу). — На здравље ви се

долазило — Родила јунака ко Милоша Обилића! — Челе ти небо

замрачиле! (имао их толико да би својим ројем и сунце заклониле).

Дочекб бијеле челе! — Иљадиле ти се (овце) и др.

Ево још неколико примера експресивног изражавања у вези са

разним животним тешкоћама: м- “ . . . .
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IIаба дереш свој живот цио вијек! — Џаба радиш! — Не могу

крај с краем да саставим. — Никад књиге у руке узела нијесам

(бедно културно стање). — Имамо кору љеба (бедна економска

ситуација, али је смисао те реченице ипак позитиван јер показује

да постоје услови за елементарну егзистенцију, а то већ није оно

што је најгоре). — Ено пот креветом оне обућине. — Крпеж и

трпеж свијет држе. — Радиш, мучиш се, па на крају за

валиш долину. — Ђавб неки пирнуо (несрећа однекуд долази,

откуд — не знам). — Никола — Јадола! — Куку мене, што ћу о

живота! — У ушечени у сан се родила, у ушеченију ћу и крепати

(ситуација појачана у негативном смислу и тиме што је реч кре

пати, која се редовно употребљава за стоку, овде употребљена за

људско биће). —Не види се из ала. — Не виде јој се очи из глиба.

— Мео сан се по овијем врдесницима цијела живота. — IИма да

ти очи скоче. — Да ми је лећи, па умријети, то би најсветије било.

— Вакб ми је избуцан живот кова (=као ова) чапра. — Оставио

сам живот по овијем гудурама. — Нема кад зору да дочека (већ

мора да рани на рад). — Биле су на нама Ристове муке. — Све

Исусове муке сам испатила—Несретнијег више но сретнијег!—Бога

ми ћу са шес па ако ће све у воду! (толико се уморила у раду).

— Сваки ли ће ми ђаво појати на врат! — Сиромаг чоек није

никуд пристб. — Бљежи, јадан, бљежи! (моменат посусталости

под бременом живота и помирења са судбином). — Савио на зле

гране. — Сашб на ништа. — Саспљело се на зле гране. — Он до

вијек о јаду и у јаду. — Ништа бес камен у дбм. — Све у истбј

ђеисији (непрекидно подједнако рђаво). — Довијека на истбме.

— Нек спавају докле оће, па да видимо може ли сеживљет од спа

вања. — Осташе ми бне змије (деца) бес коре љеба. — Кака ерђа

клетна починула на ова ћедила, а на мене највиша. — Сли-разли

и ето ти живота! — Није овога ушеченија ниђе у свијету. — Ни

на небо стуба ни у земљу јаме (потпуно сам беспомоћан, нити могу

да живим, нити да умрем, дошло ми је под грло). — Долазио

сам и на паша прескакала итд.

Ову страну живота одсликава и језички материјал као: липсаћ,

кретаћ, глиб до грла, ушљo, црњо, крето, дрбњо, трања, трањо, трања,

рита, прљо (иако је ово хип. од прљуг, ипак показује сву оскудност

исхране), мрчуља итд.

Значај израза као Ударићу ти стотину нбга није само у згуснутом

значењу, у томе што је то јаче од онога истући ћу те на мртво име, већ

и у томе што се тиме показује неравноправност друштвених редова,

презир „горњег“ према ономе „одоздо“ (човек се удара руком, а стока

ногом). Ако то иде против моралних принципа, против хуманистичких

односа међу људима, изрази као Срамдта ти је прштити дву сиротињу

супротстављају се таквим схватањима и поступцима и вуку у правцу со

пцијалне правде и хуманизма. Презирању људи, гордости, охолости,

гледању с висине на људе супротстављају се и изрази као Не би му на

сфгу принијо.
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Ево како је ускочки човек језички уобличио разна своја ис

куства:

Кога није на дијелу, томе нема ни дијела. — Од мртва чоека нема

ништа. — Кад би чоек знао ђе ће погинути, никад онамо ишб не

би. — Чоек се омлађуе као и биљка. — Све што иде, то дође.

— Што видиш у свијету, надај се у вијеку. — Ко е сложио рогове

у врећу! — Од невљешта и гора плаче. — Ш људима (=добрим

људима) е лако дој до реда. — Пуне се бои један, а празне два.

— Мусти јарца у решето. — Забадати штап у маглу. — Не ваља

кад се кућа не млади. — Од мале бива велика. — Од ината нема

горег заната. — Што стари, све луђи. — Удб се ђаво за ђавола.

— Жедан коњ воду не пробира. — Напиши на лед па принеси

ватри. — Млати глогиње. — Све што бива, судбина е крива,

али није ни судбина крива, веће млогом от памети бива. — Није

пао шећер у воду. — Састало се зло и горе да се мало договоре.

— Дошле вљештице и у свој рбд. — Ђавб да се на мору ожени,

и њему биг био крив. — Краћа аљина, краћа срамота. — Пола

гано, па ћеш више урадити. — Ко не слуша старијега, злијем ће

путем обрнут. — Оћемо да биднемо сами себе ага. — Безгрешније

је радити у неђељу но шfеђети у суботу. — Зло ради другоме,

надај се себе. — Ко о своије (оваца) бљежи, неће иг имати.—Кљусе

ту и мртву треба главу привезати (да не иде у штету). — Ко снагуe,

тај вољуе. — Нека старб заваљуе, нека младо навољуе. — Стари

се коњи откивају а не поткивају. — Ора пићу цијени (тј. сточна

се храна скупо продаје у погодном тренутку). — Не дае се дијете

на нам и глас нo чоеку (=добру човеку). — Од неука и гора пла

че, итд.

19. У оваквим и сличним случајевима неке речи или изрази,

услед своје фреквентивне употребе, често губе своје значење или оно

почне да бледи и бледи све док се реч или израз семантично не испраз

ни, те онда служи као нека врста говорне „поштапалице“, као узре

чица. Тако, кад две жене, пријатељице уосталом, разговарају међусоб

но, па једна рекне другој: „Шути, бестио, бн је добар чоек“, онда реч

бестија просто нема никаква значења, већ је употребљена као узречица,

само зато да се говорно лице на њу „дочека“. Исто тако, никаква зна

чења нема ни реч болан у реченици, рецимо: „Нембј тако болан!“, ни

облик чоче у реченици, рецимо: „И ми смо, чоче, исани“, ни јадна у

реченици као: „Бљежи, јадна, бљежи, није онога забуна на свој Сиња

вини“, итд. То се обезначавање каткад протеже и на друге делове говора.

Тако је у наведеним примерима Шути, бестијо, бн је добар чоек и Бљежи,

јадна, бљежи, није днога забуна на свој Сињавини семантично испражње

ње, обезначење захватило готово потпуно и делове шути и бљежи

— бљежи.

20. — Све мош учињет, али понизити чоека — немој. Однос према

човеку достиже у овој реченици свакако један од најузвишенијих етич

ких врхова.
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21. — Конкретност и фигуративност (пренесеност) језика јесу

појаве које се — у временском и просторном смислу — често преплићу,

прерастају једна у другу, те је погрешно стављати неку апсолутну гра

ницу међу њих. Узмимо један пример. Конкретно значење речи глава

(најгорњи део људског организма или предњи део тела животиња)

прерастало је доцније у низ апстрактних (фигуративних, преносних)

значења: 1) заобљено брдо (рецимо, у Ускоцима: Обла глава, Буљова

глава, Врањска глава итд.), 2) старешина неке етничке групе (породи

це, племена, народа) итд. Ова, фигуративна, значења могу, после,

прерастати у конкретна, а ова опет у фигуративна итд. Или: један венац

брда на планини Сињајевини зове се Главе. Ово је данас конкретно

значење— једно географско име, али је очигледно фигуративно порекло

овог топонима. Али ово конкретно име, настало фигуративним путем,

може, кад се једном учврстио у свом конкретном значењу, опет фигу

ративно функционисати: „Не питај ме како живим, цио вијек носио

сам Главе на плећима“ (цео живот протекао ми је у великим напорима).

Или: реч лелек у ускочком говору значи само: висока а танка (тј. мрша

ва) особа. Као што се види, основно (конкретно) значење изгубило се

сасвим (нико више овде нема појма да та реч значи: рода) зато што рода

по Ускоцима нема, нити се ко сећа да су се оне кад појављивале у овим

планинским крајевима. Очигледно је да су неки Ускоци донели из свог

ранијег пребивалишта овамо, у Ускоке, оба значења те речи, и кон

кретно и фигуративно, па се на ускочкој територији, услед већ реченог

разлога, изгубило конкретно значење, а остало да живи само фигура

тивно, које представници ускочког говора више не осећају као фигу

ративно, већ као редовно, основно значење, које сад као такво може

прелазити у разне фигуративне односе.

Ускочка језичка фигуративност везана је углавном за основне

облике стварности ускочког живота. Богати фонд речи и израза за кон

кретна бића, ствари и појаве (за разне животиње: овце, говеда, волове,

коње, неке истакнуте птице — орлове, копце, голубове, неко цвеће:

јаблан, ружа, љубичица, неке плодове: јабука, јагода, дуња, неке пред

мете: злато, свила, неке природне појаве: зора, вече, дан, сунце), као

и за нека фантастична бића: анђео, ђаво, змај, вила итд. израстао је и

сваког часа израста, на бази каквог додирног квантитативног или ква

литативног својства, у обиље фигуративности. Тако баљен, поред црна

вола белог лица, значи и приглупа човека; каруган, поред овна крупних

увијених рогова, значи и моћна човека, вучад, поред курјакових мла

дих, значи и: жива, полетна, радна, храбра деца. Реч шарац значи:

шаренован, али и: човек са пегама по кожи. Цуца значи не само: тешка

батина већ и: дебела и трома жена или девојка. Литотина је не само

жидак, танак, раширен животињски измет већ и: слаби откоси. Па онда

ови вокативи, без обзира на то јесу ли нежни или груби: анђеле, ђаволе,

свило, вило, јабуко, јагодо, аветињо, дивану један, бестио, браву, змају

огњевити, дрле мој, међедино, дивино једна итд. Фигуративност се, разуме

се, може појавити и у безбројним и разноврсним другим језичким форма

ма: Јутрбс ме сунце огријало (дошао јој син после дугог одсуства).

— Имаш у мене ђе ошести (ја те могу лепо угостити, добро ће ти бити
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код мене). — Сиљева страна ми се на душу навалила (притискао ме

тежак бол) итд.

22. — Језгровито казивање, снага израза, сликовито приказива

ње појединих појава у друштву или природи, сликање људских својста

ва и карактера и сл. доста су честе појаве у овом говору. Језгровита,

згуснута, напета, динамична, изразита појава у животу налази одго

варајућу форму у језику: -

Објала магла Дурмитор. — Пуца дрво и камен (од мраза). — Ђа

воли се жене (велико невреме). — Упрла завала у завалу (врло

честе завале, богат род сена). — Не би дала богу тамљана. — Воли

биг онога коња но чоека на њему. — Није ни муу убио. — Оста

кбно кап о листу (замало не умре). — Живијагу ко најљепше

у бога. — Пало небо на земљу (толико је густа киша да се не раз

ликује небо од земље). — Стала му душа у коталац. — Мртва

би га уста јела (качамак — колико је укусан). — Шта си се дигб

кó да ти други псима мету. — Држи је кб мало воде на длану.

— Живи кб пот подину (изванредно богато). — Снебива се ко

да га посипаш врелбм водбм. — Добар бог кои га држи (каже се

за некога ко ама баш ништа не ваља). — То кучак с маслом изиђо

не би. — Не може бритве дочекати (треба је одмах удати). — Туга

— камен би заплакб. — Илав ли је, губав ли је! — Ништaчоек!

— Нијесам, тако свог једног сина у мртве очи не пољубила! —

Двoе ђеце ко двије о злата јабуке! — Овце запливале по долу

(запале у врло високу траву). — Не може се искуће (напољу је

страшно невреме). — Глава — не би је бунбар oблетијо. — Дошла

e ко вериге (страшно је смршала). — Једна уста, а девет језика.

— Ја једну, а она девет. — Отишли пашим путем. — Осто ми је

живот о длаку. — Држи му се живот кб кап о листу. — З деве

грбба да дбђеш, пукла би о смија. — Не умије двије унакрс. —

Даровали смо иг (јетка иронија за јевтино продату стоку). — Носи

мртву главу на раменима (крајње је изнемогао). — Такб си у

ватру живу ако такнеш у њега. — Суче дроб по земљи (жена у

сасвим одмаклом другом стању а још увек иде на рад, или: врло

остарело чељаде које једва иде путем). — Једва плете путем.

— Стало е ко боца (сено кад се стрпа). — Закла ме по заклану

грлу. — Има иг кô на гори листа итд.

23. — Раслојавање једног говора, као једна од појава у његовом

настанку, расту и опадању, које пре или после доводи и до изумирања,

нераскидиво је повезано са крупним померањима и збивањима у животу

његових носилаца. Али о овој појави у вези са ускочким говором в.

поглавље Ускочки говор данас (у II делу).

24. — Улажење страног лексичког материјала у лексички фонд

овог говора има углавном два периода, први до двадесетих година два

десетог века и други — отада наовамо. Стране речи, углавном турске,

италијанске (млетачке) и нешто грчких, донели су Ускоци овамо из

3. Дијалектолошки зборник
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места из којих су се доселили. Али се не може рећи да је прекинут при

лив страних речи у ускочки говор у тренутку формирања ускочког го

вора. Иселивши се из места која су и даље остала у додиру са турским

речима и населивши се на територију на којој је престао сваки додир

са тим речима, Ускоци ипак нису прекинули сваки додир са тим речима,

па ни са млетачким. Наиме, поједини Ускоци доста често су одлазили,

ради продаје у првом реду своје стоке и вуне и куповине разних намир

ница, у оближње вароши (Пљевља, Никшић, Колашин), где су дола

зили у додир са муслиманским трговцима, са којима су се каткад, осо

бито после 1912, чвршће трговачки повезивали, а из истих разлога спуш

тали су се понекад и до ондашње Подгорице, Котора, Рисна и Дубров

ника, одакле су са импортом појединих трговачких артикала импортовали

у Ускоке и стране називе тих артикала или чега другога.

У другом периоду, од уједињења 1918. наовамо, у ускочки говор

почињу продирати и поједине речи из модерних европских језика (пре

ко новина, књига, омладине која се школовала у разним центрима Ју

гославије итд.), каткад у интересантним фонетским или обличким поја

вама. Тако је, на пример, реч прдфесор прво ушла у облику прдвисор,

али се данас може чути и у свом књижевном облику. Мешање ускочког

говора са другим нашим говорима јаче се испољило у току народно

ослободилачке борбе и послератне социјалистичке изградње у нас.



ФОНЕТИКА

ВОКАЛИЗАМ

25. — Ускочки говор има оне исте вокале које имамо и у нашем

књижевном језику. Може се рећи да је природа и физиолошко-артику

лациона структура ускочких вокала углавном као и природа вокала у

књижевном језику. Једина општија, битнија разлика између вокала

ускочког говора и нашег књижевног језика састоји се у томе што ускочки

вокали могу каткад бити затворенији од књижевних, а има примера

и за промену у други, затворенији вокал. Тако, на пример, вокал

и може у тој затворености ићи до француског и (bureau), немачког

ti (kühl), старословенског њи: риба, свин, рвикати и сл. Тако се

вокал а може приближити вокалу о или се у њега претопити: бого

ми, а овај, још даље, у вокал у: бдгуми итд. Или: Зимус дипкб (=от

кад откако) сам легла писб ни је често, са дуљењем вокала. Ово пре

тапање вокала у вокал ипак представља екстремност у ускочком говору,

а нешто је шире извесно мућење основног изговора ускочких вокала

услед затворенијег изговора од њихова изговора у књижевном језику.

26. — За разлику од Вука, у овом говору је извршена девока

лизација самогласника ру глаголском придеву радном типа умрб, а

не умро, као што се види, девокализација гласа рповукла је за

собом квантитативну промену завршног вокала о. Тако је и: затрб,

затрб, издрб, истрб, наврб, надрб, дбамрб, замрб, дорб, доупрд, подувpб,

подупрд, предрб, прдстрб, раздро, растрб и сл., а не: запро и сл. Може

бити да је ова девокализација гласа раналошке природе, тј. да се су

гласно р формирало према облицима типа набрб (<набрао). А може бити

да је разлог томе нормализација изговора вокалног р, које је променом

лу о доспело у положај који не изискује његову вокалност, која се по

инерцији може држати, али нема сметње и за њено елиминисање. Дакле,

сасвим природна последица вокализације гласа л на крају слога. Ме

ђутим, неки од ових глагола, кад нису у композитној, већ у простој

форми, имају вокално р у овом партиципу: вро, дро, мро (Мро е два

дана), па и у композитама: двро, повро, али ддрб, надрб итд., чак и дрб

и мрб (Кад је мрб покбјни Рако...), али не и врб. Значи да ова појава

3*
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зависи од акцента и од хронологије. У врхао и сл. девокализација се

извршила пре губљења гласа х.

Контракција вокала

27. — Два иста кратка вокала или један кратки а један дуги са

жимају се у исти дуги вокал, било у оквиру једне речи, било у јединст

веном акценатском изразу (сандхију):

а) сна (<снаха, тј. снаa), д стра (<страa), jáти (<јахати), сан

(<сахан), појати, узјати, сјати; ради (<радији), волт, мили, стари,

најстари, најпристојна, Или (<Илији), Малт (<Милији), Станин

(<Станијин), Илан (између Петрова и Илина дне), Марин (више тора

Марина), Зминица, Милпно (<Милијино), Милица (<Милијица), чи

(<чији), чавтца (<чивијица), тепсица, синпца; сведно (<свеједно);

ббна (<болна), ббница (<болница), поди, у поди (<походи), гдpбка,

зељбка, врљбка, вранбка, мур, Није дбве (<до ове) године, Мео си се

пбвијем (<по овијем) врдесницима цијела живота; дако (<да ако);

Штбво (<шта ово) не би онијег ђевојака, бок ти свети?; Вакб ми се

мутила памет кова (<кó ова) кава; замаријаг се оконогај (<око оногај);

Кбно (<ко онб) ти; Köно (<ко онб) бљеше с тобом?; Јели смо кбну

(<кб ону) вече, Загрмијо ти Светилија ( <свети Илија) у главу; Не

дам тиг (<ти их); Нелиг (<нећеш ли их) уватити; Молиг (<моли их);

Билиг (<би ли их) донијо?; Ђé (<ђе е) бн сад?; Он ме (<ме је) довео.

Али та општа констатација захтева неке напомене. Пре свега,

наведене и сличне контракције не морају се увек извршити. Тако се,

поред Полуђела му сна, може чути и Преудала му се снаa; поред Реко

сам Никола, није искључено ни Реко сам Николии, поред Ево тиг (<ти

их), Ајде, врнте (<врни их), Потрчи нелаг (нећеш ли их), стићи,

Билпе (би ли их) догнбе, Сакрпе (сакриј их), Рецим (<реци им), Олим

(хоћеш ли им) рећи? постоји и: Ево ти иг, Реци плм итд. Чак је форма

доддијо чешћа од форме дбдијо: Tö е мајка оног малбг што е јутрбс

доодио бђе. Затим, у случајевима кад би контракција довела до за

магљења значења или би се значење, услед тога што би се контрахо

вани облик сувише удаљио од својих значењски појмљивих облика,

уопште изгубило,— сажимање вокала се не врши. Тако се облик

блве (Овце блéе) никад не слива у облик бле. Исто тако деминутив

змиица не може се свести у змица пошто овај не би могао

репрезентовати значење онога; и датив змаи у форми зми

изгубио би моћ да нешто значи. Из истог разлога аждаa се

никад не претапа у ажда, ни шиица у шица. Као што се види,

гласовни се закони могу вршити све до семантичне границе, али преко

ње не могу, разуме се, распрострeти своје дејство, јер би се језик као

организовано средство комуникације иначе расплинуо, распао. Али,

у вези са језиком као формом и мишљу као садржајем ваља рећи да се

не само гласовни већ сви језички закони, развитак језика уопште управ

ља према ономе што се језиком казује, према значењу; превагу у пона

шању језика има, дакле, садржај. „Објективно“, с лингвистичке тачке
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гледишта, идентични су услови за контракцију у формама кутиица и

змиица; наиме у делу тих речи иица испао је глас ј као слаб у тој пози

цији, два иста вокала сливају се у један, и процес је обављен. Међутим,

у форми кутијица, или просторијица, или чивијица итд. контракција се

врши зато што су контраховане форме (кутица, просторица, чивица

итд.) у стању да одрже значење (оно које носе у себи форме кутијица

и сл.), а змица, шица итд. нису. -

Сажимање се не врши ни у сложеним речима као: поочим, поодавно,

подрати итд., а ни у речима које се у реченици акценатски одвојено

изговарају: Аj да прегазимо ову речицу, Имам ја амо неку торбу, Доће

pô ону шиљеж.

У вези са облицима гарбка, зељбка итд. ваља рећи да ти, тј. кон

траховани, облици у ускочком говору углавном улазе у категорију име

ница, док неконтраховани облици јесу углавном придеви: зељака (особа

зелених очију)— зељдокас (који има зелене очи), зељдокаста (која има

зелене очи). Тако и именице зрњбка, кружбка, пербка, мацока, вранбка,

иајбка, црнбка, шарбка итд. према придевима зрњдокас, црндок, иајдок

итд. Има, разуме се, примера кад и контраховани облик може бити при

дев: врљбка (особа врљавих очију) — врљдокас и врљбкас (који има

врљаве очи). У Вука су ови односи далеко неразграниченији: црноок,

а, о (придев), црноока (именица), жутбка (жутоока?) — именица, а

придева нема итд. (в. Рјечник). - «

На основу онога што смо горе рекли, јасно је зашто, поред кон

траховане форме (повијем врдесницима), постоји и неконтрахована форма

(по двијем врдесницима). Зашто поред те форме постоји и форма повићем

(<по овијем), или зашто имамо у овом говору мекдбразан м. мекодбра

зан или мекббразан, в. ниже (т. 35).

Облик картица (папирић за завијање дувана) вероватно је настао

пре од форме картијица контракцијом два и у једно и накнадном редук

цијом дужине (картијица-картиица се картица-картица) него директ

ним додавањем форманта -ица на основу карт- (у овом говору место

хартија, односно картија, каже се карта) иако се на први поглед чини

да је било најнормалније и најједноставније да формант -ица са основом

карт- створи облик картица; овако мислим због тога што деминутиви

на -ица изведени од двосложних именица женског рода под дугоси

лазним акцентом никад немају у овом говору краткоузлазни, већ увек

дугосилазни акценат, тј. акценат основне речи: сланка-сланчица, а не слан

чица, варка — варчица, а не варчица, мбба — мобица, а не мобица итд.

Додуше, не знам ни за случај, ако није у питању овај, да у овом говору

деминутиви типа синпца редукују дужину, па није сасвим јасно како је

настао облик картица. У Рјечнику ЈАЗУ каже се да је картица деми

нутив од карта, али се додаје да би се у Дубровнику рекло картица.

А може бити да је овај облик (картица) донесен из других говора за

једно са артиклом, или је то траг некадашњег друкчијег односа акцента

основе и деминутивне речи.

28. — Вокална група ао врло је честа на крају речи и облика на

шег језика уопште, па и овог говора посебно. Стапање ове групе у Ус
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коцима усмерено је према вокалу о, и широко је заступљено у мушком

роду једн. глаголског придева радног глагола чија се инфинитивна

основа завршава на сугласник или на вокал а:

ддшб, нашб, додб, помузб, закопб, доћерб, детарб, детб, легб, пројд

(<пројао); притискб, пошекб, рекб, имб, читб, уђб, урва, требо,

зато, уљегб, добаљб итд.

Исту појаву имамо и у:

а) именицама: витб, убб, котб, кабо, смисб, прдмпсо, мисб, смрзб,

дрб, посб, узб, пијетб, нугб итд;

б) придевима: Иди, пошб на зб пут,

в) прилозима: бирекб, уздвањ и др.

Ово сажимањеможе се јавити и у акценатским изговорним целинама:

нбви (<на ови) час (=сад, овог тренутка); нбну) (< на ону) главицу. Овде

спадају и појаве у вези са на ум (паде му на ум = сети се,зажеле,прохте

му се: Паде му на ум да срка грушавине). У том споју (на ум), као јед

ној изговорној целини, затворени вокал у пада под дејство отвореног

самогласника а и прелази у отворенији вокал о: наом. Ова се форма може

и данас чути у Ускоцима, али првенствено као дифтоншки глас(ао).

Међутим, чешће су форме: нбм, у којој се при сливању а управљало

према о (прогресивна контракција): Паде му ном да срка грушавине,

и нам, у којој се при стапању вокал о управљао према вокалу а (регре

сивна контракција): Не дае се дијете на нам и глас нo чоеку.

Није тако глатка контракција (гледао -гледб) у случајевима кад

се реч или облик састоји од два слога која чине завршни вокали ао:

дао, брао итд. Те кратке форме као да се не дају сводити на још краће,

а поготово што је самогласник а у групи ао увек под краткосилазним

акцентом: брдо, дао, знао, пао, клао, жао, слао, стао, зао итд. Међутим,

ово супротстављање једној општој гласовној појави није тако ни чврсто

ни јединствено као што изгледа на први поглед. Ту се видно испостав

љају два чиниоца: а) чим се неки од тих облика нађе у ма каквој једин

ственој акценатској целини, тј. чим се испред неког од њих (тих ситних

облика) нађе каква реч у проклитичкој функцији, контракција може

нормално да се врши: набрб, додб, познб, допб, упо, поклд, нажб, послб,

настб, узбчас, није ни дб бог итд., и б) облици дао, жао итд. не појав

љују се увек у тој форми, већ и у сажетој: дб (Јеси ли му до они новац?),

жб (Жо ми га е) итд., што значи да су ови облици данас у ускочком

говору помешани, у превирању, процес се није сталожио. Да би се то

видело, навешћу овде неколико примера онако како сам их забележио:

а) сажете форме: Је ли до бог што жита? До косу на пашалук (про

кицошио се). — До новац на наке тандарије (ситнице, којештари

је). — До е (књигу) Или (Илији). — До му бог па може. — Да

нијеси морб панути, не би ни по (пао, у игри карата). — Па ми

је жб онога тадака.—Нијесам га звб.—Ја (јад) те зно у главу!—
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Прегнато ми је жб што нијеси дошла на жалбу. — Ко (ако) знам,

зно ме јад!;

б) несажете форме: Жао ми је онога гереља. — Дао саму (сам му)

на почек. — Дао си ми ворцу. — Дао сам планину за селину. —

Знао си да ће доћи.

Везник као спада у овај круг контракције, и то у групу облика дао,

знао и сл., а не у групу облика гледао, помиловао итд., па се може оче

кивати да се тај везник срете у оба облика у ускочком говору. И тако

и јесте, само је та реч, будући да је високе фреквенције и да је нена

глашена, обичнија у сажетој него у несажетој форми:

а) сажета форма: Пристои му кб ждребету кашика. — Ко да ћопе

(ће опет) мало кише. — Конб ти. — Одлeће ко млин с поставе.

— Ваљас је кб ватра. — Квала ти, Секо, ко чоеку. — Стијо е да

одметне Дробњак ко што су се одметнули Ускоци о турске власти.

— Китила се срећом кб шеница пљевбм. — Ја ко биза преко Глава

дан-ноћ. — Неће мене јат кб Јована. — Коти се кб кимак. — Ради

ко најздрави. — Распрчкаше оно мало имања ко керови. — Дошб

у лицу ко опарена кокош,

б) несажета форма: Сипље као искабла (киша). — Задуо као бак.

— Он је као дудук. — Призонуо као мачка на џигерицу. — Прошб

као јáдо јадасти. — Оголио као пањ. — Као што није било путбва

кб данас. — Нембј да се гледамо као Аљови волови. — Имам

три сина као три горске виле.

Као што је раније речено (в. т. 9), у оним ускочким селима (Струг,

Малинско) која су насељена живљем које се доселило из околине Ник

шића или из ког црногорског краја, чује се и црногорска варијанта ове

контракције, тј. сажимање се врши у правцу вокала а с тим што је

старија акцентуација замењена новом:

Остара е Петар (Струг). — Ђаво мака (И.). — Писа е да ће изић

(И.) Море ка иједан (Малинско). — Молим га ка брата (И.).

Од истог човека на Малинску забележио сам река и рекб. Облике

са контрахованим ао у а изговарају на Стругу и Малинску већином ста

рије особе. Ова је појава овде у процесу. На питање шта ће преовладати

— црногорска или источнохерцеговачка варијанта, мислим да ће се

ствар окончати у корист источнохерцеговачке варијанте (ао-б).

Проф. Вуковић вели: „крајна северна села имају, као и јужна...

a+o=a (Његовођа и др.). Вероватно је да је то дошло отуд што ова

села имају у планини Сињавини катуне у суседству са црногорским ка

тунима Бјелопавлића“ (ДП, 21). Ова претпоставка, мислим, не може

опстати ако се она, као што напомиње проф. Вуковић, односи на крајеве

у којима се налази Његовођа, јер се бјелопавлићки катуни налазе на крај

њем истоку планине Сињајевине, двадесет до тридесет километара
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далеко од његовоћког краја; између Његовође и ових катуна налази

се читаво једно раније црногорско племе — Шаранци. Та претпоставка

не може опстати ни ако се она односи на ускочке катуне на планини

Сињајевини (као што је раније речено, проф. Вуковић не издваја Ускоке

из пивско-дробњачке језичке области) пошто ни ти катуни нису, иако

се граниче са бјелопавићком испашом, под језичким утицајем сињаје

винских Бјелопавлића — удаљеност најближих ускочких катуна нај

ближим бјелопавлићким катунима износи више од десет километара;

сем тога, лично знам да Ускоци из ових катуна никад немају а од ао,

већ увек б; они су типични представници контракције аос-б. Објашњење

зашто се у области Његовође сусреће а од ао треба тражити на другој

страни — евентуално становници досељени из крајева у којима аоl-a

или је посреди нешто друго.

Најзад, треба напоменути да овог сажимања нема у средини речи,

у сложеним речима, ни уопште у случајевима крњења значења; овде,

према томе, постоји само заова, задстати, задкупити, прадтац, саони,

аждао (вок. једн.), снао (вок. једн.) итд. -

29. Група еа се прогресивно контрахује, тј. слива се у а, без

обзира на то да ли је и који од та два вокала под акцентом:

гледати (после испадања гласа д) —глеати-глати; пригледа

тис-приглеатис-приглати;

некаква (после сугласничког упрошћавања) сенекака (после губ

љења гласа к) — неака-нака: нака жена, наки људи, нако мало сира;

некакав-неакав-накав: Доћерб ми накав мрс, Само се боим накога

Светилије, наки црни брави, Имам накије дваес бушина, Вратио ми

нака два товара сијена итд.
-

Интересантно је да овде показане контраховане форме (глати,

приглати, нака) итд. нису и једине форме те врсте у ускочком говору:

поред контрахованих, употребљавају се и неконтраховане форме, дакле:

гледати (Нембј гледати амо), глеати (Шта то глеаш?), глати

(Што више глаш, више и видиш, Не гла се на то); пригледати

(Пригледај говеда да не ујаве у зијан), приглеати (Стара сам и

слаба, мораш да ме приглеаш), приглати (Приглаћу ви ручак,

па ћу онда ићи у село); некакав (Дошб некакав чоек), неакав (Oђе

је некад живио неакав народ), накав (Бљежи тамо, гибету на

кав) итд.
-

Нешто је сложенија ситуација са облицима као: грија, смија (ген.

једн.), лија (:леја). Све су те речи и облици јатовског порекла: грђxт, х

грех и гријех, смћхњ3-смех и смијех, лbxa-леха и лијеха (поред леја и

лија). Номинативни облици прве две речи гласе у ускочком говору:

гријег и смијег. Поред промене: грија, смија, грију, смију итд., постоје

* Ј. Вуковић вели: „е-На, ако ниједан од ова два гласа није акцентован, са

жима се у а; поглај... Ако је е с кратким низлазним акцентом, нема сажимања: глеaj

(гледај), неакав (некакав)“ (ГПД, 22).
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обични облици: гријега, смијега (као снијега), гријегу, смијегу (као снијегу)

итд. Одатле се види да ове две именице м.p. припадају у ускочком го

вору истом акценатском типу, док у књижевном језику имамо: грех. —

гријех: греха — гријеха, али смех — смијех: смеха: смијеха. Ј. Вуковић“

и Д. Вушовић“ имају грија и смија место ускочког грија и смија. Облици

гријега, смијега су јасни: кад је једном глас х замењен у ном. једн. са

г, добивено је гријег, што се почело мењати као све друге именице тога

типа (снијега, цвијета). Али, како су настали облици грија и смија?

Д. Вушовић вели једноставно: „e-|-а је каткада сажето у а: смија (смије

ха, — смија: Вук, Даница, 1827, 130), грија (гријеха)“. Као што се види,

он мисли да је ген. једн. гријеха, по губљењу гласа х, дао гријеа и да је

одавде контракцијом добивено грија. Али откуд онда дуг акценат у ген.

једн. грија и зашто је генитивни наставак а кратак кад је постао слива

њем два самогласника (еa), те би требало да је дуг?

Проф. Вуковић“ мисли да у овом случају није у питању контракција

(eа-а), већ да се, по испадању гласа х, између дифтоншког Ђ (са зат

вореним е у свом другом делу) и а (наставка за ген. једн.) развио глас

ј, па да је Б испред ј, као и у другим случајевима (гријати и сл.), дало

и: грија; према томе, ово а, као што је већ речено и као што се види,

није, како мисли проф. Вуковић, контракционог порекла (пошто гласа

е није ни могло бити, јер се глас ј развио између Б и а пре него што је

прешло у ије), већ је, просто, наставак за ген. једн., услед чега је и крат

ко, а не дуго, како би требало да је у питању контракција. Дуг акценат

(грија) долази од дугог јата (грђx — грђхах-грéха). Слично је, по

мишљењу проф. Вуковића, настало лија од лфха, док је у маћеха, по

губљењу гласа x, y једном случају редуковано е, па се добило маћа,

а у другом се гласе развио у затворено е (маћеa), између кога се и вокала

а развио глас ј, који је условио прелаз тог затвореног е у вокал и, те

је добивено маћија.

Мислим да је ово Вуковићево мишљење ближе стварним фонет

ским процесима који су се одиграли у наведеним случајевима него Ву

шовићева констатација. Та би објашњења важила и за ускочки говор,

само што се ускочко смија и грија (тј. са краткоузлазним акцентом)

место Вуковићевог и Вушовићевог грија и смија (тј. са дугоузлазним

акцентом) може објаснити променом акценатског типа (смијег — смија:

грдб — грдба); у Вука је (Рјечник): смије — смија и смијех — смијеха,

а грије — грија и гријех — гријеха.

Изгледа несумњиво да се год х развијало, бар у Ускоцима, само

на крају речи, да се у унутрашњем делу речи у суседству вокала предњег

реда радо развијало прелазној уместо х, да је то јутицало на затварање

изговора претходног вокала. Ово последње не морамо непосредно ве

зати за грејатих гријати (тим пре што се овде асимилација не ограничава

на č: маћеха се маћија), иако је обема појавама у основи исти разлог.

Што се тиче кратког акцента у Ускоцима, то може бити скраћивање због

* ГДП, 22—23.

* СДЗб III, 13.

4. СДЗб III, 13.

* гдп, 23—23.
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додира (преко ј, чија артикулација није довољно изразита да спречи

хијатске појаве) или просто аналогијом према грдба и сл.

30. — Група ео у доста случајева сведена је прогресивном кон

тракцијом у б:

преко (после губљења гласа к) прео-про: трб куће (<прб куће),

прđ Бара (<прб Бара), Прбтаре, исПротаре, Пружи ми руке

прó совре, Не могу више ни прб сланке, прбдан ( = преко дана,

током дана: Овце продан пландују), прбној (То се десило прбној),

прб љета, прогодине, прд зиме, прб ливаде, прбиiутра, прб изма

(преко сваке мере), Све прб главице гледа, прб врата, прб реда,

прд небеса, прđ њива, веома —вама (па према томе и: вебма); грехо

та - греота -грбта (одакле и: гребта); пепео - пепб (Бршка у пе

пó); препео -препб, зато (<запео, али запд-запао), узб, заклд

(<заклео, али заклбезаклао), почб итд., дебео-деба (Дебо ти

*е ови ован !); Преображеније - Прббраженије.

Показани су овде крајњи резултати контракционих процеса као

појаве које се сусрећу у ускочком говору. Међутим, и неке друге појаве

у тим процесима сусрећу се и данас као језички материјал овог говора.

Тако, нпр., предлог преко сусреће се у овом говору у сва три своја вида:

неконтрахован — преко, припремни за контракцију (тј. са изгубљеним

сугласником к) — прео и контрахован — про: Иде прб Бара (преко Бара

и пред Бара). Тако и у другим случајевима: прекодан, преодан, прбдан,

вбма, и ведма, и вебма, па и узео поред узб, гледб, глед и глб, и сл.

Посебно се треба осврнути на глаголски придев радни глб од гла

гола гледати. Процес контракције текао је овако: гледао -гледб-глеб

-глб.

Међутим, у случајевима као:

мео, размео, обамео, смео, свео, довео, увео, прдвео, завео, помео се,

плео, наплео, исплео, дбрео, дмео, весео и сл. —

сажимања никад нема. Према томе, контраховани облици као: дово,

поно, весо итд., који се сусрећу у доста великом броју наших народних

говора, никад се не чују у ускочком говору. Форме као довео, завео,

увео, повео итд., и кад би се контраховала њихова завршна вокална група

ео, биле би опет довољно диференциране да одрже значење, као што је

ово случај у неким народним говорима (дово, весо и сл.). Овде, дакле,

значење није препрека контракцији, па се морају тражити други фак

тори за објашњење ове или оне језичке појаве. Ако се, с једне стране,

погледају контраховане форме као пепб, узб, зато итд., а с друге стране

— неконтраховане форме као: довео, увео, завео, исплео, дбрео итд., за

пазиће се да контракција следи иза краткосилазног акцента, а да је нема

иза краткоузлазног. У случајевима као мео, смео, свео и сл. акценат је

довољно јак да се супротстави контракцији, а и саме те основе су ису

више кратке (као и оне пао, клао, дао и сл.) да би се могле, без штете
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по значење, сводити на још ситније облике. Сем тога, било би погрешно

кад би се ове или било какве друге појаве узеле у апсолутном смислу;

онда би појаве као дебд (<дебео) и увео биле соmtradictio in objecto.

Контракција се не врши ни у низу других случајева — кад су у питању

неке сложенице, потпуно засебно изговорене речи итд. : неотице, пре

облак,преоблачити се, преобијати итд.

31. — Група ае такође се прогресивно контрахује:

једанаест-једанес, дванаест-дванес, деветнаест-деветнес итд.

Има, међутим, примера и за регресивну контракцију: Сињајеви

нах Сињаевина - Сињавина.

Контракција се не врши ако јој препречи пут акценат или какав

други чинилац: дваес, дваестина, мадшан итд.

32. — Вокали ое сливају се регресивно у o у познатом типу заменич

ке промене:

својега се своега - свога; мојега-мбга (Е мога ископања!); твоје

га - твога (Нема твога Милоша у Југослави), твојем ствоемством

и сл.

Вокатив именице чоек гласи у овом говору чоече. Међутим, узре

чица чбче, која се каткад осећа и као вокатив, постала је контракцијом

облика чоече; ном. чоек никад не даје облик чок у овом говору. Ни у

неким другим приликама не врши се ова врста контракције (у сложе

ним речима и др.); поести (Поедоше кб на ватру), коевитез 1, кoевитезати

(Закоевитезаше људи з главице).

33. — Вокалска група оа сажима се према вокалу а : нако (<ноако),

амо (<овамо после губљења гласа в), пас (<појас). Док се нако јавља

само тако, тј. контраховано, дотле се амо јавља и у форми двамо, а пас,

особито кад значи оно чиме се опасује, готово увек у облику појас;

ово тим пре што је глас ј у позицији о-{-j-|-а чврст у овом говору; форма

пас обично се употребљава за поколење.

34. — За разлику од неких наших народних говора, у којима се

група уо слива у о: метно, лупно, ошино итд.“ — у ускочком се говору

ова група никад не сажима: метнуо, лануо, здраво свануо, увенуо, чуо,

труо, уо, бануо, кренуо итд.

Губљење вокала

35. — Енклитике се у изговору наслањају на речи око себе. И

њихови се вокали често елидују пред другим вокалима:

Вук тодрб (те одро). — Бљежи, камен тудбм (ти у дом). — Дасимб

(да си имао) ванта крста, ја падог. — Колико сигрб (си играо)?

* гпд, 24, АспГ, 77.
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— Ко да ћопе (ће опет) мало кише. — Ко (ако) шћене Гаврило да

сöжени (да се ожени), добро ће бити. — Оћеш ли дасумијемо

(да се умијемо)? — Вук тоднијо (те однио). — Бог тубијо (те убио).

— Снагу симб (си имао). — Како сисавертисб (си се авертисао)?

и сл.

Као енклитике понашају се проклитике:

Мéо сам се повијем (по овим) врдесницима. — Довије (до ових)

стијена мош, али даље ни корака.

То важи и за друге ситне, обично ненаглашене речи:

Има лође (ли ође) ико?— Понда (па онда) ми се просуло млијеко.

— Ја дидог (да идох), ти паде (у картама). — Дај дидем (да идем).

— Дај дузмем (да узмем) још један комат. — Олити (оли и ти

= хоћеш ли и ти)? — Бокти свети Јован (бог ти и свети Јован).

Бöкти брацка (бог ти и братска). — Опрезно цијепај, може дубије

(да убије).

Елизију сусрећемо у овом говору у доста широком обиму и у раз

ним другим ситуацијама кад долази до дезакцентуације неке речи и

тесног додира кратких вокала:

Мркамо (мрке, амо, терање вола). — Дољамо (доље амо, опомиња

ње вола при вучи или при орању). — Каконб (како оно) би? —

Камčна (камо она) моја крава? — Можеш какоћеш (како оћеш).

— Имамо (иза амо, терање говеда). — Она е мекобразна (меко

образна). — Ћуљамо (ћуље амо). — Дај уведамо (уведи амо)

краву. — Камоне (камо оне) грабуље? — Коликонб (колико оно)

има от потопа до Криста? — Здраво свануо (здраво освануо).

— Шутpувечен је весела (сутра увече је посело). — Шутpујутру

почињу, са срећом, да косе. — Евови (ево ови) су добри. — Дај

ми то вретено акоћеш (ако оћеш). — Тамдни (тамо они); тамдни

(тамо они); тамдна (тамо она); тамбн (тамо бн), и сл.

Форме као прекипутра, прекјуче, преклани и сл. м. прекошутра

итд. образовале су се по угледу на прекономад, прекономлант, где је

завршни вокал препозиције преко ишчезао путем елизије.

Као што се види, досад су били у питању примери у којима се ели

дује вокал претходне речи; међутим, има у овом говору и примера за

елизију вокала наредне речи: Не било му рока (<урбка), Штавб (шта

ово) би, људи!, Ђенб (ђе оно) се удаде Милосава Гаврова? Кад је већ

једном на овај начин добивен облик рока од облика урбка (ген. мн.),

могао се после тај облик и самостално употребљавати, тј. и у неелизиј

ским позицијама: Не било јој рбка, Не било им рôка. Ово се осамостаљење

огледа не само у случајевима кад се претходна реч завршава сугласником

већ и у неким примерима кад се претходна реч завршава самогласником:
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Не било ти рôка, Не било ви (вам) рôка, Не било рока итд. То не значи,

разуме се, да је настанком тог облика ишчезао облик урбка; крај Не

било му рбка чује се, као и у другим случајевима на релацији елизија

— неелизија (в. мало ниже), и Не било му урбка (ген. мн.) или Не било

му урока (ген. једн.).

36. — Књижевни прилог онде гласи у ускочком говору: бнђе.

Форма енбнђе добивена је, свакако, путем елизије, од ено онђе. Међутим,

о формама као штанд (Штано рече?), штанб (Штанб говораше?),

штднд (Ми смо, штонб веле, дивљи људи), штонб (Штбнбуради, чоече

божи? = зашто оно учини, човече божји?), штово (Штбвб не би ониг

ђевојака?), ђенб (Ђено грми?) нови час и нови час (на ови час), Замаријак

се окдногај и Замаријак се оконогај и сл. треба рећи још реч-две. Мислим

да су форме са, обично, дугоузлазним акцентом (штавб, штова, штанб,

штđнб, ђенб итд.) настале, како је то већ раније речено, путем контрак

ције (што онба-штонб итд.), а да су форме са краткоузлазним акцентом

образоване путем елизије (што оно - штонб, испадањем вокала о, итд.).

Проф. Павле Ивић“ вели да је форма коно (као) могла настати на више

начина, од каконо, као-{-оно. У Ускоцима постоје две форме: конд (Виси

му живот о концу конб кап о листу) и конб (Нијесам стијо да играм конб

ти). Мислим да је прва форма (кбнб) настала контракцијом (кб днб-ко

нб), а да је друга форма (конд) постала путем елизије, при чему је дуги

вокал (кб онб) отпао по угледу на елидиране форме штонб, какднд итд.

Исто тако мислим да у појавама као врниг (<врни их), молиг (мо

лих их), дај миг (ми их), јесте лиг (ли их) ућерали у избу?, здвиг (зови

их) итд. имамо пре појаву елизије него појаву контракције. Кад је јед

ном енклитика иг(=их) стекла дужину (било путем контракције: дај

ми иг-дај миг, било према њиг, било на који други начин), вокал пред

њом није се више морао сједињавати са њеним већ дугим вокалом, већ

је могао просто отпасти (врни иг-врниг). -

Мислим да је и стока (Доћерб сам нако стока сијена = стотину

ока) резултат елизије, а не контракције (сто бка-сто бка-стЈока, тј.

стбка). -

На основу овога што је досад речено, јасно је да се, рецимо, форма

лм. ли може употребљавати и тамо где нема услова за елизију: Је л' ти

колика рана? — Је л' такб кб што рекок?

37. — Појава испуштања почетног вокала или слога (афереза),

иако није честа у ускочком говору, није, с друге стране, баш ни ретка:

a) волики, волика, волико (<оволики итд.); нолики, нолика, нолико,

волико, нолико (прилози);

накт, нака, накб и прилог накб;

вуда, вудије, нуда, нудије;

б) ко (= ако);

в) шеченије (<ушfеченије);

* гC, 88.



46 Милјиа Станић

г) летpика м. електрика;

ватина (<овитина);

налет М. аналет;

валида М. инвалида.

Ево тих и сличних примера у реченицама:

- Волики ми се ајдак закркб у ногу. — Види око мене волике соко

ле. — Како ме вакб гром убије о (= од) свега. — Ено нако ћути

они црни суpуљак. — Ево вакб камлијече из дана у дан ово јадно

сироче. — Нема наког сокола надалеко. — Прегни (<упрегни)

öнб кљусе. — Зграби још мало ко (= око) тије пластбва. — Налете

(<аналет те) било! — Вакб ми се мутила памет кова (= као ова)

кава. — Јеси ли примила валиду? — Наки људи, наки момак, нака

жена, нака колиба, накб дијете итд. — Мисли да га ја служим.

Бог мубио (ме убио) коћу (= ако ћу). — Устаћу ко е (= ако је)

вријеме. — Ко знам (ако...), зно ме јад! — Ко нејти (ако нећеш

ти), ја ћу. — Не мари вала ико (иако) е женско. — Ко (ако) шће

не Гаврило да сожени (се ожени), добро ће бити. — Ко (ако) оне

бидну покисле, даћу ви друге. — А.: Ићи ћемо. Б.: Коћете (= ако,

нека, идите).

Ишчезавање овог иницијалног дела речи могло је уследити као

последица простог испуштања, елизије (ево овако - ево вако), аналогије

(вакб, накб, вдликб итд. према тако, толико) и др. Другим речима, ми

слим да се све ове појаве аферезе не могу свести на једно правило, већ

да су оне последица разних
гласовно-морфолошких чинилаца.

Поред двамо постоји, као што смо видели, и амо, које је добивено

губљењем сугласника в и контракцијом групе оа. Али постоји и вамо.

Овај је облик, мислим, резултат контаминације облика овамо и амо.

Према облику онамо не постоји облик намо (исп. у краља Николе „Она

мо намо за брда она“), као што постоји вамо према овамо.

38. — Вокал и се често губи на крају извесних категорија речи

и облика, а у неким од њих испада и из средине речи или облика:

a) гледат, скочит, дај, нај, помоћ“;

б) Нос те ђаво — Донес амо. — Нос им. — Помоз бог. — Оте

(<ходите <одите <одте<дте) да ручамо. — Те ја потрч за њим.

— Дик се, мак се, држ се, пуш (<пушти), лесте (<лезите), бач,

ћут, муч, шут, бљеж, бљеште, пограпте, закдљте, нудд итд. ;

в) Рад кокошака нијесам сијала јечам; Није ми рад мене но рад

тебе;

г) сал (<салти-салто-сал, само);

д) Чдек слдта (<силота) божа!;

* У краћој форми инфинитива може остати акценат дуже форме; в. и ГДП, 72.
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ђ) Čд, маљ (= мали), од;

e) Нит ижедоше твое нит мое, па опет Иг криве; итд.

Али Не ишчезава с краја или из средине речи или облика само во

кал и, то се дешава и с другим вокалима у разним позицијама:

Под каменом је било млого увлажа ( <уволажа). — Ђукбк (<ћук

коко). — Ајте (<ајдете) да идемо. — Ај (<ајде) да идемо. —

Тридес (<тридесет-тридест-тридес), триес (исто), шесет (слич

но). — Врати бвце оздбљ. — Дошо е озгбр. — Дољ, воко, дољ!

— Прбдан“ говеда пландују по вровима (исп. за дан, у дан и сл.).

— Прбноћ“ је пунуо страшан вљетар и поиспретурб ни (нам)

сијена, и сл.
-

39. — Али редукција гласова не своди се само на поједине вокале,

већ каткад захвата знатне делове речи или облика, и вокалске и кон

сонантске, при чему дејствује један, два или више гласовно-морфолош

ких закона, појединачно или удружено. Овде пре свега имамо појаве

губљења слогова: мош, мож (<можеш), дли (<хоћеш ли), неј (<не

ћеш), нели (<нећеш ли), јете (<једите), даваш (<да видиш), шесе

(<шестдесет), четрес (<четрдесет) итд., а затим и крупније редукције:

јесузела (<јеси ли узела), ајсиграмо (<хајде да се играмо), ајскартамо

(<хајде да се картамо), мешчан (<мени се чини), јеславетнула (<је

си ли аветнула), јеславетна (<јеси ли аветна) итд.

40. — Све те појаве (елизија, афереза, редукција, испадање, јед

ном речи — нестајање вокала, слогова или још ширих делова речи итд.)

готово уопште нису обавезне за језик. Поред форме, рецимо, Грбм туби?о

(<те убио) никако није искључена форма Грбм те убио; место вамо и

амо сасвим је обично и двамо (Викаше Јован Кршикапа да е овамо лије

по); поред повићем (<по овијем) сасвим је редовна употреба и израза

по двијем (Мео сам се по двијем врдесницима), Ајде да се играмо место

ајсиграмо, Јеси ли аветнула м. јеславетнула, Мене се чини м. мешчин

итд. Само су неке од наведених појава раније биле увек онакве како су

наведене: летpика, пантбле, валида и сл. (данас се, разуме се, поред

ових, могу чути и књижевни облици: панталоне, електрика, инвалида,

као што се, поред ранијег провисор, данас чује и књижевно професор),

али витина и овитина, нубд и нубди итд. Кад се свака реч изговара по

себно, кад се нешто истиче, кад би евентуално дошло до изговорних

незгода (нагомилавање сугласника или шта друго што би ометало течан

ток говора), до елизије или које друге од показаних гласовних појава

— не долази: Карабoе у Бијелбме Пољу по шес динара колико ој (= хо

ћеш) м. коликој. Ако је у језичком осећању ускочког човека сасвим

обично: Пропаде ми нолико сијено, сасвим му је обично и: Пропаде

ми онолико сијено. Ако се место вака ливада може рећи овака ливада

* Током дана, у току дана.

* Током ноћи, у току ноћи.
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и обратно, у изведеним именицама од те и сличних заменица као двакни

uа, днакница појаве аферезе никако нема. Итд.

41. — Што се тиче покретних вокала, мора се рећи да је овде ста

ње углавном као у књижевном језику, особито у парадигматским обли

цима придевских речи, као и у неким другим случајевима:

а: мог и мога, чудног и чуднога, свог и свбга, некаког и некакога, двог и двога,

дног и днога, наког и накога, твдег и твдега, бджег и божега, бољег и

бољега, сретнбг и сретнбга, свијем и свијема, свдићем и своијема итд.;

сад и сада, довијек и ддвијека, посад и посада, досад и досада, дитуд

и отуда (нема туд), дпад и отада (нема тад); кад и када, некад

и некада, никад и никада, куд и куда, никуд и никуда, диткуд и

откуда, нек и нека, вољ и воља; ди и дпа и сл.

е: ником и никоме, свом и своме, њбм и њбме, другом и другоме, чим

и чиме, бијелбм и бијелбме, њим и њиме, свакбм и свакбме, с ким и

с киме, двом и двоме итд. ;

јес и јесте;

сад и саде, кад и каде, тек и теке, љук и љуке итд. ;

у: нашем и нашему, кдем и коему, трећем и трећему итд;

залуд и залуду, против и противу итд. ;

б: куд и кудије, ковуд и овудије, “вуд и вудије итд. (у ствари, у да

нашњем ускочком говору покретан је у овом случају читав рефлекс

дугог јата, тј. група ије) (в. и т. 250).

Ево и неколико реченичних примера за ову материју:

Живи од поштенбга свог рада. — Не море теке такб. — Напашће

се на овоме ладу. — Отишбе с овога свијета. — Јашем свога коња,

а не твога коња. — На млађијем свијет остае. — Валило досад ни

кбме ништа није. — Она е понешена за своијема. — Нека коси.

— Свак себе нек служи. — Не могу одговорити свијема. — Ишле

су по једноме трагу. — Сретнбг онбг назрена. — Ја сам сваком

вљетру на помету. — Ја сам свакбме ђаволу на путу. — Сваком

даде каву понасе. — Зло ради другоме, надај се себе. — Сукну

бн из онога клупка, итд.

. 42. Ни у погледу непостојаног а ускочки говор не одступа много од

књижевног језика.

Пре свега, у неким случајевима непостојано а се учврстило и више

не показује никакве знаке непостојаности: рбат — рбата — рбату —

jбати, рбатима итд., а не: рита и сл. Ова је појава у ускочком говору

прилично јасна кад се има на уму да он не трпи нагомилавање сугласника

и да их, чим то нагомилавање постане каква-таква артикулациона или

језичка тешкоћа, на неки начин отклања. Реч наковањ такође задржава

а у целој парадигми. На постојаност овог вокала у овој речи указује и

слична именица женског рода овог говора: наковања.
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Глагол грепсти толико се уходао у форми са накнадно унетим а.

гребати да се инфинитив грепсти готово више и не чује у ускочком го

вору. И глаголска именица: гребање (а не гребење) указује на прерастање

овог глагола од форме грепсти у форму гребати.“ Потпуно је идентична

ситуација са још једним глаголом у овом говору.

Глагол замаћи и његови облици замакнем, замакла, замаче итд.

могу бити и без вокала а; занћи (<замаћихзамћих занћи), занкнем,

занкла, занче итд. Тако се, мислим, да објаснити и реч нанчица (<нам

чица, исп. намаћи), тј. оно што се „намиче“ на врат кад неко хоће да себи

одузме живот. Сличног је постанка, свакако, и реч бнчица (исп. омча,

тј. онча).

Док се место стакло у ускочком говору сусреће само цклд, тј. без

а, дотле се, поред цкли се, налази и цакли се.

Речи као сан и шав имају обе врсте облика, тј. без непостојаног а

и са њим: сна — сана и шва — шава. Поред редовних облика именице

дан: дана, дану итд., сусрећу се, особито у склопу имена празника, и

форме без непостојаног а; до Ђурђева дне (ген.), о Никољу дне (лок.);

доста су обични и множински облици без непостојаног а; Дневи су окра

ћали, Већ дневима пада киша.

Познато је да стране именице типа парламен(а)т имају углавном

двојаку форму у нашем књижевном језику — са непостојаним а; пар

ламенат и без њега: парламент. У ускочком говору, уколико се те име

нице употребљавају у њему, готово редовно се појављују са а у ном.

једн.: парламенат, тастаменат, проценат, цименат, моменат, конат

(Не мош му уватити никакав конат), понат, ванат, волат (Отишб под

волат) итд. Тек у последње време — под утицајем новина, школе, ра

дија итд., једном речи под утицајем књижевног језика — може се чути

и студент, конт. Генитив и остали зависни падежи, сем ген. мн., по

јављују се, разуме се, без непостојаног а; процента, конта (Он живи

без икака конта), ванта (Добио сам два ванта), понта (Немам ни понта),

вдлта (Сатрунуће му кости под волтом) итд. -

Не може се друкчије схватити него као непостојано а последње а

у речи аманат, која у овом говору постоји поред форме аманет

и која, рецимо, у ген. једн., поред аманата (Аманата ти божег),

дакле без губљења вокала а, има и облик аманта (Аманта ти божег),

дакле са непостојаним а.“

Према синкопираним формама дкле, дипле, дотле итд. стоје форме

са непостојаним а: дакле, одакле (<одљкљле), одатле, датле (<одљтљ

ле), отале, дпале (<одљтљле), односно форме са о диполе (<од-{-корен

тол) и сл. Проф. Вуковић“ мисли да је диполе добивено асимилацијом

према дптале (отале, дпале).

У сложеним речима у којима први део сложенице чини неки пре

фикс, непостојано а појављује се као завршни део префикса (предлога)

увек кад други део сложенице почиње групом сугласника или суглас

ником истим или сродним завршном сугласнику префикса:

11 B. мој чланак Гретсти и гребати, НJ, књ. VII, св. 1-2, Београд, 1955.

** О непостојаности овога а в. још и у Рјечнику ЈАЗУ s.v. amanat.

18 гп.д., 20.

4. Дијалектолошки зборник
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подадути, подаждити, сашећи, самријети, сагњити, одадријети,

изаткати, одагнати, подагнати, изагнати, изабрати, изабрб, иза

трке, сашити, састати се, састругати, подавријети итд.

Очигледно је да је појава непостојаног а у случајевима као пода

дути, одадријети, сашећи и сл. нужна јер би се без њега сложене форме

гласовним путем свеле на просте (cшећи - шећи) или на неке друге фор

ме (оддријетих-одријети), а и у другом случају било би изгубљено зна

чење које у себи носе форме сашећи и одадријети. Према томе, у оваквим

случајевима непостојано а је тако рећи практично престало да буде не

постојано.

Али не мора увек бити група сугласника разлог за појаву непосто

јаног а у предлошком префиксу. У случајевима као што су спрати,

здријети и сл. непостојано а се готово никад не јавља, а сасвим су обич

ни примери са непостојаним а у сложеницама чији други део почиње

једним сугласником, нарочито ако би се појавиле изговорне тешкоће,

или ако се наслања на друге облике са групом сугласника:

oбамилати се, обасути, обавити (umwinden), обаметнути, обавије

стити, обастиснути, обамести, одапети, одазивати се, подадирати

(Подадире ме љутина), сађенути, самиран, саћерати, самрт,

салити, обазирати се, салдмити и др.

Неки од наведених примера јављају се увек са непостојаним а:

обасути,одапети, а неки и са непостојанима и без њега: сађенути и жђену

ти, саћерати и шћерати, самиран и смиран, самрт и смрт, салити и слити,

обазирати се и дбзирати се, подадирати и подирати, одазивати се и одзи

вати се, салдмити и слдмити. Има, међутим, примера који се увек јав

љају без непостојаног а: жђетан, стеона, сјагња, згон, надгднити се.

Префиксно непостојано а имамо и у овим случајевима: саћи поред

сићи, сађем поред сиђем, сидем, саиб (Сашб на ништа) поред сишб, изаћи

поред изићи, салазити поред силазити и слазити.

Поред форме жњем у ускочком говору не постоји и форма жањем,

али поред шљем постоји шаљем.

Крај раж не постоји рос, али постоји и суржица и суражица.

Док се именице као крушка, црква итд. увек појављују са непосто

јаним а у ген. мн.: крушака, трешања, цркава, мајака, сестара, чесама

итд., дотле су именице као лопта, сметња и сл. без непостојаног а у

ген. мн.: лопта, сметња, неправда и др.

Предлози се у погледу непостојаног а понашају у сандхију слично

предлозима као префиксима:

нада мном, са мном, уза страну, низа страну (Опучио камен низа

Сиљеву страну), преда њга, пода њга (Метнула пода њга накав

шак кб прошаку), уза њга (Успузала се уза њга), кроза њга (Придо

нула ође уза нас) итд.
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Непостојано а увек се јавља у предлозима кад се они нађу испред

eНКЛИТИКа .

преда ме, нада ме, крдза те, преда се, пода се, низа се, уза ме и сл.

То исто важи и за њиг (=њих): преда њиг, пода њиг, уза њиг, где

облик њиг функционише као енклитика (ненаглашен је, са кратким во

калом и, као све енклитике, изговара се као једна реч са предлогом ис

пред себе; све то није случај са обликом њиг кад овај није енклитика,

тј. кад је наглашен: њиг, у том случају предлог стоји без непостојаног

а: Привили смо се уж њиг, Подметни под њиг ови душек и сл.).

Примери као: кроза сан, кроза зид, крдза земљу, уза зид и сл. могу

бити и без непостојаног а (иако би се очекивало, по природи ове ситуа

ције, да непостојано а мора овде бити постојано), и то у две варијанте:

a) крдсан (<кроз сан), крдзлд (<кроззид), кроземљу (<крозземљу)

и б) кросан, крозид, кроземљу, узид и сл. Док су форме кроза сан и

крдсан обичне, дотле трећа форма (крдсан), иако изгледа неприродна у

гласовним условима нашег језика, ипак постоји. Ова појава је омогу

ћена тиме што су гласови чврсто урезани у нашу свест и језичко осећа

ње, па се то одупире гласовним или каквим другим језичким законима.

Сем тога, одатле се јасно види да предлози (или какве друге речи)

не морају увек имати непостојано а кад наредна реч почиње истим или

сродним сугласником којим се завршава предлог. Примери као Стајб

е уз саму крстину (поред форми: уза саму, ус саму; у саму - уз саму

немогуће је у овом случају јер би се променио смисао) не могу се неги

рати као језичка чињеница макар била употребљена језичка средства

која омогућују ту, гласовним законима противречну појаву, као што је

истицање, одвојен, оделит, лаган и сл. изговор итд.

Иначе је неограничена употреба предлога с непостојаним а и без

Ноera :

Слободно се алали са њим. — III њим сам учио школу. — Са шњим

се ништа учињети не море. — Ко ће са днбм јакбм (=мноштво)

ашанскбм?! — Не могу да живим с днбм удреницом! — Нави

бвце ка Главама. — Не примичи се к њему. — Виђела ме Граница са

врбва. — Анђели с тобом! — Наћерб коња низ ливаду. — Суче

цијеви к себе и од себе итд.

Из свега овога о предлошком непостојаном а види се да имамо:

1) форме које се употребљавају само са непостојаним а, тј. са потпуно

учвршћеним а: са мном, са сијена, нада мнбм, пода се итд.; 2) форме које

се употребљавају и са непостојаним а и без њега: низа њу (овде је њу у

енклистичкој функцији) и ниж њу, крдза њу и крдж њу, кроза сан и

крдсан (<кроз сан) итд., и 3) форме које се употребљавају само без

непостојаног а : успоље, низ долину, уз Викалице, кроз воду итд.

Сасвим је јасно да у облицима подавријети, подаврб, одавријети

и сл. имамо непостојано а, јер се јасно види да је ту основни глагол

*вријети, који се није сачувао у овом говору, али ни близу тако није

4k
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јасно откуд у тим облицима вокал у : подувријети, подувpб, одувријети

и сл. Ако се претпостави да се од *вријети и препозиције у формирао

глагол “увријети (исп. упријети, а “пријети нема), који такође не по

стоји у овом говору, онда у облику подувријети имамо предлог под без

непостојаног а (исп. подухватити - под-|-ухватити). Ипак мислим да

наведени облици нису тако настали, тј. путем дупле префиксације, већ

аналошким путем, према подуватити и сл. Ако је ово овако, онда овде

имамо појаву „непостојаног“ у, тј. секундарног у. Мислим да у обли

цима разузнати, разузнавати пре имамо „непостојано“ у, настало ана

лошким путем (исп. нпр. разумљети, разумијевати и сл.), него префикс

раз и глаголе узнати, узнавати, који постоје у нашим говорима, али не

и у овом говору. Овоме се супротставља оно што је о овом и сличним

глаголима речено у Rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika Jугославенске

академије знаности и умјетности, наиме да је разузнати постало од раз

-|-узнати, подувријети од под +увријети итд.“ Међутим, имамо примера

сасвим сигурне непостојаности вокала у: сманут и суманут, страсна

и супрасна, суждребна, предусрести, што је, свакако, изведено према

одговарајућим позицијама предлога су са, према коме предлог су стоји

као паралела, макар и архаична или ређа. Дакле, док у случајевима као

подувријети могу бити брањење две претпоставке о томе откуд ту вокал

у, тј. да ли је он префикс другог дела сложенице или секундарног, ана

лолошког порекла, дотле је извесно да је вокал у у примерима као пре

дусрести аналошког порекла.

У овај круг питања спадају и примери као обомдтати,“ где су

могле бити две могућности: об-омотати или обо-{-мотати, где се ство

рио непостојани вокал о по угледу на непостојани вокал а; отдврсти,“

у чему се огледају аналошка образовања; и сл.

** Глагол узнати бележе Ј. Бенешић у свом Нrvatsko-poljskom rječniku (Загреб,

1949) и Ј. Dayre-M. Deanović—R. Maixner у свом Нrvatsko-francuskom rječniku

(Загреб, 1960). У Броз-Ивековићевом Rječniku apукчије је назначен постанак глагола

разузнати: raz-u-znati Него у Rječniku ЈАЗУ, с напоменом да га је забележио Ђ.

Шурмин у околини Сарајева; в. и Rad ЈАЗУ 121, стр. 208, где се наводи овај текст:

„Da je meni dobro razuznati, ko će emru hatmer (t.j. cvijet nekakav) ustrgnuti“. Овај

глагол, који иначе обично гласи: разазнати (несвр. разазнавати), налазимо још и у

овим примерима: „Не зна паша шта Босанци раде, јHит се море паши долазити! »

Што бегови разузнати неће“ (нар. песма, Босанска вила, 1913, 250), затим: „Смо

тривши га и разузнав свудај, Кроз облаке кано кроз горицу (С. Милутиновић: Лир

ске песме, Београд, 1899), и: „... ко ће разузнат поштена од лопова?“ (Св. Ћоровић:

Целокупна дела у библ. Српски писци, IV, 295).

** Ова форма (обомдтати, не: обамотати) забележена је још у Пољицима у

Северној Далмацији: „Zgrije se crne vune i obomota dobro oko vrata (И. Иванишевић:

Polica, Zbor. za nar. život i običaje JАЗУ, књ. IX, Загреб, 1904, 53), затим у Неве

сињског: „И нешто га стеже у грлу и наврије на њедра, као да му се око њих гуја

обомотала“ (Звезда, 1912, св. III, стр. 154).

** Ову реч је забележио и Никола Ненадовић у селу Дворска у лозничком

крају, 1910 (збирка речи из Јадра, Рађевине и Азбуковице у Институту за српско

хрватски језик у Београду) и (поред значења: одгодити, развући) дао ове примере:

Отоврзо бог зна докле, Како је отоврзло време! Ти си то нешто ваздан отоврзо! Ото

врзли се па само седите украј ватре, а нећете за послом! Ево и његове имперфективне

форме: Што си напо ту једнако отовpзати?! Вук нема отoврсти, али има ототолити,

које није без икакве везе са отoврсти не само облички, тј. формацијски, већ и зна

ЧеЊСКИ.
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Назалност и назализација

43. — За српскохрватски језик може се рећи да је то језик без назал

ности и назализације. Неке лаке елементе назалности имамо у гласовима н,

ми њ зато што су ти гласови такви по својој артикулационо-физиолош

кој природи, што се при њиховом изговору један део ваздушне струје,

кад мање кад више, отискује, испушта кроз нос. Нешто изразитији

назални колорит сусрећемо у нашем језику у позицијама каква је у речи

Анка. Проф. Вуковић“ вели да је речца а, било да се појављује у про

стом (а) или сложеном (да) облику, назализована; кад место ове речце

стоји речца уу, онда је ова речца, вели, „врло јако назалисана“.

Та формулација је исувише уска да би макар и приближно пред

ставила прави обим ове појаве у ускочком говору.

У ускочком говору имамо, пре свега, назале у неким узвицима.

Пуцањ пушке подражава се узвиком та“. Неко грување у даљини под

ражава се узвиком бу“, бу“. Кад се нешто не дочује, обично се место

шта употребљава речца а“, што помиње и проф. Вуковић“. Постоји

овде и потврдна речца сложена из два назална вокала а (а“a”), само што

у Ускоцима други назал није под дугосилазним акцентом, као у ПД,

већ под дугоузлазним: а“a“. Почетни део гуслања, такозвано разгу

славање, које је увертира у певање уз гусле, често је, да би се глас при

лагодио звуку гусала, праћен неким узвицима који садрже чисте на

залне вокале: га“, или гу“, или гд“; треба напоменути да се према тоно

вима на гуслама мења и боја ових назала, као и то да наведени узвици

следе поново увек у сопственом низу, а ретко се изговарају појединачно,

дакле: гу“-гу“-гу“ итд. Кад болесника болови толико притисну да почне

да јечи, онда често изговара назални узвик: а“г, у равномерним раз

мацима, разуме се; кад је тај узвик појединачан, тј. кад изражава нагао

и јак бол, онда он гласи: а“г. Итд.

Сваки од пет, односно шест, вокала може бити назализован до

те мере да представља потпун назални вокал, чист назал: ба“да, иће“ка,

сли“ка, чб"та, ћу“ка, кр“ка (ген. једн. — крмка); ми, дакле, овде имамо

посла са а, е, ц, д, У и Р. Навешћу овде још неколико таквих и сличних

примера:

а) мо“ши, мо“че (вок. једн.), лб“ша, б"чица, пđ“та (ген. једн. од

понат), ка“вор, са“та, ина“ та, па“те, па“те (<памте), Ста“ка,

Ста“ковина, Ја“ко, сла“ка, ча“чица, ра“ка, та“тара, тра“ па,

на“чица, сла“чица, ла“па, пе“зија, ле“га, пе“џер, те“шера, шкле“па,

га“га се, ши“да, Ва“ка, та“та, три“та, лу“тра, пљу“ка, тру“па,

ћу“ка, су“це, вр"баба,

б) ка“та, ла“ши, ба“ка, ода“ле, са“ку (лок. једн. од самак), са”шти

на, Се“то, бре“ше, бе“го, ла“ши, лб“чић, б“ђе, увиси“ке, боди“ке,

ги“гати се, три“тање, мљези”че, ју”ци, мазу”че, ку“ство;

в) Милт“ко, Добри“ка, плант“ка, Љуби“ка, дзи“ка (<озимка,

ген. једн. од дЗимак), побрати“ство, бдла“ша, првоја“ка, Јова“ка,

и гпд, 27.
18 Ibid.
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запа“тити, не па“те, дпа“ши, коме“дија, челе“ка, пусте“ка, ви

ме“ка, праме“ка, мазу“ка, чуку“ђед, подуме“та итд.

Као што се види, овде имамо посла са разним видовима назалности

и назализације. Оно што треба истаћи као прво јесте да је назалност у

овом говору најизразитија и најпотпунија под дугосилазним акцентом;

ту се консонант н заиста може потпуно деконсонантизовати и прећи у

пуну назалну дисперсију, у коју се потпуно увија претходни вокал. Иако

случајеви као под б) и в) могу достићи пун степен назализације и као

резултат имају пуну назалност, ипак у њима нису ове две појаве тако

изразите као у случајевима под a). Друго што треба истаћи у вези са

овим јесте да овде може бити читав низ прелаза у изговору: од безна

залности (изузев, разуме се, назалност коју у себи носи по својој природи

глас н) до пуне назалности, тј. од нормалног изговора гласа н до пуног

његовог ишчезавања у назалном вокалу.

Мислим да се из наведеног и сличног материјала могу видети и

услови под којима настају ове појаве — то бива у слогу који се заврша

ва сугласником н. Ако се слог не завршава сугласником н, назализације

нема, па ни назалности. Тако у цр“ка може бити назалности: црн-ка,

док је, на пример, у речи срна нема: ср-на. Ирелевантно је питање којим

сугласником почиње наредни слог, тј. не може се узети да било која

врста сугласника ствара погодне услове за настанак ових двеју појава

пошто су сугласници којима почињу слогови иза слога у коме се оди

гравају назализација и назалност врло разнородни по својој природи.

Као што се из горе наведених примера види, овамо спада и суглас

ник м (уосталом једним делом сродан сугласнику н), разуме се кад се

нађе у позицијама у којима и глас н изазива назализацију: сла“ка и

сланка - сламка, кр"ци и крнци - крмци, мб°ци и монци - момци итд.

У ускочком говору нема ни трага назализације типа молин (= молим),

која се сусреће у неким нашим народним говорима (у приморским ча

кавским говорима), али је ова унутрашња назализација честа појава

у ускочком говору.

Што се тиче краја речи, он, ако се завршава гласом м, остаје, као

што смо рекли, такав, без промене: једном, молим, гдним, радим итд.,

а ако се завршава на н, назализација се обично не јавља: Душан, брдн

зин, јучен, таден, сестрпн, веледун, сапун итд., иако она понекад није

искључена ни у оваквим позицијама; с овим треба довести у везу и слу

чајеве као та“, гу“ и сл., без обзира на то што су ово узвици, у којима

се баш у таквој позицији појављује назал.

Сасвим је разумљиво што се наведене појаве сусрећу и у сандхију

чим се створе услови онакви или слични онима у посебним речима:

дра“ти (<арам ти) било, срđ“га (<срам га) било, шкарта“га (аса, у

игри карата), моли“те (= молим те) и сл.

Разноврсних бојења може бити не само у дугим слоговима, где

су она изразита, већ и у кратким слоговима, где су она много мање

приметна. Назални рефлекси као:
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uу“бус, ка“тар, р"талија, та“чица, гд“цати, ле“ цун, ја“ипк,

ку“дуља, та“дара-ма“дара, ку“пијер, та“дрк, су“гураћ, кд“шина,

је“ђа, ози“куља, бу“бар, пла“ти (<пламти), ше“шпр, са“с, ка“uија,

сла“гати, је“чити, са“друга, ча“пати, за“кла, че“бер, ја“па,

растд"тати, ду“да, бе“гпљ, ја“гија, ђи“ђуа и сл. — могу се,

тако рећи, свакодневно чути у овом говору. Интензитет назализације у

оваквим случајевима није, као ни у случајевима кад је у питању дуг

слог, увек исти. Док у неким случајевима имамо кратке, али доста

потпуне назалне рефлексе, дотле је у неким случајевима степен назали

зације релативно слаб и може се, разуме се, спустити и на нулу: кум

пијер — кунпијер — ку“пијер.

Како слог који долази иза назализованог слога може, као што смо

видели, почињати разним сугласницима, то назалност при изговору

траје све док се артикулациони апарат, по свом артикулационом ауто

матизму, не припреми за дотичну врсту наредне артикулације: дента

лизацију, лабијализацију итд. Како су усни и носни отвор два артику

лационо нехармонична струјна излаза, то готово увек постоји краћи или

дужи прекид између носног и усног дела артикулације; само се назална

дисперсија дугосилазног акцента, у току свог финалног слабљења,

нешто изразитије претапа у наредну артикулацију.

44. Али се у овом говору сусрећу и обрнуте појаве, тј. појаве

деназализације. Назални елеменат понекад ишчезава као резултат

упрошћавања артикулације, као моменат недовољно схваћеног склопа

стране речи, дисимилације итд.:

магупка (<мангупка), вређина (<вренђија), исан (<инсан, тур.

insan), шканат (<инканат, итал. incanto), Малиштанин (<Ма

линштанин, становник села Малинска), командат (<командант)

или комадант, жемска (<женска), шеми пр (<шеншир), самс

(<санс), брдзин (<бронзин), варедно (<ванредно), интересатно

(<интересантно) и сл.

О томе да, рецимо, чист назални вокал може бити деназализован,

као што имамо случај у тан (<та“) — било је горе говора.

Вокалске алтериације

45. — У сваком се језику под одређеним условима стварају и су

срећу дублети. Варијације вокалског и консонантског материјала после

дица су разноврсних фактора — фонетских, морфолошких и др. Тим

факторима подлежу, разуме се, и вокалска варирања у ускочком говору.

46. — Онопатопеје су језички лабилне појаве. Њихова језичка

реализација зависи од тога како ће неки звук из природе или животињ

ског царства бити „схваћен од стране ува“, тј. како ће га оно примити.
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Како је очигледно да тај пријем не може бити истоветан, тј. разни субјек

ти га могу различито чути, то је онда јасно да ће га различито и произ

вести. Отуда у ускочком говору имамо: чегрљати, чогрљати и чагрљати,

чагртаљка и чегртаљка, иогрљнути и џагрљнути, иагрљати и иогрљати,

чактало и чоктало, тињиче и тањиче, љдкати и љукати, љдкач и љукач,

пљдштаница и пљаштаница, уцмбкати и уцмекати, шмигнути и шмугну

ти, шкљацати и шкљбцати (ићи по блату), какотати и кокотати, кикбт

и кокбт, кикотати се и кокотати се, лапарати и лапарпти (о пламену

ватре) итд.

47. — Познато је да се стране речи прекрајају и на разне начине

прилагођавају домаћем говору. Међутим, мислим да до вокалског ко

лебања у страним речима долази још и због тога што је страна реч „стра

на“, „непозната“, што се добро не дочује, што се она довољно не осе

ћа, те зато њени вокали могу бити изговорени овако или онако. Тако

имамо веледун и веладун, шувели и шевели, тестаменат и тастаменат,

кабул и кабил, довлет и девлет, мустра и мдстра, ошајдарпти и ошајде

pити, уризикати и урезикати, астал и детал, парапет“ и перапет,

дарлаисати и дерлеисати и др. -

Има примера који говоре о томе да до вокалског двојства долази

услед „поновног учења“ страних речи, тј. услед тога што се, крај ста

poг облика речи, почиње, у последње време, употребљавати и њена

модерна форма, тј. она форма која више одговара њеној изворности

или ономе што је модерно у нашем књижевном језику: милистор

(раније) и министар (новије), прдвисор (старије) и професор, овицер

и овицир, брегада и бригада, мелебн (старије) и милибн (новије), Инглешка

и инглешка (старије) и Енглеска и енглески (може се, разумљиво, данас

чути), концуларија и канцеларија и др.

48. — Има још доста случајева колебања вокала, у страним речима,

ономатопејама и др.: бобуљак и бубуљак, забобуљити и забубуљити,

паврљак и поврљак, натрбнтати се и натрунтати се, шишарка и шешарка,

иагарица и џигерица (тур. giger), белеђија и билеђина (тур. bileši), муанат

и моанат, силесија и селесија, Сулумића и Солумина, грушавина и груше

вина, аманет (тур. emanet; Немб, за аманет такб) и аманат (Немб,

аманта ти божег, могло се осетити као форма са непостојанима), џемадан

и џамадан, Буан и Бдан (новије), тднате и тдноте, бестрагати и бес

трегати, отаросити и отарасити, зацутати се и зацбтати се и сл.

49. — Мислим да је у алтернацији придашњи и пријешњи у питању

диференција формацијске природе, тј. да је пријашњи начињено фор

мантом ашњи (исп. скорашњи и сл.), а да је пријешњи настало према

прилогу прије“. Вушовић“ мисли да је форма пријенути настала од

прионути на тај начин што се вокал о после развијања гласа ј између

* У Rječniku ЈАЗУ наведено је да је реч парапет са изговором парапет за

бележена у Лици, али се додаје да је њено „postanje tamno“. Међутим, нема сумње

да је ова реч ушла у наш језик из италијанског, у коме гласи parapetto.

20 ГС, 360.

* ДИХ, 12.
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и и о претворио у е иза меког сугласника. М. Пешикан“ овако третира

то питање: Од осталих глагола (без е) једино је глагол прионути —

прионем могао добити такав акценатски однос (уместо некадашњег

прилнути — прилнем), тј. као у нпр. сијевнут — сијевнем. Захваљујући

једнакости акценатског односа, тај усамљени глагол могао је подлећи

обличком утицају глагола са рефлексом дугог е; као што се види, Пе

шикан сматра да је то аналошка појава.

50. — Појаве као лошо, врућо и сл. (поред лоше и вруће), које се

срећу у неким нашим народним говорима, нису својствене овом говору.

То што сам два-три пута чуо наведене облике (Жито није лошо, Oђе е

врућо), сасвим је, мислим, случајно или, у најбољем случају, споредно,

пошто су у овом говору редовни само облици: лоше, вруће и сл. Још је

усамљеније горњога (Изиду до горњбга манастира), које сам једном чуо

у наведеној реченици. Није без интереса навести да у овом говору има

мо трећојанка (овца која се трећи пут јагњи) са о иза меког ћ које (во

кал о) ту функционише вероватно као спојни вокал (Вук, у Рјечнику,

има трећојагњеница, оWis tertium parens), трећетељак (во, управо бик

од четири године), где се спојни вокал о путем асимилације прометнуо у е.

51. — Алтернације као путом и путем, Гашов и Гашев, чегрљав

и чегрљив, весела и веселб (subst.), силазпти (и према ићи), салазити (ca-{-ла

зити) и слазити (c+лазити)“, саћи (саити) и сићи (c+ићи), шаљем (са

непостојаним а, према шљем - слјем од слати, сљлати) и шиљем (од ши

љати - свилати), мртвик и мртвак, премукнути (исп. премлијечити) и

промукнути (исп. прозепсти), заиста и заисто, лише и лиша, дула и

дуло и сл. — морфолошке су и формацијске природе.

52. — Девокализација вокалног pтипа црквенословенског жертва

(старослов. жрвтва, рус. жертва; исп. и Његошев „Горски вијенац“:

„Просте наше жертве свеколике“, стих 276) место редовног жртва

није никаква особина ускочког говора; ово сам поменуо само зато што

сам тај облик чуо два пута од истог, врло старог човека, а могао се као

такав појавити под утицајем црквеног језика или бити остатак какве

старине. Девокализовано је и р у гринути према грнути; међутим, Озри

нићи овде се изговара само са вокалним р: Озрнићи, тј. извршена је во

кализација сугласника р. Такву појаву, мислим, имамо и у облику мpњар

(исп. мрнар и морнар, итал. marinaro)“. У ускочком говору придев

горак гласи грк.
-

53. — Форме као доста и дости остаци су врло старих образовања

од do syti и do syta“. Под утицајем овог двојства могло је настати и оно:

вазда и вазди, поред вазде (исп. саде, каде, таде и сл.). Овамо иду и обли

** ССЉГ, 167.

** СГ, 360.

** У Ускоцима постоји прича у којој се вели да се протерана сестра цара Душа

на удала за неког скадарског морнара (мpњара) и с њим изродила три сина, који су

се по занимању свог оца прозвали Мрњавчевићи.
-

* В. Rječnik ЈАЗУ и Аndré Vaillant: La langue de Dominiko Zlatarić, I., 257.
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ци двљеста и двљести (исп. и Његошеву „Слободијаду“: „У то двјести

још бахнуше“, Х, 1099. и „Горски вијенац“: „Богу шућур двјести је

годинах/отка паћи вјеру прихватисмо“, ст. 880—881); двљести је постало

од старог ДЂВЂ СЂТБ (стара двојина), а двљеста према триста,

четириста (старо: три сљта, четвре свта). По проф. Белићу“, двојство

у формама даље и диље потиче од двојаког корена.

54. — Познато је да се у народним говорима северозападне Србије

и у Војводини префикси пре и при мешају. „То је последица икавског

и екавског говора у тим говорима“, вели М. Московљевић.“ Тако се

у тим говорима сусреће предобити — придобити, предићи се — придићи

се, пресести — присести, преглaвци — приглавци, претисак — притисак

и сл.“ Ова појава није, као што је познато, одлика источнохерцеговачких

говора, па, разуме се, ни ускочког говора. Она не може бити одлика

ускочког говора већ и по томе што икавски говор није на њега извршио

никакав утицај. Ипак сам забележио предpжати поред придржати,

преиести поред пришести. Овде је свакако у питању мешање префикса

пре и при (исп. претрчати и притрчати и сл.), што је омогућила и блис

кост вокала и и е. Иначе је потпуно издиференцирана сематична служба

та два префикса: прешећи и пришећи, прелдмити и прилдмити, препучити

и припучити, прекосити (1. свршити косидбу, 2. захватити у кошењу

и део туђе ливаде) и прикосити (1. покосити остатак ливаде, 2. покосити

оно што се налази при нечему, нпр. траву при камену, дрвету и сл.) итд.

55. — Поред каживати постоји и форма кажевати, тј. облик

прилагођен презентској основи.

56. — У овом говору је редовно кадар, али се чује и кудар, што

се објашњава различитим турским коренима: kadar (арап. dādir) и kudret

(снага, моћ).

57. — Према предлогу са (Ти ћеш ићи са Савбм; Слободно се

алáли са ш њим; самиран; саставити итд.) није ретко ни старинско су:

Иди су ш њим, Су чим ћеш сад косити?; суждребна; сушњежица, су

маглица; суврата (ветар који повратно дува); итд.

Овамо вероватно спадају и облици сутара и сатара (несрећа,

пропаст).

58. — Берислав Николић“ констатује да глаголи на не/ну имају

на западу Срема инфинитивну основу на и (крвнио, сванило, огpнио итд.),

иако не доследно. У северном Банату, као што се види из навода П.

Ивића“, ова је појава доследна, а сусреће се и у славонској Посавини“.

Ове појаве нема у ускочком говору; у њему је редован однос не:ну —

кренем — кренути, сване — сванути, дгpнем. — огрнути, чучнем —

Гас дијc, 50.

27 НJ, II, 136.

* В. и СГ, 312—313. и ДСЈ, 73.

** СГ, 355—356.

зо Јор ХVIII, 155.

* Стјепан Ившић, Rad 197, 61.
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чучнути итд. Ипак сам забележио навеланути се (навеланем се, дакле по

III Белићевој врсти) и навеланити се (навеланим се, тј. по VII Белићевој

врсти), што може бити последица онога што је речено у т. 46.

59. — Ако се прилог шаба (тур. gaba) могао осетити као нека врста

окамењене именице, онда се прилог џабе могао осетити као генитив те

именице. Облици пристопити и приступити су из сфере превоја вокала

(исп. стопа и ступати), док су форме љубазан и љубeзан (старосл. лкобљ

знљ, рус. лкобезнЊић) са разнородним рефлексима полугласа. О облицима

шердмаг и сиромаг, шеђети и сиђети в. у партији о јату, в. тамо такође

и о шућети и шутати, тужети, тужити и тужати, старати и ста

рети, точити и тдчети, гњирети, гњирати и гњирити и сл.

60. — Поред гласовних закона који су деловали у нашим народним

говорима, у источнохерцеговачком,“ па према томе и у ускочком гово

pу, као што су асимилација, дисимилација итд., и који су, поред осталог,

утицали и на стварање и овде показаних алтернативних вокалских по

јава, — за ускочки говор, кад су у питању те вокалске варијације, а и

друго, треба, мислим, имати пред очима још једну чињеницу, коју за

друге говоре не треба посебно истицати, наиме да су људи, досељава

јући се у Ускоке, доносили са својих терена разне језичке црте и да се

те црте нису морале све нивелисати у току заједничког живота Ускока,

већ су неке од њих могле остати да као дублети живе једне поред других,

да се преплићу, проширују, сужавају итд. Тако, ако је неко донео ова

мо, рецимо, облик диље, овај је облик могао и даље живети, на ускочком

тлу, поред облика даље, донетог са другог терена.

Још неке напомене о вокалима

61. — Овде не постоји алтернација: четворо — четверо, већ само:

четворо, десеторо, петнесторо, тридес и осморо итд., тј. од суфикса еро

у овој категорији бројева нема ни трага.

62. — Напоредни облици вришак и врешак (фришак и фрешак)

који се налазе у неким нашим народним говорима према немачком frisch

или млетачком fresco – овде постоје само према млетачкој форми, тј.

врашак, врашка, врешко и сл.

“ Мислим да је Ивићево схватање појма и простирања источнохерцеговачких

говора (в. његову Дијалектологију) исправније од Пециног (в. његов рад „Говор

источне Херцеговине“, СДЗб, књ. ХIV, Београд, 1964, стр. 22). Ускоци, Дробњак,

Пива, никшићки крај и сл. — све су то, као што је познато, делови некадашње Хер

цеговине и тек су од Берлинског уговора (1878) припали Црној Гори. Они су тиме

административно, политички престали да буду делови Херцеговине, али су и даље

у науци схватани као црнорорска Херцеговина. А што се тиче народних говора, ствар

се није тако рећи ни за длаку променила — све поменуте области остале су и даље у

оквиру онога што обухвата појам источнохерцеговачки говори. Према томе, говор

који је описао Д. Вушовић (Диалект источне Херцеговине, СДЗб III, 1927) само је

један од источнохерцеговачких говора, као што је један од њих и говор који је и сам

Пецо испитао, као што се ни за ускочки говор не може ништа друго рећи до источно

херцеговачки.
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63. — Раније је речено да су се становници Ускока јужно од реке

Тушиње, углавном на Стругу, доселили већином из никшићког краја,

тј. из области које се граниче са староцрногорским говорима, исто тако

је речено да је досељавања било и из старе Црне Горе, само у далеко

мањој мери. Отуд је јасно што се у том делу Ускока сусрећу облици

типа река итд.

64. — Старе групе ви и во на почетку речи прешле су овде у у

уши и сл., али су се, према црквеном во, задржале и форме са ва: Васкрс

(нема Ускрс), васкрснути (нема ускрснути, али се може чути и директна

црквена форма: Кристбс воскрсе), васкрснуће (нема ускрснуће), ваисти

ну (уистину, заиста, одиста) и сл.

65. — Вуковићевих појава ноћес, на једе (= на јаде), дбјенити,

узбнес“ овде нема, али постоје разне друге замене овог или оног вокала

неким другим вокалом. Те су замене последица разних гласовних (аси

милација, дисимилација, превој вокала, меки гласови итд.), морфолош

ких или каквих других утицаја. Тако место придиречпти имамо приде

речити (чврсто везати некога за нешто); м. јахаћи (односно јааћи) коњ

имамо јаићи (коњ), па и јаићак (јахаћи коњ), поред добро (прил., добро

дошб), понекад се може чути и ддбре (добре дошб), и то само у том

изразу;“ нема лочан, већ се употребљава само лачан (врло гладан, пох

лепан), што је постало метатезом од алвчЊнљ или олвчњнљ, према присто

пити (исп. стопа) имамо пристапати и приступати; бидем или биднем

м. будем, тј. и м. у, добивено је аналошким путем, тј. према облицима

који имају и у основи: бити, бијах итд.; слезина овде не постоји, већ

само старија форма слезена; место плетуће (игле) имамо плетиће (игле)“.

Може бити да настанак облика плетићи и није текао овим путем. Може

бити да се према глаголском прилогу садашњем формирао придевски

суфикс ићи, који са основом даје одговарајуће форме: плет-Нићи -пле

тићи, ја+ићи -јаићи (ја је основа глагола јати - јаaти -јахати). Место

дајбар у ускочком је дајбер, м. вашар — вашир.

66. — Вушовић“ сматра да су форме еве, ете, ене добивене од ево,

гто, ено путем асимилације. Вуковић“ се не слаже, већ мисли „да смо

ми ове облике ових речи добили на тај начин што се ту удружио прилог

— ево, ето, ено и узвик ej” (ето еј-етеј - етеј - ете и сл.). И у ускочком

говору постоје и форме гво, ето, ено и еве, ете, ене. Ја се слажем са проф.

Вуковићем да није лако прихватити Вушовићево мишљење да је од

èво дошло до еве путем асимилације; овоме се, како подвлачи проф.

Вуковић, особито опире квалитативно-квантитативни моменат (исп.

** гпд, 8–10.

* Добре поред добро сусреће се особито у Лици и Херцеговини. Има га и Вук

у Рјечнику, а находи се и у народним песмама, нпр. „Добре дође, дијете Максиме“

(НП Вук 2, 549).

* Вук, а ни други, нема форме плетући, већ само плетићи. Богдановић (у

својој збирци речи из Лике у Институту за српскохрватски језик у САНУ) има плете

ће игле.

** ДИХ, 13.

** ГПД, 19.
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гво: две). Али исто тако мислим да ни Вуковићево тумачење не одговара

стању у ускочком говору, тј. да није ту узвик еј, него нека деиктичка

партикула. Истина је да се и у Ускоцима као у Пиви и Дробњацима

употребљавају изрази: ево ти, ето ти, ето ти да, 2то ти га сад и сл.;

истина је да се употребљавају и речи ево и еј, чак и у вези: ево еј, само

Ова веза никако није глатка, органска, целовита, како претпоставља

проф. Вуковић и каква је, рецимо, у изразу: ето ти, ето ти сад, већ

одвојена, „прекинута“, као: ево, еј или: еј, ево (два посебна указивања

са очигледним потенцирањем). Тај је моменат, мислим, довољно јак

да се супротстави стварању појаве: етоеј, па тиме и процеса у чијем

бисмо резултату имали ете. Мислим да би за ускочки говор било при

родније претпоставити аналошки пут: форме еве и сл. могле су настати

под утицајем форми: гле, погле и сл., тим пре што су значење и функција

ове две врсте речи (ево, тј. еве итд., с једне, и гле, погле, с друге стране)

блиски, каткад исти; сем тога, и акценатско-дужински моменат једне

од ове две групе речи добрим делом одговара акценатско-дужинском

моменту друге групе ових речи (у форми погле чак је потпуно исти као

у формама еве, ете, ене).

67. — Од две форме: прослат и прослоп, које се у Rječniku JAZU

наводе као топоними, у Ускоцима постоји само форма прдслоп, али не

само као топоним већ и као апелатив (за означавање пролома између

две литице, две стене, дакле — неке јаме која окомито пада између

камених зидова, па одатле може значити и дубодолину, место које је

упало дубоко међу окомита брда). У РЈАК-у се вели да је нејасан поста

нак ових речи, али се, додуше врло опрезно, напомиње да би се оне у

том погледу могле довести у везу са речју слат.
*

68. — Видели смо да предлог преко има у ускочком говору три

форме: преко, прео и про. Све те три форме има и Вук у свом Рјечнику.

Све те три форме могу у ускочком говору стајати, поред осталога, и уз

именице дан и нбћ: преко дана (Преко дана е падб снијег), преко ноћи

(Преко ноћи удари дивина на торину, те ни покла мал), прекодан (Била

е велика суша, па жито нијесмо могли жњети прекодан, јер би се про

суло, па смо га жњели преконој), прекодана (Прекодана ележб за ко

либбм у ладу, а преконоћи по сву нбј облијетб око тора и чувб бвце)

итд., као што се види, све те форме значе: дању, ноћу, у току дана, у

току ноћи. Међутим, кад је у питању јединствена прилошка форма,

онда су у ускочком говору најобичније ове две форме, продан и прбној

односно прбнбћ. Поставља се питање зашто ти облици гласе и тако, а

не само: прбдана и прдноћи, како би се само очекивало на основу тога

што уз предлог преко, као што је познато, може у нашем језику стајати

само генитив. Мислим да у формама прбдан и прбнбј, тј. у формама без

вокала а односно и, имамо не само акузатив именица дан и ноћ, како су

мислили Даничић и Маретић“, већ скамењени акузатив, или акузатив

* Ђуро Даничић: Српска синтакса, Београд, 1858, стр. 283; ГС, 556. Т. Ма

ретић: Gramatika i stilistika hrvatskoga ili srpskoga jezika, Загреб, 1899, стр. 556.

А. Белић: О језичкој природи и језичком развитку, Београд, 1941, стр. 127.
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у таквој функцији, који је као такав неосетљив, индиферентан према

дејству предлога: до годину дана, од стотину ока, с ону страну Мораве,

преко месец дана, пре недељу дана, преко један сат, од један сат итд.

При томе не би требало губити из вида семантично-функционалне од

носе прилога и предлога као преко, пре, после итд. у оном смислу како

је то одредио проф. А. Белић овим речима: „тако прилози типа преко,

остајући са својом синтагмом по значењу „на ону страну“, траже абла

тивни генитив „од пута“, „према путу“; али, у исто време, то „преко“

се схвата и као одредба тога генитива и узима, на тај начин, функцију

предлога. Тако или слично томе — мора се разумети постанак предлога

од свих осталих горепоменутих речи“.“ И даље: „Из овога се види да

предлози нису само готове одношајне речи којима се ближе одређује

какав дати однос, већ да могу постојати од сваке речи која, на основу

свога значења према другим речима, може бити — преко прилошког

значења што се код ње развија — схваће на као одредба односа

дане речи уз коју стоји према другим речима, ма она стварала и но

в о значе ње то га о дно с а“.“ Полазећи од тих констата

ција, не би се могло прихватити мишљење А. Пеца“ да се краћи облик

прекодан, без завршног вокала a, могао појавити аналогијом према

двојаким облицима темпоралних прилога као: кад — када, сад — сада

итд., тј. према формама ових прилога могло је од прекодана доћи до

прекодан. Томе се сасвим супротставља и форма преконоћи, којој финит

ни вокал није а, већ, као што се види, вокал и, сем ако се не би узела

као тачна Пецова претпоставка да је прекодан постало као што је овде

сад наведено, па се после преконоћи, као семантично функционално

сродно, повело за формом прекодан и прешло у преконоћ, односно прбној,

изгубивши тако завршни вокал.“

Јављање назала уз вокале

69. — При изговору страних речи као комедија и сл. ускочки човек

осећа неку празнину иза вокала е у овом случају или ког другог вокала

у другим случајевима. Он осећа потребу да ту празнину нечим попуни,

и попуњава је на тај начин што назализује вокал иза кога осећа празни

ну, изговорну непотпуност. То је најчешћи случај испред лабијалних

** JПЈР, 127.

* Белић, о.с., 127.

** Књижевност и језик, бр. 1, Београд, 1965, стр. 16.

** У нашој лексикографској и граматичкој литератури има доста речи о зна

чењу прилога прекодан(а) и синтагме преко дана. Мислим да у „Правопису српско

хрватскога књижевног језика“ (Нови Сад — Загреб, 1960, стр. 602) није добро про

тумачена синтагма преко дана; место за време читавог дана, како је дефинисано значење

те синтагме, требало је рећи: у току дана. Примери као Прекодан је пала обилата киша

и сл. супротстављају се, очигледно, тумачењу у Правопису. За значење Um den

andern Tag, altero quoque diе, тј. други дан, које даје Вук у Рјечнику (s. v. преко)

за израз преко дан и за значење: сваки други дан које даје Правопис за прилог преко

дан(а) — у Ускоцима постоји прилог напрекодан, уколико се место тога не говори:

сваки други дан, другбг дана и сл.
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и денталних консонаната. Овај процес бих назвао консонантизовање во

кала зато што се стварно добија утисак да се вокал облачи

у консонантско рухо, да га прожму консонантски елементи, те у резул

тату имамо вокално-консонанско јединство, хибридни глас вокално

-консонантског карактера. Тако имамо:

комендија (и изведенице: комендијати, комендијаш), кдменсија,

цингар (цингара и модернизовано: цингарет), ови нцер, мантрак,

дктбнбар, лунтра, аустрински и сл.

То имамо и у другим случајевима:

измд нитација или измдтанција (што је могло бити добивено и ана

лошким путем), шеншпр, ганцати, гингати се и сл.

Разуме се да се у свим тим случајевима назални елеменат може

појављивати и у одређенијем консонантском облику, у виду консонантан:

комендија, цингар, шенипр итд.

Ово посугласничавање самогласника, тј. развијање секундарног

назалног консонантског елемента, у суштини је процес супротан ономе

у коме се, нпр., од ванредно добива варедно и сл., тј. процесу деназа

лизације.

Не може се, међутим, рећи да је глас н једини који попуњава

„вокалску празнину” у ускочком говору. То могу бити и други суглас

ници, нпр. р: варцуле м. вацуле (итал. fazzoletto), али о овоме в. још и

у одељку о сугласницима.

Вокали у страним речима

70. — Није могуће дати нека одређенија правила о томе шта је

бивало са вокалима кад је нека страна реч улазила у овај говор, било

док су његови представници били изван данашње ускочке територије,

било кад су је већ населили. То, мислим, долази у првом реду отуда

што је страна реч туђа, непозната и што се као таква може разнолико

преузимати, или се на разне начине прерађивати и прилагођавати духу

нашег језика по принципима такозваног народног етимологисања. Зато

се материјал који ће се овде навести — показује у првом реду да се

види како он изгледа, како је преливан у овај говор, а не да се да неки

његов систем или да се одреде некакве тачне његове законости, што,

уосталом, као што рекох, не допушта ни сама природа његова.

Ипак се неке констатације општије природе могу учинити. Пре

свега, највећи је број страних речи у ускочком говору — било да су

оне ушле у њега раније, из турског и млетачког, било у последње време,

из модерних европских језика— које су, у погледу свог вокализма, онак

ве какве су и у одговарајућем страном језику: лдкум (коцка шећера,

тур. lоkum), дито (осам, итал. otto), дргија (грч. orgia), лумер (Први

лумер земље, лат. numerus, итал. numero, нем. Numer), ренгеле (Röntgen),
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шега (млет. Sega), капац (властан, млет. capace), комендија (итал. comedia),

колона (итал. colonna), кувет (тур. kuvet), uсан (тур. insan), рива (итал.

riva), вала (Вала га данас нећеш ићи на Буан, тур. vallah), макиња

(лат. machinа), цуксвир (нем. Zugsfüher), вирциг (нем. vierzig), брднзин

(млет. bronzin), свдлтати (итал. voltare), контати (млет. contar), ку

жина (млет. cuzina), видрин (итал. fiorina, млет. fiorin), стимати

(итал. stimare), скале (итал. scale), таваја (млет. tavaia, итал. tavaglia),

ћикара (млет. chicara), шкав (млет. scafo), каштиг (млет. castigo),

лама (итал. lamа), прбвати (млет. provar), вапор (млет. vapor), камара

(млет, саmаrа), портик (итал. portico, лат. porticus), машала (тур.

mašallah), нишан (тур. nišan), верије (лат. feriae), наполебн (франц.

napoléon), баталибн (итал. battaglione), циркус (лат. circus), астал

(мађ. asztal), ђиле (итал. gile, франц. gilet), карта (папир, итал.

carta), шпијати (млет. spiar), вој (итал. foglio, франц. feuille), урметин

(итал. frumentino), вурмине (млет. fulmina), бешкот (у нар. песми, млет.

bescoto), дрето (млет, dretto), јакета (млет. giacheta, франц. jaduette),

каше (млет. caseta), травеза (млет. traverza), врешко (млет. fresco),

паламар (тур. palamar), ченбер (тур. čember), ћар (тур. kjar), ћебе (тур.

kebe), ћеив (тур. keif), ћилер (тур. kiler), ћесар (Cesar), чивит (тур. čivit),

паћ (придев, indecl., тур. рак), пачариз (тур. pačariz), пљаца (после

преласка i у ји јотовања, итал. piazza), пљадела (итал. piadella), пљат

(итал. рiatto), пазар, (перс. и тур. bazar), курада (тур. kurada), церада

(итал. cerata), џак (мађ. zsak), питура, питурати (итал. рitutra),

цингар (шпан. cigarro), локанда (итал. locanda)“, политика (грч. poli

tikos), република (лат. res pullica ), екдндмија (грч. oikonomia), социјали

зам (франц. socialisme) итд.

Затим је знатан број страних речи које су, обично једним делом,

мењале своју вокалску структуру кад су улазиле у овај говор: вермати

(тур. vermek), вркађела (млет. vorcadella), шкудела (млет. scodella),

длтар (лат. altare), леукумија (лат. leucaemia), брегада (франц. brigade),

тастаменат и тестаменат (лат. testamentum), вала (дугуљаста долина

међу брдима, итал. vallis), машкара (итал. maschera), патар (млет.

pevera, итал. рере, енгл. pepper), тигла (лат. teg(u)la)“, подумента (лат.

fundamentum), корота (итал. corroto), карикога (млет. cariega), вакмај

стор (нем. Wachtmeister), мелебни милибн (итал, milione), туте (десет,

све, итал. tuto), деклeмација (лат. declamatio), ћаса (тур. kjase), ћама

(тур. kjamis), ћев (тур. keif), читлук (тур. čiftlik), ћуприја (тур. köprü),

ћутук (тур. kütük), ленцун (далм. lenzul“), локот (итал. lucchetto),

ордднос (франц. ordonannance) и многе друге.

Романско о прелази у у: тавулин (итал. tavolino), такулин (итал.

taccolino), бутн (велики, снажан и леп коњ, итал. bovino), варцуле

(итал. fazzoleto), марагун (млет. maragon, итал. marangone), шпијун

** Locanda нa итал. значи: скроман хотел, свратиште, гостионица, крмча.

У ускочком реч значи готово исто: крчма, кафана, „просторија у којој се лоче“

(иронично, наравно, те се постанак те речи не везује за 1ocus, већ за глагол локати).

** В. Ваrtoli, Das Dalmatische II, 381.

** ЦГ, 264. - -
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(млет. spion, итал. spione), кантун (млет. canton), баштун (млет. baston,

итал. bastone), пиpун (млет. piron, итал. pirone), шкатула (skatola),

веледун (vellado), бутига (итал. bottega), муpва (итал. mora), стимадур

(млет. stimador), сунтрешати (млет. sopresar), кунтаница (франц. com

pagnie) итд.

Као што је већ речено (в. т. 39), неке стране речи наш народ при

ма окрњене: нурија (грч. enoria), валида (лат. invalidus), pëоплан (и

са метатезом, грч. aero + planaomai), летpика (новолат. electricitas),

пантбле (франц. pantalon), аут (грч. autos-- лат. mobilis) итд.

Страно а или е у финалном делу речи прелази понекад у наше

непостојано а цукар — ген. једн. цукра (млет. zucaro, нем. Zucker),

у постојано а, особито кад је још присутна дужина: секлетар (франц.

secretaire), у вокал о: мајстор (нем. Меister), логор (нем. Lager) итд.

Како се живот све више развија и модернизује, тако се, разуме се,

уздиже и језичка култура, те се и изговор страних речи „поправља”,

тј. све више приближује изворном изговору, каткад се сасвим поклапа

са тим изговором, управо — тај се изговор све више приближава изго

вору и употреби страних речи у нашем књижевном језику. Тако се

данас могу чути у ускочком говору и ове форме: секретар, министар,

прдфесор, милибн, кдфер, канцеларија, медицина, електрика, панталбне,

аутомобил, дероплан итд. поред ранијих форми: секлетар, милистор,

прдвисор, мелебн, кувер, кунцуларија, медецина, летpика, пантале,

дут, реоплан итд.

Треба, најзад, рећи да наш народ понекад гласовну структуру

страних речи прилагођава гласовном сазвучју неких домаћих речи, тако

да се порекло сад одомаћене стране речи као тиме тумачи, у ствари,

ту се страна реч, на основу неког гласовног подударања, само доводи

у везу са неком домаћом речју. Тако место турског basmak имамо у

Ускоцима јерибосна (крупна, сочна, питома крушка), затим Вилиндар

место Хилендар, до (два прста у игри циквању) место италијанског

duо, ватра (у истој игри) место италијанског фuatuor и сл.

Могло би се, разуме се, навести још доста примера из којих би се

видело како је ускочки човек (а и пре него што је постао Ускок) „пре

крајао“ и себи прилагођавао инострану лексичку грађу, али мислим да

је и ово колико је наведено овде горе — довољно за ову прилику.

Рефлекси вокала 5

71. Мислим да нећу погрешити ако кажем да питање судбине

старог вокала ђ у ускочком говору није онако сложено ни тешко како

је сложено и тешко у многим дијалектима и дијалектолошким и другим

радовима. Она питања која су у вези са јатом постављали и решавали

Решетaр, Маретић, Белић, Вуковић и многи други, ослањајући се на

Вукова решења или одступајући од њих — не могу се онако постављати

и решавати кад је у питању ускочки говор. Ускочки говор је свакако

један од оних новоштокавских ијекавских говора у којима се најтипич

није огледају класичне замене јата. Од свих вредности замене јата које

5. Дијалектолошки зборник
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су констатоване у разним нашим народним говорима, у Ускоцима се

сусрећу углавном оне које је дао Вук у свом Рјечнику и другим својим

лингвистичким радовима. Ако се изузму говори у којима је јат остало

са својом старом гласовном вредношћу, тј. незамењено, онда од три

главна типа замена дугог јата: ије — је — ије (кад је јат било под дуго

узлазним акцентом), који се сусрећу у разним ијекавским говорима, у

ускочком говору имамо први. Ако се томе дода да је оно интервокално

ј слабо, дакле: ије, да му је вредност равна вредности потпуног гласа

ј, дакле: ије, или да је равна нули, тј. да се глас ту своди на иг, — онда

су тиме дати и сви битни подаци којима се опредељује судбина гласа

јата у ускочком говору.

72. — Узећемо прво примере са рефлексом јата кад се оно нала

зило под дугоузлазним акцентом (исп. у екавском тип: река):

ријека, цијена, звијезда, свијећа, мијена, вијенац, одијело, вријеме,

ждријело, поријекло, лијечити, окопијерити се, нијесу, млијеко

(Посpкали су пријепун сан млијека), сали етати, стрлијекнути,

окријепити, пијевац, кукуријекати (Закукуријекаше пијевци),

наиједити се, зактијевати, измијешати, вријесло, бијељети се,

бијелити се, бијесан, лијечак, нијекати, лијепа (работа), бијела

(кобила), цијепати, цијепац, цијепци, подијелити, умијесити, по

бијељети (Побијешеље ми очи), залијепити, стријела, замлијечити,

устријелити, лическа, препријечити, нијемац, замијесити, вриједан,

дијете, лијегати, накостријешити се, испресијецати, поиспресијеца

ти, исковријежити (очима), разговинетније (прил.), клијешта, ос

нијежити, заснијежити, снијежница, поблијеђети, вријеђети, сри

*еда, ждријебац, пријеснац, принесолац, ципелац (снег), слијепац,

жлијезда, гнијездо, цријево, пијесак, цијепати, пресијеци (импер.),

помијешати, мијењати, погријешила, ријешити, изволијевати, ријет

ка, сијена (ном.мн. oд сиђено = стог сена), у свијету (Што видиш

у свијету, надај се у вијеку), у цвијету, у бријегу, присвијетлити,

стићена, проци?едити, обесвијестити, поријечати се, поријечкати

се, занијемљети, обијелити, унезвијерити се, намијенити, промије

нити, лијечити, посијеци (импер.) итд.

Као што се види, замена је увек двосложна, са редовним кратко

узлазним акцентом на другом слогу ове јатове замене и редовним ије

кавско-екавским односом ије: е. Као што се такође види, о појавама

1é или је (piéка, река, љепо) или ије (ријека) овде не може бити ни говора;

о појави двијег и сл. в. ниже. Сем тога, овде треба још истаћи да се,

кад је у питању ускочки говор, не може говорити о дифтоншкој природи

овог јатовог рефлекса нити којег другог; вокали и и е, из којих се састоји

ова вокалска секвенца, ништа се, ни појединачно, ни као група, не

разликују од вокала и и е било у појединачном било у групном сусрету

њихову. Као што је већ напоменуто, стање је ове гласовне појаве онакво

како га је формулисао Вук с изузетком већ показане гласовне неизра

зитости интервокалског гласа ј.
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73. — Када је стари вокал b био под дугим акцентом низлазне

интонације, замена јата је опет двосложна, артикулација помеђусобног

гласа ј опет слаба, први вокал овог јатовог ијекавског рефлекса је под

кратким силазним акцентом. Као што је у науци већ много пута конста

товано, ово је један од познатих класичних вуковских јатовских односа.

Примери:

цвијет, цвијеће, Цвијета, снијег, свијет, бријег, снијет, бијес, лијек,

вијек, лијес, плијес, цијев, гњијев, гријег, смијег, ми?ег, ријеч, нијем,

бијел, бијели, бијела, бијелб (Најб бијели свијет), лијеп, лијепи,

лијепо (прил.), Бијела, бијела (на оку), лијево, прије, звијездо, дијете

(вок.), снијега, блијед, сијед, мријети (Дошло вријеме, ваља мрије

ти), лијечим се, цијеним, кријепим, дијеле, цијепају (Цијепа длаку

по рбату), зијева, пријеча (Кад окружи опанке, онда иг пријеча),

сијено, сијену (лок.: Спавбе у сијену), клијен, двије, свијес, црије

мош, стријеш, мијењају, ријеше (Ријеше се да дигну воденицу) итд.

74. — Јатов рефлекс је двoсложан и са слабим интерполираним

гласом ј и у случајевима кад је дуго јат неакцентовано. Ја за ускочки

говор могу рећи да акценат не уноси никакву промену у вредност вокала

који сачињавају вокалску групу као замену дугог јата сем акценатске,

тј. вокали и и е ни по чему се не разликују кад су наглашени од нена

глашених вокала и и е сем утолико уколико се наглашени вокал уопште

разликује од ненаглашеног. Примери:

прдсијек, упријеко, налијево, донијети, донијела, занијела, пренијели,

унијети, кудије, вудије, тудије, нудије (Покосите онб нудије),

онудије, овудије, средoвијeчан, послије, излијечен, тетријеб, чаплијез,

кориен, кдлијевка, напријед, најприје, прдцијеп, задовијек, на сијено,

пöд бријегом, са смијегом, умријети, умијем, разговијетан, полијек,

ддријети (Одријећу му чапру), раздринети, продpијети, предринети,

задријети, сатpијети, сатрије, натријети, затријети (Затрије

вријеме све), прдстријети, упријети, подавријети, деијек (оштра

ивица нечега) итд.

75. — Истина је да је судбина кратког јата у ускочком говору

сложенија од односа које смо показали, па ипак су појаве у вези са

оваквим јатом готово све разумљиве. За ускочки говор најбитније је

то што се ово, кратко, јат појављује у њему у виду вокала е са јотованим

претходним сугласником. Колико знам, ускочки говор спада у оне ије

кавске говоре у којима је ова појава најтипичније и најдоследније

изведена. Ти односи се виде из овог материјала:

ђевојка, ђед, неђеља, Неђељко, дјело, ђенути, међед, ђељати, ђетета

(ген. једн.), виђети, гуђети, ђе, ћерати, ћућети, шућети, врћети,

уврћети, шћети, цапћети; ижести, ижелица; шевер, иеђети,

шедник, ћетати, ћедило, ћепаница; вљера, вљетар, живљети,

5%
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вљеш, грмљети, умљети, мљерити, мљера, намљера; стрепљети,“

трпљети, доспљети, пљевати, кипљети, пљешњив, бљежати, бљег
"У

(имперф. од бити, esse), дбљеспти.

О појавама као: зактјев, двјести, свјецки, бјеше (Бјеше ли Драгић

на Буану?), Бјелић и сл. в. у одељку о јотовању и у глави Ускочки говор

данас.

76. — Поред ових општих, може се, у вези са јатом, говорити и

о посебним и појединачним појавама, од којих неке могу бити и нешто

ширег обима. Навешћемо овде неке од њих.

Стари вокал ћ дао је вокал и у неколико случајева.

1. Испред вокала о посталог од л: видио, вдлијо, живио, умио,

разумијо, Чедино, сријо, донијо, сино (Сино кб на мравињак), по, изишо,

садило, садило (сено), стано, облетио, Бидград (У Биограду нема оваке

арије), анди о (новији јатовски рефлекс: То е дијете андио божи,

Није га анђела у све Ускоке), дијо, удијо, дидба, бијдце, бијочуг, цио

итд. Слично томе настало је и двијовце (<двђ овце), поред редовног:

двије двце, тј. ђ је испред о, после развијања гласа ј између ђ и о, дало

и17.

Чим ишчезне тај услов, вокал јат даје, разуме се, своје редовне

рефлексе: шћела, виђело, вољели, живљела, умљела, шеђела, срела, до

нијела, дијела (ген. једн.) итд.

Међутим, неки од наведених и сличних примера могу имати дво

јаке облике: идо и јео, сријо и срео, вријо и врео, ддио се и дјео се, зри о

и зрео. Ови, наоко екавски облици, свакако су настали по угледу на

примере као срела, срело, срели, врела (Врела вода на валове...), дјела

се, зрела итд.

2. Испред гласа ј: сајати, гријати, гријати се, угријати, угријати

се, гријалица (соба у зимској стаји), смијати се, смијем се, вијати, синати,

смија (ген. једн.), грија (ген. једн.), лија (<ЛБХАТ-ЛБА-ЛbiАС-лија),

старп (-старији- стар Бји), старија, старије, мили (<милији), плетићах,

вyцијах итд.

3. Испред новообразованих меких гласова ђ и љ: сиђети, усиђели

ца, посиђелица, посиђети, усиђети се, биљег, биљежаница, биљежити,

биљежати, биљежање, биљешка, биљега и сл.

Међутим, ова појава није доследна, има од ње знатних одступања

као: вређети (поред ређег вријеђети), неђеља, понеђељник, ђељати итд.

Неки од овде наведених облика имају, поред ових, још и облике

са редовном заменом јата: шеђети поред сиђети, ушћеђелица поред усађе

лица и сл. У глаголском придеву радном сидијо (од сиђети) имамо и

испред д по угледу на облике сиђети, сиђела итд.

77. — Именице као бријег и вријеме и сл. немају у множини у крат

ким слоговима глас ј, него место је имају у књижевном језику, а и у

** Стјепан Митров Љубиша има „Запад стријепи а исток стење“ (Pripovijesti

crnogorske i primorske, Дубровник, 1875, стр. 17).

** Bиди о овоме код Ј. Вуковића, ГПД, 23.
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највећем делу народних говора, глас е: брегови, времена итд. Међутим,

у речима као речит, речица, гдрети итд. у ијекавском изговору нашег

књижевног језика јатовски рефлекс постоји: рјечит, рјечица, гдpje

ти. Ускочки се говор потпуно разликује од те ситуације. Те и сличне

речи гласе:

речит, речитбс (Нема наке речитости надалеко), речица (Ај да

прегазимо ову речицу), речник, коренчић, гдрети, прегорети, са

гдрети, сагорег (Све сагоре), загорети, загорела (Ова епита загоре

ла), изгдрети, гдрење, изгдрелина, изгдрелотина, огдрелпште, нагдpe

ла, решење, решавати, скорети се, скорела се (Како се скорела ова

чапра! — Скорели ми се опанци), старешина, старевина, гдреви

на, Речине (топоним), ређи, ређе итд.

Као што се види, вокал јат је овде замењен вокалом е, тј. секвенца

pђ (са кратким јатом) сведена је од рје на ре, и тако упостављен иденти

чан екавско-ијекавски однос, као и другде и у књижевном језику у

многим другим случајевима: зрела, грешан, грешно (Оно е све грешно и

јадно), безгрешно (Безгрешније је радити у неђељу но шеђети у суботу),

погрешка, грешка, грешнпк, грешница, повреда, увреда итд. Глас ј се,

дакле, изгубио иза гласа ру ускочком говору; ја сам га чуо једино у речи

старјешина, поред старешина. Овај говор, очигледно, иде у прилог

оним мишљењима у нас да су ови облици са ј — књишка ствар и ствар

школованих ијекаваца а да се у народу говори без тога ј и да тако треба

да буде и у књижевном језику. Једно од таквих мишљења јесте и ово:

„Не знам зашто би се стало на пола пута у књижевном језику, — кад се

већ почело са исправљањем Вукова писања речи стрјелица, погрјешка

и сл. на стрелица, погрешка и сл., што је већ учињено, — зашто се не

би ишло и даље са речима као што су горјети, рјечит и сл., кад се ствар

но мало где у народним говорима те речи тако изговарају“.“ Ја се пот

пуно слажем с овим мишљењем. Књижевни језик треба ослобођавати

од свих сувишности и непотребности како би био што ефикаснији у служ

би коју врши у људском друштву и пред сваком његовом јединком.

Искуство је показало да такви поступци не само да нису сиромашили

поједине језике нити им наносили било какву штету већ су им, напротив,

помагали да се брже и целисходније развијају.

78. — Као и у другим ијекавским говорима, јат у старом предлогу

прђ као префиксу различито је замењен у ускочком говору, што, разу

ме се, зависи у првом реду од квантитета тог вокала, а онда уочљиво је

његово различито понашање у разним категоријама речи. Пре свега,

дуго јат, као иначе, даје и овде ије: пријеклад, али у неким случајевима

(пре свега у новијим образовањима) и дуго е: прелом, а и кратко е: пре

скочити.

Да прво узмемо прђ као глаголски префикс, тј. са кратким јатом.

Ту је замена кратко е као и у екавском:

** Ј. Вуковић, ГПД, 16.
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предријети, прекипљети, прекипијо, прекипљела, превријети, пре

гдрети, пребити, прегријешити, прекдначити, преварити, преве

зати, премљештати, пренијети, пренесем, премљештам, прекдначићу,

прећерати, прећерб, прећерала, прећерају, преградити, прекопати,

прескочити, препасти, пречистити итд., али пријечати (опанке)

Глагол прећи сасвим се уклопио у своју групу: проћи, прићи, доћи

и сл. и никако се не појављује у форми принећи. Ни његови облици не

излазе из овог оквира: пређем, пређог, пређи, пређите, прећи ћу итд.

Има, разуме се, и именица у којима је кратко јат из префикса

прђ дало кратко е:

пречица, пречац, превеза, преграда и сл.

Доста је велики број именица, обично глаголског порекла, у који

ма имамо дуго е од јата у префиксу прђ:

претрес, прешек, прелом, прекуп, прегон, прелет, пренос, препис,

преглед, прекид, превоз, предлог, премљер, преступ и др.

Иначе дуго јат даје овде ије:

пријеклоп (Ћера коња све у пријеклоп), принелог (Добро ти је

родио ови пријелог), привешек (Пријешеци пуни жита), пријевор,

пријеворница, пријестб, пријестолница, пријечац, придесолац, прије

сб, пријеплет, пријеклад и сл.

Двoсложну замену има и сам предлог и прилог: прине и прије.

Што се тиче придева, у њих је замена или двосложна: претран,

пријепук (пресит), пријекбран и др., или једносложна: претечен, пре

морен ИТД.

Најзад, има известан број примера у разним категоријама који се

појављују у виду јатовских дублета: препун и пријепун, преиiедник и

пријешедник, прелаз и принелаз, превара и пријевара (на пријевару), пречац

и пријечац и можда још који.

79. — Али у ускочком говору не постоје јатовски дублети само у

вези са јатом у префиксу прђ, већ их има и других. Они су углавном

резултат двоструког квантитета вокала или међусобних акценатских

утицаја и др. Тако имамо: већ поменуто вређети и ређе вријеђети, вреди

и ређе вриједи, ждребе и ређе ждријебе, тетријеб и тетреб, поречкати

се и поријечкати се, сасвијем и сасвим, тијело и тело, Нијемци и Њемци,

звијере (Стани, звијере једно!) и звере, звер и звијер, прдиед и прдсијед,

жђељати и здељати.

У Ускоцима постоји и дублет јастреб — јастријеб. И Вук га име

у Рјечнику. Међутим, овај јатовски однос није етимолошки оправдан,

јер је тамо некад стајао носни вокал А. Имајући то на уму, састављачи

„Правописа српскохрватскога књижевног језика” (Нови Сад— Загреб,

1960) рекли су да облик јастријеб не ваља, већ да је добар само облик

јастреб („јастријеб не него јастреб”). Међутим, мислим да нису добро
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урадили што су овако учинили, не зато што их Вук евентуално деман

тује (Вук може бити и није знао да ту нема места рефлексима јата, тј.

да је ту био вокал да, али је сигурно да је однос јастреб — јастријеб

осећао као потпуно екавско-ијекавски, као ма који други прави екав

ско-ијекавски однос), већ зато што се многе ствари у току свог развоја,

па и језичке, разуме се, преквалификују, искоче из свог тока ствари и

постану нешто друго, неки други квалитет. Тако је и оно јастријеб,

свакако развијено према речима са ије, стекло ијекавска својства. Зато

би, по мом мишљењу, требало сматрати оправданим постојање форми

јастреб и јастријеб као речи са екавско-ијекавским односом, било да

екавци имају јастреб, а ијекавци јастреби јастријеб или само јастријеб.

Разборито је поступио не само Вук већ и П. Будмани (Рјечник ЈАЗУ).

Исп. и Милетића ЦГ, СДЗб, 251).

80. — Што се тиче наставака за ген., дат., инстр. и лок. мн. при

дева, заменица и редних бројева, може се рећи да су облици са ије од

старог вокала Б у наставцима поменутих падежа привукли к себи и оне

придевске, заменичке и бројевске облике поменутих падежа који у

својим наставцима (као меке основе и сл.) нису имали вокал Ђ. Процес

нивелације ових облика, као и иначе, сасвим је доследно изведен. Све

категорије: двај (ови), добар, пети, један, наш, твој, кди итд. — некад

разнородне по својој промени — изједначиле су се у савременој про

мени у ускочком говору, па, разуме се, и у поменутим падежима мно

жине. У овој основној линији ускочки говор не одступа од других источ

нохерцеговачких ијекавских говора. Ту је наставак иiем за инстр. једн.,

наставак ије односно ијег за ген. мн. и и?ем(а) за дат., инстр. и лок. мн.:

двијем, двије и двијег, нашијем, нашије и нашијег, добрије и добријег, двијем,

нашијем, добријем итд. Ево неколико реченица у којима су употребљени

такви облици:

Пограби то ко (= око) тије пластбва. — Некије пута дође ми да

умрем. — До му мало ливаде неђе при тијем Главама. — Љетовала

е у Ивама Гигашкијем. — Боље су наше бвце од брцкu'éг. — Догнб

доста буковиће дрва. — Ево има двијег приганица, па једи. —

Шта сте то разговарали с днијем људима. — Нашићем бвцама нијесу

дали ни привирити. — Била е с једнијем ђететом. — Вратио се с

празнијем саонима. — Да ви је просто тије триес кила шенице.

— Све радимо с тијем грабуљама. — На млађијем свијет остае.

— Он је једније пута и едак кб змија. — Он се увијек

дружио с несретнијем Миладином. — С какијем правом ти

то тражиш од мене?! — Тијем путем идући, стићи ћеш

куд си наумијо. — Шта радите ваздан по тијем главица

ма? — Ломили смо се по днием ластвама. — У здравље свије

нас! — Имам пéшесторо накије пилади. — Не боим се ја живијег

но мртвијег. — Ку (= куд) ће с оноликијем дернеком оваца? —

Ударио га је једнијем облутком. — Има дније десе цуца. — Ево,

може бити лијепије дана. — Не могу се одговорити свијема. — Нека

тије трања. — Не могу да дам џевáпа двијем џокама. — Покрили се

накијем џокама. — Њена е ливада повр великије вáлбва. — А
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имам накије ломутина. — Ти си испо измдије груди. — Прејавиле

су преко нашијег вртача. — Има днијег џилибана колико оћеш.

— Несретничег више но сретни ег. — Он је још мализе година. —

Седам сина кб седам златнијег јабука. — Доживљећемо и ми љеп

шијег дана.

Те облике констатују и дијалектолози који су описивали мање-више

суседне говоре ускочком говору— Д. Вушовић, Ј. Вуковић, М. Стевано

вић и други. Вуковић и Стевановић искључују краће облике; први вели:

„У заменицама и придевима имамо увек дуже облике: добријем, двијем...

немамо, дакле, добрим, двим и сл.“, а други: „Источноцрногорски ту

зна искључиво за ије и сем муслимана сви изговарају: нашијема, вашије

ма, овијема...“ Вушовић, међутим, вели за облике голим — голијем,

добрим — добријем да су напоредни инструментали једнине.“ Што се

тиче Ускока, на њих се, у вези са овим питањем, не може применити

ни Вуковићево ни Стевановићево мишљење, а Вушовићево само дели

мично. Наиме, у Ускоцима, на основу морфолошких аналогија, а и

књижевног језика, има краћих облика, али су они, у односу на дуже, у

несразмерној мањини, те ни близу нису напоредни са дужима. Али и

само њихово постојање као да наговештава извесне процесе у овој,

иначе стабилној језичкој појави. Да би се колико-толико видео њихов

обим и струјања, навешћу овде највећи део примера које сам забележио:

Погани (= поганији) је од свиг њиг.—Црња-(= горих) људи нема

од њиг. — Имаг наклг десе бушина. — То е учинио неко од двиг.

— Штово (= што ово) не би дниг ђевојака? — Било е иж њиг

(Васојевића) добриг људи. — То е ствар двиг младиг људи. — И

нек бидне сретно ово двое младиг људи. — Кренуо е из дниг стопа.

— Двое стартг у двије каце. — Чуо сам од стариг (и старипг,

комп.). — Чуо сам од стариг. — Та е прича и (= из) стариг вре

мена. — Она се изгубила из вида неговиг очи. — Нема Више дниг

локава. — Твое су виле јаче од мотг. — Отишли су пашим путем.

— Понесите доље тиг боца.— Не музе се млијеко од јаловиг крава.

— То е било истиг дана. — Са овакима е лако ратовати. — Лако

е здобрим чоеком, но е тешко с неваљалим (друге примере в. у

т. 248).

81. Сад ваља нешто рећи о рефлексу јата је односно е. Као и

у књижевном језику, а и у неким народним говорима, у овом случају

кратко јат се дуљи, па ипак то дуго јат не даје, дакле, ије, већ је односно

ë. Ево неких од тих појава:

a) у ген. мн. именица сва три рода са кратким јатом у номинативном

облику:

** ГПД, 17—18.

50 ИЦД, 26.

** ДИХ, 10.
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сушеда, међеда, дјела, ђела, пошеда, вљера, мљера, шера, кољена,

бешеда, биљега, љета итд. ;

б) дуљење кратког јата врши се и испред два сугласника од којих

је први неки сонант:

шенка, Неђељко,

али не увек: вљерна, вљернбс и сл. ;

в) исту појаву сретамо и у хипокористицима:

ђешо, ђедо, Ђева, Шћепо;

г) овамо иду и неки учестали и трајни глаголи:

премљештати, намљештати, замљерати, помљерати, ошећати;

д) примере као: прешедник, прелом, прећи и сл. већ смо поменули

(в. т. 78),

ђ) мислим да су форме галоња, јелоња, зекоња, рудоња и сл. ути

цале на то да се од форме бијелоња (исп. Вука у Рјечнику: бијелоња

ein weisser Ochs, albus bos) добије форма бјелоња,

е) једносложну замену дугог јата имамо у речи вљештац, а у речима

као вљернбс и сл. кратко јат према књижевном вјернбст поред вјернбст,

па и равндмљернбс према књижевном равномјернбст.

Треба се овде задржати на још једној дужини. То је она дужина

која је мало горе већ показана: двијег, добријег итд. — генитив множине

заменичко-придевских речи. Као што се види, рефлекс јата у тој пози

цији јесте: иде, што на први поглед може изгледати мало необично или

доведено у везу са сличном појавом у неким другим говорима. Ову ду

жину има и Вушовић: дивнијег, лијепијег, оволикијег, двијег“. Иако је

вокал е из јатовог рефлекса ије у овој позицији оставио без дужине:

злијег, малијег, двијег (gen. pl.),“ проф. Вуковић врло опширно говори

о квантитету овог е у рефлексу ије;“ он налази да тај вокал у тој пози

цији може бити кратак, полуглас, па, у извесним случајевима (наглаше

ност, свечанији тон и сл.), и дуг. А. Пецо“ је навео много материјала са

полудугим или дугим вокалом е у рефлексу ије: бијели, лијепо, сијед,

тијесто, лиевбм, блиједа, биједа, пијесак, ријешијо, звијезда, ријека итд.

И доста других је указивало на краткоћу, полудужину или дужину овог

вокала. Као што се види из материјала и констатација које сам навео,

битна карактеристика ускочког говора у погледу судбине дугог вокала

Ђ састоји се у томе што је у њему вокал е у рефлексу ије — кратак. Што

рекао Маретић, ја тврдим да је у свим случајевима као што су цвијет

и ријека (а то су битне замене дугог Б у овом говору) вокал е такав, тј.

кратак. Никаквих других његових дужина сем показаних и ове о којој

сад говорим— нема. Оно што је битно за ову дужину (двијег) у ускочком

52 ДИХ, 8.

** ГПД, 17.

** Ibid., 14—16.

** гих, 48—54.
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говору јесте, по мом мишљењу, то што се она не уклапа ни у једну од

досадашњих теорија о дужини овог вокала— није наслеђена из дифтонш

ког рефлекса јата, тј. није стара, нити је настала било каквим накнадним,

секундарним дуљењем вокала е, тј. фонетским путем, није настала ни

под утицајем западнијих и западних говора, у којима се та полудужина

или дужина срета, већ је у овој позицији настала морфолошким путем,

под утицајем именичког, тј. именског генитива множине.

82. — Вушовић“ наводи неколико примера у којима је рефлекс

јата, место је, вокали: гдрила, вдлила, стрпила се итд., па вели да је тај

вокал настао или аналошким путем (исп. гдрио: гдрила) или продирањем

икавизама из суседних западних говора. Ова је појава непозната или го

тово непозната у ускочком говору. Рефлекс и из једнинског облика актив

ног партиципа мушког рода није продро у остале облике овог партиципа,

те овде имамо само гдрела, гдрело, гдрели, гдреле, гдрела, вдљела, жељела,

шеђела, огладњели, ожедњело итд. Исто тако тај вокал није успео да

продре ни у друге сличне позиције других глаголских облика, а што се

тиче икавизама, — они овамо нису ни донети, или су, уколико су били

донети, сасвим ишчезли, нити је овај говор, од тренутка свог форми

мирања, био подложан икаквом икавском утицају. Тако овде имамо:

виђети, вољети, ужељети се, бољети, огладњети, ожедњети, грмљети,

трпљети, прекипљети итд., без појаве: видити, волити и сл. (в. о овоме

и у т. 255). И не само да ове појаве нема већ је рефлекс јата продро и у

неке и-основе. Тако имамо: чињети (Не знам шта ћу данас чињети),

учињети (Јеси ли учињела опанке?), начињети (Јесте ли начињели ку

ћу?), тдчети (Какав си, точела те живина!), уточети (Јеси ли јој уточе

ла чашу ракије?), дворети (Сву ној не дворела), тужети (Јатка, цио

дан није престала тужети, Тужели су се двије године око међа у Глава

ма, па поио вук магарца), поред мислити забележио сам и мишљети

(Мишљела сам да е отишб), pдвљети поред ровити (Крмад су све по

ipдвљела), њирети поред њирити (Њирела е, њирела, али ништа виђети

није могла), док се у мржљети (Чоéка не треба мржљети) стабилизовао

само јатовски однос, итд.

Као што се види, мора се овде претпоставити „јатовски“ рефлекс,

па се глас ј или утопио у јотовање (чињела), или се изгубио као у сличним

позицијама (њирела, исп. гдрела; тдчела, исп. наруче - наручје, туже

ла, исп. бджеЗбожје) и сл. Вук у Рјечнику има тужјети, па вели да је

то јуж. и наводи пример (sv. јединити): Тужјела је ђевојка |Јединита

краљева, али екавског облика (“тужети) нема.

Глагол старети — старјети у ускочком прешао је у VI Белићеву

врсту: Почбе старати (постајати стар). — Остарб сам, не могу веј

никуј. — Часприје си дcпарала, друго моја?!

83. — Поред неких већ наведених случајева јатовског вокала е

нејатовског порекла, навешћу овде још неке примере са накнадно, се

кундарно развијеним јатовским односом. Овде, пре свега, имамо глаголе

типа сливати. Од три форме тих глагола које се данас могу срести у на

*дих, 11.
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родним говорима или у књижевном језику“: сливати— слевати — слије

вати ускочки говор има само ову последњу: слијевати, разлијевати

(Цијелб сам љето разлијевала и слијевала, реда е да се сад одморим),

залијевати (Студени не пребијају, а уљеви залијевају), улијевати (Улије

ва кб да искабла сипљеш), исто тако имамо: снијевати (Снијевам ја

такб једну нбј да ми се отелила она шарена крава), ноћи?евати (Ноћије

вају ђе замркну), почијевати (Кад идемо у планину, 6ђе увијек почиње

вамо) и сл.

Нови јатов рефлекс имамо и у формама: шердмаг, инеромашан,

шердмашицa, шердмаштина, шердмашки (Како живите?— Шеромашки)

итд. поред сирдмаг, сиромашан, сирдмашица, сирдмаштина, сирдмашки

и сл.

У такозване „лажне” ијекавизме спадају и примери у којима се

налази суфикс ијер место књижевног ир. Ту појаву имамо и у речима

страног и домаћег порекла:

вантијер, вддијер, кдсијер, пастијер, пупијер, кдлијер, кунтијер“

кунтизерпиште, вакичер, инџилијер, брегадијер, командијер, панцијер“

поштијер, талијер и др.

Овамо иду и банди?ерна и лукијерна.

Неке од тих именица данас се, особито међу младима, увелико го

воре са суфиксом ир: бригадир (разуме се, у новом значењу ове речи),

вакир, пастир и сл. Утицај књижевног језика овде је очигледан.

О овој је појави доста говорено у нашој дијалектолошкој литера

тури. Тако Ившић“ мисли да је група ијер настала дуљењем и дифтонги

зирањем групе ир, слично појаву тумаче и Решетар“ и Маретћи“. Изнето

је и мишљење да наведени рефлекси одговарају старим суфиксима Брљ

и Бирљ: “koserb (a-косијер) и “kosir, (c-косир)“. Д. Вушовић“ и Б.

Милетић“ налазе да је група ије овде настала под утицајем iere y итали

лијанском говору (panziere и др.). Ускочки примери припадају, у ства

ри, различитим слојевима: стари тип косијер и новији феномени, који

су сви заједно формирали доста активну категорију, способну да се шири

на штету суфикса ир.

Секундарно јат имамо и у речима: кишела, кишело (Овбе млијеко

прекишело), кишелица, укишелати (Јеси ли укишелила млијеко?), раски

шелити (Раскишелише ли ти се опанци) и сл., затим у речи вркађела

(итал. forcadella) поред нејатовске форме вркадела, па и баљега.

* Као што је познато, примаран је вокал и у тим глаголима. У ПСХЈ ти су

односи овако решени: уливати — уливам; улевати — улевам (ек., боље уливати);

улијевати, улијевам (ијек., поред уливати). За сливати је речено да је ек. и ијек.

За ноћивати нису дате екавско-ијекавске варијанте. Вук је сливати и слéвати упутио

на слијевати схвативши све као ијекавско-екавско-икавски однос.

** Стјепан Ившић, Današni posavski govor, Rad ЈАЗУ 196, 167.

** SD, 73–74.

* ГС, 55—56.

** ИЦГ, 27.

** ДИХ, 10.

* ЦГ, 254.
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Треба овде напоменути да се у овом говору не сусрећу форме као

болијест, голијет, опамијетити, подумијента, руковијет, Бокијељ и сл.,

које се сусрећу у староцрногорским“, па и неким источнохерцеговачким“

говорима; место тога, тј. јатовског елемента, у ускочком се говору на

лази само дуго е, како и треба да буде етимолошки, дакле: болес, гдлет,

руковет, опаметити, подумента, Бокељ и др.

Према Вукову излемати (ек.) — излијемати (ијек.) — излимати

(ик.)“, дакле комплетни трорефлексни јатовски низ, ускочки има само

излемати (Излéмб га е на мртвб име), али се каже налиjeмaти се варенике,

што је, мислим, на бази семантичне подударности, дошло према нали

*евати.

84. — У ускочком говору могу се срести разни екавизми. Поред

оних које сам већ навео (речит, гдрети, прећи, брегови, мрежа ген. мн.,

врећа ген. мн. итд.), има и оваквих: тело поред тијело, тескоба, разде

љак, здељати (поред жђељати, в. т. 78), свећица, зеница, благддетан“,

целивати, дплетати, дЗледа, цеста, слезена, неко, некад, неки, нешто итд.

Ти екавизми нису, разуме се, настали искључиво под утицајем

екавских говора, већ се неким од њих мора тражити порекло на самом

тлу ијекавског говора. Неки су настали као резултат гласовних збивања,

као речица и сл., а неки опет под утицајем каквог другог фактора: обли

ци као неко и сл. развили су се, како се претпоставља, под утицајем реч

це не“; тело је вероватно ушло из црквеног, итд.

Међутим, овде треба рећи нешто о најновијим утицајима екавског

говора на ускочки говор (путем књижевног језика: новине, радио, књи

ге, уџбеници итд., затим путем мешања становништва). Ако је некад

било неугледно чути облик лепо, данас се мирно изговарају читаве екав

ске реченице и изрази: Дај ми једну чесму белбе лука, Насркб сан се

млека итд. Ако се натписи на сеоским гробљима, као Овде почива . . . ,

који постоје поред форми: Ође почива и Овђе лежи . . . , не могу узети као

потпуни аргументи, ипак је сасвим јасно да се не могу ни сасвим одба

цити; данас се, дакле, могу чути у ускочком говору све три форме:

бвђе, буђе и бвде, чак и књижевно и књишко бвдје.

КОНСОНАНТИЗАМ.

85. — Сугласници ускочког говора имају углавном исту гласовну

вредност као и сугласници у нашем књижевном језику. Неке разлике

биће дате у току даљег излагања о консонантизму ускочког говора.

Међутим, што се тиче самог склопа и система консонантизма ускочког

говора, има неких битних, квалитативних разлика између овог говора

* ЦГ, 253, 387.

** ДИХ, стр. 10.

** Рјечник, s. vv.

* Вук (Рјечник, s. v.) нема благодјетан (ни благођетан, ни благодитан),

већ само благодетан, али Даничић (у РЈА) има ту форму иако вели да „sada se govori

samo sa e“.

“ Фон., 134—135. Појава њеко (ДИХ, 11) овде не постоји.
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и књижевног језика. Наиме, у ускочком говору не постоје гласови х

и ф, који постоје у књижевном језику, а с друге стране— у њему постоје

гласови и и ос, који не постоје у књижевном језику.

86. — Овај говор спада у оне наше говоре у којима се јасно разли

кују звуци ч — ћ:

чöек, чибук, чир, черга, чивит, чело, чела, читати итд.,

ћетати, ћуп, Ћетко, ћерати, ћук, ћевњак, ћепаница итд.,

а исто тако и звуци ђ — и:

ђак, ђевојка, виђети, шеђети, ђердан, неђе итд.,

иак, џамија, џемадан, џевердан, џелеп, идка, иупа, џемpгати итд.

87. — У овом говору не постоји глас S (дз), али није искључено да

је био донесен на ускочко тло у примерима као бронзин, бизин, зита и

сл., па је после, удаљивши се још више од места која би га могла пот

храњивати, сасвим ишчезао.“ Вушовић“ га помиње, али само као глас

који се каткад може чути место гласа зи који нема своју сталност из

говора.

88. — Док се ни за овај говор не може порицати, начелно, принцип

о слабљењу интензитета артикулације завршног дела речи или монолит

ног израза, па ни интензитета артикулације консонаната на ултими,

дотле се не може ни тврдити да се косонанти на поменутом месту мењају

и по квалитету као у неким другим нашим говорима (бок-бог) или у

страним језицима (Grap <Grab). Насупрот говорима у којима се звучни

сугласници на крају речи обезвучују у мањој или већој мери или пот

пуно, ускочки говор не зна за ту појаву. У суседним говорима — дроб

њачком, пљеваљском и никшићком та се појава ретко среће или се ни

како не среће. Тако Ружичић“ има: стог (117), праг (124), жиг (128),

назеб (132), рад (128), суд (127), труд (126), комад (122), спуж (127)

итд. Ј. Вуковић“ вели да је у пивско-дробњачком говору ,,мање дошао

до израза процес губљења звучности звучних сугласника на крају ре

чи“. Вушовић“ је такође навео известан број примера прелаза или по

лупрелаза („средњи звук“) звучних сугласника на крају речи у безвучне

сугласнике: грди, јагњат, нека“ (т, јастре“Ja, je” /u, nepopele итд.

Према томе, у ускочком говору имамо:

некад, сад, рад, мончад, осиг, друг, Струг, бијаг, кдсаг, праз, млаз

јаз, мраз, грдб, дрбб, гдлуб, труд, крпеж, трпеж, Спуж, жеђ,

туђ итд.

* Види, у вези са тим, и Вуковићево мишљење у ГП.Д., 46.

70 дих, 18.

** СДЗб III.

** ГПД, 48—49.

** ДИХ, 32.
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Примери комат (Колико има још до Отмичевца? — Има,

богами, комат), тобош (Она етобош кара), ступ и солат или нису имали

звучан сугласник на крају или су толико малобројни да нису у стању да

окрње горњу констатацију.

89. — Струјни сугласник с изговара се на два начина, дуго и крат

ко, у ускочком говору у узвику ис: пси иč. Као и други сибиланти, шуш

тавци зfе и ш могу бити дуги у емфатичкој артикулацији, и не само у

иницијалном и медијалном положају већ и у ултими. Ово се сасвим укла

па у систем фрикативности, тј. струјни сугласници по својој природи

могу бити дуги и кратки. Тако имамо: маши и маити, иш и ши, волеш

и волели итд. Експлозивни су сугласници само кратки, али нису искључе

ни моменти да се и они продуже на овај или онај начин. При вабљењу

говеда, особито кад треба ухватити неко од њих, обично се изговара:

шок. Овде к на почетку артикулације има своју редовну експлозивну

природу, али се експлозија, будући да се сугласник к налази на крају

речи а потребно је да узвик дуго траје да би се привукла пажња живо

тиње, нагло не прекине као што то бива при артикулацији експлозива,

она се уопште не прекине, већ се, реализовавши се, настави у фрика

тивним токовима у којима не ишчезава природа звука к. Ако експло

зивни консонанти могу бити дуги, продужени, онда, разуме се, африкате

имају још више могућности да то буду. Тако узвик мац изговорен са

кратким ц служи за терање мачке, док тај исти узвик изговорен са дугим

ц служи за вабљење, примамљивање мачке, дакле: мац и мац; истина,

овај узвик може служити за вабљење мачке и кад се крајње ц изговори

кратко, али се онда мења интонација: мац, и обично се понавља неколико

пута. Кратко и дуго ц имамо и у узвику њиц; њиц и њиц. Слично је и са

узвиком воч, који се и са кратко и дуго изговореним сугласником ч (вдч

и воч) употребљава за вабљење говеда (воч значи: ходи да ти дам воде,

а идк — ходи да ти дам соли). Пример те или пет у кжињевном језику

добро је познат, где глас с има дугу узлазну артикулацију.

Као што се види, ова се појава првенствено сусреће у области уз

вика. То, наравно, не значи да дужине сугласника не може бити у дру

гим категоријама речи, само, кад се то деси, готово увек се врши семан

тичко померање и прелази се из редовног у неко афективно изражава

ње; дуг сугласник служи за обојена, емоционална казивања, колоритна

ЗНАЧеЊa.

Али поред тих, у неку руку посебних случајева дужине сугласника,

неједнако трајање артикулације сугласника сусрећемо у разним ситуаци

јама редовних појава, као што је то у науци иначе констатовано, а што

је последица природе саме гласовне конституције артикулационих цели

на. Тако је глас ш дужи у шикати, пушка и сл. него у шал, шака итд.

Може се готово рећи да се артикулација вокала и у шикати реализује

у прострујности гласа ш. Диференција између артикулационог трајања

гласа ш лепо се запажа у примерима какав је, рецимо, шишати. А тако

је и са неким другим консонантима.
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90. — Напред је говорено о упрошћавању вокалског ма

теријала у ускочком говору. Симплификација изговора, тј. редукција

консонантског материјала све до тзв. семантичке границе — такође је

једна од лако уочљивих одлика овог говора. Крај епске опширности у

причању и лексичког богатства у приказивању ове или оне појаве, живи

и потпуна економичност у употреби фонационих средстава. Треба под

вући да је принцип консонантске моноартикулације спроведен у ускоч

ком говору доследно. Чак се ни примери типа најјачи не изговарају

тако, тј. са два консонанта, двај, већ најачи, тј. са једним консонантом,

једним ј. У оквиру овога може се, као општи принцип, рећи да се гла

сови, у погледу асимилације, дисимилације, редукције итд. понашају у

сандхију као и у оквирима једне речи: подушеком (<под душеком)

изиме (< из зиме), ошале (< од шале), једандар (< један дан) итд”

Само онда кад то значење не допушта — не може бити, разуме се, мења

ња, редукција или упрошћавања сугласника макар како они били наго

милани, неподесни за изговор и сл.: поддâјачати (добро подупрети)

91. — Слабљење артикулације на завршном делу речи доводи кат

кад до губљења крајних сугласника или завршног дела речи: Не зна“ ја

или Не зна ја ( < Не знам ја), Штд зна ја? (или са мањим или већим

назалним бојењем вокала а : Штд зна“ ја?), Не реко ли ти ја? (није овде

у питању просто губљење гласа х какво сусрећемо у случајевима какви

су ајдук, аљина итд., већ је, услед слабе артикулације, ту изгубљен

заменик гласа х — глас г), Оли јес? (< Хоћеш ли јести?) итд.

Сугласници ш и же

92. — Ова два прострујна шуштавца, као што смо већ рекли, не

постоје у књижевном језику, али постоје у приличном броју народних

говора.“

О природи ова два гласа доста је говорено у нашој дијалектолошкој

литератури.“ Белић вели: „Други део артикулације (гласова ћ и ђl

јесте доста слабо, умекшано sº и z”, како се, због умекшаности, карак

теристичан жљеб за s и z са мањом енергијом образује и мало је проши

рен (због артикулације потребне за палаталност), овако sº и z налик је
*

на слабо образовано и палатално š или že.76 На другом месту проф.

Белић каже: „Сваки од тих гласова (ц, ч, и, ћ, ђ1 састављен је од два

дела: отпочињу експлозивним (праскавим) делом, безвучним (т) и

звучним (д), завршавају се спиранским (струјним): c, ш или ж. Тако

ц претставља сливено у један глас т и с... ti — т и умекшано су ђ — д

и умекшано з“.“ Д. Вушовић мисли да се ова два гласа образују на истом

месту где и африкате ћ и ђ и „да ту немамо сложене гласове по начину

образовања,већ да су само гласови с из палатализовањем добили друкчију

** ГПД, 7, 44–47; ДИХ, 16—18; ИЦД, 34; ГИХ, 63—64. и 92–93.

** В. дела поменута у фусноти 74.

76 Фон., 73—74.

** Граматика српскохрватског језика за други разред средњих и стручних школа,

Београд, 1934, 9.
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модификацију изговора“.“ Он даље вели да ови гласови представљају

„спој двеју гласовних нианса... прву компоненту тих звукова чини

имплозивно меко 8 (š) односно Ž (š), а други део као да је фрикативни

елеменат који се налази у ћ и ђе“.“ Ј. Вуковић, сложивши се са Вушови

ћевим констатацијама, додаје: „Палатализација се добија на тај начин

што се врх језика од места артикулације гласова с из помера мало на

више и уназад, а предњи део језика више се приљубљује уз алвеоле и

непце, те тако чини тешњи пролаз ваздушној струји тако да фрикатив

ност, услед већег трења ваздуха, постаје експресивнија, али увек не још

толико јака да би звук постао шуштав“.“ М. Стевановић констатује:

„Ти консонанти су врло меко ш (ć) и врло меко ж (5). Местом образо

вања и природом својом ипак су ближи сугласницима ћ и ђ, па се и де

шава да каткад код појединаца и пређу у те гласове. Изговарајући ћ

и ђ врх језика јако прибијамо на алвеоле, а при изговору б и 5 притисак

је врло слаб, да се додир једва осећа.“ Б. Милетић је посветио доста

времена студијама из области физиологије наших гласова, и његова миш

љења о природи овог или оног нашег звука врло су ауторитативна, тим

пре што је Милетић ову природу утврђивао и експерименталним путем.

У вези са структуром фонема ћ и ђ Милетић пише: „Ћ и ђ су полуоклу

зиве и то меке: први њихов елеменат је умекшано т, д., а други умекша

но ш, ос или (ређе) умекшано ć, 3“. А о овим умекшаним сугласницима,

који су у ствари гласови о којима овде говоримо, вели: „Разлика између

Гласова типа с и гласова типа ш је јасна и оснива се... на карактеристич

ном резонатору у предњем делу усне дупље који имају сви гласови типа

ш, а који недостаје свим гласовима типа с. При изговору умекшаног

ш и ж поменути се резонатори — услед тога што се врх језика налази на

Доњим зубима, а језична маса се концентрише у предњем делу усне дупље

— знатно смањује. Природно је дакле да је и звук умекшаног ш, ж врло

Сличан звуку умекшаног су зи да се граница између оба типа не може

тачно утврдити“.“ Милетић још каже да изговор групе ћ, ђ „није у

Araцем језику свуда једнак и да то долази од неједнаког степена мекоће

конструктивног елемента тих фонема, дакле од ш и же као саставних

елемената гласова ћ и ђ.“ Пошто је указао да је Вушовићев опис гласо

ва и и ж непотпун а делимично и нетачан и да је неких других још

слабији и нетачнији, Милетић, у свом спису „Црмнички говор“,

сад даје непосредан, директан опис та два сугласника: „При артикула

цији с и 5 опире се врх језика о доње зубе (као при су з), док се предњи

и средњи језик у јачој мери диже ка тврдоме непцу. Задњи део језичког

врха (blade) гради пролаз на граници средњих и задњих алвеола, дакле,

78 ДИХ, 16.

79 ДИХ, 17.

во ГПД, 44.

** ИЦД, 34. -

** Изговор српскохрватских гласова (експериментално-фонетска студија), СДЗб

IX, Београд, 1933, 102.

** Ibid., 102.

** Гbid., 102.

** СДЗб IX, Београд, 1940, 342.
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виши напред него при ш и ос— који се обично граде на задњим алвеоли

ма или на почетку тврдога непца —, а више назад него при с из који се

граде на предњим и средњим алвеолима. Сам пролаз је ужи него при

ш и ж, а шири него при с из— услед чега је карактеристични шум мање

оштар. Ако још додамо да и усне заузимају положај који се може назвати

средњим између положаја прис, з и положаја при ш, ж, биће нам јасно

зашто оба поменута гласа заузимају такав прелазни положај и по аку

стичком утиску: довољно је познато како је више пута тешко утврдити

да ли одређени звук представља меко с. з. или меко ш, ж“. Проф. Р.

Алексић и ја сложили смо се да у „Граматици српскохрватског језика за

VI разред осмогодишње школе“ метнемо: „Меки сугласник ћ до

бива се кад се заједно, сливено изговоре гласови т и ш (меко ш), а кад

се тако изговоре гласови д и жc (меко ос), добива се глас ђе“. М. Пешикан

вели: „Овде ћемо се задржати... на сугласницима č и 3. Овакво обеле

жавање узимам као уобичајено, фонетски би било ближе ш и ж“.“

Из ових навода види се, између осталог, неколико ствари. Прво,

да се наши дијалектолози и лингвисти не слажу потпуно у просуђивању

природе ова два гласа. Друго, да једни сматрају да ова два звука пред

стављају меко или умекшано с и з, дакле да је у њиховој природи карак

теристична пискавост. Треће, да други мисле да су то шушкави, а не

пискави гласови, тј. да је шушкавост једна од њихових артикулационих

карактеристика. Четврто, да у природи ових гласова постоје елементи

који не допуштају да се увек са сигурношћу рече јесу ли то меки или

умекшани сугласници ш и ж или меки или умекшани сугласници с и з.

Пето, сви се, разуме се, слажу у томе да су гласовић и ђ африкате, сло

жени, сливени гласови, чији је први део експлозивне, а други спирантске

Природе.

Што се тиче природе ових гласова у ускочком говору, у коме су

доста распрострањени, особито глас и, морам рећи да они представљају

Меко (не: умекшано) ш и ж. Шушкавост, а не пискавост, битна је ка

рактеристика њихове природе у ускочком говору. То су два мека и

благозвучна гласа; они доста доприносе мекоћи овог нашег планинског

говора. Пре свега, тачно је да је при изговору гласова и и же резонатор

плићи него при изговору гласова ш и ж, али је шири односно дубљи

него при изговору гласова с и з, тј. теснац се не сужава толико да би ови

гласови из сфере шуштавости прешли у сферу пискавости; изговор гла

сова типа с је напрегнут, док је изговор гласова типа ш релативно леже

ран. Међутим, врх језика се не опире о доње зубе (овде је, разуме се,

реч о ускочким гласовима и и ж), како тврди Милетић за црмнички

говор, нити се приљубљује уз алвеоле и непце, како наводи Вуковић за

пивско-дробњачки језик, а није ни „притисак врло слаб, да се додир

једва осећа“, како вели Стевановић, већ се налази непосредно иза

доњих зуба не додирујући их. Милетићева констатација да се предњи

и средњи део језика у јачој мери диже, ка тврдом непцу — важи и за

ускочко им и оће.

* Београд, 1957, 39.

** ССЉГ, 110.

** ИЦД, 34.

б Дијалектолошки зборник
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93. — Ускочки гласови ш и же су, пре свега, резултат најновијег

јотовања (сја-и и зja-же):

а) шера (Има шере у овој јарини), заиера, шерљив, шечивица, шеча,

шечтво, шендкос, шеме, шедница, преименити (заћи; Прешенило сун

це), илутридан и шутрадан, ишекб, сашекли, пашаковић, ушека,

ушекнути, шеруша, шекнути, уиeкиричити, шецавац, наушече

није, дишећи, шетва, ушеђети се, шеница (врста птице), шечина

(брст), пошећати се, дишечак, шајбка, иаја (зрак, сјај), шетати се,

шеченије, шака (сунце, светлост), пошетпти, шердмаштина, поше

товати (<посјетовати - посвјетовати), шетовати, диетити, шели,

шедијасмо, шека (ћуд, нарав), сушетити се, шеркас, пошај (на

пошај свијета), шедај, рашећи, шедиште, пошеђелица, гушеница,

прдимед и др. ;

б) поседе (Ижеде ме накав гњијев), поседам (Дај ми што да ћже

дем), ижели (Ижели ве вуци!), ижело (Нешто га ижело, па се

чеше) и сл.

Још примера за ово јотовање в. у глави о јотовању.

94. — Као што се види, фреквенција гласа и у ускочком говору у

категорији јотовања доста је велика. Још је већа у хипокористичким

речима (властитим и апелативним именицама, каткад придевима, гла

голима и другим речима):

а) Гашо (Гаврило, Гашо), Јашо (Јагош, Јаков), Höио, Ндико,

Ношица, Ношое, Ндшан (Новица, Новак), Мршо, Мршко, Мршан

(Мрдеља, Мрдак), Jбио, Jöшко, Миша (Милица, Милојка, Ми

лосава), Пешо, Пешко, Пешика, Пешикан (Петар), Маша (Марија)

Дашо, Дашан (<Дашо-Данило), Пума (Милосава), IШóла (Ико

нија), Поле (Шоле), Даша (Даринка), Шале, Шако (Сава, м.,

Сáво), Диша (<Дида «Сава, ж.), Лаша (Лабуда), Мбио (Мило

сав), Душо, Душко, Душанче (Душан), Кбио (Вукосав), Yulo,

Ушко, Ушан, Ушица, Ушое (Урош), Буша, Бушка (Була), Вешо

(Велимир), Ббио (Богдан), Мишо (Мишо, Милош, Михаило,

Милија), Шења (Сека), Рајао (Раде, Радоје), Јуша (Јулка) итд. у

Жале, Жаико (<Жале, Зале-Жарко, Зарија), Жала (<За

ла «Загорка), Жбла (<ЗолаЗорка), Жила (Живана) и сл.:

б) таишо (тата, син), бешо (бетл), сашо (санс), шика (добра, млечна

крава, овца; мајка), шила (мајка), шиша (сиса; мајка), шиле, иако,

биша (бела кокошка), шуша и шула (девојка), душа (душа), ушко,

ушо (ујак), вушко, вушо (вук, и ир., и знак заосталог страхопошто

вања), шин (син, мој шан, шине), вбио, вдлаић (во) итд., мажунак,

мажунац (и ир.), мажунче, мажунчад, бижо (<бизо, бажомбј),

бижан (бизин), мажунка (мазунка) и сл.;

в) маешан (маешан), маши, тандшан (танашан), бјелушан,

г) наша (наша Жола);
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д) мажунити, умажунити се (угојити се, удебљати се), ташунати

шушнути (<шушнути, појести), пошб (Са срећом поиб);

ђ) биосома (бизома), гуш, гуш, пи, идк, пош, ави, ћави, ташун

(ташун, ташун, танана), шикец и шикец, миш (обично поновљено

неколико пута) и миш, маши и маши, волеш, галеи, јелеи итд.

За случајеве гласа и наведене у овој тачки не може се, како се

види, рећи да су свој глас и добили путем јотовања. Како је настало

ово и? Вушовић у вези са тим пише: „За умекшавање гласова с и 3

у особним именицама: Миčко (Милосав), „Миča (Милосава), Гoćко

(Голуб), 5ела — 5елина (Ђелина) могли бисмо слободно рећи да су

ти гласови ту добијени само при тепању у употреби њихових имена у

детињству (пошто су ове именице хипокористичког значења).“ Гово

рећи о речима са звуком з, М. Пешикан такође констатује да је то „ус

ловљено опонашањем дечјег говора“.“ Мислим да се научно језгро

тих констатација не може побити. Гласови и и же су врло меки и по

годни за исказивање топлих, нежних осећања. Хипокористичност је,

дакле, свакако терен на коме су се, у оваквим случајевима, развили

гласови и и же. А после је, као и код других хипокористика, могао на

ступати и наступио је процес уопштавања и прерастања хипокористика

у нехипокористике, тј. један те исти хипокористик могао је сад бити и

хипокористик и нехипокористик. Тако, као што је хипокористик Мишо

(према имену Милош или којем сличном) могао прерастати и прерастао

у нехипокористик, обично име Мишо, које је после, као ма које друго

обично име, могло имати свој хипокористик у форми Мишо, и остати

хипокористик према Милош, тако су и, рецимо, хипокористици Миша,

Миша, Маша, Шума, Мбио и сл. могли прерастати и прерастали су у

редовна властита имена не изгубивши ни функцију хипокористика, тј.

Лаша је остало као хипокористик према Лабуда и самостално властито

име. Другим речима, хипокористици ове врсте распрострли су се до у

област неутралних властитих имена, тј. сугласници ш и ж у овој кате

горији речи у ускочком говору не морају увек бити знак милоште, хи

покористичности; њихова је служба данас много слободнија и шира у

овом говору. То је једна страна овог питања, а друга је — размештај и

распрострањеност ова два консонанта. Мислим да је употреба гласа и

готово неограничена у ускочком говору и да готово нема властитог

имена, мушког или женског, од кога се не би могао направити хипоко

pистик са гласом и у себи, а тако је и са огромним бројем апелатива, а

и других лексичких категорија; другим речима, глас и је врло активан

формант у творби речи ускочког говора. Свакако се у оквиру те кон

статације налази и питање размештаја сугласника и и ж. Проф. П.

Ивић, полазећи ваљда од претпоставке да су гласови ш и же само јатов

ског порекла у нашим југозападним говорима или не нашавши их нигде

на ултими у нашој дијалектолошкој литератури, вели: „Размештај

*дих, 17-18.

** ссљг, 110.

6%.



фонема č и 3 није тако слободан као код других консонаната: нема их

на пример у финалном положају“.“ Примери као шевер и Мбио потвр

ђују Ивићево мишљење о иницијалном и медијалном положају гласова

uи и же, али се примери као ћави, машин, волеш итд. у ускочком говору

супротстављају његовом мишљењу да тих сугласника нема у финалном

положају. Али не само наведени примери већ и многи други. Као што

је нормално да се у нежном расположењу каже: шине мој или мој шин,

тако је исто обично да се у таквом расположењу каже: мој Јагош, мој

Милан“, мој волаић итд. Сви ови примери истовремено показују да ни

случајеви као Маса, Масо, Гaćo, Čaед, које је М. Стевановић навео

као примере у којима је č (тј. ш) постало јотовањем, нису или не морају

бити резултат јотовања; кад се једном, на овај или онај начин, оформио

као формант, сугласник и је после могао дејствовати и ширити се пот

путо самостално, без икакве везе са гласом ј. Тако сугласник и у, нпр.,

jби (исп. јбч) нема никакве везе са јотовањем. Као што се види, распо

ред гласова и и ж сасвим је неограничен и потпуно слободан као и рас

поред других фонема ускочког говора по позицијама; међутим, ако изу

змемо емфатички говор, примена је знатно ограниченија.

95. — Вушовић“ вели да се гласови с и 3 (тј. ш и ж) „могу добити

ако се иза č и 3 (обично у префиксу) налазе палатали ћ и ђ (а често и љ

и њ), дакле, данас меки гласови. Природно је да ће се у таквим случа

јевима код ć и 3 јаче осећати фрикативни елеменат, тако да бисмо ту

имали прелазне звукове “/8, односно 4/g: ućuђерати... иšжђељати...

изосљевати . . . изосњeгoвaти“. И М. Стевановић“ и А. Пецо“ наводе

материјал са гласовима и и зfе посталим у процесу асимилације. Ј. Ву

ковић“, међутим, вели да у Пиви и Дробњаку гласови с из не прелазе

у с и 3 (тј. па и ос) испред гласова ћ и ђ, односно испред меких суглас

ника. Он пак налази да су сугласници ш и ж, добивени асимилацијом од

с и з, умекшани наредним меким гласом ћ и ђ. Примери за такво, умек

шано, ш и же били би, по њему: ишћерати, ижђељати, кршћен, чашћен,

ижђикати, ижљубити, ш њим, иж њега, ш љубави, ж ђавојком. Ово

што је проф. Вуковић рекао за пивско-дробњачке говоре важи и за

ускочки говор. У овом говору нема, дакле, асимилације у поменутом

положају у правцу гласова им и же, већ само у правцу умекшања гласова

ш и ж. У примерима као: шћерати, ишћерати, Шћепо, ижђељати,

ишћил, бешћење, ш њим, ш њбм, ж ђететом, иж ње, иж њега,

ижљубити, чашћен и сл. никако се у ускочком говору не може

говорити о потпуно развијеним гласовима им и же, већ само о извесном

умекшању гласова ш и ос.

Међутим, кад се гласови с из нађу испред гласова и и оће, онда се

они путем позиционе асимилације претварају у ш и же: разшећихрас

шfшећи <рашшећи се рашећи, Искучићеш ти нешто и Жала (<из Жáла

иж Жáла - и Жала) итд. Поред горе наведених начина постанка гласова

9

* ДСЈ, 133.

** ДИХ, 17.

** ИЦД, 35.

** ГИХ, 93.

** ГПД, 46—47.
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и и же, ово је још једини случај њихова постанка у ускочком говору. Али,

као што се види, они, настајући у асимилацији, одмах се и гасе.

96. — Ваља овде поменути још једну, уосталом доста осамљену,

појаву. Наиме, поред узјати, у овом говору постоји и уђати и његови

облици: уђашем итд. (поред узјашем), yђаши (поред узјаши), уђđг итд.

(поред узјаг), уђаћу итд. (поред узјаћу), уђб итд. (поред узјб). Поред

нејотоване форме козји постоји и облик кођп. Вушовић“ има: уђашати,

уђати, па и аналошко ђашати, ђати, ђашао, ђашање, и још даље: Ђашо

(према Јашо). У Вуковића“ налазимо: кођт, уђати, уђб, уђашем, уђак

итд. У А. Пеца“ стоји: уђахати, уђаши. П. Ивић“ наводи: уђашим,

уђасиво, уђашеш, па и ђаши, ђашили. И у Крушевцу се сусреће ово ђ:

уђанем, уђани, уђано.“

Говорећи о природи гласова и изfе, Вушовић“ вели да му изгледа

да се ти звукови изговарају где и африкатећи ђ, што Милетић пориче“,

да прву компоненту њихову чини имплозивно š (š) односно & (ă), a

други део као да је фрикативан елеменат који се налази у ћ и ђ. Због

тога он и мисли да би се тако могао објаснити глас ђ у облицима уђати,

кођи и сл. ; по њему, глас ђ је ту дериват гласа 3 (тј. ж): изгубљен први

имплозивни, меки део, а други — фрикативни добио већу палаталност.

Ј. Вуковић не прихвата Вушовићево решење, већ појаву кођи

објашњава аналошки: говеђи — кођи (говеђе месо — кође месо), док у

појави уђати претпоставља развијање интергласовног експлозивног

елемента између префикса уз и основне речи јати (уздјати), при чему

је, после метатезе звукова зид, формирања гласа типа s (дз) и губљења

осећања префиксалности, јотовањем гласа s добијен глас ђ.

А. Пецо, из чије се стилизације може закључити да се Вушовиће

ви и Вуковићеви погледи у овом питању поклапају, а што, као што

видесмо, није случај, вели: „чини ми се да је овде пресудну улогу имала

аналогија“. Која аналогија? Према чему је то, према ком облику,

настао глас ђ у уђати? Ј. Вуковић помиње бар једну аналогију“, а А.

Пецо је ни толико ближе не одређује.

У свему овом тамном питању може се, како мисли М. Пешикан,

као сигурније констатовати ово:

— напоредност кођи, уђати са козји, узјаши најлакше је објаснити

ако ове друге варијанте сматрамо обновљеним под утицајем аналогије

(која има доста подстицаја: изјати, изједначити, мачји итд.), а ако ли

кове са ђ сматрамо старијима;

— није вероватно објашњавати кођи и уђати на два начина, то

је очигледно иста појава;

** ДИХ, 17.

** ГПД, 45—46.

** ГИХ, 64.

** ГГС, 285.

*90 ГИХ, 64.

10. ГИХ, 16—17.

102 ЦГ, 133.

103 ГИХ, 64.

104. ГПД. 46.
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— мало је вероватна аналогија кођи према усамљеном говеђи, али

чак и да је прихватимо, лик уђати необјашњив је аналогијом — према

томе морамо у томе видети фонетску појаву;

— ако је тако, онда је у Ускоцима ситуација оваква: кад се јотује,

з се јотује двојако: з-|-етим. ј=ђ, з-i-j од јата=ofe;

— могло би се помишљати да се у томе огледа хронолошка разлика

(ранији резултат јотовања еволуирао у ђ, млађи се задржао на фази

же), или пак некадашња разлика у артикулацији етимолошког и јатовског

ј (енергичнији изговор јусловљава ђ, а пасивнији ж);

— сигурно је да су примери јотовања з сувише малобројни, тако

да нису могли створити свест о активној алтернацији сугласника, каква

је, рецимо, т : ћ (летио: лећела, прут: пруће итд.), па је отуда могло

доћи до знатнијег надушавања односа и шаренила у говорима.

Треба, ипак, признати да у свему овоме има доста нејасног и хи

потстичног.

Судбина гласа х у ускочком говору“

97. — Као што је већ речено, глас х не постоји у ускочком говору.

Његова судбина у ускочком говору не излази из оквира његове

судбине у већини штокавских говора, али има понешто у чему се и раз

ликује од других ближих и даљих говора.

98. — Глас х или је у ускочком говору изгубљен без трага, при чему

су реч или облик после губљења гласа х остали у свему осталоме исти;

или су после тог губљења наступили какви гласовни процеси (асимила

ција, контракција вокала итд.); или место њега данас постоји какав за

меник, било непосредан, било посредан.

99. — Најмасовнији су случајеви губљења гласа х без остављања

икаква трага иза себе, било на почетку, у средини или на крају речи или

облика.

a) На почетку речи:

рбат, рбата, рбати, дбу, днеш, дје, дли (= хоћеш ли), демо, дје,

дтимице, аранбаша, арати, драм, елда, елдија, елдуша, елдбвњача,

глдбван, елдбвница, ајде, ај, ај, ајмо, ајте, лад (Жњетелице немају

лада), ладан, ладник, ладндба (Угри воду толико да умре ладноћа),

ладдвина, ладити се, ајдук, аљина (Има лијепу аљину), аљине

(Изнеси ове аљине у прекућу) итд.

Пошто у овом говору нема гласа х, сасвим је разумљиво што о

појавама као хрђа, хрђав, хрвати се итд. не може бити ни говора.

105 У Зборнику за филологију и лингвистику Матице српске, Нови Сад, 1957,

обрадио сам глас х у ускочком говору. Овде пишем о овом гласу не зато да бих рекао

о њему нешто што тамо није речено, већ ради потпуности овог рада.
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б) У средини речи:

буа (буе, буи, буу, бубм, буе, буа, буама; Неђе ме буа штрпкала)

дуан (дуана), пуољ, труо, трула, трунути, марама, Зарија (< За

харија), муанат, муа (муé, муу, муе, муа, муама; Ни муи зла не

мисли. — Овогај љета силна муа. — Умртвиле се муе), латимya,

здуе (Налећеше наке здуе па ни руковети претворише у роваш),

задуа, драт, pђав, прнути, будч, буавац, буаћ, данути, муати се,

сна (снае, снаи, снау, снао, снабм, снде, снаа, сндама), аждаa (аждае,

аждае, аждаa, aждаaма), гра (<граха, Имали смо дости гра.

— Скувај гра за ручак), грду (Ено теле у грау), преодњак, мана,

сат, Наод, јати.

Прости глаголи који су изгубили почетно х немају, разуме се, овај

глас ни у својим композитама; управо, префикс ни у чему не мења дату

ситуацију:

наддити (Већ неколико дана непрестано наоди. — Вто стално се

наодим у наком послу), проддити, уддити, доддити, изнаддити,

поддити (Шћела е да е пооди); заданути, уданути, преданути,

оданути, узданути; узмуати се, намуати се, доватити, уватити,

преватити (Види, преватио си волове), приватити, заватити,

обуватити, сватити (Ајде да сватимо, па ћемо редом орати);

наватати, повaтaти, приватати, доватати, заватати; поитати

(Поитај, замркосмо); појати, узјати, дојати, зајати, дојати,

прејати, најати, сјати, прдјати, дбјати; узманути, заманути,

оманути, наманути се, доманути се, приманути, преманути; по

манитати; приранити, заранити (= зазимити; Заранијо сам два

добра вола) итд.

Само је по себи јасно да се тако понашају и све друге сложенице

ове врсте: злдран, слаткдран, самдраник, самдраница, доват, преват,

подуват, наддват, налада, прелада итд.

в) На крају речи:

вр, свр (Паде свр мене. — Попе се на вр куће. — На врдвадес

година жена е родила. — Говеда су ни у врiГалича. — Попб ми

се на врвра главе. — Њена е ливада повр валова), ма ( <мах;

IИшћерајте сваки свој ма. — Та ма не могог ништа учињет), дома

(Одма сам зно да неће бити добра. — Одма ћу доћи), сирдма, шерд

ма, изма (Ајде, крените! — Изма).

Овамо спада и генитив множине заменичко-придевских речи:

тије (људи), двије (жена), дније, такије, добрије, никакије, уљудније,

накије, свије, некије, живије, првије итд. Али, као што ће се видети, у

овом случају не може се говорити о губљењу гласа х са ултиме овог

облика.
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Из наведеног материјала види се да је губљење гласа х масовна

појава на почетку и у средини речи, а да је на крају речи та појава мање

заступљена. Супротно томе, из материјала који ће се навести видеће се

да су гласови који стоје на месту негдашњег гласа х најчешћи на крају

речи и облика, а ређе у њиховој средини и на почетку.

јесу:

100. — Гласови који су се развили на месту гласа х или из њега

г., к, в и ј.

А) Глас г на месту гласа х:

1. На крају речи или облика:

мијег, смијег, гријег, уврг (уврг мене), вирциг (vierzig), граг, драг,

пастуг (OПасбе Миланбв пастуг. — Ни пастузи им нијесу равни),

сиромаг, шердмаг, страг (Страг ме да останем сам), маг (Колик му

е маг!), праг, дчуг (Oчузи нијесу очеви), врг (Ишћерај говеда на

врг па дођи), врг (Погодио га у врг вра главе), сврг (Мора да се

суди сврг онога свога. — Попб се сврг њега), поврг (Нави бвце

поврг жита. — Упластиле смо два пласта поврг вртаче), алг, аиг,

аиг, избг, бг, уг, уг, дг, дг, аг, аг, ег, ег, иг, иг, абе, абе, јабг, јабг,

дуг, уг, бг, домаг, прљуг (Иако е прљуг слаб сир, ми га опет радо

једемо с кунпијером. — Прљузи ће ни цријева продpијети) и сл.

Глас г место гласа х редовно стоји, кад х није изгубљено, у ген.

(односно ак.) мн. свих
заменичко-придевских речи:

двијег, двиг (Доћи ће овиг дана), тијег (Држи се тијег људи), днијег,

кдијег, нашијег, какијег, па (Ево иг амо. — Не биг иг одала за цио

свијет. — Јеси ли иг (врата) ти отворила? — Нијеси иг требо оста

љат. — Нашб Иг је међу вровима), њиг (У њиг нема мушкбга ђете

та. — Био сам оновечери код њиг. — Шеђела е крај њиг), свијег

(У здравље свијег нас). — Познаем свијег тијег), накијег, њенијег

(баба и њенијег девет јараца), њениг (Доста ми је њенигмариветлу

ка), молг (Овбе рад моиг руку), моијег (Ово е вуна с моијег оваца),

некијег (Некијег пута дође ми да умрем); добријег, златнијег (Овијег

златнијег јабука нема ниђе), мањијег, мањиг, већијег, већиг, црњиг,

злиjeг, погинулиг (Мајке погинулиг бораца могу добити спомени

це), првијег, другијег итд.

Од ове појаве као да нема изузетка. Пример Ми смо у њик узели

ливаду може бити просто случајност или ретко дејство аналогије.

Готово без изузетка стоји глас г место гласа х у 1. л. једн. им

перфекта:

дház (Oћáг пој у Колашин), ћаг (Ћаг укосит мало траве за телад),

шћаг (Шћđг да преградим тор), билаг (Бијаг се десио у Борју),

чуваг, гледаг, носаг, вуцијаг, могаг, љуљаг итд.

Од примера са к место г у овом лицу имперфекта забележио сам

само овај: Шћавак до пријатеља.
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Глас г место х сусрећемо и у 1. л. једн. аориста:

убиг, добиг, могог, прдсуг (Просyг јáе по себе), биг (Биг да те мало

видим. — Биг но немам кад. — Остала биг десе дана. — Не биг

ишб у планину ако пане киша. — Воли биг да ми је рука опала но

што се то десило. — Кад биг доста јела, ја биг била кб зем“пара.

— На штиљегу биг нешто могла, на вретено ништа. — Рекб биг

да ће шутра бити лијепо. — Не биг од њега заложила колико от

пашчета. — Биг, богами!), шћег, наљегог, дадог, пребиг, пресуг,

прођог, падог, детадог, дбуг, умиг, покваспе, дог (Čдог да ручам),

виђог, заљетпе, донијег (Однијег кучки да успем), подмириг (Под

мириг све за ливаду), начуг (Начуг нешто доље у селу), почег,

запријетиг, платиг, изни"ег, спригаг, треснуг итд.

2. У средини облика:

драга (ген. једн. , Извади језгру из орага), драга (ген. мн.), гријега

(ген. једн. ; Ту грћега нема никака!), смањега, грага (Онб мало

грага затрпа град), дчуга, мијега, пастуга, пастугу, пастугом,

страга, мага итд.

У 3. л. мн. имперфекта редовно, без изузетка, сретамо глас г

МССТО ГЛaCa X.:

знавагу, вуци агу, мишљагу, билагу, стајагу ((Ђе стајагу Кршика

пе?), гдворагу (Говорагу нешто о односима Исток-Запад), лежагу

(Овце лежагу у тору) итд.

Као што се види, г место гласа х појављује се само на крају и у

средини речи, а нема ни једног јединог примера на почетку речи. -

Б) Глас к на месту гласа х:

1. На крају речи или облика:

задак (Биче му из уста накав задак), сирдмак, шердмак, слук (Слук

му је ослабио), дук (Дук се више а живота није), трбук (Не море

све један трбук родити.— Трбуци не знају шта е ко коме), ваздук,

кожук (Ево бђе су ви кожуци), ук, плек, штак, успјек, домак (Чим

су чули да су се побили, одмак су потрчали да спријече погибију)

И Др.

У 1. л. једн. аориста:

убик се (Убик се овијем ђавољиiем чекићем), могок (Могок, па не

шћег), препадок се, док (Ја одок у Главе. — Одок да истресем

аљине), рекок (Не рекок ли ти да ће киша), бик (Бик вала с тобом

и у гору и у воду. — Има мљеста ђе бик два товара укосио на

дан. — До подне бик ово притукб. — Ништа у твојбј кући зало

жила не бик! — Бик ли ви заклала јагње? — Са да кренем, не
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бик изашла за дана у Старац), виђок (Ја виђок — ови побљеже),

шћек (Шћек да идем у село), дадок, пребик (Ђавола, пребик држа

лицу!), падок, утријек се (Дај да се мало огријем, утријек се),

натутак (Онако у мраку натутак на њега), забдравак (Заборавик

јуче ону кутлачу), пошекок (Пошекок те, бљежи), снијевак (Сније

вак једне ноћи да си се обрео бђе), знадок (Знадок лиепо ђе е

погинуо!).

2. У средини речи или облика:

вркунац (Тбе био вркунац свијег мука), бакмајстор, закваљивати

(Он закваљуе Николи), прикод, раскод, преклада, руко (= рухо),

њакбв (Ја не могу заборавити њиков труд и рад. — Нема у њикову

владању ништа слабо), Стракињић Бан, вакман (нем. Fachmann),

Микаило, текника, сјакати, појакати, пресакнути, грдкот (Наста

грокбт камења низ ону уpвину), сакранити (Нико жив не море

бити сакрањен на овом грббљу), дрктати, дpктим, јакати, дука

(У тебе нема дука), ваздука (Опијеш се од овог ваздука), ваздуку

(Убијо етицу у ваздуку), меканичар, сактијан (sahtiyan), муктар

(muhtar), Čкрид, успјека (Успјека баш млого није имб) и сл.

3. На почетку речи:

киљаду (Појавио киљаду оваца), китрина, китра, китрбс, кербј

(Мој Илија е погинуо кб кербј), Китлер, кладно (Данас је кладно),

квала (Квала ти на свему. — Квала ти, Секо, кб чоеку), сакрана

(Tö е било након његове сакране), Кристбс, Кристбв, крана,

кранити се, келер (= филир), крабар, крабрити се (Како се кра

бриш?), крабрбс (Без крабрости чоек не вриједи ништа), крт

(= xрт), каос, картуљина и сл.

B) Глас в стоји на месту гласа х:

пу“ати, напу“ати, му“а, бу“а, глу“аћ, ду“ан, бу“аћ, пасту“а, пастув,

брнђу“а, сува, суво, сув, сувaд, глу“а, глув, у“о, пазу“о, пу“аћ,

су“ ота, су“двина, ру“о, пу“ало и др.

Природа овог в је разнородна. Управо, у извесним случајевима

оно има пуну вредност нашег књижевног в, а у другима је врло слабо.

Тако, док се каже само: сув, сува, суво, сувaд, пастув итд., дотле су

облици брнђуа, буа, руо и сл. редовни, обични, а бува, мува итд. ређи,

спорадични. Примери као зијевати увек се појављују само са гласом

в. Има овде, разуме се, и доста прелазних случајева, тако да се уопштено

може рећи да се овај глас у наведеним позицијама креће између пуне

вредности његове и његовог пуног непостојања. Таква је природа гласа

в и у речима увар, заувар и сл.
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Г) Глас ј стоји на месту гласа х:

ЛМијат, тија, тијо, тије, тију, тијијег, Мијаило, дијати, кијати,

искијати (Искијало ти на нбc!), исти-а итд.

101. При посматрању гласова који данас стоје место гласа х

у ускочком говору, њихова постанка, места и природе, може се видети

да су се једни од њих (в и ј) развили под утицајем комплексних артику

лационо-фонетских фактора на месту гласа х кад се оно изгубило, док

су се други (г и к) развили из самог гласа x, тј. глас х је прерастао у ове

гласове. Глас х, уколико се није сасвим изгубио, не оставивши иза себе

никаква трага, замењен је, дакле, или гласовима који су се накнадно,

секундарно, развили на његовом месту, кад већ њега ту више није било,

или гласовима који су се развили из самог гласа х, модификацијом ње

гове артикулације.

102. — Као што се из наведеног материјала (Мијат, тихо, тије,

вијор итд.) види, глас ј место гласа x имамо у оним позицијама које су

погодне за стварање гласа ј, тј. у позицијама кад иза и следи неки други

вокал. То што место гласа x имамо глас ј само у тим позицијама, а не

и у другима, нпр., снаја, стреја, чоја итд., јесте, за овај говор, једна

од чињеница које показују да глас ј у тим позицијама нема никакве везе

са гласом x, сем саме позиције, која је, после губљења гласа х, остала

раскрчена за развитак гласа ј, у ствари, та се позиција уклапа у систем

многобројних других сличних позиција гласа ј: Илића, учинио, цвијет,

Марију итд.

Треба овде додати да је ово ј, као и ј у примерима Илија, цвијет

итд., врло слабо, тј. да се његова вредност креће од непостојања (е)

до његове пуне вредности у нашем књижевном језику; према томе,

може бити: Миат, Мијат и Мијат, независно, разуме се, од гласа х

(в. и т. 114).

103. — Сличне констатације могу се учинити и за глас в. После иш

чезнућа гласа х створила се хијатска позиција, особито у секвенцама уа

и уо, коју је језик, уколико му је било потребно, ликвидирао на тај

начин што ју је лабијализовао, тј. развио интервокално в. У случаје

вима кад је било потребно обезбедити пуни гласовни материјал за кон

зервацију дотичног значења, глас в је потпуно учвршћен, као у примери

ма: сува, сувaд и сл., док је остао лабилан у свим случајевима кад ње

гово постојање односно непостојање није било релевантно за значење:

пасту“а, му“а и сл. Ако, дакле, не постоји језичка нужда, глас в се неће

ни јавити; тако се каже само у страу, а никад у страву или у стра“y;

само здуа, а никад зду“а или здува; само здудвит, никад здувовит; обли

ци муу, буу, мубм, бубм итд. редовно се употребљавају, много чешће

него облици муву, буву и сл.

У примерима као сув, глув место сух, глух и сл. није било гласовних

услова за развијање гласа в наместо гласа х. Поставља се онда питање

како се развило в на месту гласа х, управо откуд глас в ту. Оно је овде

аналошко-морфолошко, тј. унесено је у ном. једн. м.p. из осталих па
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дежа, или осталих родова и бројева: сува, суво, суви итд., где је в, као

што смо видели, настало гласовним путем.

104. — Заменици г и к гласа х не сусрећу се на пространим тере

нима штокавских говора. Налазимо их само, поред ускочког, још и у

готово свим околним говорима: пљеваљском“, пивско-дробњачком“,

у источнохерцеговачким“ и источноцрногорским“ говорима, затим

у староцрногорским говорима“ и говорима Боке Которске, особито у

прчањском“. Судећи на основу материјала који дају поменути дијалек

толози, чини ми се да је процес соноризације гласа х ипак најдаље оти

шао у ускочком говору, чак даље него и у прчањском („на северу говори

Боке Которске са редовним г (Прчањ) или бар исто тако честим као к”“;

„у прчањском дијалекту у Боци которској находимо редовног место х“).

Као што се из наведеног ускочког материјала могло видети, глас х за

мењен је гласом г редовно у 1. л. једн. и 3. л. мн. имперфекта, на апсо

лутном крају и у завршном интервокалном положају: гдњаг, брањаг,

кдсаг, стризијаг, билаг, шћаг, гдњагу, брањагу, косагу, стризијагу, бајагу,

шћагу итд. Тај заменик редовно лежи у језичком осећању ускочког чо

века и у 1. л. једн. аориста (радиг, реког, чуг, биг итд.), а то што се у овом

лицу аориста може чути и заменик к — не треба схватити само као по

следицу прерастања гласа х у глас к, већ као извесну склоност

обезвучавању на крају речи, утицај једначења испред речце „се“,

можда и као нанос из других говора.

Глас г место гласа х јавља се, даље, редовно у ген. множ. свих за

меничко-придевских речи: двијег, нашијег, сретнијег итд. Овај глас г

толико је чврст да се његова природа ту ничим не да изменити. То што

се ти облици појављују и без тог г (двије људи, нашије момака, сретније

дана итд.) — не треба схватити као губљење гласа х на крају речи, већ

као губљење х у средини сливених изговорних целина, какве чине за

менице са наредном именицом, поготово због склоности слабљењу акцента

заменица у реченици. Ту су спојеви као двијег гддина -двије гддина одигра

ни одсудну улогу. Г место х редовно је и у њиг (<њих) и па ( <их), а никад

њик или ик. Под утицајем мењања гласова г и к (место х) на крају речи

свакако је настао и облик лијег (Дај ми да то лијег плакнем) од лијек

у коме глас к нема никакве етимолошке везе са Гласом х; ово г донело

је овамо, просто, језичко осећање аналошким путем. Најпре ће бити

да су облици типа двијег и сл. утицали да се осим примарног к у лијек

створи и секундарно г. Ако се облици као двијег и сл. појаве у сажетом

облику (двиг), они се опет увек јављају само са гласом г.

“ АСПГ, pas.

107 ГП.Д., 34—37.

108 ДИХ, 18—20; ГИХ, 73—75.

109 ИЦГ, 45—48.

*** Р. Бошковић: О природи, развитку и заменицима гласа х у говорима Црне

Горе, ЈФ XI, 179—196; ЦГ, 291—298; ССЉГ, 123.

*** SD, 121 — 122. -

* Р. Бошковић, о.c., 188.

*** Фон., 106.
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Глас г., а не глас к, као заменик гласа х редовно имамо и на крају

великог броја именица: маг, страг, драг, пастуг (поред пастув), смијег,

гријег, сирдмаг, шердмаг, врг, дчуг, мијег итд. Па и у облицима тих и

сличних именица, уколико се нису задржали односи који су настали по

испадању гласа x (драа, драу; вра, вpу, врови; маови, мабва, грија, смија,

страу итд.), имамо глас г., који се ту појављује као део основе од тренутка

кад се стекло језичко осећање да је он саставни део именице и да такав

има да остане и у зависним падежима: драга, драгу, драга; врга, вpгу,

гријега, смијега, грага итд.

Као што се види, у ускочком говору процес је водио од дефрика

ције гласа х ка његовој соноризацији, тј. претварању гласа х у г.

Међутим, сусреће се и глас к, особито у средини и на почетку речи:

трбук, дук, ваздук, дак, задак, издакнути, дpктати, Микаило, вpкунац,

појакати, крабар, кајде, киљада, бактати итд. У овим позицијама (сре

дишној и почетној) глас к појављује се често у певању гуслара, па одат

ле улази у свакодневни говор. Али је у већини оваквих случајева,

особито оних какви су крабар, појакати, кајде, киљада итд., најбитније

То што људи, услед све већег прилива речи са х у последње време, из

говарају глас к место гласа х једноставно зато што у свом говору немају

гласа х па га замењују најближим сродним гласом.

Насупрот рускоме, у коме х у неким случајевима данашње упо

требе страних речи прелази у г, овде такво х прелази у к: Гитлер : Китлер,

гимн : кимна итд.

105. — Глагол хтјети прешао је у ускочком говору у шћети, а

место лопух овде имамо лдтур.

106. — Појаве као ап и апа не морају се, мислим, схватити као

дублети у којима је једанпут глас х просто изгубљен, а у другом сачуван

у свом заменику г, већ као узвици који су се могли самостално формирати

с тим што је звук г у апе или аналошког или x-овског порекла.

107. — Појаве као Нека п тамо (= нека их тамо), Ја не би дала и

Сл. Нису, као што се из досадашњег излагања могло видети, честе у

овом говору. Али уколико их сретнемо, оне, мислим, нису последица

губљења гласа х на крају речи (као што се видело, глас х се у овој по

зицији обично не губи начисто, тј. без заменика, у ускочком говору),

већ последица фонетских и морфолошких фактора. Тако се од Нека

иг горе могло добити Нека и горе, а после се (у реченичком склопу, ра

зуме се, а не само) ово и могло употребити и у случајевима где се гније

Морало губити. При том стоји чињеница да је форма Нека па гдре ре

довна, а форма Нека п гдре спорадична, што није, као што смо видели,

случај са формама двијег и двије, а што долази отуда што је форма и

(= их) исувише „огољена” да би могла одржати своје значење. Нешто

је друкчије са формом би (место биг), коју у наведеном примеру подржа

ва у чувању значења заменица ја, што опет, разуме се, не значи да је

та форма чешћа од форме Ја не биг дала; стварно, у Ускоцима је редовно

Ја не биг дала, а Ја не би дала ретко. У склопу свега овога разумљива

је и врло, врло ретка појава Ја јој реко да дбђе место редовног Ја јој
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реког да дбђе, дакле не као последица губљења гласа х на крају речи или

облика, већ као последица дејства других језичких чињеница. У прилогу

бирекб пре ће бити 3. л. једн. потенцијала (човек би реко, рекло би се)

него 1. л. једн. са евентуалним изгубљеним х. У Речнику српскохрват

ског књижевног и народног језика САНУ овај се прилог дефинише са

„рекао бих, рекло би се, изгледа“,“ што је семантично тачно, али се

из тога не види из којих је елемената настао тај прилог; та дефиниција

допушта и једну и другу претпоставку.

108. — Према свему што је овде речено у вези са гласом x у ус

кочком говору, може се извести ова рекапитулација:

— на почетку и начелно у средини речи х се губи, као и широм

штокавских говора;

— при томе ни у хијатским позицијама х није добијало замену у

правом смислу, али су морфолошки разлози у неким случајевима довели

до успостављања в на месту етим. x, а интервокалној развијало се на

месту етим. х једнако као и у другим аналогним додирима вокала;

— крајње х давало је као директну замену г;

— г уместо х имамо редовно и у наставку 3. л. мн. имперфекта

(-агу), а понекад такође — под утицајем аналогије према -г од —х у ном.

једн. — на крају основе у зависним падежима им. м. рода;

— поред обичног -г, на крају речи јавља се и к уместо х, и то у

аористу, ређе у другим случајевима;

— иначе остали случајеви са к уместо х не значе к као замену ста

ријег х, неко ускочно к уместо страног х, односно уместо х у речима

које са стране продиру у ускочки говор.

Судбина сугласника ф у ускочком говору

109. — Глас ф, као што је већ речено, не постоји у ускочком го

вору. Свуда, у свим приликама и позицијама он је замењен гласом в.

И оне речи које су улазиле у овај говор са гласом ф одмах су прерастале

у облике у којима је тај глас ишчезавао, а на место њега се појављивао

глас в. То се прерађивање збива и данас међу светом који стално живи у

Ускоцима, тј. који не одлази некуд на школовање или да другде живи.

Глас в место ф појављује се чак и у ономатопејским узвицима и речима

изведеним од тих узвика, у којима би, по природи ономатопеје, било

нормално очекивати глас ф. Одатле се види да је процес дефрикације

гласа ф у ускочком говору у правцу соноризације, тј. у правцу прераста

ња у звук в — потпуно изведен.

Пошто је глас ф у словенским језицима несловенског порекла,

природно је што његову замену у ускочком говору најчешће сусрећемо

у страним речима:

вишек, вишечина, вишеклије, вишектар, аверим, тенев (Све би тенев),

вилџан, ћев, ћеив, ућевити, ућеивати, ћевирати (живети по својој

114 Београд, 1959, I књ., s.v. бирек.
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вољи, уживати), тевтер, вуруна, мариветлук и марветлук, вас,

чивчија, маривет, мариветли, мувте (Оће мувте), сев, савити се

(Севино сан се, Сев сам), завт (Пун ми је чибук зивта), вуpсат,

овуpсатити (Мене су моја ђеца овуpсатила), кава, кавана, вдј (тал.

folio, франц. feuil), вин, вина (Онб је вина ђевојка), винити се (улеп

шавати се), винћукас, штов (Што е ови штов честит!), кувер (Однио

e све у куверу), приворцавати, привдрцати (Бљежи, ђаволе, што си

ме приворцала), валити (Шћер му валила. — Један зуб јој (машини

за писање) вали. — Шта ти вали? — Валило досад никбме није),

валично (Тбе нешто валично), преверанс (Највише играмо преве

ранса), сдвра (Пружи ми руку прб оне совре), Вилип, Вилипов

(Дошб Гавро Вилипбв), Вранцуз, Вранцуска, врднт, вакијер, прдви

сор, врут (Оћеш ли имати што врута?), двpутати, канвор, навака

(Нијесам, наваке ми), навaкли (Сека је вазда навaкли била) итд.

110. — Не може се сигурно рећи да ли је група хв директно дала

в, тј. да се глас х губио и из те групе као што се губио и из других група:

вала, вала (Куд ми је Јоко, вала богу?), валајбогу, валити (Валинте, боже

= валим те боже!), ватати, сватати, уватити итд., или преко звука

ф (не: хвала -фалах-вала, већ хвалах-вала).

111. — Као што је већ речено и као што се из материјала могло

видети, и ономатопејско ф дало је в у овом говору: вину и вију, врк

(<фрк), вијукати, извускати, вундуља, вук и вук, вукнути, вркати,

овpкати, вура !, вукати, двикнути, овикати, вр или вр(А јаребичице

учињеше вр), вундаћ, навукати се итд.

Звук јt15

112. — И у овом говору као и у другим народним говорима ово

типа артикулација гласа ј нема увек једнаку гласовну вредност. У једг

ним случајевима та је артикулација у пуној својој вредности, онаква

каква се обично среће у типичном изговору овог гласа у нас у књижев

ном језику; у другим је слаба, каткад врло ослабљена; а у трећим све

дена на нулу, тј. у тим позицијама глас ј не постоји. Међу тврдим, не

палаталним вокалима глас ј се изговара, обично, у својој пуној вред

ности, док се међу палаталним вокалима или у додиру палаталних и

непалаталних односно непалаталних и палаталних вокала изговара нај

чешће слабо или се сасвим губи.

113. — Глас ј чврсто стоји:

1. На почетку речи:

јаблан, јавор (Овбм јавору крај куће има веј педесе година), jaе,

jaенце, јаја (Да е било једно јаеда мало зачинитету супу), ја, јатка,

јангића, Јован, Јовановић, јдш, Jóјо (Не дај, Jöјо, овцама у откoce),

* и за овај глас важи напомена дата за глас х, само што сам чланак о гласу

ј објавио у ЈФ XXIII, Београд, 1958, стр. 221—226.
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joj, Jóко, јдмужа, Јоцовићи, Јовањдан, Јулка, једу, Јеврем, језеро

(Јавимо стоку на језеро у Шумарицама кад ни локве пресуше.

— Били смо на Вражјем језеру), Јеца (Немб загризати Јецу),

Јевтовићи, јелен, један (Једно дијете кб ни једно), једва, јесам итд.

Сасвим је незнатан број примера без гласа ј на почетку иако су

познате варијанте и са ј, то су, у ствари, лексички, а не фонетски слу

чајеви: ексер, ендек, дпé(т), али и јдпе(т), Еврбла, али и Јевропа.

2. На крају речи:

дај (Не дај у отаву, јате (= jaд те) нашб ! — Дај ми драг. — Дај

настави то млијеко. — Дај ми, дијете, кабо. — Дај ми ора. — Дај

се себе. — Дај се на се), поштај (Поитај да не замркнеш), трпај

(Трпај ту завалу, видиш да ће киша!), измијешај (Одли скроб

па измијешај), помагај (Помагај ако бога знаш!), стрпај.

Међутим, егзистенција звукај на крају речи или облика није увек

сасвим чврста. У 2. л. једн. императива глагола типа пити, тј. и/је-осно

ва, глас ј се, као ни у другим народним говорима, није одржао:

ддби (Oдби о жита, одбио ти се кус о срца! — Одби од откбca

и ливаде. — Одби од мене), сави се (Сави се па ћеш пожњети),

уби (Сваку змију уби), разби (Ајде, Гајо, разби кое дрво), дола

(Одли скроб па измијешај качамак), попи (Попи ову варенику и

саплака, де, лиле), сакри (Ондај се она сакри у кућу да се замакне.

— Сакри се ако не мислиш да те мушкетају), нави (Рано нави бвце

преко Глава), покри се (Пдкри се ушима!), нави се (Нави се на мене),

права (Приви му шта на прс), гри се (шеди бје и гри се), дгра се

(Добро се огри, сва си помодрела о студени), па (Čди, пиваренике),

насми се, не сми се, сми се, саши, позба (Позби ту пршћевину), ша,

сли, разли (Сли, разли, и ето ти живота), угри, умп (Угри воду па

се уми), зава (Зави то у карту), кра (Не кри се за њга !), исти

(Испи ту кап воде) итд.

Гласа ј нема ни у множини: покрите, савите, сашите, умите се?

пимо, пате, смате се (Смите се ако ви је до смија) итд. Обрнуто, импе

ративи типа цукај добро, исто као и у једн. , чувају ово ј и у множ.“

цукајте, уцукајте, пошедајте, спавајте, дајте (Дајте ми још боца):

предајте (Предајте иг на кесим) итд.

Облик немој употребљава се и у форми немб. Овај је облик настао,

тј. у њему се изгубио глас ј, у позицијама као Нембј јој на жб учињети,

па се после уопштио. Данас је стварно немогуће утврдити кад се упо

требљава један а кад други облик. Као и у неким другим случајевима,

и овде се сигурно може рећи да је овај дублетизам потпуно слободан.

Да би се то видело, неће, мислим, бити без интереса да наведем неко

лико потврда:
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а) немој:

Нембј да димаш на мене! — Нембј да се забаљаш. — Нембј га

мијешат. — Нембј им варенику давати. — Нембј забораљат Сиња

вину. — Нембј му учињети на жб.

б) немо:

Немб, имена ти божег! — Немб ја да јој дођем! — Немб жалити

што си јој дала. — Немб да омалиш. — Немб га заговарати, оће

да ради.— Немб да црниш кб пачарма.— Немб се, јадна, гријешити.

— Немб даљит, лиле, дако ви што приглам. — Немб дира његбв

навиљак. — Немб га циједити. — Полако, немб све наипац. —

Немб писат за аманат божи! — Немб бити луда. — Немб се изго

рети. — Немб да се дираш. — Немб га дирати. — Немб пити

жеђ. — Ништа за то немб рамати. — Немб, мој рôдо.

Једна статистичка провера показује да је фреквенција обе вари

јанте приближна (око 43,48%:56,32% у корист облика без ј). Нешто

ређе се у множини сусрећу облици без ј: Нембте да јагњад подоé. —

Нембте отићи без мене. — Нембте остаљат (сено кад грабе). — Нембјте

се ви шалити с озбиљнијем људима!— Нембјмо, браћо, тако! — Нембјте

кöнблани итд. Немомо нисам забележио ни чуо, али мислим да није ис

ључено његово постојање.

Као што се из наведеног материјала могло видети, глаголи а/a-

-основа врло добро чувају звук јна крају 2. л. једн. заповедног начина:

чекај, причекај, слушај, ћерај, мрдај, чувај, гледај, читај итд. Ипак, у

тим и још неким сличним случајевима појављује се понекад и форма

без ј. Тако се, поред поглај (<погледај), сусреће и погла (Погла ти што

ми не би Зорке! — Погла ова се ђеца не дигоше. — Погла која е жена на

öнбм коњу! — Погла ону лонџу. — Погла моијег близнади како косе

и пласте! — Погла, притиште цијелб имање!). Место помагајбог имамо

помагабдг, са изгубљеним сугласником ј и редукцијом једне дужине.

Редовни императив чекај постоји и као нека врста узвика: чека и чека,

обично двапут или више пута поновљено, који се јавља и у облику:

чек и чеки. По једанпут сам забележио и ово: Да (= дај) му ону нову

кошуљу и Пода (= подај) му нашу лимицу. У случајеве колебања укла

па се и заменица тај, која, поред те форме, постоји и у форми та: Е

вала ти је добар та чоек. — Дај ми та капут. — Ваља за та новац. Из

губљено ј сусрећемо и у прилогу тачас (= сместа, одмах). Он дође тачас.

— Тачас се створи Милена однекуј. Форма ојли сведена је на дли, али

се у валајбогу (које је вероватно постало од вала је богу) глас ј задржао.

Овамо би ишле и појаве као: днда и дндај (Ондај он оде у дрва), доонда

и ддондај (Није долазио одондај), вуда и вудај, тога и тдгај, днога и

дногај, двога и двогај (Погла овога јада и Погла овогај јада) и сл.

У посматрању ових појава не би требало искључити ни утицај

староцрногорских говора. У случајевима као дли и помагабог треба,

мислим, видети редукцију гласовног (консонатског и вокалског) мате

ријала, која је посебно карактеристична за разне узвике, узречице и сл.

7 Дијалектолошки зборник
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Форме погла и гла (= глај) могле су се повести и за формама погле и гле.

Дублетизми типа днда и дндај условљени су укопчавањем партикулеј.

Примери као ку је гдј кретб и сл. последица су, очигледно, губљења

једног од два иста сугласника, односно од два ј, с тим што у оваквим

случајевима није искључена могућност губљења оба гласа ј: кy е гој

кретб.

Ипак се из свега лако да видети да је губљење гласа ј на крају

речи или облика врло уска појава. Појаве као Да му дну нову кошуљу

толико су ретке и толико одударају од језичког осећања ускочког човека

да се за њих готово може рећи да су lapsus linguae.

3. У средини речи, у интервокалном положају вокалских секвен

ЦИ: ao, ay, oа, оу, уа, уо, еa, e0, ey, aa, 00 И уy.

аоžеajo:

Бајо, Бајовић, Гајо, стајб, стајо (вок. од стаја), лајб, најб (Најб

бијели свијет), кајд се, јајдлик итд.

аугају:

дају, гледају, слушају, решавају, пљевају, чувају, спавају, врцају

(Врцају варнице с огњишта), раздвајају се, ћерају, пребрдјавају,

препричавају, закресавају, ибрају, спасавају, имају, накднчају

(Не могу људи да се накончају), састају се, слијевају, кидају (Кида

ју ми се цријева), закрпвају, закржљавају, Бају, Гају, бајун,

мајушан, порођају (дат. од порођај), вршају, на крају итд.

оazоја:

моја, твоја, своја (Не чеше туђа к6 своја рука), која (Која е била

најзгоднија), боја, карабоја, бојама, ббја, ген. једн.: бдја (од ббј),

прибоја (од прибој), кроја (од крај), соја (од сој, али сда «coха без

развијања гласа ј и Расоa <Pacoха такође без развијања гласа ј),

лоја (од лој), брдја (од брбј), зндја (од знбј).

оугоју:

боју, крдју, соју, брдју, зноју, прибоју, завоју (све дат. једн. од ббј,

крбј итд.), моју, твоју, своју, коју (све ак, једн. од моја итд.),

Кôју, Стоју, Збју (ак, једн. од Која итд.) и сл.

yazyja:

куја, гуја, длуја, Муја (ген. једн. од Мујо), Дуја (ген. једн. од

Дујо, хип. од Душан) итд.

уоzyjo:

кујо, гујо, длујо (вок. једн. од куја и д.), Мујо, Дујо, Грујо итд.

еazeja:

блејати, сеја, креја и др.

Ваља овде приметити да се у овој позицији, иначе доста реткој,

не држи глас ј онако чврсто као што је то случај са горе наведеним по
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зицијама. Тако се, поред блејати, може чути и блеати. Можда овде,

поред измењене фонетске ситуације позиције, треба видети и аналошке

утицаје, наиме облици као блет (Стока блéи. — Нембј да блéиш), блеe

(Овце блéе) и сл., који су врло фреквентни а сасвим су остали без гласа

ј, могли су утицати да ишчезне ј и у позицији коју има блејати.

еоzejo:

блејо, сејо, крејо (вок. од сеја и креја).

Ни ова позиција, која је такође ретка, није „склона” развијању

јеовских елемената у својим оквирима. Случајеви као: довео, срео, лео

(= врло изнемогао човек, у коме се још једва „дук вије“) то јасно

потврђују, тј. ако је истина да ти случајеви нису имали етимолошког ј,

оно је опет истина да нису развили ни секундарно ј.

еугеју:

сеју, креју.

аažaja:

Маја, Гаја (Одавно нијесмо добивали писмо од Гаја), змаја (Није

накбга змаја пот капом небеском), стаја (По Старцу има млого

стаја), стајати (Не могу ни откоси више стајати), стајати (Није

могб у наше стопе стајати).

oогојо:

брдјб, стојб, бојб се (Бојб се да му се син не покаже јунак), Којо,

Jóјо, Којо, Јајо, бдјбм, Стбјбм, свдјбм, мојбм, твдјбм, којбм, Којбм,

Кôјом, Јојом, мојој, твдјбј, којој, итд.

уy>ују:
-“.

кљују, чују, скују, пљују, кују, кују (Ишћерај кују напоље),

изјављују (Изјављују на планину чим окопни снијег), купују, дбују,

Мују (Мују Машанову ниједан наш момак не може прићи ни по

љепоти ни по снази), Дују (Дују се није свиђела она ђевојка што

смо говорили).

4. Пред сугласником:

Станбјка, ђевојка, Радбјка, Војка, војска (Цијелу енбј нака војска

крцала некуј), најгорњи (Шиљеж спраћамо у најгорњи бој), јадбјка

(Није оно ђевојка но јадојка), Мијајло, ајка, Ајка, мајка, ујна,

вајкати се, својтљив, твојски, мајски, Мојковац итд.

У префиксалној суперлативној партикули нај сугласник се ре

довно добро држи, и пред сугласником: До сан ти најбољега овна, и пред

самогласником: Они су најодлични ђаци у Југослави. У овој позицији

губљење гласа ј врло је ретко и, готово бих рекао, случајно: Нембј

тако наљепше те молим. Ако се има у виду пуна артикулациона сливе

ност суперлативног префиксa нaј са осталим саставним делом суперла

74.
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тива, управо да се у изговору не јавља други акценат, онда је сасвим

јасно што се губи једно од два ј у суперлативу придева и прилога који

почињу са ј: најачи, најаче, најевтини. Овде треба поменути и случајеве

као сајџија, у којима је глас ј редовно чврст, а само се каткад губи:

caиића.

114. — У свим другим позицијама глас ј је или слаб или се, може

се рећи, сасвим изгубио. Овде треба разликовати четири случаја.

1. Глас ј је слаб у свим интервокалским позицијама у којима је

први самогласник и а други ма који од остала четири самогласника наша:

a) сијасет, пексијан, силеџија, сајџића, јангија, јангијати, гријати,

бркајлија, Илија, Станица, Василија, Иконика, спаија, Спаића,

синија, чивија, гриза (ген. једн. од гријег), смија (ген. једн. од смијег),

бријати, смијати се, зидавет, кметија, змија, шија, Мијајло, прија

тељ (Oни су ничи пријатељи) итд. -

б) видка, галијот, Миндјка, Мијо, Мијо ((вок. од Мијо), Мијом

(инстр. од Мино), дио, цијо, сино, било (Бијо е свуј у свијету).

пдио, дио, видио, заболио (Заболио ме дрбб), крдио, брдио, сло

мио, учинио, замдлико, бриб, видио, мили"бн, кари'ога, испио,

испиднути итд.

в) Мију, грију, смију, смиурина, лију (Пoсијала сам једну ли у

лука), вијукати, вију, сију, крију, полију, дбави”y, дпи“ у итд.

г) лијеп (А. Лијеп момак! Б. Лијеп бог кои га е дао. — Лијеп

му је они ђетић), пијем, маије (То су мáије болан), гњијев, гњијева

(ген, једн.), пред, иедак, иметка, ијетко (Он се љутну па ми ћетко

рече), наиједино се (Не дирај га, наиједино се), чије (Чије е ово

дијете?).

У наведеним и сличним позицијама глас ј се креће од пуне своје

вредности до свог потпуног непостојања. Сасвим је нормално ако се

чује кариога, истиднути итд., али и: каријога, испијднути, учинио и учи

нијо, стидна (Ђаво и [= из) стиена) и стијена (Ђавб и [=из) стијена),

диете (Не дај доље на завалу, диете) и дијете итд. То значи да је глас

ј у овим позицијама факултативан, у ствари без диференцијалног зна

чења. Ако би се ипак хтело рећи нешто више од те опште констатације,

онда би се могло рећи да су претежнији примери без гласај него са њим.

Покушаји неких дијалектолога да утврде под којим је условима чвршћи

глас ј у овим позицијама а у којима опет слабији, узимајући при томе и

акценат као један од битних елемената, не могу се применити и на појаве

овог говора. То због тога што у Ускоцима једно те исто лице сад изго

вара реч или облик без гласа ја сад са тим гласом. Овде треба рећи

реч-две о још једној појави. Готово сви дијалектолози наглашавају

да се глас ј добро чује у интервокалској позицији ио, особито у глагол

ским придеву радном: носијо, водијо, видијо итд. Што се тиче ускочког

говора, морам рећи да у њему глас ј у тој позицији никако нема већу

снагу него у ма којој од осталих лабилних позиција овог говора, тј. ин

тервокалских позиција у којима је први вокал и а други ма који од остала
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наша четири књижевна вокала. Према томе, у примерима као било, гово

pио, учио итд. гласј се „понаша” исто као и у примерима: снијег, синића,

ишију итд. Лабилност гласа ј у показаним, а и неким другим позицијама

толика је да се губљење овог гласа, као што смо видели, срета каткад и

у позицијама у којима је глас ј редовно чврст, нпр. Наљепша е ствар

слобода.

Природа овог јне ограничава се само на показане позиције, већ

се преноси и у сличне позиције које се стварају у префиксалним обра

зовањима. Тако је глас ј, као што смо већ рекли, чврст у позицијама као

јавити. Међутим, у примерима као пријавити, пријавак итд. глас ј прет

вара се у лабилно ј. Ипак ова позиција, захваљујући мотивисаности,

остаје у нечему посебна: у њој се секундарној никад неће развити до

пуне снаге: приучити, евентуално приучити, али никад пријучити.

У неким нашим народним говорима у позицијама као стреа, проa,

coа, чоa итд. развио се, после губљења гласа х, глас ј. О томе се у ускоч

ком говору уопште не може говорити. Снаха није прешло у снаја, већ

у сна или, ретко, у снда. У интервокалским позицијама речи стреа не

чује се глас ј: Капље са стрее. — Кад пада киша, кокошке се налазе

испо стрéа. Итд. Ово је стање овакво и поред тога што све ове позиције,

као што смо видели, чврсто држе глас ј: стреа — свја, сда — моја, сна

(снаa) — стаја.

2. Глас ј ни у наставцима није остао поштеђен у ускочком говору,

тј. у једним случајевима задржава се тај глас, док се у другима губи.

Иза меких сугласника глас ј се губио: ноћу, чађу, жеђу, дбруље

(зб., обрљасто камење), пундмоће (кад није пундмоћије), Потпеће (Станка

живи у Потпеће), али не увек — у топониму Кућје и апелативу дкућје

задржао се, као што се види, глас ј иза меког сугласника; додуше, овак

ве су појаве врло ретке.

Ни у придевима нема ништа јединствено. Док се, на пример, у

придеву божи, божа, бдже и свим другим његовим управним и неуправ

ним облицима глас ј готово никад не појављује (Слота божа. — Укубет

божа. — Калијег божи. — Кастиг божи. — Задаем ти божега јемца и

бога јемца. — Немб за име боже. — Божи људи. — Има иг тма божа.

— Дела, имена ти божега! — Ја такије божије чудеса никад у свом

животу виђела нијесам. — Чуда божа, итд.), при чему тај глас ипак

није сасвим искључен (Није му се знало божјега лијека), док се глас ј

не чује ни у случајевима као: двчи, двча, двче итд. (овчи сир, овче млијеко,

öвча Мљешина), дотле се у осталим случајевима среће и једно и друго,

или се чују само форме са ј, тј. поред чоечи, мачи (мачи кашаљ), кучи

(кучи син), вучи (вучи сој), зечи (зечи траг), шврача (У тебе е шврачи

мозак), вражи (Тбе вражи посб) итд. — имамо и: мачји (поред мачи),

мачја, мачје, мишји, мишја, мишје, чоечја, чоечје, тичји, тичја (топоним

Тичја вода), вражја, вражје (Вражје језеро), вражји поред вражи,

кучја (кучја вљера), кучје (кучје поштење. — Глаћу да се откучим

од оне кучје сорте), вучја (топ. Вучја глава, на Јабланову врху), вучје,

зечје (зечја со), шврачја (шврачја памет), шврачје итд.

Као што се види, колебања се, као уосталом и у знатном броју дру

гих народних говора, сусрећу углавном у придевима са некадашњим
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меким а данас очврслим сугласницима. Из наведеног материјала да се

запазити да се глас ј некако више губи у мушком роду у ном. једн. и

мн. него у осталим облицима. Није искључено да се у овоме огледа и

настанак ове појаве, тј. у мушком роду, где је било на крају речи иза

и (божњjbo-божиј, божњjaхбожја).

У неким придевима (или другим речима) извршило се јотовање:

паши (<пасји), паша (Спали смо на пашу), паше итд. (пашалук, запа

шалучити).

У именицама, особито збирним, глас ј у наставку је углавном се

добро држи: борје, Борје, јавдpје, Јаворје, боје, класје, кучје (= сено што

остане иза оваца на торини), мрамбpје, Мрамбрje, Штичје, љемежје,

дружје итд., али, поред наруч (Дала сан јој га у наруч), постоји само

наруче, а не и наручје. Глас ј добро се држи и у суфиксима друге врсте:

гдpјаник, перјаник, вучјак (= измет од вука) и сл.

3. Глас ј из рефлекса кратког Б, тј. из је, може се сматрати изгуб

љеним иза гласа ру ускочком говору. Он, дакле, није изгубљен само

у случајевима као: времена, брегови итд., већ и у оним у којима се глас

ј чува у ијекавском делу књижевног језика (вл. 77).

4. Остао је још један доста велики број интервокалских позиција

у којима се глас ј може сматрати изгубљеним. То се збива углавном

у секвенцама у којима је на првом месту неки од веларних а на другом

неки од палаталних вокала. Ево тих позиција:

аји?еaи: -

гаирет, угаштити се (= изгубити се, отићи не рекавши куд), бе

лаисати, калаисати, окалаисати, таи (Таи, таи, таи — каже се

детету које тек почиње да стоји), ограисати, Каица, Гаица.

ојигои:

Вдин, Вдинбв, трдица (Довео е ову троицу), двдица, Трдица, Трдичин

дан, крдити, закрдити, искрдити, открдити, крда, кди (Кои га

е бог дб, та ће га и узети. — Кöи је данас дан? — Кои Лековићи?),

напдити, поити, доити, брдити, убрдити, пребрдити, поп, дот,

брда, стди, гнди, гндина (ођубрено земљиште), Радоица, бди се

(Пуне се бои један, а празне двоица. — Не боим се ја такије),

Вдислав, допи, доиш (узвик за вабљење телади, исп. пош), раздвои

ца, скрдити, унавоице, предвдити, раздвдити, подвдити, забрдити,

удвдити, утpдити, уштроп, стоп (Стои насрет куће), стоимо,

кроимо, броимо, убоица, бди (дат. од боја), попиште, мди, твди, свди

(Не мари, свои смо), поино, крдијо, дошао, пристди (Пристои му кб

ждебету кашика), Каић, Бдић, припдити, освдити, обдити, одвдити,

усвдити, свдити, твдиг (Потрошио сам нешто од ониг твоиг пара),

твдијег (Дојавила е иствои јег брава) итд.

ујигуи:

бупн, купи (куин син), брут, Пун (дат. од Пуја), Груица, жуица,

двнуина итд.
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еји2eи:

jeина, блеп, сви (дат. једн. од сеја) и сл.

ајеaeae:

познаем (Ја њега не познаем. — Не познае бога ни поштење),

дстае, устае, кае се, покае (Сваки свое да покае старе), вилает, му

кает, мукаети, стае (Ишћерај ону телад и (=из) стае), стае (стае

Јелића), лае (Види, дијете, нешто пас лае), дае (Дае се со. — Он

свакоме дае), даем (Даем за споменик моега чоека), кретае (Крепае

му мал), jaе (Да е било једно јае да мало зачините ту супу), jaенце,

краевима (Бијо е у млогијем краевима) итд.

Облике као снае и сл. не треба овде урачунавати зато што се у

њима, после губљења гласа х, није развио глас ј.

Као што смо већ видели, у речима као јесен, јести, једно итд. по

четни глас ј је чврст. Међутим, кад те и сличне речи уђу у склоп сло

жених речи са вокалом а испред гласа ј, глас ј постаје лабилан и још ви

ше — у већини случајева сасвим се губи: наесен, наести се, наеде се

(Наеде се, па оде. — Заклаћу вала овбг шиљега да наедем ђецу), заедно

(Заедно смо провели свој вијек), заемчити и сл.

ојеzoе:

чоек (Ко е они чоек?), Радое, Драгоe (Oнбе Драгое), Драгоем, моe

(Ти си мое застиђе), твде, свде, моe (Она е рођака мое снае), твде

(Све ми је слатко иствое руке), трде (Ићи ћете све трое. — Дошло

нако тpoе мончади), бое (Лијепе су ти те бое), бде (Не заборави

да ми купиш мало бое), кде (Кое године погибе Јован? — Не про

даде и ти кое јагње?), коега (Коега Зековића?), моега (Не биг ти ја

до моега пса за коња!), свдега (Чоек је дужан да чува своега друга),

Радивое, Мркое, бде се (Бое се себе), коевитезати, закоевитезати,

коевитез, коевитезање, крде, дое, пое, Радоевић, Васоевићи (Bacoеви
W

ћи догоне шљиве у јесен), гндеви, брдеви итд.

Оно што је речено за аје у сложеним речима важи и за оје у истој

позицији: Вуци те поели! — Поедоше све кб на ватри и сл.

Исто као што ае у снае не треба доводити у везу са аје (даје - дае),

не треба ни оe (чое и чоe, coе и сое итд.) доводити у везу са оје (боје-бде)

пошто се у тим речима и облицима није развио глас ј после губљења

ГЛАСа Х.

ујеzуe:

кљуе, пљуе, бљуе, чуе (Чуеци гибета!), снуе (недирај сад Милицу,

она снуе), вљеруе, купуeм (Оће да купуe. — Он само купуе а не

продае), псуе, даруeм, вдјуем, стануем, наваљуе, заваљуе, избачуe

(Погла како кртица избачуе земљу!), омлађуе (Чоек се омлађуе),

радуе се (Радуе се ђе се удае), зуе (Челе зуе), потребуе (То ми

ништа не потребуе) итд.
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*“.

Тако је често и у сандхију: Дела, и богу е мило.

Ако је истина да су облици као чуе, тј. без гласа ј, редовни, истина

је, с друге стране, да су облици као ујела обичнији него уела и сл.

Најзад, глас ј може се сматрати изгубљеним и у интервокалским

позицијама истих палаталних вокала:

ијигиихи:

погант (<поганији; Погани час нијесам доживљела у свом вијеку

но тада), ради (Ради сам љуцки умријет но паски живљет), несрет

на, Никола (Он закваљуе Николи), ничи (<ничији; Они су ничи

пријатељи), Или (<Илији; Он доста Или сликуe), Илин (Ово

e коњ Илин).

У неким случајевима — углавном кад би јасноћа значења била

доведена у питање — не врши се контракција секвенце иш (в. и т. 27):

змаица (а не: змица), шпица (а не: шица), змаи (а не: зми), змишњак (a

не: змињак). Исто тако постоји само лии (1. дат. од хип. лига; 2. леји),

пошто облик ли или ли не би био способан за ма какву семантичну

функцију. Контракција се не врши увек ни у оним случајевима у којима

се обично врши. Поред Мили (<Милији), мили (<милији), ђе исп

(<ђеисији) итд. може се чути и: Милии (Радуем се Милии), милит, Ни

колии (Он закваљуе Николии), ђеuсuи и сл. Али у оба ова случаја — било

да се контракција не врши, било да је она само потенцијална — глас ј

се врло ретко може чути у овој интервокалској позицији, иако је ова

позиција по својој природи блиска оним позицијама (в. горе) у којима

се звук ј појављује бар у слабој форми, тј. у којима није потпуно изгуб

љен, дакле змиш, а ретко змији.

Змичак је вероватно настало од змијичак.

eje Leee-e:

сведно (<свеједно), али блеe (Виђи што блéе оне бвце), нееднак итд.

Ни у овој позицији није, у случају неконтраховања вокала, искљу

чена појава звука ј: сеје (ген. једн. од сеја) поред све.

115. — Најзад, сви наведени односи огледају се, природно и у

сандхију; глас ј у засебним речима које чине једну акценатску целину

понаша се као и у простим и сложеним речима. То је углавном случај

кад се претходна реч или облик завршавају на самогласник:

Пошла те е карта. — Тешко ми је. — Шта е? — Шта е било? —

Што е? — Што е дошб2 — То е они Миљан што е био у Пљевља.

— Коe e доба, боже? — Остави је, нешто е косна. — Жо му е. —

Ђебн сад? — Ђе екотб2 —Ђе е водијер? — Страшиво е о дивине.

— Нема е. — Овбе Талијан. — Не знам ђе е. — А. Како е? Б.

Добро е. — Свака е јутрбс у жито била. — Ово е опуч. — Пристб

е прије, а са не пристае. — Дошла му е страшна ура. — Замисли

да не е ноћас спопб сан! — Жо ми га е. — Сијено е лијепо родило
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öве године. — Било е млого намета. — Цијени га по томе како му

е виђело и ођело. — Жб ми те е. — Дали смо е у добру кућу. —

Узеће ви је. — Не увичај, реци оно што е. — Са ћу ви испричати

како е поп држб говбр народу. — Врешко га е одадрб. — Не бри

ни, проушбе бн то. — Ишнеко е сир на велије. — Млавио га е

кепом по глави. — Душе ми, овакб е. — Пане му ном шта му е

отац рекб. — Сазна да е дошла Јокова сестра. — Стравично е. —

Не едем ништа ево два мљесеца. — Што му е, ту му е. — Боље е

овакб. — Чије е ово?—Живљела е 6ђе. — Било е иж њиг добријег

људи. — Прије се гледа ко е какбг срца но каке е памети. — Зача

мала е. — Његова е сна од људи. — То е за уклин. — То ни је

од старине. — Виђи колика е ова продб| — Душанова пуница е

добра жена. — Разумна еколико е тешка. — Било е петнес сватб

ва. — Дошла е кб вериге. — Био е најбољи јунак. — Ђе е онб

дијете Мрдељино? — Ускáко е ође ко е налетио на крв. — Било

jбе познато. — Чије е онб сијено? — Што е оно те е Мљесец неки

пут црвен? — Како ти је вамилија? — Њена е ливада повр вáлб

ва великије. — Боља е ове године брница но питомина. — Збpка

e fieдок да не е напб. — Остбе чис ко црквени миш.— Мајка ми

је испољела. — Кажи му да е ништачоек. — Ђе ми је кошуља? —

Валила е. — Iflyгра ћете е довести. — Вин му е син. — Имбе два

брата. — Све е зализало. — Реци јој, итд.

Ако суседне речи и облици представљају посебне акценатске је

динице, губљења гласај нема макар они на својим додирима садржавали

позицију у којој се у простим и сложеним речима и у сандхију губи

сугласник ј: Данас неј ићи у село, Изнесе ни некб добро јело на трпезу,

Змискб језеро итд. У оваквој позицији звук ј се, разуме се, не губи у

оним случајевима у којима се не губи ни у простој или сложеној речи:

Имаг једно добро јуне, Čни Крстбв угич добро јави пред бвцама итд.

Кад се везник да нађе у проклитичком положају, на њега се у

ускочком говору не преноси акценат. Ја сам, додуше, слушао овакве

појаве: Не могу очима да гледам, али то није норма ускочког говора.

Према томе, кад се овај везник нађе испред речи или облика који почињу

секвенцом је, губљења гласа ј обично нема: Ено имаш масанице да је

деш. — Узми оне прње па дођи да једеш. — Мислим да е најбоље да

један иде на подину а остали да му бачају. Пређе ли свезник да у сферу

проклитичности, онда се дешава да артикулација гласа ј толико ослаби

да га сасвим и нестане: Оди да едеш. И иначе, може се слободно рећи

да се глас ј не губи у свим оним позицијама када се чврсто не ослони

на претходну реч, тако рећи у изговору не слије са њом. Тако ће се

пре чути Иза ваља је Секино него Иза ваља е Секино.

У случајевима кад би звучна представа сувише одударала од се

мантичког садржаја који у себи носи, обично се остаје при чувању гласа

ј: Неко јб је рекб. — Јово е једе, иако није искључено ни: Неко јб e

рекб, али не и: Jóво е еде, јер би све то заједно замаглило значење у

себи. И у другим сличним случајевима може бити губљења гласа ј или
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његовог чувања: Чине е онб сијено и: Чине је онб сијено, Ђе е моја зави

уша? и Ђе је моја завијуша?, кад није: Ђе моја завијуша?

116. — Завршетак ијски у речима изведеним од речи које се за

вршавају на ија своди се у ускочком говору на иски, тј. у њему се губи

глас ј, као и у многим народним говорима, па и у говору многих обра

зованих људи; змиски (Змискб језеро, змиски лук), сератлпски (поред

сератлински) итд.

117. — У овом говору нема неких појава које се сусрећу у неким

суседним говорима:

1. есам, еси, ес, едан, едном“ у говорима Пиве и Дробњака; едва,

евтино, есенас.“ Напротив, глас ј се каткад чује и тамо где му етимо

лошки није место: Јевропа. У примерима као ексер, ендекати не чује

се глас ј;

2. читау, пљевау, требау, котау, ручау, гледајући итд. у источно

херцеговачким, источноцрногорским и староцрногорским говорима;“

3. причека, гађа, слуша и сл. (2. л. једн. заповедног начина) у

истим говорима;“

4. дванајс, принајс итд. у говорима источне Херцеговине;“

5. робjе, сабја, гробjе, цревјe итд. у истим говорима.“

6. Бројне позиције овог говора у којима је глас ј ослабљен или ре

дукован — нису такве у говорима са северне стране, исп. Ружичићево

бележење (тј. Ружичић можда схематски пише ј и кад је ослабљено,

јер му фонетика није тема): вијек, дријен, Василије, пријатељ, вдје

ваше, бројећи итд.“

Јотовање

118. — Није потребно, разуме се, говорити овде о целокупној по

јави јотовања. Оно на чему ћу се задржати из ове области јесте углавном

такозвано новије и најновије јотовање, пошто је оно, најновије јотова

ње, једна од обичних црта ускочког говора; управо, ускочки је говор

један од оних новоштокавских говора у којима је најновије јотовање,

ако не сасвим доследно, а оно најдоследније изведено. Оно је захватило

не само гласове као д, т, с, з итд., и то доследно у одређеним позиција

ма, већ готово доследно и гласове као м, в, т, б. Овде се, разуме се, не

мисли на случајеве у којима је постојао ма какав разлог који је био објек

тивна препрека да се изврши јотовање, какав је нпр. место где се до

дирују два форманта у сложеној речи (сјати), већ на случајеве где

тих препрека није било (пјена поред пљена). Разлоге томе што се нај

118 ГП.Д., 42.

117 ДИХ, 21.

*** ДИХ, 22; ИЦГ, 29–30, ССЉГ, 118—119; ЦГ, ЗН; ŠD, 113; МД, 185.

*** SD, 194, МД, 181; ЦГ, 319; ССЉГ, 118; ДИХ, 25.

*** ДИХ, 22.

** ДИХ, 24; ЦГ, 347.

“ АСПГ, 128, 133, 131, 159, 170. и на још много места.
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новије јотовање у ускочком говору сасвим доследно не испољава треба

тражити у заустављању процеса јотовања, у неким друштвено-политич

ким збивањима, односно развитку ускочког говора, а не у томе што тих

процеса евентуално није било у овом или оном примеру. Као што ће се

доцније видети, извесни чиниоци у развитку ускочког говора не само

да су зауставили извесне, већ започете или увелико одмакле процесе

већ су утицали да се дејотизује оно што се већ поодавно било чврсто

сталожило као резултат јотовања. Али погледајмо прво саме чињенице.

119. — Најдоследније јотовани сугласници у најновијем јотовању

у ускочком говору јесу д и т:

дјD-ђ: ђевојка, ђед, ђетелина, ђељати, ђедовина, ђеца, ђечина, по

ђетињити, ђетић, ђевојчина, ђевер, ђешо, ђеверовати, застиђети

се, виђети, ђетиња (Милица е опет ђетиња (= у другом стању),

гуђети (Не умије свак гуђети), разгуђети, опдвиђети (Јеси ли опо

виђела вас посб?), завиђети, увиђети, извиђети, Неђељко, ђељати,

ђе и ђе (Влвере ми, има мљеста ђе биг и два товара укосио за дан),

ђеђе, пођеђе, неђе, нађе, ђекад, пођекад, пођегда, ђешто, ђекди,

пођекди, ђеко, пођеко, пођешто, ђело (Наставише крвнб ђело, Сва

ће ђела изаћ на виђела), ђегда, ђељотина, виђело (Баталиса се капи

ца од виђела, Зажди виђело), Неђељковић, понеђељник, куђеља, сви

ђети се, бажђети, шеђети, неђеља, ђести, свиђети (= свршити

посао по кући, Јеси ли свиђела све по кући?), жђетна, осуђети,

ђетићак, стиђети се, дјећа, смрђети, уђести, уђела, уђену

ти, пошеђелица, ушеђелица, виђелица, бје (Били су 6ђе два мљесеца

дана), пођеђен, понеђе, нбђе, забажђети, нађенути, зађевојчити се,

ђевдвати, сиђети, вређети, зађенути (Зађени ову иглу), ђетињство,

ђетињити, пођетињшти, нашеђети се, денути, ођевен, дјести,

ђевдјчица, ижђести, ижђенути, привиђети се (Привиђело му се

на Марића главици), полуђети (Јеси ли полуђела?!), изблијеђети

итд.

Исти резултат имамо и у речи међед, где је јотовању претходила

редукција гласа в.

Од ове појаве готово да нема изузетака. Забележио сам само ове

примере нејотовања: дјела, поред ђела (Његова су дјела велика, Свак

нека се ставља своије дјела, Ја се никад нећу застиђети од моије дјела),

дино — дјелови (Подијелише имање на равне дјелове, Ова е ливада

подијељена на равне дјелове), удио — удјела (Није бн у томе имб

никака удјела).

У мушком роду у једнини глаголског придева радног чува се,

међутим, видио, тј. у овом се говору уопште не могу срести облици:

виђео, виђио и сл. или је то врло ретка појава.

У речи вркађела (млетачко forcadella), која се чује поред варијан

те вркадела, глас ђ је аналошког порекла.

тјx-ћ: ћерати (Чија се онб кучка ћера?, Појаше коње па ћер,

ћер, ћер док Иг све знбј не обли), поћерати (Поћерај говеда на
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Пећарац да пландују), доћерати (Доћерб исКолашина сто кила

брашна, Доћерај те бвце, ђаволе један), наћерати (Наћера коња

у локву), ућерати (Јеси ли ућерб крнка у избу?), прећерати (Јеси

ли ми прећерб онога вола?), заћерати (Заћерб колац у ледину па

сад не може да га извади), шћерати (Шћčрбонб мало брава), вр

ћети (Стао врћетизучку), заврћети, уврћети, приврћети, заповрћети

(Заповрће зицбм па Јована посре главе), опушћети (<опустјети;

Опушћела планина), ужљућети (Ужљућело ми млијеко), жућети,

пожућети (Пожућела трава), лећети, полећети (Полећела на њега,

шћела да га пресијече), прилећети (Прилеће па га загрли) итд.

Овде би могло бити одступања само у случајевима какав је ново

унесена реч зактјев.

Није сасвим јасно како је настао глас ћ у речи ћенути се (мало се

осушити, просушити се). Може бити да је то дошло од цједнути се,

што је уз редукцију гласа д, могло дати ћенути се.

У овај ред јотовања спада и јотовање гласа ц:

цj—ћ: ћевњак (<цјевњак, исп. цијев, голе мршаве ноге, Обргли о

ватру ћевњацима), ћетати (<цјетати - цвјетати; Чим снијег окоп

ни, трава почне да расте и цвијеће ћета), проћетати (Проћетб

кyнпијер), прећетати (Прећетб јаблан), ћедаљка, ћетуља (<цје

туља-Сцвјетуља), ћетоња, ћета, ћепак (који се лако цепа; Готово

сва дрва су ми ћепка), ћепаница (Исцијепај ми неколико ћепаница),

ћедило (Јеси ли процијeдила варенику на ћедило?), ћелица (Распле

ћб сан се док сам разорб ону ћелицу), ћелдкупан (Ћелокупни мој

прикод не износи десет иљада), св. Ћетондсије, Ћетко (<Цјет

ко-LЦвјетко), ћетан (<цјетан-швјетан), бешћење (<бесцјење)

ИТД. -

Из примера ћетати и сл. види се да је и овде (као год и у међед)

долазило до јотовања у групи цвј.

Примери као оцјењивати, процјењивати и сл. су иновација и импорт.

120. — Сугласници с и з такође су начелно доследно јотовани,

као што је то раније показано (в. т. 93).

121. — Као што је већ речено, процес најновијег јотовања захва

тио је у великој мери и гласове: б, в, м и т. Да би се ова појава боље

видела, најбоље је, мислим, да прво изнесем сам материјал.

бј-бљ: бљелбе, бљелоња, бљелуља, бљеличко, бљека (Имам накиње

дваесбљéка), бљечве, србљети (Е сате (=сад те) више неће србљети),

засрбљети, бљелаче, бљежати (Неј бљежат. — Бљеш тамо. —

Бљеж да бљежимо. — Бљежмо, људи! — Бљеште ми с очи!),

пдбљећи (Побљегло јагње, Побљегла за Блажа Грдинића),

бљелика (Дрво све сама бљелика), бљелбка, бљелбкас,

дбљеспти (Обљеси капут 6ђе, Дај ми пантоле да иг обљесим),

öбље (Убили смо обље, Ево обље косе па косите, Обље ноге сло
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мијо), побљен (= побијен, Нође е побљен велики камен), бља (Бља,

шfшико, бља!), бљеличко, бљен, убљен (Бијо е бљен, Брат овогај што

е убљен), бљенути (Бљену мало у оној тмуши), бљељи (<бјељи;

Црн му образ, бљељи о снијега), Бљеласица (Били су с овцама на

Бљеласицу), прдбљен (Не море у ову матару, попила муња, проб

љена е) итд.

Али сам забележио и ове примере:

бјелаче, бјежати (Она бјежи од вјетра), бјелика, бјешњати (= све

више постајати телесно снажан), објешњати, бјелбв, бјелоња, бјелу

шина, бјелдгрла, бјелбка, бјелуља, бјеше, Требјешанин, дбјен (=

обијен; Није јој вала сланке објено).

Такође је нормална појава вјх-вљ:

невљеста (Невљеста, додај ми ту обућу), невљестица (ласица),

вљеш (Пушти њега да затвори бадањ, бн је вљеш), невљеш (Од

невљешта и гора плаче), вљеровати (Не бој се, доћи ће она, вљеруј

ме. — Не вљеруем да е изишб. — Ја тебе вљеруем. — Не биг

вљеровала да е бн таки), вљера (Платиће они то, божа ти вљера!

— Било е ту сваке вљере), вљенчаница (Већ смо и вљенчанице

метнули), вљенчаница (докуменат о венчању: Јеси ли извадилављен

чаницу?), вљештица (Дошле вљештице у свој род), вљеја (хип. од

вљештица), свљецки, првљенац, живљети (Људи прије нијесу овак б

живљели),преживљети (Ја ову несрећу преживљети не могу),

наживљети се (Вала се и бн наживље), вљетар (Није оно чоек,

но вљетар, Вљетар ни све пластове поиспретурб), двљема (Спре

мила сам ужину њима двљема), вљетрдбитина (Онб, јадан, није

имање, нб вљетробитина), вљетрина (Пунула некака вљетрина,

не да ока отворит), вљетромуша итд.

У овим забележеним примерима група вј није прешла у вљ:

свјеткиња (Његова е жена свјеткиња), свјецки (Први свјецки рат

не (= нас) е утрб, а ови други докусуријо), вјетар, свјетлбс (Нешто

ми је горе од ове свјетлости и вјетра), привјенчати (Привјенчб

Кóсу за Пунишу), вјекови (Вјекови су отада прошли), цвјетови

(Кад окопни сниjeг, по ливадама се рашћетају цвјетови), посавјето

вати (Пријатељ му посавјетуе да не иде онамо), увјерење (Треба

ми још једно увјерење), звјeркав, вјера.

И јотована група мј је у превази над нејотованом:

намљечак (Мбе (= мој је) намљечак кб твој преодњак), намљешћа

ти се (Види како се намљéшћа), премљештати (Бљежи од мене,

не могу се ја премљештати како ти оћеш), мљешина (Напунила сам

и ону другу мљешину скорупом, Напувај мљешину), тамљан

(Не би дала богу тамљана), мљесечар (= регрут који служи месец

дана: Био сам у мљесечаре), чамљети (Неће зар цћно вијек чам

љети у тавници?!), умљети (Не умљег да сврнем, Оће ли бн умљет

то урадити?), смљети (Нећеш ти смљети ударити на њега), нам
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љешћај (Ишли те добаљали накав намљешћај из Никшића), грмље

ти (Ка стане грмљети око овије врбва, страг да те увати); прегрм

љети (Најтеже смо прегрмљели), загрмљети (Шта ово на њу

загрмље!), мљесец (Има мљесец није писб), мљеpпти, измљери

ти (Измљерите ово месо на чевкију), примљеp (Он служи за прим

љер свијем барански ем ђацима), памљесак (= запуштено, прљаво

одељење, место, просторија).

Ређи су примери кад група мј не прелази у мљ:

мјесец (Бијо е у Биограду два мјесеца), умјешан (Он је за све

умјешан), намјечак, намјерити се (Срећом намјериг се на добра

чоека), мјешина (Одише ли ти мјешина ђе?), примјенак, намјер

ник, мјесто, смјети.

Најзад, ево и материјала за пљ- пј:

пљат (Да ми бј донијети та пљат), пљатић (Је ли ми они пљатић

у тебе?), пљаца, пљадела (млет. piadella), Пљешивци, пљевак (OПери

онб плеће у млакој води, свега га е посуо пљевак), пљевчићи (Љети,

кад упре звијезда небеска, пљевчићи ти дођу ко вино), пљан

(Престани, јеси ли пљана!), пљанбс, пљена, пљенпти (Данас је

мој ред да пљеним, Ајде пљени), успљети (Не успљег да уватим

орла), пљешњив, упљешњивити се, пљешњивати (Почело да пљешњи

ви), приспљети (Приспљела за удају), пљега (Све му изашле пљеге по

лицу), пљегав (Она е, истина, пљегава, али није ружна), пљева,

пљесма, пљевање, пљеванија, пљевати (Све мое пљесме пљеваше,

Мöнци и ђевојке играју и пљевају, Знаш како му е пљево?) итд.

Забележио сам и ове случајеве са неизвршеним јотовањем групе пј:

пјесма (Имаш ли препис од оне пјесме?), пјан (Ја то ни пјан урадио

не биг), пјанбс, пјена (Колика е данас пјена на млијеку!), пјевчићи

(Набрала борбвница и пјевчића).

Нешто је подложнији јотовању односно отпорнији нејотовању

сугласник ту односу на сугласнике б, ви м; ипак је разлика доста мала,

па се може готово занемарити. Просечни проценат јотованих примера

у мојој грађи износи: 84%. У ствари проценат у корист јотовања је још

већи јер нису унесени и урачунати сви забележени јотовани примери

неких одредница. Ипак треба нагласити да се проценат нејотованих при

мера повећава услед прилика које су захватиле ускочки говор у послед

ње време.

У хронолошком погледу може се рећи да је јотовање у говору

старијих особа готово доследно, до краја извршено, не само сугласника

као д, т, з и с већ и сугласника б, в, м и п, међу млађим светом чују се,

пак, доста често нејотовани примери, као пјесма, дјевојка, чак и песма

и девојка. И то сведочи да је процес најновијег јотовања био и практич

но доследно захватио ускочки говор, а да у новије време долази до

његовог заустављања. На жалост, нема никаквих писаних споменика

ускочког говора из којих би се могло видети како се развијала ова поја

ва, ово питање, тј. да ли је било доследно извршено јотовање (сем неких
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ситнијих случајева), па наступио процес дејотизације, или је био просто

прекинут процес јотовања, па се до данас задржале обе форме (чак се

од исте особе може чути и, рецимо, пљена и пјена и др.), или, најзад,

није у неким приликама ни било процеса јотовања.

122. — Није редак случај да иста особа изговара не само јотоване

и нејотоване облике већ и исту реч или облик јотовану и нејотовану.

Неке од речи или облика су само јотовани, и то је, као што се из доса

дашњег излагања могло видети, најчешћи случај: ђевојка, ћерати, паши,

бљека итд.; други само нејотовани: дјелови и др., трећи и јотовани и нејо

товани: намљера и намјера и сл. Од ових последњих, јотованих и нејо

тованих, неки су чешћи као јотовани: пљевати има већу фреквенцију

него пјевати; неки су фреквентнији као нејотовани: успјек је чешће него

успљек, док су трећи, тако рећи, у подједнакој употреби: пљена и пјена.

123. — У сваком јотовању групе лј и нј увек дају љ и њ, тј. као

ни у књижевном језику не постоје групе лј и нj: мљекар, мљечика, зацрве

њети се, љесков, љеб, љепдречити итд.

124. — Ваљало би очекивати да мрзјети пређе у мржети, као што

је изјести прешло у ижести; међутим, немамо тај резултат, већ: мрж

љети, тј. са аналошким љ.

125. — Као што је већ речено на почетку ове главе, јотовање изо

стаје тамо где постоји неки разлог за несливено изговарање гласа ј са

претходним сугласником. Како је то обично случај са сложеним речима,

у којима постоји осећање границе међу простим деловима, — то у њима

и сусрећемо појаве нејотовања у ускочком говору: сјавити (а не: шави

ти, Ка си сјавио?), изјавити (а не: ижавити; Изјавили Ускоци мал

на планину), дбјагњати се, сјати, узјати (али ижести Зизјести; Узјб

луд на манита, тј. момак с мало памети на бесна коња), разјапити (Разја

пијо оне виличетине, па никад да иг састави), дбјати (Објале магле

Дурмитор), сјагња (овца, а не: шагна), сјужно (време), сјакати (= сја

хати), сјурити, сјазити се, сјатити се, подјармити (окренути јарам доле,

под грло, Потрчи, Никола, ено волови подјармили), подједнак, подјавити

(Подјавиле овце пот подину), одјавити (Одјавила стока у штету), доја

ти итд. Јотовања нема ни у примерима као: изједначити, изједна, с јед

нићем, с једнакијем, изјада, уз Јулку итд. Овако је и у Пиви и Дробњаку“,

док је у Вушовићевим говорима“ извршено јотовање: иšедначити,

изедна, ćедним, ćеднаким итд. Каткад, додуше врло ретко, и овамо про

дре процес јотовања: поред дбјагњати се (овај се глагол чује и без гла

са б: дјагњати се) може се чути и дбљагњити се, па одатле и обљагње

ница.

Јотовање није увек извршено ни у неким простим речима: тјелесни

(поред телесни; исп. однос тијело и тело), тјеме (поред теме), тјескоба

поред ћескоба, затим у суфиксалном делу неких простих речи: класје

(не постоји клаше, као у неким староцрногорским говорима), козји

(поред кођи) и др., али паши.

192а ГПД, 45.

*б ДИХ, 17.
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126. — Из наведеног се материјала види да су специфични резул

тати јотовања у ускочком говору у највећем броју случајева у вези са

кратким рефлексом гласа јата: ђед, ђе, поћерати, ћепаница, умљети итд. ;

само је мањи број у вези са гласом ј ког другог порекла: шутра (<сјут

ра), тамљан (<тамјан), пљат (<пјат), паши (<пасји), прдиак (<прос

јак), пљадела (<пјадела, млет. piadella) итд.

Једначење сугласника

127. — Једначење сугласника у ускочком говору не излази из окви

ра општих принципа асимилације консонаната у нашем језику. Према

томе, овде, поред тих општих појава, може бити говора још само о неким

посебним случајевима који су својствени овом говору.

129. — Да покажем само неколико примера из области једначења

сугласника по звучности:

сдибина (: сочити), кдзбаша (<косбаша), поћите (<пођите), волд

вотка, јатка, бритка (сабља), ваздан, ваздуги дан, Љупка, збанде

(са стране), летка (Ударила ми летка у зубе), дзепсти, двоготка,

грдготка, увотка, под“својче, потчињен, поткутњица, потстранак,

потпећак, дитприје (Што би отприје рекли стари људи), Граца

(ген. једн. од Градац), дипкад (Отка себе не долази. — Отка ти је

брадавица на руци), уринетко, муштулугuија, отпочинути, дптки

нути (Откину се коњ), надршкати, згранути се, диткуд, збрда —

зддла, дипкако, отприлике, дикте се (<дигте се; Jóјо, Саво, дикте

ce!), диште се (<дижте се, Диште се, ђецо), рашегати (<разше

гати), слатка, слатко, скупсти, откучити, потпира (потпала),

опкорачити, конагиија (< конакција), непотпреосен, потприштити

се (Потприштио се љеб), дупсти, поткаштрити (Поткаштриio

шевер па не да ока отворити), откивати (Ено иг, откивају косе),

откoвaти (Он откова косу. — Откуј ти то = прођи се ти тога,

мани се ти тога), поткивати (Нико љепше не поткива од Мpдеље.

— Стари се коњи откивају а не поткивају), отпагавати (Сад ја за

њу отпагавам), jáте нашо! (<јад те...), пограпте (<пограбте;

Ај пограпте оно мало откбca), љуцки (<људски), брацка (<братска;

Бог ти брацка!), дзгор, оздољ, потпаљивати (Како потпаљују куће,

помози свети Василије!), дикб (Зимус откб сам легла, кућа е отиш

ла низбрдо. — Има два дана откб сам 6ђе), бешале (< без шале)

дшпљевати (Зовите Мрдељу да ви једну отпљева), отпртљати

(Отпртља у село), потпунити (Није потпунио трбук како треба),

зддговор, здоговорити се, диппрве, потклобучити се, регби (<рекби),

дтсјај, пасте, (< пазте <пазите), дпсумице, зглаве (Ево зглаве

погибосмо), дишпучити (Отпучи кошуљу), чазбен (<часбен -

частбен), потстаћи (Потстанки ту ватру, дијете, ђаволе), лесте

(< лезте), откеречити (Како е откеречило виме у ове краве!),

лашчина, отказати итд.
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Исту појаву, разуме се, срећемо и у сандхију, тј. на додиру сусед

них речи које се изговарају као једна акценатска целина, тј. потпуно

сливснс) .

Стои насрет куће. — Што иг овб не би, бок ти свети?! — Прелијеће

з брда на брдо. — Не мож га дићи из гроба. — Дрш се младбга и

jáкöга. — Је ли грбта да остане бесреће (< без среће). — Не могу

ишчекат дог Дујо (< док Дујо) не дође. — Цио дан није излазила

ис куће. — Извадио комат меса искотла и поино. — Нег задере

ђе било у Брцкој, покосиће данас два товара сијена,— Нег дбђе

да се стрпа овб. — Нид (< нит) га мош извести. — Немб такб,

бок ти брацка. — Ишћерај ту стоку ишуме (< из шуме) — Губав

ци о тебе (< од тебе) отпадали! — До сам браве пот кесим. — Сад

је дошб з Бувана. — Бок ти помогб — Све што бива, субина е

крива, али млогом от памети бива. — Не знам ни зашто ни крошто

(< кроз што). — Пушти то теле пот краву. — Куће (< куд ће)

крушка нб пот крушку. — Проспи ону воду искорита. — Синбј су

шљегли ис-Корита. — Упрцб е у дваеспедгодина (< дваес пет

година) а ради кб дијете!— Има му десед година (< десет година).

— Ено га пот креветом. — Све ради жђаволом из баксузом. —

То му е от преладе. — Милан је кот куће. — До иг је у бешћење

(< бесцјење). — Пуно бик ти имала да причам. — Ја о тога (< од

тога) не облазиг. — Не даду му иза (изићи) искуће. — З долине

смо рашекли. — То е син Петрбв з Бара. — Цар либијаг дог ђе

војка билаг! — Ово е монче исПиве. — Обалићу га, пот каул.

— Не могу бес тебе заврсти волове. — Она пада згоре. — Дик

се одатле. — Шеђели су дослен прет кућом. — Превади онб месо

истеће. — Баџ гада ( < бач гада; бач. = бачи — импер. од бачити).

— Негдои теле. — Ишћерај бвце истора. — Требо бик се обрија

ти. — Шта овб би с нама, бок ти свети Јован! — Диш се (< диж

се), дијете. — Ти ћеш то најбоље ишчивијати (< изчивијати) итд.

Као што се види из овог материјала, принцип Вукове фонетичнос

ти потпуно је заступљен у овом говору. Звучно-незвучна односно не

звучно-звучна супротност откљања се и у овом као и у другим народним

говорима и у говору уопште тиме што се гласовне неравнине поравна

вају и извлачи погодна, ефикасна лака фонетска линија, гласовно ујед

начена и која ничим не омета редован ток говора.

Међутим, тај општи гласовни принцип, принцип фонетичности,

који се не само у нас већ и у другим језицима у свету супротставља прин

ципу етимологичности, није сто посто спроведен у ускочком говору.

Прво што у том смислу треба напоменути јесте да језичко осећање,

језичка „свест“ ускочког човека задржава каткад извесне гласове и

тамо где се они по асимилационим токовима не би могли задржати. Ако

у облику узак или сладак или ком сличном гласови з и д нормално стоје

у језичком осећању представника ускочког говора, онда се каткад може

десити да ти гласови остану и у облицима узка и сладка, тј. да не пређу

у своје безвучне парњаке с и т. Истина, сем неких специфичних, изузет

8. Дијалектолошки зборник
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(< разШећи), обезубити (< обеззубити), кати (< кад ти; Немб кати

кажем); Ка требадне (< кад требадне), урадићемо, итд.

131. — Асимилација стрампутица, зелембаћ, једампут и сл. овде

није извршена.

132. О неким другим асимилационим појавама говори Се И у

наредној глави и другде у овом раду.
|-

Још неке промене сугласника

133.
Глас м се у извесним позицијама делабијализује:

грунка (< грумка) (Наше су бвце у грунку), пантити, запантати,

од пантивијека, Љубинка, синсија, озинкуља, бунбар, денбел, санка

(< самка; Његова е кућа на санку), боданке, шљантати, кунтијер,

кунбура, ланта, занче, зентара, лунбрела, сандруга (< самдруга),

пастрнка (< пастрмка), побратинковић, дзпнче, дЗинчад, крнка

(< крмка), крнчић (< крмчић), шенлук, јангура, монче, мончад,

мöнци, мончина, јенчати, вантијер, ћунка, слaнкa, бнчица (< омчи

ца), побратинство, мончадина, трунбоса (< трумбоса), сантрећи

(< самтрећи), седандесет, рнталија, помански (Не биг то учињела

ни у поманско име), иунбус, нанчица, чантати, инбрет (< имбрет),

инбретница, канџикур, ганбати, саништина (< самштина; Он живи

у сâнштини), канџија, шенлучити, деансто, кдншија (Оженио ми

се коншија), коншалук, сантас, транта, транпшти се, трунтати

се, ИТД.

Ово претварање сугласника м сусреће се и у сандхију у одговара

јућим позицијама:

мОмрзнуо сан себе. — Сан санцит је отишб у планину. — Види о

сан га један дан. — Тревијо сан га на ријеци. — Молин те кб бра

та. — Послала сан јбj осан кила скорупа. — Продб саму (= сам

му) осан товара сијена. — Сан ћу ићи и сл.

Као што се види, ово претварање гласа м врши се пред сугласни

цима: к, г, п, б, c, ш, д, т, ч, ц, и, ђ, тј. пред по природи различи

тим сугласницима: задњонепчаним, зубним итд., а и пред усненима се

запажа овај процес, затим пред струјним, праскавим, африкатским итд.

Другим речима, уопштено би се могло рећи да се сугласник м мења, у

правцу сугласника н испред свих врста сугласника (испред сонаната,

као и испред вокала, ове промене готово нема: самљети, замлијечити,

умријети итд.), али: Рекб сан ви.
-

У ствари се ова појава не може посматрати одвојено од назализације

вокала испред носних сонаната, о којој је било речи у одељку о вокализ

му. Појава има смисао редукције, али не назалног него оралног елемента,

док фонолошку, дистинктивну функцију задржава углавном назална
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љени пример: апсдлудно. Мислим да ово не треба доводити у везу са

асимилацијом сугласника, већ са дисимилацијом или са неким моментом

прекрајања страних речи приликом њихова примања у домаћи говор.

129. — Многобројни су, јасно, и примери за једначење сугласника

по месту и начину образовања:

бажђети (Баљега никад није мирисала, већ увијек бажђела),

ражљевак, ижљемезати, шњежан, ижљускати, рашченути, Шће

пан, Шћепо, Шћеповић, ужљућети (Ужљућело млијеко), шњежа

ница, ижљубити, шћерати, шћети, шњегови (ном. мн.), шљепак

(слабо печен, танак, слепљен хлеб), бежљебовић, жђетна, рашећи

(<разшећихрашшећихрашећи), ужљутила се, ушљупила се,

пошљедњи, ижљегла, шљегб, шљегла, рашћепаница, ижђести (Ко

ижђеде овака имена овој ђеци, крс му очин!).

И у сандхију:

Што извади иж њега чупе, кукала! — Не знам шта е ш њом. —

Ш људима е лако дој до реда и начина. — Жђететом тудан прође.

— Не знам шта ћу ш њим. — Опросио би ш њим вас бијели свијет.

— Била е ш њиме у селу. — Ш њима ни (= нам) је увијек било

лијепо. — Борили смо се ш Њемцима. — Била се жђететом цио

дан и цијелу ној. — Не могу беж њиг. — Вуцијагу се два чоека

ш њим. — Остадoсмо беж љеба. — Нејти то учињети беж њинбга

знања. — Остбе бежњиве и без волбва. — Обишћу се ја ш њим.

— Они би обезвијали беж њега. — Јованка ће ш Његобође вамо.

— Почбе ни ш чим. — Иж ње излети један тевтер. — Ударићу те

ш њиме. — Изабери најбољу ижњиг. — Па издери живо дијете

иж ње. — Испипо е сваки камен иж њиве. — Ж ђаволом ли је та

зарада! — Т6 е ж ђаволом посб. — Прелазило е бн ш њоме. —

Сваљено ш њега чудо (= много). — Ја се ш њима инатим. —

Погла, ни ш чим уста да отру. — Испаде иж ње језгарица. — Ш

чим да заградим сијено. — Гађе ш њоме ко грбм. — То ти је рад

беж ђавола. — Свујб се ниж њу. — Скочио иш ћустека итд.

Међутим, ни асимилација сугласника по месту изговора, као ни

она по звучности, није увек доследно изведена у ускочком говору.

Поред шљубити штице може се чути и сљубити штице, затим сњежан,

изљемезати, изљускати поред облика са извршеном позиционом аси

милацијом. У глаголу сњурити се (покуњити се, Сњурио на ништа

— спао на ништа, пропао) чак се не чује глас ш, а изњурити је обичније

од ижњурити (онемоћати, ослабити, изнемоћи). Ни у изразу иш ћусте

ка не чује се увек глас ш, већ и обезвучено з, чак и с.

130. Као у књижевном језику и у другим народним говорима,

и у ускочком говору обе врсте асимилације, свака за себе или удружене,

доводе често до редукције истог гласовног материјала: разшегатих рас

шегатихрашшегатихрашегати, ишмркнути (< изишмркнути), рашећи

8 ж
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(< разШећи), обезубити (< обеззубити), кати (< кад ти; Немб кати

кажем); Ка требадне (< кад требадне), урадићемо, итд.

131. — Асимилација стрампутица, зелембаћ, једампут и сл. овде

није извршена.

132. — О неким другим асимилационим појавама говори Се И у

наредној глави и другде у овом раду.

Још неке промене сугласника

133. — Глас м се у извесним позицијама делабијализује:

грунка (< грумка) (Наше су бвце у грунку), пантати, запантити,

од пантивијека, Љубинка, синсија, озинкуља, бунбар, денбел, санка

(< самка, Његова е кућа на санку), бддинке, шљантати, кунтијер,

кунбура, ланта, занче, зентара, лунбрела, сандруга (< самдруга),

пастрнка (< пастрмка), побратинковић, дЗшнче, дзпнчад, крнка

(< крмка), крнчић (< крмчић), шенлук, јангура, монче, мончад,

мöнци, мончина, јенчити, вантијер, ћунка, слaнкa, бнчица (< омчи

ца), побратинство, мончадића, трунбоса (< трумбоса), сантрећи

(< самтрећи), седандесет, рнталија, помански (Не биг то учињела

ни у поманско име), џунбус, нанчица, чантати, инбрет (< имбрет),

инбретница, канџикур, ганбати, санштина (< самштина; Он живи

у сâнштини), канџија, шенлучити, деансто, кдншија (Оженио ми

се коншија), коншалук, сантас, транта, трантити се, трунтати

Се, ИТД.

Ово претварање сугласника м сусреће се и у сандхију у одговара

јућим позицијама:

Омрзнуо сан себе. — Сан санцит је отишб у планину. — Видио

сан га један дан. — Тревијо сан га на ријеци. — Молин те кб бра

та. — Послала сан јбj осан кила скорупа. — Продб саму (= сам

му) осан товара сиђена. — Сан ћу ићи и сл.

Као што се види, ово претварање гласа м врши се пред сугласни

цима: к, г, п, б, c, ш, д, т, ч, ц, и, ђ, тј. пред по природи различи

тим сугласницима: задњонепчаним, зубним итд., а и пред усненима се

запажа овај процес, затим пред струјним, праскавим, африкатским итд.

Другим речима, уопштено би се могло рећи да се сугласник м мења, у

правцу сугласника н испред свих врста сугласника (испред сонаната,

као и испред вокала, ове промене готово нема: самљети, замлијечити,

умријети итд.), али: Рекб сан ви.

У ствари се ова појава не може посматрати одвојено од назализације

вокала испред носних сонаната, о којој је било речи у одељку о вокализ

му. Појава има смисао редукције, али не назалног него оралног елемента,

док фонолошку, дистинктивну функцију задржава углавном назална
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компонента. Како се она распростире на претходни вокал и прати ње

гову артикулацију, као и имплозију следећег сугласника, изговор м,

ну таквим случајевима може изгубити сваки утицај на рад усана и језика

и свести се на сам покрет опуштања меког непца и ресице, тј. отварање

пролаза фонационој струји кроз носну дупљу, док рад језика и усана

при артикулацији слога може бити једнак у памтп (пати) и патака, амбис

и абит итд. У том смислу се и може говорити о губљењу м испред по б

— тј. изостаје артикулациони покрет карактеристичан за м, а изговор

овога сонанта не утиче ни на интензитет ни на трајање имплозије и

оклузије наредног усненог сугласника. Према томе, код н имамо ширење

појаве познате и у књижевном језику у изговору банка и сл. (где изо

стаје додир алвеола језиком), а код м изостанак утицаја на рад усана.

У случајевима као Не зна“ ја и сл., што се понекад може чути

поред редовног Не знам ја, не може се говорити о прелазу гласа му н,

али се мора рећи и да се у гласу м понекад редукује лабијална компонен

та, чиме назалност долази до одсуднијег изражаја.У сваком случају

ово је ретко, јер мутно изговарање гласова није одлика ускочког говора.

Међутим, иако је ова појава (прелаз м у н или назални вокал у

свим горе наведеним позицијама) у ускочком говору доста интензивна,

ипак се, разуме се, не може говорити о потпуном губљењу осећања за

глас му датим позицијама. Тако се, поред Ја сан га видио, може чути и

Ја сам га видио сваки пут кад се свака реч изговори одвојено, разговетно,

а можда су форме као момковати, јемца (ген. једн. од јемац) и сл. и чешће

од форми са гласом н, односно носним вокалом (монкдвати итд.).

Кад вокал м, стојећи у номинативној форми у интервокалској

позицији (мдмак), доспе у зависним падежима у претконсонантску по

зицију, онда се глас н добивен овако од гласа м преноси понекад и у

номинатив једнине, дакле аналошки. Тако се у ускочком говору може,

поред самак, чути и санак (осамљено место), али је ова појава остала у

врло уским границама. Исто тако се чује грунак поред грумак, што

може бити и чисто морфолошка појава, која се знатно шире испољава

у неким староцрногорским говорима.“ Тако се никад не чује “монак,

већ само момак. Супротно овоме, у неким речима, у којима су услови

за промену гласа му н постојали у ном. једн., задржава се промењени

глас, тј. н, и тамо где нема услова за промену му н: сланка (ном. једн.)

— сланака (ген. мн.), ћунка (ном. једн.) — ћунака (ген. мн.) итд. У

оваквим случајевима као да је изгубљена свака веза са некадашњим

обликом, тј. са гласом м.

134. — У неким црногорским и источнохерцеговачким говорима

(највише у источноцрногорским), сусрећемо се са познатом појавом пре

лаза африката ћ и ђ у глас ј, обично на крају речи, а ређе у средини ре

чи“. Ово прелажење врши се у извесној мери и у Ускоцима, и то у

разним категоријама речи, понајпре у супинској форми инфинитива на ћи:

*** ЦГ, 396, ССЉГ, 133.

* ŠD, 138—139; ЦГ, 263; ИЦД, 38—39.
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a) Инфинитив и други гл. облици:

пдмој (Не могу Пеку ништа помој. — Ако е за смрти, ни лекари

му неће помој), изај (Не мош изај искуће, мећава не да отворит

öка), пој, дој (Би ли могб дој вамо доље? — Оли дој да ни нешто

забркаш?), зај, уј (Оћеш ли уј?), нај (Не могу га нај. — Ђе ћеш

га нај? — Не знам оћу ли га нај), дј (Могли сте на ономе коњу куј

öј), мој (Нећеш га мој издринети, богами), неј (Неј ти мене више

туторити), изиј (Ка ћеш изиј? — Рачунб сам да ћеш изиј), прдј

(А. Подире ме љутина. Б. Нека, прој ће; Неј ти зар прој моју

кућу?!), приј (Оли приј да сркаш ово млијеко?) итд.

За разлику од неких црногорских говора,“ сви наведени и слич

ни гласови, сем дј, неј и сл., сусрећу се и са глаголом ћ: дđћ, наћ, прић

итд. Штавише, може се рећи да се облици на ј, не само у инфинитиву

већ и у неким другим категоријама речи, све више губе и осећају готово

као архаични. Постојање облика на ћ као дублетских подржано је у овом

говору (у коме се, као што је већ речено, меша супинска и инфинитивна

форма инфинитива) и формом на и: доћи, ући, прећи итд., што није било

могуће у говорима који не знају за инфинитивну форму инфинитива или

је имају у врло оскудном облику. Сем тога, у овом говору нисам забе

лежио облике: реј, пореј, изреј, стеј, издиј, замрj, омpј, црj итд. (Имала

црћ на муке, а не: црj), који се могу срести у неким другим говорима.“

б) Именице:

ној (Једну нбј бану у кућу накав чоек. — Ви ајте, брате, а ми ћемо

остати до у нбј. — Отидите пред нбј на локву. — Цијелу ној спа

вала нијесам. — Ради дан-ној. — Сву нбј преплака ово дијете.

— Добру нбј. — Једну нбј пренемогб се), поној (Ајде да спавамо,

са ће поној. — Пробудила се у поној), помој (Притекоше ми људи

у помбј, те све покосиг и пожњег), припомој (Онда ми и ђеца ста

саше у припомбј), домој (Више су ми били на одмбј но напомбј)

И Др.

Од случајева прелаза гласа ћ у ју средини речи забележио сам

само дем, нојца, врло редак, и више у народној песми него у свакидаш

њој употреби. Случајеве као покујство, имујство итд., које бележе

Милетић и Стевановић,“ овде нисам констатовао. Иначе се и ове речи,

као и глаголи, све више сусрећу са гласом ћ на свом крају.

в) Прилози:

свуј (Гусле веј свуј калте— губе значај и употребу), никуј (Не могу

никуј), куј (Куј ћеш то, Милосава? — Немала му душа куј на

*** ИЦД, 38.

125. Ibid.

*** цг, 283; ицд, 39.
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та свијет! — Не знам неки ножић куј се дио. — Склони га куј

гој), однекуј (Навалише скакавци однекуј и све ни ливаде опусти

ше), некуј (Отишо е некуј про Таре), свукуј (Јавили смо свукуј по

Главама), синбј (Кака е вервела синбј била у кући Мишовбј, кука

вице!), кујкамо (Није имб кујкамо, нб се вратио и савио 6ђе кб

вега) и др.

г) Неке помоћне речи и неке заменице:

веј (Ево веј свиће. — Јеси ли веј готов?— Превршио си веј сваку

мљеру. — Оћеш ли веј једном доћи?), гдј (Како гој ој. — Оћу кад

ми гој пане ном. — Лупа ђе гој шта стигне), кдгој (Биће још когој

на моби), ко гдј (Ко гој дође да е проси, даћу му е), штагој (Иди

нели штагој потући — покосити), шта гдј (Шта гој рекнем, бн

порекне) итд.

Ни ове категорије не остају увек при гласу ј, већ се појављују и

са гласом ћ односно д или ђ:

Нећу више радити нако не могнем никуд. — Ако имам, ишб куд

и оне (паре) иду (тј. из руке у руку). — Ђе си био синбki? — Што

гођ имам, оћу да дам Николи, и сл.

Примери као Не знам кућу се дијеват и сл. спадају у групу при

мера у којима имамо сугласник д, прво зато што се сугласник д, по при

роди гласова, губи и друго — зато што постоји и форма са ј: Не знам

куј ћу се дијеват.

135. — Резултати палатализације задњонепчаних сугласника у

ускочком говору углавном су као и у нашем књижевном језику: јуначе,

јачица, ручица,кдшчица,“ друже, супруже,стожина, лужина, страшпти,

сирдмаше, јунаци, супрузи, млозина, колицина, неколицина, кнез, штица,

(<dњski ica), увоштити итд. Али има неких одступања која су резул

тат аналогије или каквог другог утицаја. Тако, аналошким путем, имамо

глас ч место гласа к у 3. л. мн. презента глагола чија се основа сврша

Ва На К .

Вучу иг кб возове. — Отишли су да сијечу гору. — Цар нареди

да га посијечу. — У јесен шеде око казана, причају приче и печу

ракију. — Не умију да испечу љеб како треба. — Тучу громови

повићем (= по овијем) главицама. — Смрзб е, моћи ће данас да

свучу сијено како оће, итд.

То исто се збило у том случају и са веларима г и х:

Бно иг, стрижу јагњад. — Лијеп дан, па сви вршу.

Властите именице II врсте с основом на к претварају овај глас у

ц у дат. и Лок. :

“ М. Пешикан (ССЉГ, 129) вели да је кошчица постало од кост+чица.
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IPéкб сам Збpци, али узалуд. — О Јулци најљепше сви говоре. —

Загбрци је било осам година кад је умрла. — Ми бљци се није

допало у дому па је трећи дан побљегла у род — брука! — Стијо

да се примакне Стан бјци Вулевој, а она га дочекала шакбм по носу.

Палатализације нема у случајевима кад би њени резултати довели

до гомилања сродних или за изговор незгодно груписаних гласова или

до њиховог губљења: Дала сам варенике мачки. — Не дам оној кучки

ни динара. — Однијег кучки да успем. Тако је и тачки, мазги итд., а

не мачци и сл. Међутим, у ном. мн. м. рода каже се скачци (део разбоја),

а не скачки. Палатализација се не врши ни у случајевима кад би њеним

извршењем дошло до мућења значења: ленга — ленги, лога — лбги,

Милики (Он је рекб Милики, за разлику од дат и лок. од Милица)

итд. Неке двoсложне властите именице ж. рода на а, хипокористици и

речи хипокористичког порекла, не мењају задњонепчане сугласнике на

крају основе у предњонепчане: Секи није био раван добар Ускок. —

Oћеш ли узајмити Неки ону твоју плетивачу? — Збpка крива, а он све

по Маки лупа-тупа, лупа-тупа. — Заги је дао прстен неђе о Илиндану.

— Савијо се и пољубио бáки руку. — Даћу ја мојој јаги грумен соли.

— Привукб се зеки до на два корака итд. Палатализација се не врши

ни у неким новијим деминутивима: паркић (исп. брчић, мдмчић и сл.),

а ни у случајевима кад би гласовни процеси довели до такве језичке

форме која не би била у стању да одржи значење. Тако деминутив од

кучка гласи кучкица, а не кучица.

Нисам запазио појаву рукица, ногица и сл.

И у присвојним придевима на ин огледају се углавном исти односи:

Миличин, Збрчин, Загбрчин, Ми?бљчин, Станичин, Граничан, Станојчин,

Јеличан итд., али Секан, Некан, Заган, Макан, Олгин, зекан, јагин, кокпн,

бакин, мачкин, кучкин, мазган (форме мачин и кучан и сл., добивене

после палатализације, не би, очигледно, биле способне да одрже значење).

Присвојни придев од властитог имена мушког рода Милика гласи Мили

кин. Вероватно се језик овде супротставио гласовном закону да не би

дошло до збрке са присвојним придевом Миличин од властите именице

ЛМилица; може бити да акценатска диференција није била довољна да

одржи значење. У називу славског празника Лучиндан сачувана је прва

палатализација, али присвојни придев од властитог имена Лука гласи

данас у Ускоцима и Лучан и Лукин.“

Појаву Милицин, Јелицин и сл. нисам констатовао, али имамо,

наравно, мацин, куцин, Цацин и сл.

Нема аналошког ремећења друге палатализације у императиву

глагола типа пећи. Поред: вуци, вуците, туци, свуци, превуци, пеци, реци,

стеци итд. не сусрећу се облици печи и сл.“ Тако је у имперфекту:

вyцијаг, сијецијаг, пецијаг итд. Међутим, у императив глагола врћи

и његових композита ушао је глас ш наместо гласа с: врши, оврши, површи

*** Исп. М. Пешикан (ССЉГ, 129).

130 Ibid.
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итд., иако не увек, док се у императиву глагола с основом на г колебају

рефлекси прве и друге палатализације: стризи и сpижи.

Придеви чија се основа завршава на к задржавају тај сугласник

непромењен у ном. мн. мушког рода: јаки, лаки, дубоки итд. Једино су

се, поред облика са неизвршеном другом палатализацијом (једнаки,

свиколики, подједнаки), задржали и облици са извршеном палатализаци

јом: једнаци, подједнаци и свиколици. Само ваља додати да се ови облици

(са извршеном палатализацијом) све више губе и да се већ данас осећају

архаичнима; нешто чвршће се држе у случајевима као: Куку мајци,

сви су јој једнаци! или: Куку јаци (< јадки), сви су јој једнаци!

136. — Сугласник в место б забележио сам у неколико примера:

прбва, прбвати, опровати, испровати, зла кбв (несрећа), што је постало

од зла коб, чивуљица (< чибуљица, тур. giban), лавpња (< лабрња),“

лавpњати итд.

137. — Познато је да у хипокористичком расположењу, у подра

жавању дечјег говора и сл. неки сугласници лако прелазе у друге суглас

нике, али, разуме се, ипак до границе на којој се још може распознати

шта реч или облик са измењеним сугласником или сугласницима још

значи. Тако није необично да се у таквим приликама чује: Дај ми лучи

цу (ручицу); Такбе, мјадићу мој (у таквим случајевима јотовање се не

врши), Ајде, воћо (воко), ајде, кућо моја! итд. До оваквих промена

долази понекад услед уљудности, пристојности, нежности, посебних об

зира итд.: Устани, мурашу мој, Ајде, мурац мој, Спавај, маљи мој,

Не играј се с тим, маљи (јетко и иронично). Друкчији су случајеви у

којима до промене сугласника или гласовног материјала долази услед

страхопоштовања и сл.: бдрати (< богати), забора, при чему ваља рећи

да постоје не само и облици са неизмењеним сугласником: забога, богати

већ да су ови облици (са непромењеним сугласником) редовни, а они

(са промењеним сугласником) ретки, спорадични и сл. Ова појава можда

има фонетски корен — прелазак ос у р у вокативу (исп. неборе - не

боже, СДЗб. ХV, 259), али се шири из других разлога.

138. — И у Ускоцима има примера да пискави сугласник су извес

ним позицијама прелази у африкату ц: цклад, цкара, цкарпти се, Цкара,

Шмиљана, цријемош (старосл. стрђмошњ), али овде не постоје појаве као

цмоница (место смоница), џбир (место жбир), цмола, чкола (м. школа),

пцује, пцовка, пцето и сл., што се среће у неким другим говорима.“

Забележио сам цкале поред скале, али само скалине, а не и цкалине, што,

вероватно, није искључено. Исто тако цквpња (исп. осквpнавити), а

сквpња уопште нисам чуо. О облицима цкло, цакло, цаклити се, цкли

се и сл. в. у т. 178.

139. — У Ускоцима се сусрећемо са облицима несклатан, несклатно,

несклатница, несклатник, несклатнбс. Речи нескладан, нескладно, несклад

“ у РЈА се реч лабрња доводи у везу са гл. лабати (тал. lappare, нем. schlap

pen), а и са тал. labro.

* ССЉГ, 127; ЦГ, 363—364; ИЦД, 52–53.
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ност значе исто што и ове, али није сигурно да је гласовним путем

звучни сугласник д прешао у наведеним примерима у свој безвучни пар

њак, пошто није било услова за асимилацију по звучности. Чини ми се

да није згодно доводити објашњење ове појаве са речима клатити се,

клаћење и сл., и то из семантичних разлога. Наводећи речи несклат,

несклатница, несклатан, које је Ј. Богдановић забележио у Лици, у

РЈА се (s.v.) вели да је „постање тамно“. Ове се речи доводе у везу

са речима склата, суклата и сумлата, које су готово истог значења као

И ОНе.188

140. — У облику кличачки (Кличачко поље) имамо глас л. место

гласа р. Других примера ове врсте нисам забележио, пошто примери

као крава, кревет, крај и многи други гласе само тако, сем у случајевима

показаним у т. 137. Али сам забележио квартиљ место квартир, што је

могло настати и путем дисимилације.

141. — Место тољага (у неким народним говорима у Црној Гори)

имамо тојага (стсл. тогага) и истојагати место истољагати.

142. — Крај редовног бук, буци, букови итд. забележио сам и буг

(ретко), што је, вероватно, настало под утицајем облика као страг,

маг И СЛ.

143. — У Ускоцима имамо бачити, бачим, бачио итд., па и у дура

тивној форми овог глагола: бачати, бачам итд. поред новог бацити,

бацати итд. Такође је обично разбучити (поред новог разбуцити),

разбучим (поред новог разбуцим) итд. Место казивати овде имамо каже

вати и каживати (према кажем од казати; Милика е мене каживб),

превеживати (Па све длаку по длаку превеживб) поред превезивати,

према превежем (од превезати). Овде, даље, срећемо и ове аналогије:

унешен (Је ли унешен дроб2), донешен, однешен, принешен, понешен (1.

однет, 2. заклан, изгубљен, 3. својтљив, који воли. Она е понешена за

своима), разнешен (Ти си чоек разнешен) итд. (према ношен, уношен, до

ношен итд.), довежен, навежен и сл. (према вожен), загрижен, помужена

(Јесу ли краве помужене?; према грижа, мужа или, још пре, према

општој тенденцији да се пискави сугласници палатализују у глаголском

придеву трпном и од глагола у којих се редовним путем пискавци не

претварају у шушкавце). У овом говору је редовно спашен пошто у

њему инфинитив гласи спасити, а не спасти,“ одавде је глас шушао

и у спашавати (То ме спашава. — Треба спашавати што се може спа

сити). И т. сл.

144. — Речима као бубуљица и пупуљица није исти етимолошки

извор и ускочко пупуљица није постало од бубуљица, што доскора

није постојало у ускочком говору.

* В. у РЈА и у Вукову Рјечнику.

“ Маретић, Gram. hrv. ili srp. jez. za srenje šk., 7. изд., Загреб, 1923, 94:

спасити. Нови Правопис: спасити, спасти и спасти. Вук: спасти.
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145. Стара промена гласа ж у глас р задржала се до данас у

ускочком говору: море поред може, мореш поред можеш, моремо поред

мджемо, морете поред можете.“

146. — Глас писпред гласа ч прелази каткад у в: ковча (< копча,

тур. kopca), ковчаљ, закдвчати, чивчија, али склупчати се и сл. Промена

гласа п у в може се срести и у другим случајевима: Шивтар (< Шиптар),

цивци о поред ципцијо, али има и обратних примера: дпсик поред двспк,

дпсен и дпсеница поред двсен и двсеница, цапћети од цавћети.“ Вилип

никад не прелази у Пилип, Филип ионако не постоји.

147. — Као што је раније помињано, народ стране речи каткад

прилагођава својим појмовима. Немачко Wachtmeister претворено је, у

првом светском рату, у бакмајстор: бак у ускочком говору значи бик.“

148. — Насупрот облику тдпраг (земљиште, имање, домаће ог

њиште) у Пољицима у Северној Далмацији (Zbor. za nar. život i običaje

Južnih Slavena JAZU 9, 120. и ЗНЖ 10,63. и 259), у Ускоцима је та

реч остала верна турском изговору: тдпрак (toprak).

149. — Примери за дисимилацију:

дбравница (< обрамница; торба, плетивача, Метни ми љеба и прш

ћевине у обравницу), гувно, тавна, најамлик, са млбм (Шеде па

удари у причу са млбм), сумља, сумљати, секлетар, Глигорије,

Глигор, Комлен, Комленија, осамлес, јамлим (< ја мним, Даласан ти

више, јамлим) и јаним (< ја мним, Јаним га ни видио нијеси),

интересатно, тавница, умљак, млдго (Млого му жао би што га

нијесам ишчекб.— Нијесам научио да млого једем), млоги, млдш

тво, млджити, помлджити, мложина, млджење, умложавати, један

дар (= један дан) (Видино сан га један дар), милистор, лумер,

влизура (< фризура), ренгеле (< рендген), инжилијер, интелпран

(< интерниран), млијаг, димљаник, мљаг, дваес, дванес, обеушити

(< обезушити), Љубисав, Радисав, Милдсав, Богосав, Вукосав,

Љубисављев (<Љубислављев),“ комадант и командат, солтирати

(< сортирати), слимити (скинути, свући; У трен ока слими одијело

са себе), левор итд. Ујеверица имамо дисимилационо губљење гла

са в, ако ту није у питању просто упрошћавање групе вј.“

Неке од наведених промена су сталне: млдго, сумља, сумљати,

дбравница и др. ; неке колебљиве: са мном и са млбм, умњак и умљак,

*“ Белић, Глас СКА, 62, 210; Маретић, Грам., II, 37; ДСЈ, 134; Вајан, Зла

тарић, П, 273.

“ Вук у Рјечнику има цапћети, цавћети и цавтјети.

“ Уосталом, говорећи о гласу в (Савремени српскохрватски књижевни језик,

први део: Гласови и акценат, Београд, 1951) проф. Белић вели да в, у зависности од

страног изговора, може прећи у б, којему је ближе, исп. биртија, боктер, шиљбок

и сл. (Wirt, Wächter, Schildwache и сл.).

** Објашњење ове појаве в. у Белића (Фон., 208).

*** У Броз-Ивековићеву Рјечнику (s.v.) вели се да је в отпало испред ј као

једогоња од вједогоња.
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најамник и најамлик, а у неким аналогним примерима дисимилација се

никако не врши (готово редовно у завршетку мни у придевским речима):

чумни, чумна (Имам наке двије чумне краве), дгрбмни, срамни, спремни,

најамни, сламни итд., па онда: сламница, неспримница, чумница итд.,

где је придевско присуство очигледно. У осамнес глас н ретко прелази

у л вероватно под утицајем бројева једанес, дванес итд., у којима је глас

н врло чврст. Понекад је дисимилациона промена аналошки раширена:

према тавна и сл., где су постојали нормални услови за промену гласа

му в, имамо Глас в и у мушком роду: таван место таман, где није било

услова за промену му в. Ја сам једном забележио и скрдван (али не и

скровна, скровно и сл.), што је свакако последица неког аналошког деј

ства. Већ је речено да је јамним дисимилационим путем прешло у јамлим.

Али постоји и јаним, где је глас м изгубљен дисимилационим путем.

Таквог губљења има и у другим случајевима: анатењак (< анатемњак),

озимица (< озимница), дзими (< озимни или озимњи), Малиштанин

(<Малинштанин, и поред њега), па и брдзин према брднзин (тал. bronsin),

сетенција (лат. sententia) итд. Реч учтивна прешла је у уштавна (Она

е ђевојка уштивна) после дисимилационог губљења експлозивног

елемента у гласу ч.

Имперфекат глагола типа носити не гласи у ускочком језику као

у књижевном: ношаше, већ носаше, висаше, косаше, прдсаше итд., али

мољаше, грађаше и сл., на основу чега се мора претпоставити да се

јотовање извршило и у овој категорији, али је до форме носаше, тј.са

с место ш, дошло вероватно путем дисимилације, па се тај резултат после

распростро и на облике носаг, носагу, носасмо итд., тј. тамо где није

било услова за разједначавање.“

Као што је познато, покрајински глаголи типа изљести и изљећи,

поред осталих, имају и ове и овакве облике: изљезем (презент), изљезе

(2. и 3. л. једн. аориста) од изљести, и изљегнем (презент), наљеже (2.

и 3. л. једн. аориста). Облици ових глагола, будући да им се значења

потпуно поклапају, сасвим су се измешали у ускочком говору. И не само

то, већ су се и облици једног те истог глаголског облика, услед међу

собних утицаја и деловања дисимилације, знатно намножили. Тако за

презент, поред облика изљегнем или ижљегнем, имамо и ове облике:

изљезем, ижљезем, ижљежем, изљежем. Пре свега, као што је већ ре

чено у одељку о асимилацији, јасне су форме изљећи и ижљећи односно

изљезем и ижљезем, тј. извршена је асимилација по месту и начину обра

зовања (ижљећи, исп. шњежан), али се није морала извршити (изљећи,

исп. сњежан). Глас ж могао је у форме као ижљезем (презент) и ижљезе

(аорист) ући из аориста ижљеже (аор. од ижљећи), а могло је доћи и

до асимилације: ижљезем се ижљежем. А чини ми се да ни дисимилациони

моменти нису искључени; кад се већ једном формирао облик ижљеже,

могао је он путем дисимилације дати и ижљезе и изљеже. Као што се

види, односи су се веома заплели, и није увек могуће прецизно рећи шта

је на што утицало и шта је од чега постало. Још више, ови су се резул

тати пренели и на облике сличних глагола: наљезем, наљежем, уљежем,

уљезем итд., што, као што се види из наведеног материјала, не мора

Г“ в. и ССЈ, 94.
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бити само диференција коју за собом, по својој природи, повлаче гла

голи уљести и уљећи, наљећи и наљести итд.“

Поред окрабрење, забележио сам и окрабљење, што ће такође бити

дисимилација.

150. — Гласовне секвенце дек и тек даље су, као и у великом броју

других народних говора — цки, управо извршена је контракција су

седних сугласника т и с у ц:

гурбецки (< гурбетски), љуцки (благодет љуцка) љуцки, љуцко

, вина, грацки, свљецки и свијецки (Нећу да чувам свецка говеда),

госпоцки, гдспоцки, брацки (Немб, бок ти брацка), брацки, брцка

(Изјавили брцке бвце. — Узела педесе кила вуне од брцкијег же

на), Брцка (бјелопавлићка испаша на планини Сињајевини, до

ускочких испаша, зове се Брцка), би?дграцки и сл.

Кад се једном формирало брцкт и Брцка редовним гласовним пу

тем, дошло је после, пошто су те речи биле врло фреквентне, и до обра

зовања као брца, брцин, брцаљ, брца, брцкотина и сл., тј. глас ц је оданде

унет у ове речи, тј. брц- је схваћено као основа од које су се после могле

градити нове речи.

Из наведеног материјала се види да су се ови гласовни процеси

обавили у завршетку -тски односно -дски. Управо, у овом говору

не сусрећу се појаве као прецедник (в. и т. 167. при крају), што се

сусреће у неким другим народним говорима нашим, нема их ни у вези

са другим суфиксима: богацтво, што такође постоји у неким другим на

родним говорима. Контракција групе те није се могла извршити у ус

кочком говору већ ни са разлога што се у њему губио глас т (богатст

во -богаство) односно д (предсједник - преиiедник). Али треба подвући

да се, сем у наведеној позицији, група тс не контрахује у ускочком го

вору. Тако (в. и т. 167. при крају) кад се не прелази у каце, већ или у

кадт се или ка се (изгубљено д); случајеви сломит се, убит се и сл. не

прелазе у сломице, убице, већ остају такви какви јесу.

Тешко би било прецизно рећи откуд је глас ц у придеву сеоцки,

пошто су при његову формирању могли дејствовати разни чиниоци:

1. утицај облика као грацки, 2. пренос гласа ц из облика сеоце, 3. прелаз

гласа с у ц (сеоских сеоцки) као у цклад (< склад).

151. — Група ћски своди се дисимилационим путем на ћки: ник

шићки, пећки, подбишћки итд.“ -

152. — Оно што за рефлексе група стј, здј, скј, згј, ски, ске, зги,

зге важи за остале новоштокавске говоре и за наш књижевни језик —

* В. и Пешиканова схватања—О глаголима типа изљећи и изисти, Питања

савр. књ. j., св. 5, Сaрajeвo, 1957, 104—105.

** М. Пешикан (ССЉГ, 127) за катунске говоре вели да је наставак ћски

дисимилативним губљењем фрикативног елемента у ћ дао цки (ћски-тски-цки), а

да „у наставку ћки имамо вероватно аналошко обнављање основе“. Пошто ускочки

примери ове врсте имају само завршетак ћки, а не и цки, то тај наставак не би био

аналошко обнављање основе, већ је добивен гласовним путем: нишићски — нишићки

после губљења гласа с пред гласом и у ћ. - " . “
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важи углавном и за ускочки говор. Од тих група је добивено шт и жд:

крштен, смождeн, навбштити, звиждати итд. Стари односи огледају

се и у овим примерима:

стиштен, пиште (3. л. једн. аор. ; Пиште ми дијете о глади), крш

пен (Полако, јеси ли крштен 1. — Онб дијете није још крштено),

пуштен (Јесу ли пуштене бвце?), љуштине (Склони ове љуштине),

вриштати (Виђи што вриште она ђеца), иштем (Одосмо да иштемо

ону ђевојку у Петра), биштем (БИштем иг кад гој доспијем, али

слаба вајда, опет им је глава пуна уши), приждити, уждити, при

тиште (Притиште ме Јоко Кршикапа), прштити (Нембј га

прштити), прште (Приште мал куд која), пиштати (Ка тамо,

пишти змија у камену), пишталина, Пишталина (топоним), свешта

ти (Треба му свештати масло), љдиштити (Љошти оно дијете,

виђи шта му е), румештавац, кдштац, прдштац, прдштина, трешти

на, мождан, руштати (Она рушти шећер), трештати (Види шта

тб трешти. — Треште громови) итд.

У Ускоцима уместо књижевног ст имамо шт у пуштати и сл.

Судећи према руском језику, овде је давно дошло до двојства пуст-|

/пуск-; ово друго даје пуштити. Уп. и аналошко покиште (Покиште

сијено).

Групе шћ и жђ имамо у резултатима новог јотовања (грджђе,

раскршће итд.), којима су се придружили резултати подмлађеног (под

новљеног) јотовања. Подновљено јотовање сусрећемо: 1. у компаративу

(придева и прилога): чвршћи, гушћи, жешћи итд., сугласник с асими

лацијом по начину артикулације пред гласом ћ добивеним јотовањем

од тј. прелази у ш; 2. у имперфекту: чишћах (< чистјах), машћах (<

мастјах); 3. у глаголском придеву трпном: чишћен, дмашћен, 4. у инфи

нитиву: забражђивати, замашћивати.

Групе шћ и жђ као резултат најновијег јотовања, карактеристичне

су за наше југозападне народне говоре: рашћерати, бажђети.

Групу шћ налазимо нешто шире него у књиж. јез. у облицима

глагола пуштити/пушћити и његовим композитама:

Потље су пушћени из јарма. — Син му е отпушћен и службе.

— Пушћи, богати! — Ено га, пушћа јагњад. — Пушћај једну

по једну бвцу. — Твоја Јулка запушћила оне мое таване. — Пуш

ћи?о бвце повр жита. — Пушћи животињу! итд.

. Ипак треба напоменути да су старији облици (са групом шт)

обичнији, много чешћи. - -

Исто тако срећемо шћ и у овим случајевима: пуштеница и пушће

ница, пуштимице и (ређе) пушћимице, намљештати и (ређе) намљешћати,

крштен и (ређе) кршћен, намљештај и (чешће) намљешћај, крштавати

(Беспослен поп и говеда крштава) и (ређе) кршћавати (Вуда за вријеме

рата није ни кршћавано), намрштен и (ређе) намршћен, затим: пршће

вина, рашћење, прашћање, пршћење (поред прстење).
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А. Пецо,“ поред облика иште, биштем и сл., бележи и облике:

uшћем, башћу. Ове појаве нема у Ускоцима, у којима се срећу само обли

ци са старом групом (иштем, биштем). Да би објаснио групу шћу овим

примерима, он се позива на облике типа пљешћем, мљешћем и сл. из

дублетског ланца: пљескам — пљешћем од пљескати и мљескам — мљеш

ћем од мљескати. У Ускоцима не постоји овај презентски дублетизам.

Постоји само пљескам од пљескати и пљескам од пљескати, затим мља

скам од мљаскати и мљаскам од мљаскати.

Глаголи као вриштати, пиштати и сл. само тако гласе. Топоним

Прошћење употребљава се само у том облику.

Нове односе представљају и форме: дашчица (< даскица), љушчи

ца (< љускица), кошчица (< коскица) и сл. М. Пешикан“ вели да

„реч кошчица (дем. од кбc) представља новије образовање кост+чица

(уп. гранчица, странчица и сл.)“. У Ускоцима постоје ове три речи:

кошчица (дугме на кошуљи, постоји и њен дем.: кошчичица), кошчица

(дем. од кбс) и коштица (љушчица у плоду). Пошто ове три речи значе

разне ствари, уследила је не само гласовна већ и акценатска диферен

цијација. Иако је јасно да се суфикс чица сасвим осамосталио, ипак

мислим да у кошчица немамо образовање какво даје Пешикан, већ онак

во како сам већ показао.
|-

153. — Група ћњи (или ћни) прелази, путем дисимилације или аси

милације,“ у групу тњи: кутњи, нотњо. Управо, овде се глас ћ испред

љ (односно н) претвара у глас т. Сем Милетића, нико други (Белић,

Вуковић, Стевановић, Пецо, Пешикан и др.) у овоме не види асимила

цију већ дисимилацију. Вушовић се не изјашњава ни за једно ни за

друго, већ вели: „Објашњење за мењање сугласника у горњој групи

најпре се може наћи у начину саме артикулације њених гласова“

М. Пешикан у вези са овим пише: „Примери као кутњи, помотњица...

могли су бити добивени од облика са ћн (после асимилације ћн у ћњ и

дисимилације ћњ у шњ) или од ћњ (где би стари суфикс био —њи, а не

-ни). Вероватније је да је овде био наставак -ни, који је иначе знатно

распрострањенији. Промена н у њ могла је бити и истовремена са про

меном ћ у т°.“ Ако се има на уму оно што вели Вушовић,“ а што

важи и за Ускоке, тј. да сугласник т, добивен од ћ из групе ћњ, често

*** ГИХ, 91.

*** ССЉГ, 129.

*** Изневши да је ова појава позната и у другим нашим народним говорима

и у другим словенским језицима, Б. Милетић (ЦГ, 347) вели да у овој позицији глас

и има дорсалну артикулацију, услед чега би, у овом случају, било оправданије го

ворити о асимилацији, при чему упућује на слично констатовање за чешко ти у Ноlgera

Pedersena: Den böhmiske Utdale. Nordisk Tidsskriff for Filologie. 3 die K. XI, 116, и

на О. Брока, Slavische Fonetik, 213. и Русское тема-дна, полњское čma-dnia (хоритipto.

проф. Коршу, Москва, 1896). О овој појави в. и А. Белић, ДИЈС, 231. и Савремени

српскохрватски књижевни језик, први део: Гласови и акценат, Београд, 1951, 161;

гпд, 48; гих, 97; ссљг, 126; дих, 28; ицг, 54.

*** ДИХ, 26.

147 ССЉГ, 126.

*** ДИХ, 28.
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у изговору добива извесно умекшање, као и оно што каже Милетић,“

тј. да ово т има дорсалну артикулацију, — онда је, мислим, сасвим

оправдано говорити у овом случају не само о дисимилацији већ и о

асимилацији.

У ускочком говору сретају се и суфикс ни и суфикс њи: сретањ

и сретан, сретња и сретна, зимни и зимњи, затим:

ндтњо (Стигли су нотњо. — Радићемо нотњо.—Лисица не долази

у средана, но нотњо, лудо!), злдсретњи (А ђе е они злосретњи Ни

кола?), кутњи (Сретњо прешла ови кутњи праг!), несретни (Насту

пили су несретни дани), несретња (Ово су несретњи чобани. —Тбе

волио несретњи Миле), прдљетњи, помотњак (Он је мој помотњик),

синотњи (поред синошњи, што је настало према данашњи, јутрошњи

и сл.), несретњик, несретњица, најнесретњи, нотњик (Пува нот

њик), нотњи, поткутњица, дкутњица, кутњица (Нема е кутњице

на свој Сињавини), кутњак, несретњиковић, помдтњица, гатњак,

мотњо (мотњо сијено) и др.

Кад је срећњи (одн. срећни) прешло у сретњи, онда је према овоме

образовано и сретањ. Тако имамо и несретањ, злдсретањ, немотањ

(= болестан), мотањ (Ови ми је овас мотањ) и сл.

Као што је већ речено, нема одређеније границе међу групама тњ

и тн, тј. између н и њ, управо — у много случајева они су напоредни:

сретан и сретањ, односно сретњи и сретни (Сретње ти ране! и: Сретне

ти ране! — Сретња ти била! — Сретан пут! — Сретањ дом у који кро

чиш! — Сретња ће бити ка то чуе. — Ја сва сретна. — Нека су, сретно

им било. — Сретњо ве они дом дочекб — Он вас сретан), несретан и

несретањ, прдетњи, прдљетњи и прдљетни, па и у другим сродним ка

тегоријама: љетњи поред љетни, дчњи (поред дчиња) и дчни итд.

-

Напомињем да у овом говору постоје само облици дбе и неће, а не

и облици: оте и нете, који се срећу у неким другим говорима (зетским,

косовско-ресавским и др.).

Облици првојанка, другојанка, трећејанка настали су од првојањка

и сл., вероватно путем асимилације.

154. — Група хтј. прешла је у шћ: хтјетих-шћети, на тај начин

што је, после јотовања, глас х дао и испред ћ;“ тако и шћела, бишћела,

шћаг, шћагу итд. Јасно је да је x прешло у ш пре него што се изгубило.

То значи да ова појава хронолошки стоји између најновијегјотовања

и губљења гласа х. Сам овај резултат — прелаз гласа х у ш испред ме

ког ћ — настао је у процесу регресивне асимилације, тј. глас х је пред

меким ћ изгубио своју реску фрикативност и приближио се шуштавости

одговарајућег елемента гласа ћ.

155. — Колебљивост гласова с и ш у консонантским групама ст,

ст, ск итд., углавном у речима страног порекла, постоји и у овом

*** цг, 347.

150 ГПД, 34.
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говору као и у доста других народних говора.“ У вези са тим

могу се дати три категорије:

1. само са гласом с:

бистијерна (лат. guistierna), тастаменат (лат. testamentum),

скале (итал. scala, млет. scala), мистрија (новогрч. mistri, aлб.

mistri), стима (лат. aestimatiо, итал. stima), стимати, стимавати,

стимавање (лат. aestimare, итал. estimare, франц. estimer) итд. ;

овамо иду и речи као скроб и сл.;

2. само са ш:

- W

шпирит (лат. spiritus), штала (нем. Stall), штранта“ (итал.

stampa, тур. istampa), штранпати, штик (нем. Stich), шпица (млет.

spizza), шпиљка, шпијун (млет. spión), шпиљати, шпијунати,

баштун (млет. bastion), поштијер (млет. postier), коштати (млет.

costar, итал. costare, нем. kosten), шкуљ, поред чкуљ (итал. scoglio,

млет. scoro), штанција (млет. stación), шкудела (млет. Scodela),

шкањ (млет. scagno), врешко (млет. fresco), шпаг, шпацирати се

(нем. spazieren), Шпанија (лат. Нispania), шпекулант (лат. specu

lans), шпицо (према нем. Spitz), шпил (нем. Spiel), шпаг (итал. spago,

млет. spag), шпорет (нем. sparen-f-Herd), шврака и др., па онда и

уштрдити, шкдпац, ушкдпити и сл.;

3. с и ш:

кастиг и каштиг (млет. castigo), скандал и шкандал (итал. scandalo,

млет. Scandalo) и др.

Речи као студент, студирати итд., које су новијег порекла у ус

кочком говору, ушле су у њега у наведеном, тј. модерном облику, тј. у

оном облику који се по нашим источним крајевима употребљава у књи

жевном језику.

У Ускоцима је позната само форма скроб, не и шкроб, а исто тако

само: уштрдити и ушкопити.
-

Примери као шљеме: слеме не иду овамо (слjeме-шљеме).

И примери као сњежан: шњежан су друге природе. Исто тако и

IШћепан : Степан.

Овде нема појава какве представља пример слива м. шљива.“

А исто тако ни: остар, острити, острица, наострити итд., већ само:

дштар, диштрица, диштрити, надштрити и сл.

156. — Готово је усамљена појава коју имамо у примеру ждракну

пи, у коме глас ж води своје порекло од гласа з.

* исп. цг, 356-358.
15° В. И. КМP II S.V.

*** В. ЦГ, 359. и ИЦД, 41.

9 Дијалектолошки зборник
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157. — У примерима као Маћедбнија, ћесар итд. стоји, као што

се види, глас ћ место гласа к,“ а исто тако, као што је познато, место

турског меког к, не само испред вокала е: ћеca (kese), ћепенак (kepenk),

ћенар (kenar), ћела (kel) итд. већ и испред других вокала: ћилер

(kiler), ћар (kjar), ћбро (kör = слеп), ћулав (külah), ћумур (kümür),

ћуски“a (küskü) итд., а тако и према неким случајевима из грчког: ћивот

(kibôtos), Ћирило (Куrios) и сл.

158. — О збивањима у групама цј и цвј (ћепак, Ћетко) в. т. 119

при крају.

159. — Група ск у придевским завршецима, а тако и у категоријама

речи изведеним од тих придева, редовно остаје таква: турски, бугарски,

Турска, турски, Бугарска, али арбанашки, инглешки и Инглешка,

два последња примера су унесена приликом додира са Приморјем,

а то су могли донети и повратници са рада у Америци; данас, разуме

се, постоје и књижевни облици: енглески и Еглеска.

160. — У неким случајевима не могу се тражити никаква гласовна

нити друга језичка објашњења неких гласовних промена. Нешто што

представницима једног говора није у свести, у језику, што је однекуд

наишло, што им је непознато, може бити изговорено на разне начине,

онако како коме дође на уста. Тако сам, примера ради, поред дибидус,

чуо и ове форме: димидус, димилус, дибилус.

Прелаз л у о

161. — Што се тиче прелазал у о, ускочки говор не показује нека

нарочито велика одступања од типичних новоштокавских народних

говора, па ни од нашег књижевног језика какав се употребљава у источ

ним крајевима српскохрватског језика. Пре свега, глас л је прешао у

вокал о у свим оним позицијама у којима је прешао и у књижевном

језику источне варијанте:

а) дао, стао, брао, носио, мислио, гледб, сагнб, примакб, ископб,

сријо, ијо, било, читб, рекб итд.

б) вб, дб, стб, пријестб и престб, сдкб, расб, витд, узб, пијетб,

сврдб, ђавб, кабб, котб, посб, дрб, пепб, нугб, андијо, дио, каракб, су

вддб, бидце, вреоце, принесб, убб итд.

в) смрзб, продо (Виђи колика е ова продб. — Он ради у продоли),

мисб, помисб, смисб (ж. p.), поникб, са и др. ; -

г) гд (Го кб дрински вук), цино, мило, весео, стеона, ббна, труо,

сеоцки, претио итд.

*** Као што је познато, речи ћесар, цар доводиле су се у везу са именом pим

ског императора Цезара (Caesar) и у вези са тим са нем. Kaiser. Др М. Будимир и

др М. Флашар, у свом делу „Преглед римске књижевности (De auctoribus romanis),

Београд, 1963, констатују: „... ћесар одговара ромејском изговору Кесар“ (стр. 3).
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Овамо иду и неки топоними: Сеоца (пл. т.), Вреоца (det.; Дошла

нáка жена из Вребца, као што се види, л не постоји ни у ген. пл. ; тако

је и у Сеоца: Сишб са Себца), Добрддб, Сувддб, Продб и сл.

Ти и слични примери јављају се само у том облику, тј. са окл,

а од појаве дал, брал, дол, сол итд. нема ни трага у ускочком говору.

Облици ббна, ббно, ббни итд. добивени су нормално од болњна итд.,

па је отуд добивен и облик м.р. бон (= болестан) место болан, које не

постоји. Доскора није постојало ни болница, већ само ббница. Не каже

се ни болник, већ само ббник (= болесник). Само са о постоји и смбница.

Нема гласа л ни у именици безвоник (= човек без својих волова).

Поред прилога пола (Пола Петру, пола Миливоју) и именице пола

(Раша ми је о (= од) двије поле), постоји и прилог по (< пол): Мое е

пó куће, Покосиio е по ње (ливаде), Притиснуо е по села итд. Нисам за

бележио придев једнополан, али јесам придев једндибн. Он је настао

према женском роду и уопште према позицијама у којима је л прелазило

у о (једполан: једнополна сједнопоонах једнопбна, па и једндибн).

162. — Међутим, није мали број примера у којима данас стоји глас

л незамењен гласом о, било да је то случај на крају речи, било на крају

СЛОГa -

веселник, стална (Нема сталније( = поштеније) ђевојке од ње на

Сињавини),“ топал, ждрал, палца (Да ми не скорупа колико с

палца), вдлтати (Види како е сволтб они зид), ббл (Бол јој срце

прешече, те сирота умрије и смири се), вал (Опучио се велики

вал из Греда и слетио у Ријеку), вел (Запучила вел, па кб вила),

калцета (пл. т.), чувал (Метнула е вуну у они чувал), помол (Ено

иг на помол Пољу), бијел (не постоји: био) итд.

Реч моба јавља се само са о (Моба му е покосила дванес кбса лива

де. — Није лако бити кôзбаша пред мбббм у којбј су све сами монци.

— Мобама људи помажу једни другима, а особито инокоснијема и шfiepo

машицама), док се у речима као молба, жалба, Милка, Јулка и сл. не

може, разуме се, говорити ни о каквом о у вези са л.

163. — На основу већ познатих односа који су се развили на бази

преласка гласа л у о и његовог поновног успостављања на негдашњим

местима може се, разуме се, и у овом говору говорити о дублетима. Тако

зависни падежи именице колац могу бити и са л и без њега: Он је ко

пас пуштен с коца, Скини везу с колца, Полеће с коцем на њега. Тако и

пријестблница и пријестбница. Редовни су облици гњио и расб, али нису

искључени ни облици гњил и расол, у које је глас л свакако враћен из

зависних падежа.

164. — Што се тиче именица на лац, треба имати на уму две ствари.

Прво, ако те именице значе неки предмет, биљку, животињу и сл.,

онда тај наставак обично остаје такав, тј. непромењен, и не само у ном.

*** Вук у Рјечнику има стаона, поред стална (s.v. сталан).
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једн. већ и у осталим падежима: козалац, бијелац (Узми бијелца и доћерај

товар дрва), Зебалац (брдо на Јаворју), коталац (Дошла му душа у

коталац), калац (Кад на планини окопни снијег, иза њега калац

зелен кб окријек). Друго, ако су именице с тим наставком nomina

agentis, онда се наставак лац обично своди на оц: стараоц. Тако остаје

и у генитиву множине: ствараоца.

Губљење сугласника

165. — Као и у другим народним говорима, тако су и у овом говору

многобројни и разноврсни узроци губљења консонантског материјала.

Ослабљена или слаба артикулација, удвојеност истог консонанта у про

цесу формирања речи или облика, кад се, услед једначења или ког

другог момента, нађу један до другога два иста или сродна консонанта

и сл. — јесу најчешћи моменти који доводе до редукције консонаната.

Може бити да упрошћавање облика и форми све до мере која је још

способна да изрази значење— нигде није распрострањеније и уочљивије

као у овој области; реч се фонетским или морфолошким путем или ком

бинацијом та два пута или на који други начин своди каткад на врло

просту, врло упрошћену форму, све до такозване семантичне границе,

коју, као што је то такође истакнуто, никад не прелази ниједан, ни фо

нетски, ни морфолошки, нити какав други лингвистични закон, јер чим

се пређе та граница, језик се распада, престаје бити језик и претвара се

у неорганизовано, несемантичко, празно гласовно звучање.

166. — Узмимо прво случајеве кад се — било у простој речи про

меном облика, било у сложеној речи, било у сандхију — нађу, после

једначења, један до другога два иста или сродна сугласника. У том се

случају, као што је познато, један се од њих редовно губи:

a) У сандхију:

Проћи ће још и шес мљесеца до га ( < док га) начине. — Не зат

варај врата до (док) кокоши не уљезу. — Кросан (< кроз сан).

— Изиме (< из зиме). — Тртљати исна (< из сна). — Сраме (<

срам ме). — Незнаму (< не знам му) божега лијека. — Данасам

(< данас сам) дости пакосио. — Остали смо бесоли (< без соли).

— Свашто саму (< сам му) рекла. — Кро Забрђе (< кроз Забрђе).

— Дала саму (< сам му) цингар дувана. — Да неј варенике Исније

га (< из снијега). — Ка сам била на Ластву, рекла саму (< сам

му). — Дошо е неко и Шарана (< из Шарана). — Даему (< даем

му), али бн неће да узме.—Убили су га изашеде (<из зашfеде).—До

ћерб наку стоку и Санџака (< из Санџака). — Васи од летpике

(< вас си од летpике = муња си). — Васам (< вас сам) батал. —

Зимусуме (< зимус су ме) бупале. — Ја више могу бесвакбга (<

без свакога). — Ристбсе (< Ристос се) роди. — Ја мрем чиме (<

чим ме) студендовати. — Бога (< бог га) е ћушнуо. — Бога (< бог

га) казнио. — Бога (< бог га) убио. — Неће то проћи безгибенија
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(< без згибенија). — Незнаму (< не знам му) никака конта. —

Никад овакб нијесам била бескорупа (< без скорупа). — Линуше

му сузе као истрее (< из стрее). — Једноме (< једном ме) то мари

ло. — Је ли то било избиље (< из збиље). — Ја би га (< ја биг га)

могб преварити. — Тије година (< тијег година) млого смо оску

дијевали у свему. — Он је моије година (< мојијег година). —

Једније година (< једнијег година) роди кб у Мисир. — Они су

једније година (< једнијег година). — Не даму (< дам му) ја

да шара (= вара). — Мореш ли бешекире (< без шекире).

Наведеним и сличним примерима потребни су извесни коментари.

Примери као: исна (= из сна), изиме (= из зиме), изпда (= из зида)

и сл. чине говорну норму ускочког говора. Међутим, не треба схватити

да су то и једине форме таквог изражавања. Поред тих могући су сви

они прелази од форме, рецимо, исна, потпуно идентичне физиологији

артикулације, рецимо, одговарајућих гласова речи исти и сл., до форме

из сна, која такође није искључена у посебним говорним ситуацијама

— посебан изговор сваке речи, посебно наглашавање свих делова једног

израза и сл. ; при томе треба рећи да је она форма са нешто продуженом

артикулацијом гласа с или са двојним с (исна и иссна) такође приметна.

Каткад и сама „несвесна“ свест о посебним деловима сложеног израза,

артикулационо интензивира завршни део првог дела израза или га на

који други начин истиче. У другим случајевима, у онима у којима изго

ворна сливеност није толико потпуна, форме у којима се не губе исти

или сродни сугласници — још су обичније. Ако је тачно да се може

чути форма Оће ли јд (= још) што, исто тако је истина да се може чути

и Оће ли још што, сваки пут кад „свесно“ постоји свест о потпуном

организму речи још или кад је у питању какав други моменат који то

захтева. При томе ваља нагласити да се форма јо (= још) не употреб

љава самостално (о случајевима кад се и тако окрњене форме могу упо

требити самостално — в. ниже), тј. никад се неће рећи: Он јо седи, већ

само у контексту у коме је — у гласовној условљености губљења гласа

ш а у читавој повезаности свих делова дотичног израза, синтагме, ре

ченице — сигурно да ће дотична реч (још) у свом окрњеном облику

(јо) још бити у стању да одржи значење. Као што се види, семантичка

граница може бити прекорачена, каткад у знатној мери, само у оквирима

израза, синтагме, реченице у којима контекст и одређена говорна ситуаци

ја држе значење и оних речи и облика који су толико гласовно редуко

вани да сами за себе не би били у стању да одрже значење. Форма јо

сама за себе може бити узвик за изражавање бола, изненађења и сл.,

али у контексу, као што смо видели, може значити и још. Форма бо

не значи ништа (ако не какав дечји узвик), али у реченици Бб га казнијо

значи: бог. Итд.

Из свега тога је јасно да поред форми:

Бога убио. — Ја би га убио. — Ја саму даво петнес комата. — И

са саму рекб. — Они су једни је година. — Одма га доведи, итд.
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могу постојати и постоје форме:

Бог га убио. — Ја биг га убио. — Ја сам му дāво петнес комата.

— И сад сам му рекб. — Они су једнијег година. — Одмаг га до

веди, итд.

Неке од тих и сличних форми чак су обичније са нередукованим

КОНСОНаНТИМа .

Вас си од летpике. — Зимус су ме бупале. — Зачивутио, не мош

ш њим ништа. — Оће ли још што? — Знаш шта треба да чиниш.

— Шта ће бити од ове ђеце након нас?, итд.

У извесним случајевима губљења истих или сродних сугласника

кад се нађу један до другога готово никад не бива. Нпр.:

Вулеви данас сијечу дрва. — Они данас срижу бвце. — Ижела

сам месо. — Знам Миљана. — Не биг то учињела да ми даш вас

свијет. — Није га забуна у вас свијет. — Бијо е вас сретан. — Два

нес стотина валиде примам. — Доћерај крмад да лочу. — Свако

му јагње отишло по осамнес стотина без шесторо. — Ето има траве

па нек крка, итд.

На основу тих и сличних примера није тешко закључити да до

губљења истих или сродних додирних сугласника не долази кад су до

дирне речи неенклитичне, кад нису сливене у говорну целину, кад нису

акценатски обједињење, кад се свака од њих одвојено, посебно изговара,

наглашава, истиче, кад то смисао захтева без обзира на позициону по

вољност за губљење сугласника итд. Кад се, дакле, испречи ма који од

тих момената, губљења сугласника нема. Ако су позициони услови за

губљење сугласника повољни а губљење сугласника не доводи у питање

схватање смисла, редукција одговарајућег консонантског материјала ће

се извршити.

Реч врх (Вуков акценат) гласи у ускочком говору: врг. Остали па

дежи гласе: вра (ген. једн.), вру (дат. и лок), вром (инстр.), врови (ном.

мн.) и секундарно: врга, вpгу итд. Исто тако је добивен и предлог у

обе форме: вр и врг (вр ње и врг ње) и сложено: повр и поврг. Глас х

могао се губити због акценатске целине. Глас г могао је бити изгубљен

и у ситуацијама као: поврг гдре, поврг главе и сл. Али, било како било,

форма без гласа г се осамосталила и употребљава се и у приликама ван

сучељавања два гласа г. Њена е ливада повр великије валбва поред

поврг валбва.

Што се тиче осамостаљења које смо сад поменули, оно је много

изразитије у случајевима типа двије гддина. Кад је једном од двијег гддина

добивено двије гддина, онда је, и у пракси, форма двије стекла извесну,

релативну, па после и пуну самосталност (Да ви је просто тије триес

кила шенице! —Ја нећу пошље да биде грдније ријечи, и сл.), тј. облик

без г на крају почео се употребљавати не само у позицијама које су ус
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ловљавале губљење једног г већ и у позицијама у којима није било усло

ва за губљење гласа г, тако да се данас облици без г употребљавају ре

довно као и облици са г: двије гддина и двијег гддина, двије људи и двијег

људи, двије поља и двијег поља. Ова је појава прешла, дакле, фонетским

путем у морфолошку и уопштила се. До ове појаве могла је довести и

дезакцентуација показних заменица и др.

б) У простој или сложеној речи:

У оквиру показаних закона губљења сугласника у сандхију креће

се губљење сугласника и у простим и сложеним речима, само, у извес

ној мери и према приликама, још ефикасније, глађе. Пошто се то губ

љење креће у границама општепознатих гласовних закона о губљењу

сугласника у новоштокавским говорима и нашем књижевном језику:

предак — преци; задатак — задаци; Градац — Граца, Грацу (Навила

си сијено ка Грацу); бог и свеци, Чи су ово меци?; мртац — мрца,

мрцу један!; Није мајци, него јаци (< јатци, - јадци, ном, јад

кахејатка), прдштац — прдица (Скини се с тог прошца, јате

{х јад те) нашб !); лупештво (<лупежство-лупешство -лупешшт

во); муж — мушки, Рус — руски; рашегати (< разшегати); обезу

бити (< обеззубити); изимити (< иззимити); најача (< најјачи)

итд. —

није потребно даље се задржавати на овој материји.

167. — Експлозивни дентали т и д не чине, у погледу губљења

гласова, неки изузетак, али је ипак потребно посебно се задржати на

њиховом губљењу и због неких специфичности које су, на овом пољу,

својствене само њима, управо — губљење сугласника т и д у ускочком

говору врло је широко и свакако обичније него губљење других суглас

НИКа .

Пре свега, сугласници т и д потпуно су се изгубили у групама ст,

шт и зд на крају речи:

плас (Упро плас у плас), бре, прс, крс, где, мос, лис, рас, пос, припус,

попус, запос, влас, слас, мас, свас, кбс (Скувај кбс меса за вечеру),

жалбс, напас, час, свијес, слабос (= болест), болес, гус, пус (Пус

остб (), лебединас, јес (< јест), шес, плаш, праш, вљеш, невљеш,

прегрш, пуш (< пушт-Спушти=имп. пусти), баз (< базд), грбз

(грозд), Гвдз (< Гвозд), дроз итд.

Услед исте појаве инфинитиви на сти односно на ст своде се на

врло упрошћене форме:

јес (< јест: јести), трес (< трест: трести), прес, крас (краст :

: красти), свес (Оћеш ли је свес?), плес, дплес (Оћеш ли ми оплес

чарапе?), грис, ас (< исти: Олис на Буан?= Хоћеш ли ићи на Бу

ан?), ђеc (Не знам куће се ђеc), сађеc (Оћеш ли моћи сађес оно

сијено?), ижеc (И Ћурчија умије ижес баљегу испо себе), шес

(Не смијеш свуј шес), смес (Пушти га, неће се бн смес), довес, увес,
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прдвес, извес, завес, навес, довес, заврс, запас, загрепс, дблс (Oћеш

ли обис од овог меса?), диес итд.

Принципијелно, у овај процес треба укључити и групу жд, али

ја за њу немам потврде, речи дажд, вожд и сл., које не постоје у овом

говору или их ја овде никад нисам чуо, гласиле би, кад би постојале:

даос, вож.

Међутим, у свим тим групама, нађу ли се оне у средини, тј. пре

стану ли заузимати финални положај, гласови т и д се не губе:

Стрпала е два пласта. — Нећеш ко што оћеш, крста ми! — Лако

е добар бити у сласти и масти. — Оћеш ли јести?. — Све сами

приш до пришта. — Не море се у њу уљећ од базда. — На Гвдзду

не дочекаше небеске муње. —Нечоештво мбра кад-тад забажђети.

— Пуштио бвце у ливаду па га отац имб смождити. — Што та

жена умије угдстити чоека — то ниђе на планини нај нећеш итд.

Сасвим су ретки случајеви у којима не важи то правило, нпр.

ген. једн. од бријес не гласи бријеста, већ бријеса. Овде је, очигледно,

сасвим изгубљена веза са некадашњим обликом бријест. Пример Крсиан

дио (= крст и анђео) божи с тобом пружа две могућности: крсиандијо,

у којој је у свести задржана номинативна ускочка форма, и крстиандијо,

у којо је група ст, у језичком осећању, у средини речи, тј. израза.

Као што је познато, сугласничка група стн своди се фонетским пу

тем на сн у књижевном језику и у народним говорима: мастна —масна.

Одавде се губљење сугласника т пренело у ускочком говору и у ном.

једн. придева мушког рода неодређеног вида. Отуд се сви придеви на

стан завршавају у ускочком говору на сан:

масан, врсан, посан, радосан, болесан, порасан, сласан, жалосан,

милосан, пакосан (= немиран).

Тако, разуме се, бива и у речима изведеним од таквих придева и

сличних речи: врсница (< врстница), напасник.

Вероватно је реч масаница (врста јела), по свом образовању, пре

у вези са масан него са мастан.

Један од два сугласника тили д губи се кад се они на било који начин

нађу у простој или сложеној речи или у сандхију један до другога или

испред сродних гласова:

Ка су ддигли у планину?— То е себетогај (< себет тогај). — Купио

сам петовара (< пет товара) сићена. — Отка ти (< откад ти) је

најладније, вуче? —Је ти (< јед ти једи ти). — Шете (< шед

те <шедите). — Воте га (< водте <водите). — Дај ми мало д то

га (< од тога) дувана. — Дигла реп на крста па обија д Дунава

(< од Дунава) до мора. — Била сам ко Душана (< код Душана).

— Живот чоéков је о данас (< од данас) до шутра. — И д те

(< од те) сам јачи. — Шта са да (< сад да) радим?— Платићеш ка

дбђеш (< кад дођеш). — Знаш ли, јате (< јад те) не знб?! —
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Сáћу (< сад ћу) доћи. — Косило е десе друга (< десет друга).

— Иди кући кати (< кад ти) кажем. — Не знам са да (< сад да)

ме убијеш. — Покрепаће ми мал бе сијена (< без сијена). — Каће

мо (< кад ћемо) јеc? — Оћеш ли отдварити овога коња?— Каћеш

(< кад ћеш) доћи?— Кућу (< куд ћу) ови дроб?— Вите (< видте

< видите) ви овб чудо. — Каћете (< кад ћете) у село?— Ватт

(< вид ти) њега! — Јете (< једте) колико можете. — Пдете

(< поједте) то да не остае. — О то (< од то) шесе кила нијесмо

ни десе поели, но све кокошке поћукале. — О тебе ни јава ни гла

са. — Ја ћу остати ко ђеце (< код ђеце). — Оћу са да (< сад да)

ћдем. — Дочепаше волове сасреддлине (< сасред долине). — Ајте

(< ајдте зајдете) да идемо. — Кати (< кад ти) бј (= хоћеш)

да страдаш, што да кријеш онога кривбга? — Ше ти (< шед ти)

ту, саћу (< сад ћу) се ја вратити. — Одмакните се један д другдга

(< од другога). — Ника ти више вљеровати нећу. — Овце пасле

исто Трештенова (< испод Трештенова) брда.— Окупио се велики

свијет пре црквом (< пред црквом). — Остале три удовице дата

(< од та) три брата. — Звpчио га каменом посре цика (< посред

цика).— Оћерај говеда по чечар (< под чечар). — Ка чоек (< кад

чоек) нема живота, треба му помоћи. — Ово ти говорим испре

Данила (< испред Данила; испред = у име). — Однио га е испре

тебе (< испред тебе). — Страше ме било од њега но д ђавола (< од

ђавола). — Не знам коe e било о ђеце (< од ђеце). — Стијо е да

одметне Дробњак к6 што су се одметнули Ускоци д турске (< од

турске) власти.— Кућемо (< куд ћемо) волико живб?— Стравично

е бвцама о дивине (< од дивине).—Памет стае пре таким (< пред

таким) јунаком. — Виде (< видде==имп, види де) шта е са ђецбм.

— Платићеш ми салте (< салт те< салти те) уватим, итд.

Велико губљење сугласника т и д постоји и пред фрикативним

консонантима било да су ови пискавог (с, з) или шуштавог (ш, ж, ш,

же) реда, тј. експлозија ишчезава пред струјношћу. То се дешава у свим

позицијама у којима се поменути сугласници нађу пред струјним суглас

ницима: у простим или сложеним речима, у префиксима, у сандхију,

дакле — у свим акценатским целинама:

Нико ко Радоица не умије то преставити (< представити). — Не

ваља касе (< кад се) кућа не млади. — Није се могло д жита

(< од жита) проћ. — По зиму (< под зиму) cjäвисмо у село. —

Касмо (< кад смо) дошли ко Збpке (< код Зорке), сунце е било

веј зашло. — О шта (< од шта) е ово? — Отка себе (< откад се

бе) шfшедим. — Од њега није било писма дшка себе. — Сасам (< сад

сам) кб на коњу. — Нешто е деутан (< одсутан, забринут). —

Одмљерила му д шаке (< од шаке) до лакта. — Она естајала ко

шатора (< код шатора). — Још је цијела планина по снијегом (<

под снијегом). — Иде по здраво (< под здраво, као исправно, це

ло). — На што сам спао — да просим по старбс || (< под старос).
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— Кусу (< куд су) отишли? — Он има прстен о злата (< од зла

та). — Тако ни је оставио пре смрт (< пред смрт). — Увијек си

је могб виђети како шеди ко шторета (< код шпорета). — Није

ни ниједна крепала дшка смо (< откад смо) бђе. — Стану на остоја

ње (< одстојање) и почну гађати. — Сад ни је преиiедник (< пред

шедник) Пуниша Микић.— Ено е ко жита (< код жита). — Била

сам ко Жала (< код Жала), сву ме прегледб. — Оздви (< одзови)

се, моја Мика, кумин те богом! — Поглај шта имам исто себе

(< испод себе). — То е било пре шедоцима (< пред шедоцима).

— Не знам касу (< кад су) дошли. — Сасам (< сад сам) шљегла.

— Сасу (< сад су) дошли с вра. — Ово ти је посигур (< подсигур).

— Čса (< одсад) ћемо друкчије. — Осијеци (< одсијеци) ми комат

љеба. — Причекај, са ћу ти дишећи (< одшећи). — Оћеш ли ме

пдшишкати (< подшишкати)? — Оселе (< одселе) ће бити како

ја оћу. — Оскочило (< одскочило) сунце два ужа. — Изићи ће и

причешедник (< приједшедник). — Она црче о сачине (< одсичије).

—Не може бн млад, а ђе ћу ја по старбс (< под старос). — Богами

ћу са шес (< сад шес) па ако ће све у воду! — Имаш ли што по

собом (< под собом). — Нема накбга лава по сунцем (< под сунцем).

— Бијела ли је бака касе (< кад се) умије. — Ко зна кусе (< куд

се) ђеде она сланина! — Нашб ме јад виши д смрти (< од смрти).

У вези са тим, губљење сугласника т и д испред наставка ство,

сугласничке групе ст и сл. доследно је спроведено:

богаство, срдство, брaство, кмество, љуство (= поштење, Виђела

сам ја његово љуство још прошле године), руковдство, срество,

госпдство, браственик, љуствен итд.

Из онога што је досад речено о губљењу сугласничког материјала

у основним бројевима, па онда и у другим категоријама бројева, могло

се назрети да су неки бројеви сведени на изванредно просте форме, било

да су те форме зависне, полузависне или да су се сасвим осамосталиле.

Основни бројеви као један, два, три, пет и сл. углавном од један до

десет, имају, као што ћемо још видети у партији о акцентима, својство

да из области самостално наглашених речи прелазе у сферу проклитич

ности, тј. да губе свој акценат и дужине, да се са наредном речју изго

варају као једна акценатска целина и да као такви примају на себе и

извесне акценте. Тако форма пет тдвара може, поред себе, имати и фор

му те товара, а форма пет жена — и форму пет жена. Како смо видели

да се форма пет товара гласовним путем своди на те товара, то се у

ускочком говору могу срести све ове форме: пет товара сизена, пет

товара сијена (ретко), те товара сијена и петдвара сијена. Као пé (пе

товара), пе (пе товара) и пе људи), тако и сви десетни бројеви од 10—90

могу бити, на бази истих гласовних законитости, без крајњег т: десе,

двадесе, тридесе итд. Ако је ст у шест сведено, према ономе што смо о

групи ст већ рекли, на су па је од шест добивено шес, онда се и ова фор

ма, по угледу на форму пе или на основу гласовних процеса (рецимо:



Ускочки говор 139

шес сати), могла свести на форму ше у ускочком говору. Упрошћава

нем гласовног материјала, дисимилационим губљењем сугласника, па

сивном артикулацијом сугласника и самогласника итд. добивене су и

ове форме: пешес (5—6), пешестина (5-6 људи), шесет и шесе, једанес,

петнес, двадес и дваес и тридес и триес (са секундарним ј или без њега),

четрес и четрдес, пестотин, шестотин (са старим ген. мн. именица

a-ocнова), песто, шесто итд.

Исто тако су разумљиве и врло упрошћене форме као: ај и ај

(= хајде), ви (= види, импер.), ше (= шеди, имп.), јете (= једите,

импер.). Облик ајде (Ајде да идемо) може, као што смо видели, бити

сведен на ајд (Ајд да идемо), а овај, у тој вези (ајдда), на дј (Ајда идемо)

који се креће у тој акценатској форми (кад се коњ тера, редовно му се

каже: ај, ајд и ајде) или у акценатској форми итеративног наративног

(историјског) императива ај или ајд: Ај, ај, ај, ја одог у гај (исп. нос:

Заметну бреме на леђа, па нос, нос, нбс док не паде под њим; в.т. 268).

У императиву глагола и/e-основа вокал и је доста лабилан, по

кретан, па се форме као види, шеди, једи и сл. своде на форме вид, шед,

јед итд., које лако изгубе крајњи сугласник (д) чим ти облици дођу у

близак акценатски изговор са наредном речју која почиње са д или т,

и тако улазе у минимални гласовни материјал способан још да, у кон

тексту, саопшти нешто.

Један део досад наведеног материјала о губљењу сугласника т

и д, као и раније показано губљење других сугласника, даје повода да

се још једном осврнемо на појаву релативног, па и потпуног осамоста

љивања извесних форми и уопштавања извесних појава. Ако погледамо

ове примере:

Ај амо. — Ви белаја. — Ше, мáијо једна! — Ше, ђаволе један! —

Опе ме боли она рана. — Са (= сад) Милике нема, па и имаће сла

би. — Дај да ви са нешто приглам да једете. — Са би за Милицбм

отишла у свијет. — Са, нови (< на ови) час, да се стрижу јагњад.

— Покосило би је (ливаду) десе коса. — Платио сам им оно десе

иљада за ону њиву. — Не оправи (= не посла) ми ника писмо.

— Нијесанга (< нијесам га) виђела има пе година. — Помрли

бисмо о глади да не би њега. — Не знам ка би ми руке ошекла. — Не

бöи се Гајо ни ка пува мећава. — Ка ме једном оглибаш, нембј

ме више прати. — Не дај, ено ти бвце усреливаде. — Заплишила

вода до сре куће. — Нијесам је видио отка е дошла. — Погле

како они реоплан лети испо облакова. — Шишика вода испо ње

(стене). — Има велики јасен поре куће Петрове. — Бљежи, дијете,

испре коња, јате (< јад те) нашо! — Дошбе оту исПиве.— Испре

мене и испре свијег нас прими наљепше поздраве. — Покосите

öвб мало испобуњака. — Заложијо сам нешто двапу. — Пао снијег

до сре ноге, итд.,

3. ТаКО. ИСТО И ОВС .

Т6 е било препрошле године. — Изведи га у прекућу. — Јеси ли

послб препрлату на новине? — Опадоше ми руке држећи те. —
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Окиде ми нос међу свијетом. — Нешто ми се поригуе. — Препос

таљамо да ће Јоко изић љетбс из Бијограда. — Ко (= ако) могу

сланке обит (< одбит), бог ме убио. — Додај ми та поглавач

(< подглавач, јастук). — Oмљери (< одмјери) ода њга, итд. —

запазићемо да се ај налази испред амо, тј. да тај облик може стајати не

само испред речи и облика који почињу сугласником д већ и неким дру

гим гласом, у овом случају вокалом а; да облици ви, име и сл. (2. л. једн.

импер.). Могу стајати и испред речи које не почињу сугласником д, т, ц,

ч и сл., да се облици опе, пе, десе, са (= сад), o (= од), ка (= кад), сре

(= сред), усpe (= усред), пре (= пред), по (= под), двапу (= двапут)

итд. могу наћи и испред речи и облика који на свом почетку имају друге

гласове од гласова којима се ти облици завршавају кад нису окрњени,

тј. од гласова д и т; да се сугласници д и т губе не само у случајевима

као: ддићи (< оддићи) већ и у случајевима као: препрошли (< претпрош

ли), прекућа (< преткућа) итд. Вуково потпруг овде гласи попруг. Ра

није смо видели да сличну ситуацију имамо у случајевима као: двије

дана, повр њива итд. Ако се од форме Кад да пођемо? стиже нормално

гласовним путем до форме Ка да пођемо?, тј. ако се сугласник д покрене

са његовог природног места и одбаци и тако облик кад сведе на ка без

икакве штете по значење, — онда је тиме створена могућност да се овај

нови облик ка употреби и у другим сличним приликама, па и у случа

јевима које гласовно не одговарају наведеној. Ако сам облик ка не може

значити кад и ако се као такав не може самостално употребити за зна

чење када може у контексту (нпр. Када пођемо?), онда је облик ка само

релативно, гласовно самосталан, то је, ако се тако може рећи, зависна

самосталност, зависно постојање, полусамосталност. При томе треба има

ти на уму да је та релативна самосталност потенцијални резервоар за

пуно, морфолошко осамостаљење. Тако је данас форма опе, добивена

преко Čпет ти велим и сличних процеса, потпуно самостална у односу

на форму дпет од које је проистекла, као што је самостална, рецимо, фор

ма добрије према форми добријег, од које је исто тако постала, или форма

себе, добивена преко себет тебе и сл., према форми себет. Мислим да

се овде закључак сам намеће: кад се на било који начин једна форма

измени и сведе на облички нешто друго, онда нова форма постаје мање

—више слободна, самостална и може се употребљавати и у ситуацијама

које нису ничим условљење сем значењем. Ја мислим да није био баш

кратак пут од форме добријег до форме добрије, али је нагомилавање овак

вог материјала, његово ширење, аналошко и слично уопштавање морало

довести до квалитативног прерастања. Мислим, даље, да је ова појава

једна од маркатнијих црта не само ускочког говора већ и многих других

наших народних говора и језика уопште; другим речима, ово је свакако

један од општијих језичких закона који непрестано прерађује језички

материјал у границама значења.

Као што је већ наглашено, значење, тј. одржање значења, може,

разуме се, унети разна одступања у све наведене појаве. Ако је дрво за

секиру предуго па га треба прикратити, човек из Ускока може рећи:

ва е држалица предуга, треба е пошећи, јер је из контекста јасно да

облик пошећи значи подсећи. Међутим, у свакој прилици у којој би се
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значење глагола подинећи могло помешати са значењем глагола пошећи

(са префиксом по, а не под), који, јасно, значи нешто сасвим друго,

глагол подинећи биће употребљен са сугласником д као фонолошка се

мантична дистинкција, што се, разуме се, супротставља гласовној кон

ституцији облика подинећи, тј. гласовном закону да се глас д губи испред

струјних сугласника. Исто тако ће се направити обличка разлика кад

затреба да се значењски одвоји подстpићи од постpићи, дипадати од

дпадати (= оговарати, говорити лоше о некоме), досути од деути,

дтпучити од дпучити итд. Форма пе, те или те (= пет) може бити упо

требљена и употребљава се, рецимо, у бројању: један, два, три, четири,

пе, ше, седам итд., или у реченици Било е то прине пе година и сл. јер

је његово значење потпуно јасно у оба та случаја и у свим другим слич

ним случајевима, док сам за себе тај облик није у стању да пренесе зна

чење. И тако увек. Језик, тј. сва његова изражајна средства, увек се

повија за значењем као сенка за својим објектом. Из овога што је досад

речено о губљењу гласова д и т види се да се они могу, али и да не

морају увек губити у ситуацијама које омогућују то губљење, па после и

ван њих. Тако реченица Сад сам сишла може имати у ускочком говору

ове форме: Са (< сад) сам сишла, Сад“ сам сишла и Сад сам сишла.

Поред Ти си се нешто дрнула сад по старбс може се чути и ... под старбс.

Поред Са ћеш ми платити може се чути Сад ћеш ми плашити (кад се

свака реч изговори одвојено, за себе, разуме се). Исто тако: Ошечени

смо до свијета и ддиечени смо до свијета, диечени смо д свијета итд.

У неким случајевима обичнији су облици без губљења сугласника од

облика са изгубљеним сугласницима; тако ће се пре рећи Од спавања се

не живи него о спавања...

Треба рећи да у овом говору нема појаве да се групе да тј. тс прет

варају у ц у неким позицијама, што се сусреће у неким нашим народним

говорима. Према томе, овде, као што је наведено, имамо само преиiедник

или пријешедник, а никад прецедник, Кусе (< куд се) она телад ђедоше?,

а никако: куце она . . . Нашб ме јад виши о смрти, а никако... оцмрти

итд. Ову појаву ћемо срести у ускочком говору у једној другој позицији

(в. т. 150). , .

168. — У демонстративним квалификативним заменицама као и у

неким другим придевским заменицама у консонантској секвенци кв

увек је изгубљено в, то има морфолошко објашњење, али је на правац

уједначавања вероватно утицала општа тежња за упрошћавањем суглас

ничке структуре речи:

Кака (< каква) му шћер умрије у цвијету живота! — Још је нев

љеш, неко ће му ували (= увалити) каку поруганицу. — Ту гријега

нема никака. — Била 6ђе нака (< наква - некаква) жена и тражила

Милицу. — Дошли некаки људи исПротаре да купују јагњад.

— Његова етака (< таква) природа. — Онакије погани ниђе нема.

— Ако бидне овакије дана, све ћемо рат пожњети. — Наијо се

такије биганица. — Никакављера није била така. — Онакбга чоека

свак жали. — Накога монка нико нема. — Заноћили они у накбга
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(< наквога - некаквог) чоека. — Овакбј земљи није равна ни она

у Мисиру. — Нема накбга сокола надалеко. — Они су никаки љу

ди! — Има ли икака нада да ће оздрави (= оздравити). — Имасмо

нако сто брава мале и велике. — Никоме бог недо (< не дао) овакб

здравље! — Купили смо нако жито — Са овакијема е лако рато

вати. — Нака жена, јазук ! — Не боим се ја таки је, итд.

У узвичној речци какви (која, додуше, гласи и каки), у значењу:

како, држи се глас в: Ја да се с тобом дружим — боже сачувај, какви |

Међутим, у другим позицијама та се група (кв) сасвим лепо чује:

црква, квака, локва, смоква, квала (поред вала), Москва, буква итд.

Глас в је слаб и у групи вљ, па се често и сасвим не чује:

стаљати (Нембј стаљати камен на сир), стаљб, стаља, детаљати

(Не остаљај траг иза себе), постаљати, састаљати (Ено га, са

стаља писмо), престаљати (< представљати; Шта престаља ова

слика?), забаљати, настаљати, забдраљати, устаљати (< устав

љати, Јеси ли га устаљб?) —

али се лепо чује у примерима као: здравље, дрвље, дрвљаник, вљекдвати и

сл. Уместо вљ имамо в: уцрвати се (Месо се уцрвало), поред уцрвљати се,

које је обичније (Месо се уцрвљало); то, међутим, није гласовни развој,

него твoрбена појава.

Глас в се често губи и у овим сугласничким групама:

свр(б): сраб (< свраб), србљети (< сврбљети), засрбљети (Засрб

ље ме длан), осрабати се (Ја се осрабаг о тебе), србеж и сл.;

цв(ј); ћетати (< цвјетати), ћетуља (< цвјетуља; назив за краве

са цветом на челу), Ћетуља (< Цвјетуља; име крави), Ћетко

(< Цвјетко), цбњак (< цвоњак),“ цокдтати (< цвокотати, Цо

коћу му зуби о студени), прцољак (< прцвољак), црк (< црвк;

Ниђе црка), црчати (< цврчати; Шта ти то црчи у тигању?), али

Двијета, цвијет итд. ;

дв(ј): груда (< грудва), грудица, грудати се, грудање, међед (< мед

вјед), међедина, Међед (топ.), али два, двдица итд. ;

св(ј): шедок (< свједок), шедочити (< свједочити), шетовати

(< свјетовати), шетенција (<свјетенција, са секундарним аналош

ким в и 5);

зв: uеза (< џезва);

тв: мртац (мн. мрци), мртачки (Стигла е с мало душе, мртачка),

али мртвик, твој итд. ;

чв: чечар (< чечвар),“ чокнути поред чвдкнути;

вл: подлачак (< подвлачак), доле (< одовле, Још завати одоле),

преоблак (< преобвлак).

158 РСХJ, s.v.

*** РЈА, s.v. čečvar.
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У неким наведеним случајевима можда би се пре могло говорити

о твoрбеној варијанти него о губљењу гласа в (груда, цокотати и сл.).

И у разним другим позицијама нашао би се по који пример губљења

гласа в. Тако се место Мрњавчевићи у Ускоцима каже Мрњачевићи, бђе

је чешће од бвђе,“ даждевњак је сведено на даждењак, исто тако учев

њак на учењак, вјеверица на јеверица, човјек на чдек, Дуњак је вероватно

постало од Дувњак,“ поред чевкија чује се и чекија. Место врускати и

вруштати чује се само рускати и руштати. Познато је да су облици

дбикнути, дбући, дбљеспти и сл. постали од облика обвикнути, обвући,

обвјесити итд. Вук у Рјечнику наводи обршити; ускочки говор не зна за

губљење гласа в у том глаголу, дакле: обвршити (Обвршиio е ко пас).

Неке од наведених појава су потпуно стабилизоване, као груда,

међед, ћетуља, Ћетко, шедок, а неке нису, већ су још увек процесуалне:

цврчати и црчати, цвокотати и цокотати, чвдкнути и чокнути итд.

Ако је истина да се неке од наведених појава могу објаснити самом

природом сугласника у групи, дисимилацијом итд., исто тако је истина

да глас в често ишчезава из овог или оног облика или речи и услед своје

лабаве, каткад врло слабе артикулације, процес делабијализације ове

врсте консонантске секвенце доста лако се реализује у ускочком говору.

169. — Познато упрошћавање сугласника група: пт, пч, пи итд.,

које губе уводну експлозију, потпуно је заступљено у овом говору:

тица, тичји (али лопта), челица, челињак, шеница, шeничан (Љеб о

(= од) шеничнбга брашна мош испећи под пазуом), шеничпште (али

љепши, Љепша е о тебе сто пута. — Изљепша се вријеме; само сам јед

ном чуо: изљеша се, али мислим да је то пре случајно изговорено него

да је то иоле чврста појава), без појаве љевши. Забележио сам и читаву

породицу: љусак, љуштати, љускати, љуснути, љуштити итд. поред

пљусак, пљуштати итд.

Упрошћавања има и у другим групама. Гће (< гдје) се у Ускоцима

уопште не може чути, већ само ђе, а исто тако ниђе, неђе, свуј итд., а не

нигђе, негђе, свугђе. Поред гњирити чешће је њирити, али само гњида,

гњила (врста земље), гњила (крушка или шта друго) итд. Мислим да је

првојанка и сл. постало од првојагњка. Речи као шиндра и карлица све

дене су на шинда (Попуштила шинда па прокишњава) и калица (Полемо

калицу приљеве), карлисати на калисати (= скитати), а Никшић, ник

шићски, пећски итд. на Нишић, нишићки, пећки итд. Боквица је чешће од

брдквица. Бупац и брутац се подједнако употребљавају. Место Пирлитор

чује се Пилатор, а поред пиликтати се, пиликтача чује се и пиликати се,

пиликача и сл. Група тк добро се држи у ускочком говору: ткати, ткем

(нема чем？кем) итд., али се не каже тко (qui), већ само ко (и кô), a

каница је свакако настало од тканица. У Ускоцима постоји топоним

Јечишта; вероватно је постао упрошћавања групе чм, дакле од јечмишта,

*** Несмирени процес у овој речи види се и из Вукове напијалице „кад се

ракија пред ручак пије“: „У чиј смо дом, помогао га господ Бог! Њега и његове

синове и синовце, браћу и рођаке његове, кумове и пријатеље, све ође (подвукао МС)

и све друге, који нијесу овђе“ (подвукао МС).

*** В. РЈА.
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што представља множ. од јечмиште; иначе се за њиву на којој је растао

јечам не каже јечиште, већ само јечмпште. Упрошћавањем је добивено

мема (Задише ме мема) од мемла, тј. мл је сведено на м, иначе се ова

група врло добро држи (млад, млитав итд.). Место шћаг, шћаше, шћера

на (кћи) итд. постоје и форме ћаг, ћаше, ћерана итд. Имена Митар и

Дмитар нису једно име, већ два, тј. онај који се зове Митар не зове се

и Дмитар, и обратно.

170. — До редукције гласовног материјала долази и услед ослаб

љене, пасивне артикулације. Поред облика прдљеће, прдљетбе, прдљетњи,

прољетошњи чује се и прдеће, прдетбе (Долазио е проетбс), прдетњи,

прдетошњи. Глаголи гледати, погледати, пригледати итд. имају још и

ове форме: глеати, глати, приглеати, приглати итд. (Погла кака ти је

та џупа! — Јеси ли глеб Уроша? — Што ме глеаш, јадан? — Нијесан

га глеала. — Он глеа свој посб. — Наглај ми овб дијете, аманати (< ама

нат ти) божи! — Мртва сам умбрна, не могу с очима глеати. — Ја знам

да га ти нећеш ни поглеa (= погледати). — Глеaj да ми они дуг даш о

Митрову дне. — Са ћу ви приглати да једете. — Оћеш ли ми наглеати

кућу док се не вратим. — Не гла се на то, итд.). За први будући дан

од данас каже се шутра, за други прđшутра, а за трећи — прекотар.

Мислим да је овај последњи облик настао губљењем гласа д услед па

сивне артикулације, сливањем два кратка а у једно дуго и додавањем

партикуле р, дакле од прекошадар. Не каже се обезушити се, већ обеуши

ти се (Она ми се игла обеушила). Чдек је постало на тај начин што је

глас в у групи вј као слаб отпао, а затим и глас ј (исп. поедем); такође

постоје и облици: чоечан, чоечнбс, чоечи итд. Предлог преко има, поред

те, још и ове форме: прео и про (То е прб изма. — Бачила решето про

куће. — Нећеш прео мене жива. — Заалугб снијег про Сињавине. —

Стругну прео поља.—Утече прб врата. — Види како е буљук заплишиio

пред нашијег вртача. — Они чоек је дошб иc Протаре. — Не могу ти

више ни просланке. — Бљежи облак прб небеса. — Пружи ми руку

пред совре. — Продан косимо и пластимо. — Преодан ни говеда планду

ју на Пећарцу. — Прошутра ће ни доћи Душан, итд.). Из облика маечак

(Је ли ти мaечак ови капут?), маешак и хип, маешак и машт (каткад и

ир.) — ишчезао је глас л. Глас л је ишчезао и у деминутивно-хипоко

pистичком придеву коишан (Коишан ти је ови бритвулин — Коишно ми

је ово дијете!). У примерима какви су неакав чоек, двавс људи итд. на

губљење консонаната утицао је закон дисимилације.

171. — Као што се глас н, тј. назални елеменат, у неким позицијама

лако развија, тако се у некима доста лако губи, управо укида се назално

прострујавање. Раније смо видели (в. т. 54) да командант може гласити

комадант или командат. Становник села Малинска требало би да се

зове Малинштанин, али се он зове и Малиштанин. За кременштак се

каже кремештак, пантљика је сведено на патљика, пантљичара на

патљичара, бронзин на брдзин, инсан на асан, планинштак на плаништак,

анатемњак на анатењак. Све именице типа домаћинлук, газдинлук и сл.

своде се на форме без гласа н; домаћилук, газдилук и сл. Речи као инте

ресантно, ванредно, имбрет и сл. најчешће гласе без консонанта н, м.
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интересатно, варедно, ибрет итд. Поред редовног макни се може се чути

и маки се. У употреби су обе форме примера типа лежем и легнем, али

нисам чуо паднем већ само панем (Запаните им, па иг живе поватајте,

а не: западните). У изразу јанпм (< ја мним) извршена је дисимилациона

редукција, док је у изразу јамлим извршено дисимилационо раздвајање

без редукције.

172. — Претпостављам да је речца, узречица жими добивена од

жив ми (био, била).

173. — О губљењу гласа ј в. т. 114 — 116.

174. — У погледу губљења гласова, за стране речи важе разуме се,

гласовни закони који важе и за домаће речи, али за њих важе, као што

смо и раније помињали, и неки посебни моменти, у првом реду: каткад

врло велико „прекрајање“ и прилагођавање домаћем терену било због

тога што је непознат организам стране речи, што се добро не дочује

страни изговор, што се добро не запамти или из неког другог разлога.

Тако ће се у речима као што су марширати, балсамиран, рендген итд.

упростити сугласничке групе: маширати, басамаран, ренгел (или плура

лија тантум: ренгеле, исп. ченгеле), при чему је у ренгел извршена још

и дисимилација. Италијанска реч frumentino „прерађена“ је у уpметин

на тај начин што је, пре свега, одбачен глас ф односно в, затим извршена

метатеза (rum -уpм) и ишчезла назализација и, најзад, као и у многим

другим случајевима, изгубљен је завршни вокал о. Као што се види, од

frumentino дo уpметин требало је доста „прерађивања“. Тако је, као

што смо раније видели, и са речима пантбле (< панталоне), летpика

(< електрика), дут, левор, лентро, лентрати се, валида и сл. Вурсаиија

је добивено губљењем гласа т гласовним путем. До интелиран се дошло

путем дисимилације и редукције (на-л, p редуковано дисимилационим

путем). Најпре ће бити да је су дициплина ишчезло путем дисимилације,

а тако и брдвпнг с тим што је вокална секвенца аи претрпела знатну из

мену. У неким страним речима развијају се, као што смо видели, консо

нантски елементи тамо где као да се осети „артикулациона празнина“

или услед ког другог момента. Тако је италијанска реч fazzoletto поста

ла у ускочком говору: варцуле (то што ова и сличне именице може гла

сити и са ту ном, једн. — ствар је морфолошке природе, а не гласовне).

Дисимилација је учинила своје и у речи агар (< аграр). Консонантска

група гб у турским речима изгубила је глас г., тј. две експлозије су све

дене на једну: буљубаша (< буљугбаша). Итд.

175. — Из досадашњег излагања могло се видети да се у речима,

облицима и изразима губе не само поједини сугласници или групе суглас

ника већ и поједини слогови. Такве упрошћене облике (делом као ре

зултат редукције, а делом као реликте старих облика) имамо у глагол

ским узречицама и, тако рећи, скамењеним облицима: виш (= видиш,

Да виш ови ковчег мој), мош, мож (= можем), дли (= хоћеш ли), дј

(= хоћеш), неј (= нећеш), ше (= шеди), ви (= види, Ви ти њега!),

дш (= хоћеш, у изразима: ошди и ошошди), мешчан итд. Слогови отпа

10 Дијалектолошки зборник
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дају каткад губљењем једног од два иста узастопна слога. Тако се, поред

лелекати, чује у ускочком говору и лекати. Вероватно је тако постало и

надољковати се поред надовољковати се. У ускочком се говору, поред

Нећу га изгубити или Нећу га изгубит, може понекад чути и Нећу га

изгуби, Нембј се с киме свади, Шћели смо се напи варенике итд., тј. у инфи

нитиву је изгубљен читав слог, односно наставак ти, јер је контекст

омогућио да тако окрњени инфинитив одржи значење; при томе не треба

сметати с ума ни чињеницу да су инфинитиви на ти у футуру типа гле

даћу поткраћени за тај наставак. Исто тако могло се видети да се губе

слогови или врше разна друга прекројавања у страним речима: левор

(= револвер), пантбле (= панталоне) итд. Већ смо видели како су по

стали неки од ових ситних облика (ви, ше, ај, мешчан и сл.). Најразно

врснија скраћивања извршена су у облику хоћеш: днеш (изгубљено х),

дј, дли, диш, дј је постало од оћ, дли од ојли (ово постоји у неким народ

ним говорима) упрошћавањем гласовне групе. Најкраћа могућа форма

облика хоћеш јесте пуко ш. То сам једном забележио у реченици: Шташ

то? (= шта хоћеш то?). Пре свега морам рећи да то није изговорено

случајно, у говорном поремећају, у празнословљењу, већ је, просто,

тако речено, па се према томе треба односити као према језичкој

чињеници. Ја тај пример не показујем да бих констатовао неки особити

гласовни закон, нешто што је гласовно уопштено, колико да се из њега

види какве све могућности језик крије у себи и колико се све може у

датим ситуацијама економисати гласовним, односно језичким средствима

при казивању онога што се хтело рећи. Ово саопштавам и због тога што

то није, разуме се, одлика само ускочког говора, већ људског говора

уопште као изражајног средства. Мислим, даље, да у томе не треба ви

дети само свођење лингвистичких форми на адекватне семантичне садр

жаје, тј. људску мисао која се увек изнова облачи у овакве или онакве

језичке форме, већ и окосницу на којој су се, током људске циви

лизације, биле битке између писане и изговорене речи, између етимолош

ког и фонетског писања. Ускочки се говор, посред других српскохрват

ских говора, одликује, као што је то већ речено, тиме што непрестано

тежи да фонетске јединице сведе на што мању меру, да мисао што јед

ноставније достави другоме до знања. Ово не треба побркати са епском

бујношћу ускочког говора у приказивању овог или оног момента из

живота. Реч је, дакле, о фонетским, о фонационим средствима за изка

зивање мисли и осећања, а не о самим мислима и осећањима.

176. — Овде дајем једну принципску напомену, која је овде-онде

и досад помињана или се из досадашњег материјала могла видети. Наиме,

као што то бива у језику уопште, представници једног говора увек нађу

могућности да на неки начин упросте нешто што је за изговор тешко,

да нешто прилагоде свом изговору, па да и тешку консонантску групу

учине лакше изговорљивом тиме што изоставе или промене неки од

консонаната, што консонантску групу разбију неким вокалом итд. Име

бившег ганског премијера Нкрумаха заиста је тешко за изговор. Ускоци

су се при изговору тог имена снашли на тај начин што су просто, путем

вокализације гласа н или преко затвореног е задњег реда, развили вокал

е иза гласа н: Некpумак.
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177. — За губљење, управо непостојање неких сугласника (или

вокала) у дечјем говору, важе, разуме се, посебна правила. Али не само

за дечји говор, посебна правила о губљењу сугласника важе и за одрасле

кад се, у извесним приликама, обраћају деци или подражавају дечји

говор. За случајеве као кава, Лаша, баго мле, зато ликино итд. не треба

тражити фонетске разлоге губљењу гласова, већ семантично-емотивне,

тј. хипокористичке, и психолошке. Кава (женско теле, па и теле уопште)

вероватно је постало, као хипокористик, од крава, а Лаина од Лабуда.

Баго мде и зато ликино (= мајчино) јесу хипокористичке форме, хипо

користични вокативи за: благо моје и злато ликино.

Метатеза

178. — Ова се језичка појава сусреће у ускочком говору углавном

у оним размерама у којима се сусреће у осталим новоштокавским го

ворима.

Пре свега, овде наилазимо на метатезе двају гласова:

цкло (Заповpтио праћом па ми сломио цкло на прозору), цклити

се (Цкли се вода), па цакло и цаклити се (Цакле ти се очи, Цакли

се снијег), цкленица (стаклена чаша за ракију), Цака (< Стака)

и хип. Ђака, Цана (< Стана), Цако (< Станко у хип.), Цбле (< Сто

ле), Крцо (< Крсто), урметин (итал. frumentino), урметинбв

(Ја више волим уpметинбв качамак нб јечмени, шенични или ел

дбвни), вође (Боли ме вође, Нека вође остане и Јоко), нбђе (Нође

никад није било чоека), снадбијевати се, превект (< перфект),

агиам (< аџгам), цукати (: куцати; Цука нешто по ваздан), па

према томе и: цук — цук место куц — куц, цукнути, уцукати,

зацукати, распечити се (размакнути ноге, раскорачити се, раскре

чити се) према рашчепити се, итд.

Редовни облик за заменицу сав јесте у ускочком говору: вас (васи

вијек, вас свијет, ваздан, Кöсе по ваздуги дан, По ваздуги дан галами

на чељад, Зноили смо се ваз драго љето, Дала биг за њега вас род и

дом, Пропб ни је кунпијер васколик, итд.), али (са метатезом): сва, сви,

свашточиња.

179. — Метатезирају се не само гласови, било у непосредном или

посредном суседству, већ и слогови: намастир. Додуше, и овај би се

пример могао схватити као и, рецимо, цукати, тј. да су променили места

само гласови м и н, пошто и у једном и другом слогу (ма и на) имамо

исти вокал (а), па није сигурно да су се ту преместили слогови. Али ако

је тачно да су се ту метатезирали сугласници, а не слогови, ипак у језич

ком осећању стоји као да су се метатезирали слогови, а не гласови. То

долази отуда што ми као целине речи осећамо слогове, а не гласове.

У Ускоцима постоји хипокористик (каткад и пејоратив) Шоле, који се,

поред осталога, употребљава и за Милоша. Можда није искључено да

10 k
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је тај хипокористик постао на неки начин метатезом од Милош. Можда

је и меџедина (лек) постало од медецина путем метатезе и замене гласа

ц гласом и, у староцрногорским говорима има медиџина.

Партикуле

180. — Забележио сам ове партикуле у ускочком говору:

ј: тдгај (Јада тогај није не налазило у вијеку. — Дај ми мало о

(= од) тогај. — Мичи се с тогај кревета), двогај, тадај, дндај

(Па и ондај дођи. — Имала сан се помамити ондај), свегај (Имамо

свегај доста), туј (Туј нећеш наћи љуцковине) итд.

Тешко је утврдити шта представља глас ј у изразу валајбогу: 1)

партикулу ј, 2) неки утицај императива типа чувај, 3) краћи облик

3. л. једн. глагола јесам: вала (нека) је богу.

н: тадан, дндан, дослен (Све сам дослен мазала шпорет. — Ђе си

био дослен?), вудијен (Навалићеш иг (овце) вудијен око зарана

ка), овудијен (Немој више ћерати говеда овудијен), онудијен, ту

дијен, нудијен, вудан, овудан, нудан, онудан, отален, диплен, дот

лен, доовлен, дндолен, вечен (Побили су се ону вечен на шеднику.

— Разговарали смо ону вечен. — Доћи ће шутра вечен), тудан

(Ж ђететом тудан пролази), јучен (Јучен је отишб у Биоград).

— Јучен ујутру е дошб са Жабљака), дклен (Оклен си ти, мали?),

довлен (Довлен је моја (ливада)), донлен, диполен (Ето отoлен исије

ци), донлен, таден (Таден бн рече), увечен, довечен (Довечен ћемо

заклати једно јагње), саден (Саден нови (на ови) час да идеш у

село), деелен (Оселен ћемо друкчије), бђен, нађен, вађен, беђен,

неоклен, доклен (Доклен ћеш бити бђен, монче), послијен, пошљен,

пдтљен, кудан, дољен итд.

Ова се партикула из адвербијалних речи преноси каткад и у неке

заменичке облике: Töмен се нијесам надб o (= од) тебе, Ти се нијеси

надала томен, Ја и Гајо смо једини у овомен селу кои не пијемо и не

пушимо.

р: тадар, дндар, садер, садар, тадер, вудијер, тудијер,

нудијер, овудијер, онудијер, никадар (Кукавац црни без никадар

ниђе никога!), кудијер, кудар, овудар, вудар, онудар, нудар, шта

гар (Погледај штагар иг је (голубова на орању)!), прекотар, нбђер,

вођер, икадар (Ја сам кукавица без икадар икога!), дедер, видер,

дбђидерте, увечер, енедер, дајдер и др.

к: садек, нбђек, вођек, бјек, дољек, гдрек (Јеси ли била горек?),

дндак итд.

зи: њбјзи (Да јој даш вас свијет, њојзи опет није доста).

де: виде (< видиде), дајде, донесиде, деде итд.
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Уп. и дометке при тепању животињама, одн. пpи подстицању,

мамљењу, вабљењу и сл.:

ма: бижома, гарома, шарома, жутома, шатома, зељома, куцома,

бљелома итд. ;

ец: прутец, галец, јелец, рамец, борец, шарец итд. ;

eи: галеш, бореш, јелеи итд.

Као што се види, разне партикуле могу се лепити на исти облик:

саден — садек — садер; кудијен — кудијер; овудан — овудар итд.

Број форми исте речи знатно се повећава додавањем партикула:

сад, саде, сада, саден, садер итд.

Није без интереса ни то да иста особа у разним приликама употреб

љава исту реч са разним партикулама: довечер, довечен итд.

Из наведеног материјала се види да нека реч или облик може

бити са комбинацијом партикула: дајдер.

Партикуле обично не уносе никакву промену у значење речи на

коју се додају. Ипак би се, чини ми се, могло рећи да императивна пар

тикула каткад чини заповест нешто чвршћом, изразитијом. Разуме се

да партикула де престаје бити партикула и постаје императивна речца

чим се употреби самостално: Потегни, де! — Претвори (= послушај), де!

За појам „ево ти“, „узми“, „дајем ти“ у Ускоцима постоји речца

на: на ти. Место ове речце, у говорима морачко-колашинским, дакле у

говорима суседним ускочком говору, може се чути ма. Све ми се чини

да у узвицима шарома и сл., који служе за вабљење паса (= шарове,

дођи да ти дам да лочеш), место речце на имамо речцу ма претворену у

партикулу. У сваком случају то ма данас у ускочком говору функциони

ше као партикула показане категорије речи. Томе треба додати да део

речи на који се додаје ма представља свакако хипокористички вокатив

назива дотичног пса: шаро је вок. од шаро (= хип. од шарбв), гаро је

вок. од гаро, што је опет хип. од гарбв, итд. У узвицима шарома и сл.

измењена је, очигледно, акценатска слика у односу на ону коју сад по

казах (шарома: шарома, тј. шаро, ма). Она чак може бити и друкчија,

наиме читав први део овог узвика може бити акценатски неутралисан,

а последњи део (ма) примити на себе сву акценатску силу, што је сасвим

у природи узвика: шарома, гарома итд.

Партикуле ец и еш могле би се и друкчије схватити него што сам

показао. Наиме, форме пруте, шаре, гале итд., које као такве и само

стално постоје, представљају, у семантичном смислу, вокативе. Па и

облички оне јесу вокативи типа брале (ном. брале), Миле (ном. Миле).

Ако је тако, а по свему изгледа да јесте, онда би се партикуле ец и еш

(галец и галеи) имале свести на ц и ш. Ја сам ипак задржао форме ец

и еш због продуктивности ове форме ових партикула, тј. уколико би

биле употребљене за коју другу категорију речи или облика, оне би биле

употребљене у форми ец и еш, а не у форми ц и и, што значи да су се

као такве већ оформиле примивши вокативни наставак е и осамосталиле

за функционисање. Треба додати да и ова врста узвика (борец и бдреш),
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као и она за бављење паса (шарома), има хипокористички дозивни ка

рактер; све су то хипокористички вокативни узвици.

Консонантске варијације

181. — На консонантске варијанте наилазили смо досад више пута:

пöј — поћ, ној — нбћ, свуј — свуд, пуштен — пушћен, сретан — сре

шањ итд.

Прегледаћемо овде још неке случајеве у варирању сугласника,

да би се видела природа тих случајева.

Као што се могло видети из досадашњег материјала, разноврсни

су чиниоци који доводе до појаве варијантних консонаната у појединим

речима и облицима или у групама речи и облика. Каткад је тешко одре

дити разлоге који су условили варирање или промене сугласника.

182. — Колебања су нарочито уочљива у експресивним, ономато

пејским и сл. речима. Колико год су неодређена, она нису произвољна,

па се тако ствара свест о алтернантним паровима гласова и изван позна

тих позиција (јотовање, једначења сугл. и сл.).

ћöппти — шдпшти (Ћопи га једном = Шопи га једнбм), Дреко

— Дрвцо, чагрљати — иагрљати, чагрљнути — иагрљнути, чепрка

ти — чепрљати, иаракнути — гаракнути, разбучити (Иа, раз

бучио те вук! — Ко е разбучио ово писмо?) — (каткад) разбуци

ти, одбучити (Одбучи ми мало карте) — (каткад) одбуцити, пљака

ти се — плакати се, шлдптаница — шљдштаница, блека — бљека,

наћућукати—натутукати, грецати— грезати, пљуснути— пљуц

нути, грчати—крчати (Грчи ми нешто у дробу), векетати—меке

тати, вечати— мечати, букати—мукати (додуше, са малом дифе

ренцијом у значењу), мумлати — мумљати итд.

Али се не сусрећемо само са примерима у којима стоје један према

другоме два различита сугласника, већ и са случајевима у којима је

додат један сугласник, што може чинити утисак секундарног, факул

тативног сугласника:

гđкати — гракати, вечати — вречати, врчка — зврчка, врчати —

зврчати, па и врц — звpц и врца — звpца, кленто (< клемпо) —

шкленто, љусак — пљусак, љуштати — пљуштати, љуштити

— пљуштити, љуснути — пљуснути и сл.

Као што се види, гласовна диференција настаје овде већином

услед ономатопејске природе наведених речи, а не услед гласовних ути

цаја.

182а. — Прегледаћемо неке сугласничке односе:

л — љ -

плдска — пљдска, расплаштити — распљоштити, шлдпас — шљд

пас, шлам — шљам, ларга — љарга, табла (ређе) — табља, ваво

лити — вавољити, мали — маљи.
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Формамаља, чак (као што смо већ видели) и маљ (Птро, маљ- Од,

маљ. — Маљи-маљи-маљи! и сл.), дугује свој постанак хипокористич

ком расположењу, као што је у другим приликама нека друга форма

може бити условљена неким другим емоцијама.

Н — Њ:

таванак — тавањак, ранка — рањка, чланак — члањак, рундбв

— руњдбв, зрнбка — зрњбка (али према зрња не постоји зрна),

дрински и дрињски, сукнен — сукњен, бренце — брењце, сапутни

ца — сапутњица, бина — биња (лепа кућа), свашточина — свашто

чиња, гладниковић — гладњиковић и др.

JI. — Њ .

одрљати се — одрњати се, дроља — дроња, крпљеж — крпњеж

(поред редовног крпеж), шљежаница — шњежаница.

Н — М. :

женска — жемска, санс — самс, синсија — симсија, шeншир —

шемшир, након — наком, план — плам.

О овим појавама в. и т. 183. Облик након је обичан, а за облик

наком, који се појављује поред након, у РЈАК-у се (s. v. nakon) каже:

„како се развило му наком, то није јасно“. Међутим, граница између

ова два гласа није такве природе да би онемогућавала њихово међусоб

но претапање. Ми смо већ видели да у случајевима као сланка глас м

прелази у н и да су гласови м и н напоредни у случајевима као шеншпр

и шемшир. Ове и сличне појаве могле су, мислим, утицати да се појави

напоредност Гласова м и н и у случајевима какви су након— наком, план

— if/ECI. M. И СЛ.

с — Ц:

преверанс — преверанц, санс — санц, винанс — винанц, раса — (ре

ђе) раца, трускати — труцкати.

3 — С.

пензија — пенсија, мауз — маус.

Д — T:

лебедина — лебетина, ландарати — лантарати.

д — г:

ландарати — лангарати.

д — ђ:

мирддија (грч. Моходиб) — мирдина (лепо јело), вркадела — врка

ђела.
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Крај облика људи овде не постоји и облик љуђи.

к — пi -

кроз — проз.

К — T :

чакма — чатма.

Н. — К:

инсан — иксан.

Г — Ж:

калијег — калијеж.

III. — Ч:

шкуљ — чкуљ, шкољ — чкдљ.

Иако је облик чкола некад и могао постојати у овом говору, данас

се уопште овде не може срести, већ само облик школа.

ш — и .

ташунати — ташунати, Гашо — Гашо.

If – ћ:

шајни — ћајни.

Појаве ове врсте Милетић“ објашњава на тај начин што конструк

тива, услед појачане артикулације, прелази у семиоклузиву. У осећању

ускочког човека облик ћајни стоји као хипокористик према облику

шајни и поред тога што и сам овај облик често улази у ред речи којима

се изражавају нежна, емотивна осећања; ћајни, дакле, представља сте

пен хипокористичности у односу на облик шајни.

ц — ћ:

Цана — Ћана, Цака — Ђака.

У вези са овом појавом треба рећи две ствари: 1. да су Цана и

Ћана два имена, а не дублет, и 2. ја мислим да је форма Ћана настала

хипокористичким путем од форме Цана, па се после осамосталила као

посебно име

ђ — ћ:

ђусто — ћусто.

Ж — Џ:

жандар — иандар, жандамерија — џандамерија.

100 ЦГ, 363.
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К — Г. .

киљан — гиљан, кич — гич.

ј — в.:

јуpцуп — вуpцут.

II — B .

ципцијо — цивци“o, oпсик — двспк, дпсеница — двсеница, копча —

кдвча, чипчија — чивчија.

б — в.:

Дрдбњак — Дрдвњак, прова — (данас и) проба.

ц — ч:

бацати (ређе) — бачити, прдбацити — прдбачити (Пробачи ми

ту шéду).

П — ц:

зита — зица.

Ш — Ч:

Лебршник — Лебрчник.

г — д:

згрштити се — здрштити се.

Д — Џ:

бада — баца (слабо, кржљаво женско дете).

ц — џ:

медецина — медецина.

ш — ћ:

шућети — ћућети.

М. - B -

баглама — баглава.

м — б:

миганица — биганица.

p — л:

чапријез — чаплијез,“ размрезгати — размлезгати (разбити).

t — ч:

млатуга — млачуга.

* У „Ботаничком речнику“ Драг. Симоновића, Београд, 1959, стр. 55, наве

дени су и ови називи за поменуту биљку: чаплијез, чапљан, чепљез, чаплез, чапљез,

меплиз, чеплијез, чепријез, чеприс.
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Ч — В. -

ушеченије — уићевени?е.

ц — ђ:

Маџар — Мађар, Маџарска — Мађарска.

iii — ж:

кушљо — кужљo (= мршав коњ).

JТ — В :

мигалица — мигавица, али само куцалица (а не и: куцавица), само

ћување (а не и: ћулање или ћуљање).

p — ј:

чарна — чајна.

Ова се реч чује само у песми у форми чарни, -а, -ö, док сам форму

чајна забележио као усамљену појаву (Ђевојка е чајну гору клела).

Напоредност постоји не само међу појединим сугласницима већ

и међу појединим сугласником и сугласничком групом (згрштити — згр

чити) или међу сугласничким групама (каштиг — кастиг, каштигани

ца — кастиганица, каштигати се — кастигати се).

Секундарни сугласници

183. — Раније смо рекли да ускочки човек у извесним речима,

обично страног порекла, осећа као неку празнину, недостатак, непот

пуност, артикулациони вакуум, и на том месту развија, ради отклањања

тог вакуума, „недостатка“, назални елеменат типа гласа н:

комендиа, комендијаш, комендијашица, комендијати, прокомен

дијати, шеншпр, цинција, легитиманција, цингар, кдменсија, ин

брет (тур. ibret), транболос (тур. trablus),“ контбн (франц.

coton), сунтреш, сунтрешати (млет. sopresar), кунбура (тур.

kubur), лентро, лентрати, лентрање (млет. retrar) и сл.

Придеви као аустрински, полицински и сл. стекли су глас н према

придевима типа дрински, а у дктбнбар тај глас је унесен вероватно према

сетенбар и називима других месеци који имају назални глас на одгова

рајућем месту. Пошто нисам могао утврдити шта је од керекада и керен

када примарно а шта секундарно, то не могу ни рећи да ли је глас н у

једној од тих речи примаран или секундаран. Слична је ситуација и са

глаголима гингати и гигати.“

*** ТСХJ: traboloz, trábolos (грч.), тур. trablus, 620.

*** Исп. те глаголе са оним што је речено у РЈА s. vv.
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184. — Секундарно р имамо у случајевима као: штранта, штран

пати, сурбаба“ (стара неудата девојка), варцуле (итал. fazzoletto) и сл.

185. — У облицима ждракати, ждракнути развило се

секундарно д, док секундарно псусрећемо у примерима: диштета, ди

штетити, опсигурати, поред облика без п. Секундарно л у примерима

као борлијати (исп. бдрија) вероватно се развило према глаголима типа

ћарлијати. Секундарно л у речи такултн (итал. taccuino) развило се

према примерима као бритвулин (итал. britolino), а в у овом последњем

примеру (бритвулин) према бритва. Што у речима као брдква, брдквица

(млет. broca) имамо секундарни глас в, то је свакако последица утицаја

именица као црква, смоква и сл. Глас л у лунбрела у ствари је преузети

романски члан л (исп. итал. lºombrello, франц. lombre и лат. umbra ).

Глагол покиснути потпуно се уклопио у систем облика глагола стиснути,

па, нпр., у аористу има покиског (м. покисог), покиште као стиског, стиш

те, поред, наравно, покиснуг и стиснуг; отуда имамо и секундарно к

у глаголском придеву радном у м.p. покиско (као стиско) м. покисо,

поред, наравно, покиснуо. Поред глагола дајанисати, дајанисати се,

непроменљивог придева дајан (дајан бити) према тур. dayanmak, у ус

кочком говору постоји тај глагол и са накнадно развијеним гласом д:

дајандисати се. Секундарно д сусрећемо и у глаголу даврандисати (тур.

davranimak), које је овамо унесено вероватно из претходног глагола

(дајандисати), поред давранисати и са метатезом дарванисати. — Се

кундарно т (или утицај талијанског језика) налазимо у иментовати,

затим у пиликтати се, пиликтача и сл.

*** Облик субаба је сасвим јасан (исп. нпр. сукpвица), али није јасно зашто се

овде развило секундарно р. Милетић (ЦГ, 392) има, поред шкудела, што постоји и

у ускочком говору (шкудела), и шкурдела, што не постоји у ускочком говору, али

чему се, у извесној мери, приближује оно сурбаба.





ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ

186. — Овде ћу, разуме се, дати само неке напомене о појединим

појавама из ове области ускочког говора пошто се у битним принципима

грађења речи овај говор, као што је то само по себи јасно, не разликује

од других наших говора ни од нашег књижевног језика.

187. — Велика творачка моћ гласа и у области хипокористичности

већ је поменута

188. — Изнећу овде исцрпније свега један пример који показује

да је просто неисцрпна могућност образовања у области хипокористика,

пејоратива, аугментатива, деминутива итд., при чему се врше промене

у основи или корену и користи целокупним фондом суфикса, свим је

зичким средствима. У вези са именом Гаврило забележио сам ове форме:

Гајо, Гашо, Гашо, Гајан, Гашан, Гашан, Гајшан, Гајшан, Гајшкан,

Гајшкан, Гајаш, Гајаш, Гаица, Гаиша, Гајун, Гаиџа, Гајџа, Гајунко,

Гајолица, Гаић, Гаенце, Гаенка, Гаенчица, Гако, Гајко, Гајкић,

Гајур, Гаур, Гашко, Гашко, Грашко, Грашко, Гашкан, Гашкан,

Гале, Гајдан, Гајдар, Гајдур, Гаџо, Гајда, Гајдаш, Гајдаш, Гајдош,

Гајош, Гаша, Гавро, Гаврош, Гашун, Гашун, Гаћур, Гашур, Гашур,

Гáцо, Гацко, Гациле, Гагиле, Гашкиле, Гашкиле, Гашиле, Гаши

ле, Гаћиле, Гајашко, Гаћа, Гаћо, Гаљан, Гаљашко, Гага, Гаља,

Гаго, Гашунко, Гашар, Гашар, Гајче, Гагица, Гиго, Гајган, Гајкан,

Гаган, Грго, Гргур, Гајуша, Гајка, Гајуљак, Гашулин, Гашулин,

Гакулин, Гајулин, Гагулин, Гајоша, Гацун, Гацурак, Гајурак, Гаш

ман, Гашман, Гајован, Гајдован, Гајдурван, Гардован, Гавран,

Гајандра, Гајанда, Гаврљак, Гајушина, Гавушина, Гајдара, Гајај

лија, Гајура, Гајудра, Гајчура, Гајурина, Гаетина, Гајчина, Гајо

ња, Гавраиле, Гавричеле, Гавриле, Гавриловски, Гавриловић,

Гајдарина, Гајдарчина, Гајански, Гајшурда, Гашурда, Гашурда,

Гајунетина, Гајуретина, Гаћуретина итд.

Ако се томе дода и акценатска разноврсност коју за собом могу

повући и повлаче хипокористичност, пејоративност и сл. (Гајун поред

Гајун, Гајдар поред Гајдар, Гашур поред Гашур, Гашун поред Гашун,

чак и емотивно Гаврило поред мирног Гаврило итд.), онда се број форми

многоструко повећава. Те се форме, наравно, не могу сматрати нормал
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ним изведеницама, твoрбеним типовима; пре би се могло говорити о

слободи мењања облика речи у тепању, иронији и сл.

Ја сам горе рекао да је овај систем образовања неисцрпан. То до

лази отуда што једна изведеница постаје основа за многоструко гранање,

готово у оноликој количини колика је суфиксална количина нашег

језика, а свака од тих нових изведеница опет постаје база за многострука

образовања.

Већ је речено да сваки хипокористик под извесним условима може

бити пејоратив (нарочито у иронији) и обрнуто — сваки пејоратив може

под тим условима бити хипокористик. То, разуме се, не значи да ове

две категорије значења нису довољно издиференциране и одвојене,

већ само то да њихов модални садржај зависи од околности и мотива

употребе. Из онога што нам показују неки примери наведеног материјала

може се, пак, видети да у језику може постојати и симбиоза, сједиње

ност деминутивног и аугментативног, тј. хипокористичног и пејоратив

ног, не само са семантичног гледишта већ и са чисто формалног, језич

ког гледишта. Тако је, нпр., у форми Гашудра спојено деминутивно и

аугментативно, односно хипокористично и пејоративно.

Не само Гаврило већ и друга властита имена могу имати много

бројне деривативне форме, нпр.: Жарко: Жајо, Жајо, Жаро, Жаћун,

Жарун, Жаћко, Жале, Жале, Жариле, Жарое, Жаћан итд.

Показано мноштво форми није својство само властитих имена.

И разне друге речи, као што је већ речено, могу, под одређеним усло

вима, долазити до ове деривационе разноврсности: брато, брацо, брале,

брашо, брацко, брајан, братић, брашан, брајо итд. Романски предлог

contra претворио се овде у карташкој игри у именицу контра. А ова је

именица после—услед доста честог и раширеног картања међу Ускоцима

и услед разноврсних расположења играча у току игре — развила доста

велики број чланова своје породице: контрица, кднтруља, контро,

кднтраћ, контричица, кднтрурда, кднтренда, контретина итд.

Таквих примера могло би се навести много, али је, мислим, и ово

довољно да се види како се врше лексичка образовања у одређеним

животним условима.

Кад су у питању тзв. „обојена“ (модална) грађења, онда се мора

рећи да изведеница не мора увек имати везе са речју којој служи као

хипокористик, пејоратив и сл. ; по свом гласовном саставу то може

бити и често јесте сасвим нова, друга реч или реч која једва асоцира

и неку формалну везу. Од таквих случајева забележио сам у ускочком

говору ове: Петар — Злато, Видосава — Цица, Гаврило — Родо, Ста

нислава — Гиша, Милија — Дано, Раде — Дреко, Велинка — Беба,

Милица — Ика, Цмиљана — Цика, Луција — Лила, Милосава —

— Шума, Радбјка — Маша, Станица — Маја, Милан — Гуља,

Сáво — Мрдеља, Вукосав — Кошо, Никола — Ћићо, Сека — Дуја,

Душан — Дуко, Радисав — Шбле, Милосав— Мбио, Сава (ж.) —Дада,

Микаило — Шпицо и многа друга. Као што се види, поводи који воде

до ових образовања врло су разноврсни и разнородни. Све ове форма

ције или бар неке од њих имају факултативан карактер и привремен



Ускочки говор 159

век, а обично се употребљавају у оквирима села или, још чешће, у ок

вирима породице, израставши у надимке и функционишући често као

друго име, надимак, — њихов век се протезао на век Нњихових носилаца.

189. — Нека образовања само су сазвучја, гласовна пратња (гла

совно подударање, сликовање, римовање) других речи, а употребљавају се

ради експресије, сликовитости, као израз сажаљења, осуде, нежности

и сл. На пример: Милисав — јадисав, Радосав — јадосав, Радисав —

јадисав, Љубисав — јадисав, Никола — јадола, Милија — јадија, Радоe

— јадоe, Милосава —јадосава, Станисава —јадисава, Милица — јадица,

Радован — јадован, Раде — јаде, Ристић — јадић (или: Није Ристић нб

jáдић), Радовић —јадовић (или: Није Радовић нб јадовић), Радан —ја

дан (или: Мој Радане— мој јадане!), Радбјка —јадбјка, ђевојка—јадбј

ка (и у форми: Нијесу оне ђевојке но јадбјке, а и — са извесном осамо

стаљеношћу —: Иди зови оне јадбјке, при чему се мисли на уцвељене,

ожалошћене девојке, обично сестре), Станбјка — јадбјка (и: Није она

Станбјка нб јадбјка), Милбјка — црнојка, радити — јадити (Не ради

но јади), па онда: Бећко — срећко, Бећо — срећо, Којо — бојо, Мато —

злато, Кадуша — радуша, Загбрка — радбјка, Радован — крадован

(= крадљивац), или ћдрован (= слепац, који ништа не види, којему је

болесно једноко), или кркован (=који „крка“, много једе), или блесован

(= блесав), или гадован (= нечовек), или срећован (= „дивна моја сре

ћа“) или доброван (= човек срећне руке или онај који чини добро),

или— читав низ скаредних речи са овим другим делом римовања(-ован)

итд. Овамо свакако иду и образовања ове врсте: радача (Подај косу

радачи, а ти шfеди па плачи, тј. дај нешто што ти је за рад јако потребно

или што треба веома да чуваш — некоме ко би радо хтео да то има, и

онда ти ништа не остаје до да се секираш, „да плачеш“). Затим и овак

ва грађења: јадо-бвце, јадо-Милосава, јадо-Никола, јадо-пас, јадо-грабу

ље, јадо-син, јадо-пријатељ јадо-чдек (= jaдне, кукавне овце, несрећна

Милосава итд.) итд.

Ова образовања нису стална језичка појава, већ имају тренутну

вредност и живе од случаја до случаја, тј. не употребљавају се као са

мосталне речи. Њихова фонациона корелација је очигледна, па према

томе и њихова гласовно-значењска узајамност и целовитост. У неким

случајевима није, истина, искључено њихово осамостаљивање. Ако се

реч блесован није осамосталила поред речи Радован, осамосталила се,

како се мени чини, реч јатка поред речи мајка. Сам живот — погибија

момака у непрестаним борбама, а и умирање природном смрћу или каква

друга несрећа која би задесила мушкарца-сина — избацио је на површину

напоредност, лексичку корелацију мајка — јатка, која је, као што се

види, сасвим у духу образовања која ту горе поменух. Члан те дихото

мије јатка, будући да је цео израз имао велику фреквенцију, могао се

с времена на време одвајати из поменуте свезе и постепено се осамоста

љивати. Он се тако и осамосталио; реч јатка данас функционише у

ускочком говору као ознака тешко уцвељене мајке; ово основно значе

не после се проширило, тако да та реч, поред тог значења, може значити

и уопште уцвељену жену, ма које женско биће, тј. генеза овог значења
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ишла је у Ускоцима овим путем, а не обратно — од општег значења ка

посебном и појединачном, како би, по природи ствари, требало претпо

ставити. На овај или сличан начин отрзала су се поједина од ових обра

зовања из корелативне уланчености и почињала да функционишу као

самосталне речи. Иначе, уопштено говорећи, она су, ова образовања,

као што је већ речено, факултативна и привремена, а могућност њихо

вог образовања, баш зато што су привремена и условљена, нефиксирана,

неутврђена — ничим није ограничена.

190. — У експресивном типу са наставком о разликујемо:

1. хипокористично: брато, брацо, Дујо, Грујо, вујо,Бајо, Мијо,Злато,

póдо, вбко, Дано, попо, љебо (Качамаче, сити боче, куку, љебо!),

скрббо, Кбио, Гашо, Перо, Вуко, Бошо (од Бошко), мршо (мршав

мушкарац), Мршо (од Мрдеља), Yио, Мбио, Мишо (од Милош),

Ико, Иuо (од Илија), срећо, благо, драго, гаро, шаро, зељо, шато,

јаро, зеко, дбро, Ђујо, Мујо, Пејо, Којо, Брајо, Мићо итд. ;

2. редовна имена: Мато, Перо, Мишо, Гајо, Рашо, Бајо, Мујо,

Мићо итд. ;

3. мушкарци с неком изразитом особином или у неком стању: блесо,

ушљо, шмбкљo, шмркљо, ћоро, црњо, јадо, трањо, дрбњо, брко,

бало, плећо, збћо, мршо, мрчо (несрећник), ћбсо, женско (човек

женских особина), дбмо (добар домаћин);

4. онај који воли нешто да чини:

женско, луњо и сл.;

Са наст. е имамо:

1. хипокористично: брале, Жале, Ђбле, Раде, Миле, Селе, Дуле,

Вуле (од Вукосав), Иле (од Илија), Шале, баче, младе итд. ;

Случајеви какви су брале (: брат), Дуле (:Душан), Жале (:Жарко)

и сл. упућују на закључак да је може бити правилније рећи да ту имамо

посла са суфиксом ле него са суфиксом е“.

2. редовна имена: Раде, Миле, Вуле и др.

Као што је познато, наставак а је универзалан (грч. Жборб, лат.

rosa, pyc. голова, чеш. stafena, итал. casa, шпан. Valencia, српскохрв.

жена итд.) и употребљава се и у овом говору, поред других случајева,

и за коренско грађење разних категорија женских именица:

1. хипокористично: сека, сеја, села, Сека, Зага, Маша, Дара, Дана,

Злата, иула, шила, лила, Мика, Ика (од Милица) итд.,

2. редовна женска имена: Сека, Злата, Маша итд. ;

“ исп. цг, 187; в. и го, 362—363.



Ускочки говор 161

3. (и са јотованим сугласником испред наставка а) она која се од

ликује неком особином:

шара, гаља, рога, мрка, зрња, прска, чупа, ушља, глиба, тута,

гуча, шуша итд. ;

4. (и са јотованим сугласником испред наставка а) конкретне и

апстрактне именице ж.p. са значењем које носи у себи корен:

нбса (ношење за опкладу или у игри), воза (направа за затезање

основе при навијању на вратило), жеђа, глађа,“ прођа, тврђа, крађа,

мећа, суша, грежа, тежа (= невоља, мука), мужа, стрижа итд.

- Као што се види из наведеног материјала и као што је то иначе у

природи нашег језика, овде има напоредних образовања на параметру

мушки — женски род: гуча — гучо, тута — туто, шуто — шута

итд., од којих су нека обичнија (и примарна) у женском роду: тута,

гуча, а нека опет у мушком роду: шуто.

191. — Наставак ић продуктивнији је овде него у књижевном језику

у области именица којима се казује припадност некој врсти, роду људи

извесног квалитета, па онда и свака јединка те врсте, рода, поред то

га овде спадају неке упитне именице образоване овим наставком и још

IIОНСКе .

кољеновић (онај који припада добром, квалитетном роду људи,

па онда и: добар, честит човек уопште), чојковић, добровић, кућић,

диаковић, поштењаковић, савардаковић, баздовић, бежљебовић, ни

коговић, чбвовић, јадовић, бiовић, головић (и презиме Головић), беску

ћић, гладниковић и гладњиковић, ничеговић, дграшенић, дграшеновић,

пашаковић, ђаволичић, реповић, репоњић, тртичић, дбмовић, ју

наковић, гордгановић, трањовић, скоруповић, срећковић, благдшевић,

паметњаковић, мајковић итд., овде треба поменути и знатан број

ружних именица ове врсте на наставак ић; затим упитне именице као:

чеговић, кдговић, именице којима се означују неки родбински односи:

сестрић, ђеверичић, ујаковић, стричевић и сл., па онда и друге именице

са овим наставком: драговић, побратинковић, мојашевић (припадник моје

породице, игре, партије и сл.), копитовић (онај који пита), вукотић,

братовић итд.

Продуктивност овог наставка у овој врсти именица практично је

неисцрпна. Привеже ли се за некога нека активност или неко својство,

лако се онда створи и именица с овим наставком. Ако неко, нпр., воли

да гребе котлове, лако му се може десити да за њега кажу: котловић

или гребовић или шта слично. Ова именичка продуктивност олакшана

је, у свом повратном дејству, великом одговарајућом презименском

продуктивношћу. И кад би се једном уврстиле као заједничке именице,

оне су могле лако прерастати и прерастале су у презимена. Иако није

* Ова је именица добила глас ђ према именици жеђа, а не зато што је имала

наставак ја, односно што јој је основни сугласник јотован.

11 Дијалектолошки зборник
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лако увек одредити које су од ове две врсте именица пре постале, у не

ким случајевима се ипак лако види да примат припада заједничким

именицама, на пример несумњиво је да су прво настале именице бабовић,

кршикапић, головић па онда презимена: Бабовић, Кршикапић, Головић

и сл., иако и обрнуте појаве нису искључене.

Кад су већ дотакнута, нека презимена у Ускоцима, у свакодневним,

неслужбеним комуникацијама, имају двојаку форму: са наставком ић

и без њега: Рубежић и Рубежанин, Кршикапић и Кршиката, Стджинић

и Стожина, Чдгура и Чдгурић, Ашанин и (ређе) Ашанић, Котлица и

Котличић, Варакача и Варакачић, Пљачкара и Пљачкарић, Гуља и Гуљић

(надимци) и др. Има, разуме се, презимена која се не завршавају на ић

и која немају своју варијанту на ић: Барац, Пуцар, Лопушина, Луковац,

Струњаш и др. Према мом осећању ових презимена, а и према њиховој

употребној вредности, биће да је наставак ић у њима секундаран и ана

лошког порекла, тј. да су форме Стожина, Рубежанин, Кршиката —

примарне. Само по себи је јасно да се презимена у овом делу наше земље

претежно праве помоћу суфикса ић. За Ускоке би се могло рећи да је

готово искључиво тако, сем случајева на које смо већ указали. Међутим,

— услед разних додира, а и мешања, особито у последње време, пред

ставника разних крајева наше земље, а и услед разних других момената,

Ускоцима нису непознати ни други начини грађења презимена, надима

ка и сл. Поред презимена као Стджина, затим хипокористика Гаврилов

ски, што сам већ показао, ја сам чуо како су једну девојку, Мару Була

товић, назвали једном приликом: Мара Булатска. Ово је сасвим разум

љиво: кад представници једног говора почну излазити из оквира свога

пребивања и залазити у друге крајеве, и обратно, онда се и говор тог

краја почне изливати из свог дотадашњег корита и стицати нека нова

својства. Међутим, као што смо рекли, наставак -ска (-шка) не мора

бити необичан у презименском опредељивању женских особа у ускочком

говору“, нпр. Марија Рубешка, Луција Ашанска, Стана Пуцарска,

Станица Гигашка, Јована Струњашка, ђевојке Струњашке и сл., а

још мање у другим посесивним случајевима: куће ашанске, њиве рубешке

и сл., али не и: њиве станићке, већ: њиве Станића. Према томе, женска

особа из овакве породице може се, у свакодневним говорним комуни

кацијама, подједнако презивати на ова три начина: Марија Рубежанин,

Марија Рубежић и Марија Рубешка.

Треба овде додати да се појаве у презименима као Јелићева и Је

лићка не сусрећу у ускочком говору.

192. — Сваки крај има своје називе за разне домаће животиње.

Сви су ти називи углавном образовани истим или приближно истим су

фиксима. Диференција је, наравно, у томе што је сточарство у разним

крајевима различито и неједнако развијено па је различита и продук

тивност ових наставака. У овом планинском крају има, као што сам

већ рекао, доста оваца, крава и волова, па су најчешћи и наставци којима

се граде називи тих животиња. Као и другде, наставак у називима крава

јесте уља:

* Сличну појаву показује и Ј. Вуковић (ГПД, 81) за Пиву и Дробњак.
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расуља, красуља, прутуља, шаруља, јатуља, гдлуља, ћетуља, ди

вуља, кусуља, бљелуља и бјелуља, мацуља, рамуља, јелуља, жудуља,

крилуља, зекуља, сивуља, озинкуља, здруља, видpуља, перуља, кдлу

ља итд. поред наставка уша: баљуша.

Претпостављам да је овде дошло до наставка уша уместо наставка

уља, који је редован, зато што се форма баљуља морала дисимиловати и

да је, место суфикса уља, ту згодно притекао у помоћ већ постојећи

суфикс, сродан не само формално већ и суштински.

Наставак у називима волова јесте она:

јелоња, прутоња, рисоња, бброња, дивоња, красоња, шароња, јатоња,

галоња, ћетоња, кусоња, бљелоња и бјелоња, мацоња, рамоња, ко

лоња, жудоња, крилоња, звкоња, рудоња, златоња, вилоња, сувоња,

баљоња (поред чешћег баљен), пероња, дугоња, видроња, мркоња итд.

Називи овнова завршавају се на разне суфиксе, или на аљ: зрнаљ,

рудаљ, звонаљ, шутаљ, жутаљ, мркаљ, гриваљ, кусаљ (и свака друга

мушка животиња куса репа), скобаљ, скубаљ, или на ак: гаљак, чуљак,

или на ац: шарац, или на ичко: бљеличко или бјеличко, или на ушко: ка

лушко итд. Називи оваца, као што је већ наведено, имају углавном фор

мант а : гаља, руда, шара, ковча, вранбка; затим, наставак ка: ђерданка,

сапунка, на наставак уша: мркуша, потркуша, калуша, јалдвуша и др.

Кобиле на крају својих назива обично имају завршетак уша: дору

ша, зекуша, ђогуша, врануша (поред чешћег враница) итд., док су суфикси

у називима коња — разнородни: дорат, зекан, кулаш, мркбв, вранац,

шарац, путаљ и др.

Називи паса завршавају се најчешће на ов: гарбв, шарбв, жутбв,

кусбв, зељбв, шатов итд., док су наставци у називима кучака опет раз

новрсни: жуја, керуша итд.

Као што се види, поједини форманти служе за прављење назива

одређених врста домаћих животиња, али не треба, наравно, схватити

да се ти форманти употребљавају само за називе тих врста домаћих жи

вотиња и да немају других служби. Напротив, сваки од њих, као и

иначе у нашем језику, служи за грађење и других семантичних катего

pија. Тако се, да се подсетимо на неколико примера, наставак уша

употребљава: 1. у властитим женским именима: Стануша, Анђуша,

ЛМилуша, Кадуша, Веруша, Маруша, Петруша итд. ; 2. за називе раз

них врста земље: пљескуша, прљуша, смдљуша и др. ; 3. за називе жен

ских особа одређених, обично негативних особина: намигуша, повукуша,

лангаруша, ушљуша, гадуша, смрдљуша, бећаруша итд.; 4. за називе

разних предмета: завијуша, повијуша, превратуша и сл. Наставак уља

употребљава се још за грађење именица женског рода које значе женске

особе одређених негативних својстава: кучкуља, погануља, манитуља,

аветуља, гадуља и др., затим какав предмет или појаву: pдсуља (врста

кише), pдгуља и сл. Наставак аљ може значити што и наставак ајлија,

тј. мушкарца који има нешто врло развијено, изразито и сл.: бркаљ (исп.

11“
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бркајлија). Доста врло добрих примера за све наведене суфиксе налази

се међу ружним речима: неке од њих могу, без промене значења, имати

и по два суфикса, нпр. о и она, неке и по три: о, она, аљ, неке и по че

Тири: 0, оЊa, aљ, ан ИТД., ИЛИ У Ж.p. : уља и уша, Или: уша, уља, ача и сл.

Ако се свему овоме дода да сви називи животиња могу бити и нај

чешће и јесу властита имена тих животиња (најчешћи је случај у Уско

цима да укућани надевају, имају и знају име свакој крави, овци, овну,

псу, волу, коњу итд.) и да многе од горе наведених и других заједничких

именица често прелазе у надимке или презимена, — онда се цела ова

категорија лексичких образовања проширује и повећава. Отуда је и

шаруља општи назив за све шарене краве, а Шаруља име једне такве

животињс.

193. Познато је да се наставком иво граде у књижевном језику

именице које значе предмете или оруђа за вршење радње: мељиво, пле

тиво, кресиво итд. Тако је и у ускочком говору: плет тво, предтво, крество,

кдљиво, гдpтво итд. Међутим, у овом говору наставак иво има још једну

службу: именице начињене њиме могу значити и саму глаголску радњу,

тј. бити исто што и друге глаголске именице типа читање. Додуше, ја

сам забележио само једну (Разбљегоше се ко мачке с ј. . ива), али није

искључена могућност да би се могла наћи или створити још која.

194. — Изгледа да је наставак аћ шири у ускочком говору него

у књижевном језику. У књижевном језику имамо ове примере: глуваћ,

голаћ, зелембаћ, срндаћ, кораћ, станаћ и још који, и то је све, а у ускоч

ком говору — све то и још ово: кретаћ, глибаћ, сунгураћ, г. . . аћ, булумаћ,

пуаћ, липсаћ, манитаћ, прскаћ, а вероватно и још која. Из наведених

примера види се да се именице са овим наставком граде у књижевном

језику од придевских основа, па имају одговарајуће значење. У ускочком

се говору ове именице, поред придевских и именичких, граде и од гла

голских основа: кретаћ, липсаћ, прскаћ. И значења су се овде доста по

мерила; именице као кретаћ су збирне и значе: оно што крепава (слабе

овце, говеда и сл.), тако и липсаћ итд. Именице као глибаћ значе исто

што и глиб само у већој мери (глибаћ значи: велики, и дубок и широк,

глиб). Друге именице с овим наставком имају значења као у књижев

ном језику.

195. — Наставак ушан за грађење именица не среће се у књижев

ном језику, али се може срести у придевима: малушан. Само по себи

се разуме да се у књижевном језику не може срести још хипокористич

нија форма тог суфикса: ушан. У ускочком говору постоје оба ова на

ставка: ушан и ушан — за грађење именица м.p. и за грађење придева:

бравушан (= мушка особа с памећу као у брава, овна, исп. Он има ов

нујску главу - глуп), малушан, малушан, дебељушан, дебељушан (Р—

—К: дебељушан). Придеви као малушан, танушан итд. могу имати и

дугоузлазни акценат: малушан, и онда је појачана и деминуција и хи

покористичност. Придеви као што је овај (малушан) лако прелазе у

категорију именица: хипокористично малушан (= малиша). Слично

овоме добивено је барусан (= барусаво дете), па и хипокористик: ба

pушан.
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196. — Наставак ића у ускочком говору има многобројне функције

као и у књижевном језику. Међутим, док су збирне именице типа Срба

дија релативно непродуктивне у књижевном језику, то се не би могло

рећи за њих у ускочком говору:

ждребадија, јунадија, крмадина, г. . . . иза, мончадина, штенадина,

пашчадија, млађадија, лишадија, сувaдија, пашадија и др.

Карактеристика ових збирних именица састоји се, као што се види,

у томе што се на већ збирне именице са формантом ад додаје нови наста

вак (ина), али овај наставак не уноси готово никакво ново значење у већ

постојеће значење тих именица; именице, рецимо, пашчад и пашчадина

значе исто, само што је значење форме на иза нешто блаже; ово се осо

бито осећа кад се конфронтирају преносна значења ове две врсте збир

них именица: преносно значење речи пашчад— зла, љута чељад или рђава

деца знатно је оштрије од истог значења речи пашчадина. То што наста

вак ија не уноси битну промену у значење именица на ад усаглашава

се у неку руку са именицама као циганина, поганина, незнанија (ситна,

неразумна деца, неразумна чељад), лацманија, Арапија, Швабурића итд.

које су такође колективне, али, као што се види, нису направљене од

збирних именица као оне типа јунадија, већ од апелативних, заједничких,

битно је, дакле, то да наставак ија уноси збирно значење у заједничко

једнинско значење именица типа поган, Арат, лaцман итд. Ипак треба

додати овде да готово све именице имају, поред збирног, и одговара

јуће апстрактно особинско значење; тако, нпр., реч циганина, поред пе

јоративног значења Цигани, значи и: нечовечност, лакрдијаштво итд.

Овај наставак домаћег и страног порекла уноси, као што сам већ

рекао, и разна друга значења у опште значење корена или основе. Ево

неколико примера из којих се то види: ћипурина, ђаконија (лепо укусно

јело, посластица), бобија (главица, брдо), посбсија, сансбсија, сургија

(висока, велика особа или живинче), виранија (слаба кућа, кроз коју

и ветар може да пролази), елдија (врста пите), провалина, рогбсија (врста

пшенице), јурија (јурење; воловодница), пљеванија (певање и песма),

бугија, јангија (велика ватра, јара), тандарија, спрдакалија (којештари

ја), мантулија (Мантулија га нанијела), дација, борила, Станија, Ма

pија, Илија, Зарића, Голија итд.

Наставци турског порекла: лија, ајлија, џија, чија и сл. заступ

љени су и у ускочком говору: рзлина, образлија, мераклија, бркајли а

белајлија (враголан), новајлија, Буанџија, давуџија, дућанџија, ракиџија,

нишанџија, месашија, бунџија, коморџија, говорџија, чивчија (исп. тур.

giftgi и gift) итд.

Из овог што је овде наведено види се да се наставак лија упо

требљава за грађење именица мушког рода, али именице као одрлина,

пустолија, јадолија и сл. показује да се употребљава и за грађење име

ница женског рода.

Врло је честа употреба и турског завршетка лук: крканлук, беглук,

читлук, ајлук, ратлук (весеље), безобразлук, циганлук, свињарлук, ја

вашлук, поганлук итд.
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Сусрећу се и други страни завршеци: говоранција, договоранција,

јуранција, варанција, ћеранција, иеданција, петљанција, врзманција,

ћдсанција, пљеванција, буpуканција (расипничко трошење имовине),

шетанција итд. Као што се види, све ове именице значе исто што и

Глаголске именице дотичних глагола, а разликују се од њих осетном

нијансом пејоративности, ироничности и сл. Затим: конверенција, куре

венција и сл.; овамо спадају и примери као згддâнција; па онда: пљадела,

шкудела, вpкађела, лунбрела, вањела и др.

197. — Наставак ине, сем у властитим именима: Вилдшије, Дими

трије, Саватије, Василије итд., задржао се у извесном броју именица

c.p. из црквеног језика или у онима које су начињене према тим имени

цама: ушеченије, наушеченије, Преббраженије и Прббраженије, спасеније,

самаштеније, јађевеније и јадевеније (Како е то јадевеније!) и још неке.

Као што се види, већина тих именица, направљена је од глаг. придева

трпног и суфикса и?е (спасеније), а само неке, аналошки томе, од какве

друге основе и наставка иде (јађевеније). Поводећи се за овим начином

образовања речи, представници ускочког говора „пресађују“ овај

наставак и на слична „модерна“ образовања: устоличеније, привиђеније,

узвишеније, паденије итд., ипак са свешћу да се изводи нека „језичка

игра“. Слична су томе и она латентна образовања као писаније (поред

писанија), списаније (поред списанија), читаније (поред читанија) итд.

Под извесним условима, готово свака „савремена“ глаголска именица

(у првом реду од свршених глагола, а и од несвршених) може овако

бити претворена у „застарелу“. И Ј. Вуковић“ каже да оваква образо

вања нису ретка у говорима Пиве и Дробњака.

198. — Ливаде, њиве, шуме и сл. често су купопродајом прелазиле

из руке у руку. Многе од њих имају своје име и данас су нека врста то

понима. Та имена су углавном начињена од присвојног придева имена

продавца мушкарца (жене су ретко бивале поседнице; чак и после по

гибије или природне смрти старешине задруге или мужа земља се звала

по мушкарцу) и наставка ина (целокупни наставак: овина, евина):

Секуловина, Станковина, Јанковина, Зековина, Суљовина, Бећо

вина, Милановина, Павловина, Ристовина, Вулевина, Ћићовина и др.

(исп. Бранковина у Србији).

Секуловина сад више не значи Секулова ливада (или њива), Се

кулово имање, Секулова имовина, већ је само име земље чији је власник

раније био Секуле, садашњи власници тако зову, дакле, ту ливаду;

то је ливада купљена (или на неки други начин добивена) од Секула

као власника. Тако је и у свим другим наведеним примерима. Наставак

ина и други наставци са консонантом н имају иначе значења и функције

као у књижевном језику: ширина, висина, дубина, поред дубљина (према

дубљи), модрина, старевина, гаревина, крављевина, двчевина, вдлуина,

двнуина, баковина, танковина (слаб човек, породица или слаба земља),

* гпд, 53.



Ускочки говор 167

катунина (1. аугм. од катун, 2. место где је некад био катун), гндина,

табачина, картуљина, мончетина, мончина, мончурина, санштина (<

самштина), поганштина, џавељина, ђевдјчина, пашчетина, богдбитина,

пишталина, кдшевина, прдшевина, варевина, паљевина, грађевина, купље

вина, крчевина, млаћевина, пршћевина, Златана, златана, ђевојана (Ој

ђевбјко, ђевојана!), ђдгин, домаћин, барусан, скорупан, бордзан, бравушан,

Душан (дуљење само у ове последње), Смрдан итд. Именице ове врсте

могу бити начињене и од прилога: достина, малина. Хипокористици

Перован, Радован, Милован, Мићован, Драгован итд. према Петар, Перо,

Раде, Миле, Мићо, Драго праве се, као што се види, суфиксом ан од

носно ован и постоје поред редовних имена Перован, Радован, Милован,

Мићо, Драго и сл.

Наставак ин којим се граде именице које значе становника неког

места, припадника неког сталежа, занимања. итд. — непокретан је у

једн. у неким случајевима: Ашанин, Баранин, Сирбвчанин, Тушиљанин,

Морачанин, сељанин итд., али има случајева у којима је покретан, тј.

именица може бити с њим или без њега, што је свакако утицај множине,

у којој, као што је познато, поменути наставак ишчезава: чобан и чдба

нин, каур и каурин, касап и касапин, Арат и Арапин итд.

199. — Наставком иша граде се и заједничке и властите именице:

радиша, Радиша, валиша, платиша, штедиша, пуниша, Пуниша, благиша,

Благиша, Драгиша, Периша, Љубиша, Станиша, Малиша и др. Као што

се види, неке од наведених заједничких именица имају према себи пар

њак властиту именицу: радиша — Радиша, пуниша — Пуниша итд., али

има и властитих именица без заједничког парњака: Периша, Станиша,

и заједничких без властитог парњака: платиша, штедиша. Према вла

ститом имену Малиша не постоји овде заједничка именица малиша, која

се другде често среће.

200. — Наставак ош, поред онога на што наилазимо и у књижевном

језику: Милош, Урош, Радош, пустби (у Ускоцима: пустош) итд.,

наилазимо још и на овакве примере: језичкби, муздекби, пунби, благби.

Пре свега, пада у очи дужина самогласника о, која није увек заступљена

у књижевном језику; додуше, у именицама ж.p. језичкби, муздекби

тај вокал може бити и кратак, али у узвицима пунби, благби (уп. узв.

пуно, благо) он је редовно дуг. Према гласовној структури узвика пунби

и благби, пре би се рекло да у овом случају имамо неке врсте партикулу

ш или самостални формант ш који са узвицима благо и пуно даје наведене

узвике него да је у питању наставак ош.

201. — У речи виљашица јасно се распознаје комбинација наста

вака (виљашити: виљаш, виљашица). Међутим, у речи долашица (=

долиница) не осећају се суфикси аш и иша, већ као да имамо у питању

суфикс ашица, који не сусрећемо у књижевном језику (ову реч нисам

нашао ни у једном нашем речнику“). И у речима купашица и крсташица

* Ако нема реч долашица, РЈА има дољашица, што је за нашу ствар потпуно

исто. Ова је реч протумачена као „долиница, јамица на бради“, а у вези са њеним фор

мирањем вели се: „Као да је дем. од дољаша, али овоме имену нема потврде.“ Као
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(= херчева и трефова десетка) лако је уочљива комбинација наставака

(куп-Наш-{-ица); од речи купаш (= херчев ас), формиране наставком

аш, направљена је реч купашица наставком иша. Можда би се могло

претпоставити да је од до, односно дол, и наставка аш у неком тренутку

и из неке побуде створена реч ”долаш“ (исп. хип. волаш од во и још хи

покористичније вдлаић, Милаш од Милића и сл.; и реч долашица је не

само дем, већ и хип.), а онда је већ било лако од те речи и наставка ица

створити реч долашица. У сваком случају, било да је формиран ком

биновањем наставака аш и иша, било да је евентуално самостално створен,

формант ашица, кад се једном оформио, почео је дејствовати као такав,

посебан, самосталан. Тако се он осећа данас у ускочком говору не само

у речи долашица већ и у оним другим сличним образовањима (виљаши

ца, купашица итд.). Реч црњашица (пикова десетка) показује већ потпуно

самостално функционисање суфикса ашица јер та реч није направљена

од речи црњаш, пошто ова реч не постоји за пиковог аса, већ од речи

црњак, како се каже за тог аса, управо од њеног дела црњ- и суфикса

ашица. У Ускоцима и у Београду чуо сам реч чергашица, у којој је пос

редство наставка аш очигледно, а у Сремској Митровици контрашица,

у којој посредство тог суфикса није баш тако очигледно; пре би се, го

ворећи с данашњег гледишта, рекло да је ту наставак ашица. Овамо

спада и реч гурмашица односно уpмашица и поред тога што је турског

порекла (перс.-тур. hurmacik). Детаљније испитивање свакако би откри

ло још материјала ове врсте. Ја, дакле, признајући композитност настав

ка ашица, сматрам да се данас може узети као самосталан суфикс у првом

реду због тога што он у нашој свести у свим образовањима као долашица,

купашица итд. функционише као посебан, засебан, самосталан суфикс

који у своја образовања уноси и посебна значења.

Тако, осамостаљени наставак ашин сусрећемо у речима: кумашин,

Милашин, Вукашин, Колашин, Петрашин итд., у некима од њих и

данас је присутно хипокористично значење (кумашин, Милашин). Ве

рујем да је и суфикс ашин настао комбинацијом суфикса аш и ин. Име

Добраш постоји још из средњег века,“ па је властито име Добрашин (уп.

презиме Добрашиновић : Добрашиновић) могло постати од Добраш и су

што се из мога излагања види, мислим да је овде, уколико је уопште исправно прет

постављати неки посредни тип, боље претпоставити интермедију долаш него долаша.

Као потврду ове речи РЈА наводи Мил. М. Ђ. Летње вечери, стр. 15. Реч дољашица

налази се у Речнику САНУ са овим значењима и потврдама: а. долиница. — Он види

само једну дољашицу, којом протиче поток дреновачки (Мил. М. Ђ. 15,793). б.

јамица, удубљење на бради. — На врху браде Станка има малу дољашицу као да је ту

прстом убодено (Недић Љ. 5, 108). Даничић (Корени) и Белић („Савремени српскохр

ватски књижевни језик, II део: Наука о грађењу речи“, Београд, 1949, универзитет

ска предавања) немају суфикса ашица, вероватно зато што нису имали при руци од

говарајући материјал. Овај суфикс нису навели ни А. Лескин (Gramatik der serbo

-kroatischen Sрrachе, Хајделберг, 1914, стр. 228—330), ни Т. Маретић (ГС,292—390).

Овај суфикц нема ни Олга Цвијић, која је у својој докторској тези испитивала је

зик писаца нашег романтизма, који су се, ако је ико, обилато служили свакојаким

деминутивима и
хипокористицима.

* Исп. презиме Долаш у Ђорђ. Т.: Арх. грађа за насеља у Србији, Срп.

етн. зб. 47, Београд, 546. и Шен. Бос. 1886, 29.

* В. РЈА s. v. и Ђ. Даничић: Рјечник српских старина.
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фикса ин, док је, бар привидно, кумашин постало директним додавањем

суфикса ашин на кум.“

202. — Истина је да суфикс ло, поред других значења (грдило,

јадило, прло итд.), има и значење места вршења радње: перило, поило,

cдлила (обичније него солило; солило је једно од низа места на која се

сипа со за стоку, овце). Међутим, именица јагњило готово да у Ускоцима

више не значи „место гдје се јагње овце, Оrt wo die Schafen lammen,

locus ubi oves pariunt“ (Вук, Рj.), већ „време кад се јагње овце“

(Онб сијено ћеш ми вратити о јагњилу).

Проф. Белић констатује да се наставак ло шири на штету других

наставака, па, између других, наводи и овај пример: вратло — врата

(„ено брода на вратло, кад улази из мора у залив“). Ова се појава огле

да у ускочком говору у топониму Вратло.

Према неким властитим именицама м.p. с меком основом, а и

неким другим (Радое, Вукоe, Миле, Дуле, Мрле, Вуле, Груле, Гале

итд.), неке властите именице м.р. тврдих основа добиле су у ном, једн.

завршетак е место завршетка о, тако се данас у Ускоцима, поред Данило,

Гаврило и сл., може чути и Даниле, Гавриле и сл. Можда у овој појави

не треба искључити ни страни, млетачки, утицај. Као што се зна, ова

је појава позната и неким староцрногорским говорима: Вукале и сл.“

У Речнику САНУ нема ни Вукале, ни Гавриле, а има хип. Гавре, док у

Rječniku JAZU има Даниле, а нема Гавриле.

Из тих и сл. случајева осамосталио се, поред наставка ило (Јабучи

ло, Гаврило, Данило, путило — путаст коњ итд.), и наставак иле. Он

је прилично продуктиван, особито у атрибутским (детерминативским)

синтагматским образовањима за означавање мушкарца и мужјака са

изразитим извесним својствима: путиле, шутиле (поред шутило и шу

таљ = шут ован), гаћиле (гаћаст певац или човек у пространим „гаћа

ма“, поред гаћило и гаћаило са суф. aило, исп. Мијаило, Сатанаило и

сл.), пиргиле („пиргаст петао“), баусниле, дугдногиле („мушкарац дугих

ногу“), брздногиле, краткдногиле, путдногиле („коњ с путом, путама,

путаст коњ“), кривдногиле, црночарапиле, кривдусниле, кривдносиле, тупдно

силе, шупљдносиле, шупљдглавиле (поред шупљдглавац), црндбркиле (чо

век изразито црних бркова), црнбкиле и црндокиле (мушкарац црних

очију), гардкиле и гардокиле, зељđкиле и зељдокиле, дугдвратиле, тупогла

виле, широкдгрудиле, виљдрогиле, шутдрогиле, витдрогиле, тупдрогиле,

ковчорогиле итд. -

Присутни су и турски наставци ли (шувели, јадели) и ле (земаниле,

кркаиле). -

У вези са наставком иште треба рећи неколико ствари. Пре свега,

именице са овим наставком значе не само место где се нешто налази,

врши, бива, проводи (пландиште, „место где овце пландују“, позариште,

* Без обзира на генезу формирања суфикса ашин, мислим да је, полазећи са

синхроних позиција, боље Маретићево схватање (ГС, 303) да у кумашин и пријашин

имамо суфикс ашин него Белићево (Грађ., 102), који у тим и сличним образовањима

види суфикс ин додат на “кумаш, “пријаш („исп. Вујаш: Вујо, Милаш: Мило и сл.“).

* Исп. и ЦГ, 178 (Даниле, Гавриле, Миaиле); ИЦД, 61, ССЉГ, 136.
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данпште, ноћиште, преноћиште), где је некад нешто било (катуниште,

чардачиште), њиву неког усева (кунтијерпште, шеничиште, јечмпште,

топ. Јачишта; стрниште је њива са које је дигнуто жито), глаголску

радњу (повратпште = повратак, враћање — Нема ми повратишта у

pбд!) већ и сам неки предмет. Тако сириште значи 1. оно чиме се сир

сири (chymosinum) и 2. сам суд у коме се сириште држи. Бумбарпште

значи „гнездо бумбара“; буњиште не само место где смеће стоји већ и

само смеће; грабуљиште, кдспште значе држаће делове оруђа за рад,

док дрлпште (назубљени део грабуља, у виду раширених орлових крила,

исп. и дрлић за исту ствар), направљено према грабуљиште, не значи

држећи део грабуља, већ просто један њихов део. Згариште је оно што

је нагорело, донекле захваћено горењем итд. Такве тенденције има и

у глаголских именица образованих наставком лиште. Именица, нпр.,

букалпште не значи само место где бикови бучу, већ и саму букалину,

биковим роговима и ногама раскопану ледину.

Nomina agentis Типа носиља (кокош која редовно носи) лако се

граде и другим глаголским суфиксом: носилица; тако и плетиља— плети

лица и сл. Иначе, овај наставак има разноврсна значења као и у књи

жевном језику: ижелица, вујалица, давалица, прдпалица итд.

203. — Композитни
деминутивно-хипокористички наставак ићак

врло је продуктиван у ускочком говору, иако се не може рећи да је то

специфична црта тог говора. Као што се види, он је састављен из два

дем. наставка: ић и ак, али је јединствен, целовит у језичком осећању

ускочког човека, а једва би се могло рећи да он у себи носи нешто већи

степен деминутивности односно хипокористичности него наставак ић:

овнићак (мушко јагње, поред дем. двнић и овничић за ован), телићак,

волићак, јагњићак, мончићак, ђетићак, коњићак, јарићак, прстићак,

прутићак, вљетрићак, путићак, столићак, цвљетићак, торићак, кот

лићак, каблићак, градићак, таванићак, снопићак, брежићак итд.

Сасвим је сличан и сродан наставку ићак наставак ичак: прамичак,

пламичак, камичак итд.

Такво значење има и суфикс анак: кршањак, тавањак и сл., док

суфикс унак има изразито хипокористичко значење: Мићунак.

Наставак ољак, поред других значења (закољак, подвољак итд.),

значи нешто мало, ситно, безвредно: цицољак, прцољак, ритољак итд.

Наставак ак (ак, јак), поред разних других значења (ддлазак, дбојак,

уривак, приглавак, жућак, пилићак, дрендвак (поред дрендвача), бордвак,

сиpдвак, букдвак, јељак са јотованим претходним консонантом) служи

и за грађење именица које значе узраст мушкараца и мужјака: стогддиш

њак, трећак, првотељак, друготељак, трећетељак, којак, преодњак итд.

Наставак ко у образовањима типа брљивко непродуктиван је. Сем

тога, именице са тим наставком акценатски се разликују од истих именица

у источним крајевима наше земље: брљивко, чупавко, смрдљивко.

Осамостаљени наставак чић и наставак ић каткад се употребљавају

напоредо: бачић и бакчић, плечић и плекчић.
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204. — Властита мушка имена типа Радосав завршавају се тако?

а завршетак слав (Радослав) донедавно није био познат: Милисав

Љубисав, Радисав итд.

205. — Наставак ун у примерима као пиpун (итал. дијал. piron,

новогрч. тстрофт), бајун, кантун, баштун, паун (итал. pavone или раоп),

шпијун, веледун (итал. velаdone) итд. страног је, романског, порекла,

у коме је вокал у добивен од страног вокала о, али је у случајевима као:

катун (стсл. катоунт, „castra“, буг. катун — стан, рум. сâtun —

заселак, новопрч. Хglobva — табор, шатор), Гајун, Мићун, Перун (исп.

пољ. piroun — гром), а то може бити и хип, од Перо и Петар,“ Милун

ИТД. И наш.

206. — Поред тога што је у неким властитим мушким именима

сталан: Радое, Драгое и сл., наставак је може бити и покретан при хи

покористичким образовањима од властитих мушких имена: Мрдеља

— Мркое и Мрдое, Боро — Бдрое, Петар — Перое, Видак — Видое итд.

Супротан томе је суфикс че: Мpдељче, Урдшче, Јагдишче, Душанче, Ми

ланче итд.

Из овога, а и из онога што је досад речено, особито у вези са власти

тим именом Гаврило (в. т. 188), види се једна од битних одлика природе

суфикса: они, пре свега, нису стални, већ променљиви део речи, и не

носе у себи увек једно значење, већ им се каткад значења јако распло

ђавају. Тако, док основа Пер- остаје релативно стабилна, дотле се

суфикси, према приликама, расположењима и сл., могу мењати у једном

те истом језичком медијуму: Перо, Перун, Перое, Периша, Перица, Пе

рунко итд. До разноликости и разноврсности још више долази у разним

срединама истог језика или разних језика: Перо — Пера (Пер- + о и--

+-а), контрица — контрашица (контр- +ица и + ашица). Та промен

љивост и разноврсност суфиксног дела речи и јесте главни извор лек

сичког и семантичног богатства флексивних језика. При овоме не гу

бим из вида, разуме се, ни огромни префиксни творачки материјал (пи

сати: написати, преписати, пописати, уписати, дописати итд.), такође

покретан као и онај суфиксни, а ни промене које се збивају у самом ко

рену или основи: спојити: спајати. Ако се свему овоме дода да се и

суфикси и префикси могу дуплирати, чак и триплирати: поље — пољар

(пољ-{-ар), пољарина (пољ- + ap + ина), турaти — претурати (пре

+турати), испретурати (из- + пре- + турaти), поиспретурати (по

+из- + пре- + турaти), биће потпунија слика творачке моћи језика и

његовог богатства. А све то, разуме се, као последица огромног појмов

ног капацитета човекова, тј. људског друштва. Свака од тих језичких

форми или елемената носи своје значење или своју модификацију или

нијансу значења: капица није исто што и капа, већ мала капа, дакле,

апсолутно узето — друго значење, нити је Перое исто што и Петар, већ

се при том изражава једно друго разположење онога који изговара фор

му Перое, а у спајати је у односу на стдити измењен глаголски вид:

у првом случају спајање се врши више пута, у другом једанпут, а то су

два значења без обзира на то што је у питању сродност појмова. Другим

* ŠD, 266.
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речима, човек располаже моћу да сваку своју мисаону, појмовну творе

вину, све оно што му се у свести формира као појам или у организму

покрене као емоција — уобличи, утелови у неку језичку форму.“

207. — Сложене именице граде се на најразличитије начине: не

чоек, кучкдсиса, осмордсиса, лапимуа, бишћела (< би хтјела; она која се

лако подаје), злојутро (несрећа, пропаст), ништачоек, ништадруг,

ништабрат. Полусложенице типа Смаил-ага овде гласе само као сло

женице: Смаилага, Мујага, Стдјанага, Бећирага итд., па онда и Смаил

агин, а не Смаил-агин. Исту појаву срећемо и у случајевима као: дватри,

дватрапут итд., а не: два-три, два-трипут, али сат-два, неђељу-двије,

биpинџи-јело, биранџи-ђевојка и сл.

208. — Нека су образовања нејасна: јангура, шиљегвица, кожмура,

залудран. Ако се у њима претпоставе суфикси: ура, ица, ан, што није

безразложно, онда би се морало потражити: откуд у њима гласови г

(јан-г-ура), в (шиљег-в-ица), м (кож-м-ура) и р (залуд-p-aн). Морало

би се претпоставити да су се они ту на неки начин развили, да су, дакле,

секундарног порекла. Али на који? Гласовни услови развијања секун

дарних сугласника у нашем језику не дају нам довољно могућности да

објаснимо све наведене случајеве. Ствар постаје сасвим једноставна ако

се претпостави да у наведеним примерима имамо суфиксе: гура, вица,

мура и ран. Али је тешко, можда чак ненаучно, учинити такву прет

поставку јер таквих суфикса нема у нашем језику, а у овај нису дошли

ни са стране, сем ако се не би стало на гледиште да су то појединачна

образовања, па према томе и појединачни суфикси. Занимљиво је у

том смислу Белићево и Маретићево третирање формирања речи пијан

дура. Белић“ види у тој речи аугм. наставак ура: пијанд-ура, али ништа

не вели о томе откуд онда ту сугласник д. Маретић“ пак каже да су та

реч и њена варијанта пјандура начињене наставком дура и да га ван њих

нема у нашем језику. Као што се види, појава је остала неразјашњена.

Истина је да се неки пут, услед честе употребе, крајњи сугласник основе

може „преселити“ у суфикс, али се тај принцип не може применити

на овај случај (пијандура), пошто сугласник д не сачињава саставни део

основе. Броз-Ивековић, у свом Rječniku, нису отишли даље у трет

ману речи шиљег и шиљегвица од онога што је Вук о њима дао у свом

Рјечнику. Ја осећам да се у основи речи јангура (= jawa, pупа, прова

лија) налази реч јама - јамгура -јангура (в. т. 144) односно ја“гура.

У Семегњеву, у златиборском крају, место јамгура односно јангура, по

стоји јагура, у истом значењу.“ У РЈА има Јаgure (f., pl. t.), село у Босни,

у бањалучком крају, statist. bosn. 72. Можда треба имати на уму и ме

татезу од јаруга или контаминацију са гудура или нечим сличним.

209. — Деминутивно-хипокористички придеви граде се, поред ос

талих, и наставцима ишан, ишна, ишно: овоишан, тоишан, кдишан и

-- * У вези са овим в. и Маретићеве чланке „О narodnim imenima i prezimenima

u Hrvata i Srba“ у Radu ЈАЗУ, бр. 81. и 82.

“ А. Белић: Наука о грађењу речи, универз. предавања, Бгрд., 1949, 117.

13 гс, 308.

“ Ове податке добио сам 1964. год. од Милојка Пишчевића, секретара Инст.

за српскохрватски језик СР Србије, који је родом из Семегњева.
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коишан и одговарајући прилози овоишно, толишно и још присније, срдач

није: овоицано, тошино; тим истим наставком у одређеној форми: овоишни,

тоишни, оноишни и оволишни, толишни, као и у још хипокористичнијој

форми: овоuинт, оволишни, толи инт, затим наставцима: ечак, ешан и

eићан: мадчак, маешан и маешан поред: малечак, малешан и малешан.“

Супротан тим суфиксима јесте суфикс ачки: толикачки, воликачки.

Иначе се сусрећу у овом говору придевски наставци које сретамо

у књижевном језику и у другим народним говорима: трбуљат, нов

ндвцит, нов новцат, на једвате јаде, сам самцит, вдлујски, двнујски,

усташан, басташан, шутуњав, жутуњав, крутуњав, бледуњав (л можда

последица дисимилације).

Поред дчев постоји и дчин, а овај још једном прима суфикс: дчински.

Од властитих имена као Секуле, Радуле и сл. присвојни придеви граде

се наставком ов, а не ев: Секулбв (исп. и топ. Секуловина, а не Секулевина),

Радулов итд. Међутим, од оваквих двосложних властитих имена при

својни придеви се образују наставком ев, а не наставком ов: Милев,

Вулев, Радев, Келев, Шолев, Ђблев итд. Наставак ев имају, разуме се,

и властита имена меких основа: Радоев, Бороев итд.

Двострука су образовања присвојних придева од властитих имена

типа Јакбв: Јаковдв и Јаковљев, Радисавдв и Радисављев, Љубисавдв и

Љубисављев итд.

IШто се тиче односа наставака љив и ив, може се рећи да мешања

има као и другде, али да наставак љив преовлађује: страшив, страшиво,

говорљив, пондишљив, па онда гашљив, својтљив итд.

Сложени придеви и од њих изведени прилози граде се разноврсним

префиксима: појачи, побоља, понижи, појаче, побоље, пониже, понашки,

пдвашки, поњински, потвбјски, поњенски, наглув, преврео, прдсијед, дмањи,

сулуд итд.

Понекад се од основе граде придеви различитим суфиксима да

би се издиференцирала значења. Тако је од бара придев барски, а од

Баре (село) — барански.

210. — Од разних узвика праве се одговарајући глаголи: дршкати

(држ), мршкати (мрш), избкати (избј), ујкати (уј), букати (бу), миш

кати (миш), чикати (чик), ћикати (ћика), јбчкати (јбч), aекати (ae),

ишкати (иш) итд.

Чести су глаголи као: запдбенути, заповрнути, запотегнути, за

пдвргнути, заповитиљити итд.

Нема појаве прелаза је у и: виђети, вдљети итд., нити прелаза

префикса при у пре: привући, природа итд., али сам забележио предpжати

поред придржати, што свакако није утицај неких западношумадијских

говора, већ, вероватно, преглас вокала.

Префикс об појављује се у разним лексичким категоријама: дбгрли

ти, облдмити, облијепити, опкорачити, дбравница, дбраван, дбдан, дб

нбј итд.

Нису ретки ни прилози падешког порекла: вактом, срећом, ис

том итд.

** ГС, 363; в. и т. 170.
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ИМЕНИЦЕ

211. — Род и тип промене. Именице као:

жар, гар, ббл, жуч, звер (звијер), брав, плијес, дрбб, знај, гној, буђ,

пед, бе, снијет, урав, кбв, слуз, нит, ситнеж, пилеж, трулеж и сл.

мушког су рода:

Упо јој гар у млијеко. — Заболио га дрбб. — Плијес млого попб

по оном скорупу. — Умијеси љеб, има доста жара. — Напали ме

öсови. — Велики снијет у житу. — Мањкб му један брав. — Нестб

ми коњски ков. — Јеси ли бачила они жуч? — Оли ми исплес два

педа ужета? — Оклопио га велики пилеж. — Било е јагње сво у

слузу. — Имамо доста гноја да огноимо ону ливаду. — Одумилио

ми бол, итд.

Неке од тих именица као жар, гар, бол, жуч, звер и сл. искључиво

су мушког рода, док се неке од њих, истина у малом броју, колебају

између м. и ж. р. Тако се за именице као чађ, прегрш, кувет, бре, поздрав

и сл.“ не може рећи да су искључиво м. р. иако се углавном таквима

осећају. Поред редовног Ушекбе велики бре налази се и ређе У брсти не

бајо. Можда су именицу прегрш, која је обично ж.p., повукле међу

именице м.p. именице као плаш и сл. Поред: Шаље ни млдго поздрава

може се чути и Čтишбе без поздрави (речи „без“ и „поздрави“ изгово

рене несливено, не као једна акценатска целина). Именица кбв (исп.

ковати; прибор за поткивање коња) увек је м.р. Међутим, им. кбв поста

ла од коб женског је рода: злакбв (она се, уосталом, налази само у тој

атрибутској синтагматској сложеници). Неке се сусрећу и у м. и у ж.

роду: велики пустош и велика пустош, Ниђе стрва од њега и Ниђе

* Именице ситнеж, трулеж, пилеж и сл. Вук је у свом Рјечнику обележио

ca m, тј. као именице м. р., дакле као у Ускошима, док Ј. Вуковић (ГПД, 58) вели да

су оне у Пиви и Дробњацина ж.p.
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стрви од њега. Именице смисб и прдмпсо су, насупрот књижевном језику

(исп. у Вука: смисао м, промисао м), женског рода:

То е само у божбј промисли. — Нема смисли. — Има смисли. —

Боља ти је смисб но рад. — Никаке смисли у њега није.

Свакако је именица мисб одржала ове именице у ж.p. Тек у послед

ње време налазимо их и у м.p., овај им је род импортован.

Именице као смрзб, прддб и сл. женског су рода:

Не моремо никуј о смрзли. — Одјави бвце у ону продб, у њбј има

траве доста. — Манита продб. — Пред нама се отвори нака велика

продб. — Он коси у продоли.

Именица прддб (< продол) означава дубоку дугуљасту долину,

па мислим да су друге именице ж.p. које означавају удолину такве кон

фигурације земљишта (долина, удолина, вала, влака, увала и сл.) ути

цале да и ова именица буде ж.p.

Именица даљ је ж.p.: Дошбе из велике даљи.

Именица поди (рl. t. ; исп. у Вука: походе, пооде) често се налази

у ова два израза: у поди и у поде. Ја мислим да у основи ове именице

лежи именица поход, тј. хођење некуд, односно мн. походи, што даје

пöди и што би био ном. мн. Одлази се (или долази) у походе, тј. у поде,

односно у поде. Ово би, према томе, био акуз. мн. И све, разуме се,

м.р. Међутим, у изразу у поди ова именица не може бити именица I,

већ само III врсте.“ Ово у поди (Иде у поди) био би акуз. мн. (исп.

ствари). Према томе, ово би сад био ж.p. Дакле, поди ном. мн. м.p.,

поде акуз. мн. м.p. и поди ном. и акуз. мн. ж.р. Све се то у погледу рода

и облика разликује од Вука. Он има у ном. мн. наставак е; походе и овај

му је ном. мн. женског рода, тј. као да спада у именице II врсте. То би

могло бити ако би се претпоставио у једн. облик *похода у значењу „онај

који некуд ходи“ (исп. ухода), тј. да су у питању особе које иду у походе,

а не само хођење у посету удатој девојци (невести). Језичко осећање ус

кочког човека овде се сасвим супротставља Вуковим констатацијама.

Поред топ. Подови постоји и топ. Пода. Ово је ном. мн. и средњи

род, што је, гледано синхроно, необично пошто је очигледно да је у

основи тог топонима именица под. Ј. Вуковић“ вели да је у њему очуван

стари дуалски облик Пдда.
-

Именица вече је понајвише ж.p.

Јели смо кону (као ону) вече. — Разговарали смо ону вече. — Доб

бру чоеку и добра вече. — Отићи ћемо једну вече код њиг, и сл.

* У овом раду именице се, у погледу припадности врстама, третирају по мојој

подели именица на врсте (в. Rad ЈАZU, 278, 195—212): I врста — све именице м.

и с. рода сем им. м.р. на а; III врста — им. ж. и м. рода на а; и III врста — им. ж.p.

на сугласник.

* ГПД, 53.
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Међутим, може се она срести и у средњем роду: Било е студено

вече, а у поздравима у сва три рода: добарвече, добрдвече, добрдвече.

Именица глад је искључиво ж.p.

Именице као гдpбка, гарбка, зељака итд. подједнако се употребља

вају и за мушке и за женске особе, иако су формално женског рода.

Тако је и с именицама поган и благддет кад се употребљавају у преносном

значењу, тј. за људска бића (Бљеше благодет, наопако! — за мушкарца

који је погинуо. — Бљежи одатле, погани једна! — Нема га погани коли

ко е Језера! — опет за мушкарца). А тако је и с именицама као причалица,

свађалица, незналица итд.

Именице страног порекла као паке, каше, варцуле, ђиле итд., тј.

кад се у ном. једн. завршавају на е, средњег су рода:

Биг да спремим ово паке. — Јеси ли добивб некб малб паке? — И

ове зиме смо одшечени од осталбг свијета. Зато пакета не раде

(тј. не могу да се шаљу ни да се примају јер су путеви због снега

непроходни). — Имаш ли једно варцуле да ми даш? — Ђе е онб

мöе ђиле? итд.

Међутим, готово све те именице могу се завршавати у ном, једн.

и на сугласник т, који је овамо дошао из зависних падежа: каинет,

варцулет, пакет, и тада су, разуме се, мушког рода: Данасам (= да

нас сам) им послб пакет са скорупом.“

Прекдтаре односно Прбтаре је непреврело образовање, још ce

осећа као падежна синтагма, па уз то образовање атрибут није у упо

треби.

212. — Опште је правило нашег језика да именице које значе

неку материју — немају множине. Међутим, чим те именице, из било

каквих разлога (врста материје, простор, време, сукцесивност итд.),

не садрже у себи тај основни појам, већ неке његове модификације,

оне, као што је познато, могу имати множину. Отуд су у ускочком го

вору врло честе овакве појаве: Ове зиме удавили су не шњегови. —

Пробило место зноева док они камен у ливади нијесам извадио. — Ову

сам партију добио са сто знђева. — Кад учестају јесење кише, онда

никуј искуће изај не моремо, итд.

Хипокористичке именице типа јадо, брато, брале итд. немају

множине, свакако зато што се као субјективно мотивисане, условне —

увек односе на једно одређено биће, док имен. као младе немају ни

множине ни збирног облика. Именице као јагње, теле, прасе, маче не

мају множинских форми: јагњићи, телићи, прасићи, мачићи и сл., већ

само збирне форме: јагњад, мачад, телад, крмад, бачад (од баче), шар

чад, гаљчад, вучад (од вуче) итд. Множинске облике имају те именице

само кад имају редован одговарајући једнински облик: јагњић — јагњи

ћи, вучић — вучићи, зечић — зечићи, пилић — пилићи (исп. палица; Пpo

пљево јутрбс један пилић) и сл.

С обзиром на то да ли значе множину или збир, неке именице имају

и множинске и збирне облике: прстен — прстенови и пришћење, плас —

* В. о овоме чланак Д. Игњатовић: Новине у морфологији унесене

најновијим именицама страног порекла, Наш језик, н. c., XIII, св. 3-5, 208-224.

12. Дијалектолошки зборник
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пластови и плашће, сноп — сндпови и снбиље, ивер — иверови и иверје,

прут — прутови и пруће, грм— грмови и грмље, крш — кршеви и кршев

ље, трн — трнови и трње, клас — класови и класје, камен — каменови

и камење итд. Неки пут нема, разуме се, разлике у значењу између мно

жинских и збирних облика: Скáкб сам три метра с каменима (и с каме

њем). Неки пут се једнински облик употребљава за множину, па онда

за овом и нема потребе, те је и нема. Ове године има млогомоља (=

мољаца; нема мн. мољи). Вук (у Рјечнику) има угљен еine Kohle, carbo

и угљевље (coll.) die Kohlen im Ofen, carbones. У ускочком говору

постоји и једно и друго у истом значењу. Множ. од угњен је угљенови

и зб. угљење, али је зб. угљевље најчешће, које, с друге стране, нема јед

нинског облика; према томе, то је соll. tantum. Није баш јасно како је

настао овај облик. Да је у питању формација угљев-Н је — то је евидент

но, али није јасно откуд основа угљев, управо консонант в, пошто форма

угљеви или шта слично овде није позната.

Прва врста

213. — Хипокористици. Именице типа Перо, Гајо, Мићо итд. увек

гласе тако у ном. једн., а никад се у таквим случајевима, тј. кад је

у питању дугоузлазни акценат на првом слогу двосложних властитих

имена или апелативних хипокористика, не појављује наставак а. У

овоме је овај говор искључив. Ако се у таквом случају појави наставак

а, именица је онда граматички увек ж.p., а ако је тај наставак и крат

косилазни акценат — именица може бити м.р. Тако је Саво им. м.p.,

Сава такође им. м.p., а Сава им. ж.p. ; или Вуко и Вука м.p., а Вука

ж.p., Дуко и Дука м.p., а Дука ж.p. Све је то чврсто у језичком осећа

њу ускочког човека. Тако су им. Тбмо и Тома м.p., а тако и Кöсто и

Коста. То је осећање чврсто и кад не постоје показани односи, већ какви

други: Дидo м.p., а Дида ж.p.

Посебно истичем да све ове именице као Саво, Мићо, Пеко, Перо,

Гајо, Бајо, Ђоко, Жајо, Ђуро, Јајо, Баћо, Вуко, Блажо, Мишо, Ристо,

Драго, родо, ђешо, ђедо, попо, блесо, мрчо, јадо, шуто, брко, како итд.,

тј. двосложне властите и заједничке именице на о у ном, и са дугоуз

лазним акцентом, спадају у деклинациони систем именица м.p. (I врста):

Ђуро — Ђура — Ђуру — Ђура — Ђуро — Ђуром— Ђуру. Према томе,

именице ове врсте немају у ускочком говору никаквих деклинационих

додира ни са деклинационим системом Ђура — Ђуре (говори на истоку

новоштоковске територије и књ. јез.), ни са деклинационим системом

Ђуро — Ђуре (западни крајеви српскохрватског језика и књ. јез.);

заједнички је само ном. са типом Ђуро — Ђуре. Доследност овог де

клинационог типа, па и ускочког говора, заједно са још неким источно

херцеговачким говорима, огледа се и у формама Ђурбв, Драгова итд.,

а и у топонимима: Ђурове каменице, дакле без појава са -ин, -шна, -ино.

Заједничке именице ове врсте (ђедо, брато итд.) немају, као што

је већ речено (в.т. 212), множине, насупрот типу зека — зеке, где множ.

постоји: зеке, зека итд.
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—ло|-ле. Већ је речено (в.т. 202) да се именице као Манојло, Гаврило,

Данило итд. могу понекад завршавати у овом говору и на е: Манојле,

Даниле, Гавриле, путиле, Горчиле и др. Сем ових, доста је двoсложних

властитих имена и властитих хипокористика чија се основа Завршава на л:

Лале, Шоле, Јоле, Гале, Миле, Вуле, Жале, Диле, Дуле, Кале, Келе,

Шоле, Шеле, Нбле, Ђбле, Вале, Жале итд., а има и заједничких: брале, дуле,

лале и сл. Ваља додати да се овде не сусреће појава: Секула, Василија,

Ђорђија и сл., тј. са наставком а у ном. тих имен. м.p.

-ист/-иста. Именице типа комунис, лењинис, марксис итд. немају

свој пандан у формама комуниста и сл. Ако се каткад и чује ова форма

од стране неке аутохтоне ускочке особе, она је то пре знак „језичке

моде“ него стварне језичке појаве ускочког говора.

Тип камљи. Редовни облици именица старе консонантске основе

типа камљи у ускочком говору јесу дужи облици: камен, пламен, грумен,

кремен, прамен, грмен, ремен. Али поред тих облика постоје и краћи:

кам, ками, плам, грум,“ прам, грм. Облик грм може се сматрати исто

толико фреквентним колико и облик грмен. Облици кам, а особито ками,

и плам доста су чести, док су облици грум и прам ређи. Облик крем не

постоји у значењу кремен, тј. у значењу камена из кога се огњилом из

бијају варнице, а исто тако ни рем. Облици кам и ками данас се у ускоч

ком говору више готово и не употребљавају као именице (Није остало

ни кама), иако се јасно осећа њихово именичко порекло, већ као прилози

у узвичним реченицама и изразима, а каткад и као узвик: Бљеж, ками

ти у дом! — Ками мене у дом! — Ками добар! — Кам ти у дом! и сл.,

или у нешто смиренијим реченицама: Ни ками снијега није остало.

Облик кам је, по мом мишљењу, настао од облика ками путем познате

лабилности вокала и на крају неких речи или облика (исп. ради : рад,

ндси : нбс итд.).“ Остали краћи облици (грм, прам, плам, грум) употреб

љавају се као именице, иако, као што је већ речено, доста ретко. Кат

кад се прави разлика у употреби краћих и дужих форми, тако ће се

* М. Пешикан (СЦГ, 133) вели да је цуцки облик грун (облик грум, забележио

је у Трепчима) необичан и додаје да је „овде -н вероватно дошло под утицајем су

фикса -ен“. Грум и грун је забележио и Милетић у Црмници (ЦГ, 396). Промене гласа

му глас н ове врсте има и у другим говорима. Само ја мислим да је до ове промене

дошло на други начин. Наиме, позната је појава да глас м прелази у н у извесним

позицијама: грумак (дем. од грум), ген. грумка — грунка, па онда грунку, грунци итд.

Одатле је глас н могао прећи и прелазио је у ном. једн. грунак. Према дем. грунак

могао је накнадно бити формиран облик грун. А може бити да је и сам облик грум

доспевао у позиције у којима глас м у поменутим говорима прелази у н, нпр. грум

соли, грум земље и сл.

* М. Пешикану изгледа неприхватљиво мишљење М.Стевановића (ИЦГ, 72)

да је према ном. ками добивен ген. кама, а одавде ном. кам (СЦГ, 133). Он мисли да

су краћи облици кам, грм, плам и сл. добивени под утицајем односа код именица сред

њег рода типа племе — племена (исп. кам— камена); он даље вели да „није вероватно

да би један облик са прилошким значењем (мисли на облик ками — М.С.), дакле

увелико одвојен од деклинације, могао извршити на њу толики утицај“. Као што сам

већ рекао, облик кам је добивен од облика ками, и — пошто ни облик ками ни облик

кам нису одмах добили прилошко значење, већ су и по добијању прилошког значења

(исп. и Камен у дом и Убијо га камен!) joш функцилонисали и као именице, а и данас,

где више—где мање, функционишу и као именице— могао повући за собом и облике

прам и сл.

12 k
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рећи: Ударише јој пламови уз лице (а не: пламенови), али: Пламенови су

лизали око бакрача (а не: пламови).

Тип : кум Јован. Насупрот неким говорима у којима се именице

сродства и уопште именице у атрибутској служби не мењају, већ са

властитим именом формирају полусложеницу (кум-Јовану, с кум-Јова

ном), те се именице у ускочком говору у таквом склопу мењају, и то или

задржавајући потпуно свој изговор, тј. свој акценат и квантитет, или

губећи и један и други: кум Никола или кум Никола (у ствари: кумнико

ла, кумурош, дакле потпуно сливен изговор, али без ремећења акцента

осн. речи: кумурош, а не кумурош или кумурош), кума Николе и кума

Николе (у ствари: куманиколе), са стриком Перишбм и са стриком Пе

ришбм, Јеси ли виђела ђеда Петра и . . . Ђеда Петра? итд. Тако се пона

шају и именице ж. и с. p.: Ово ћу даровати баби Диди и ... баби Дади,

Купила сам сапун баки Милици и сл. Појава кум-Петру, уколико се

уопште може срести у ускочком говору, дошла је са стране и представ

ља иновацију у овом говору.

-лац|-оц. Употреба гласа л односно о у именицама које се у ном.

једн. завршавају на -лац — није уједначена у ускочком говору. У неким

случајевима чврсто се држи глас л: калац — калца — калцу итд. У

другима, под утицајем падежа у којима глас л на крају слога прелази у

о, сусрећемо глас о и у ном. једн. и у ген. мн.: прегаоц, устаоц, пратиоц

и прегаоца, устаоца, пратиоца, али нису искључени ни облици са л:

усталац, руковддилац итд. (в. и т. 164).

Дефектне именице. Има неки пут неких именица, као и других ре

чи, којима не знам неке падеже, било зато што се они не употребљавају, би

ло зато што је дотична именица дефектна у својој промени и сл. Тако је

сигурно да постоји ген. једн. изма (Не море од изма, тј. од посла. —

То е преко свакога изма, тј. мере), лок. једн. изму (Она је у великбм

изму, тј. послу, исп. измет, тур. hizmet, такође, у ускочком говору,

посао, кућни рад) итд., али номинатив никад нисам чуо и не знам да ли

постоји и како би гласио (изам?). Именица бдлан (од придева бблан,

али се осећа као речца у значењу јадник, јадан, уколико није постала

узречица) употребљава се само у вокативу, као придев у неодређеном

виду: Нембј тако, болан! (исп. Ђаволе један!). Пошто део таре у име

ници Прбтаре представља ген. једн. од Тара (уз предлог преко), другим

речима пошто именица Прбтаре представља падежну синтагму, те се

још није могла уклопити у неки од наших деклинационих именичких

система, то је и разумљиво што је она сасвим непроменљива: Доћерали

су наку стоку исПрбтаре. Неки облици именица, сами или у изразима,

„скаменили“ су се и предлози више нису у стању да утичу на промену

њиховог облика: с дну страну, до стотину, до иљаду, до неђељу дана

итд. ; као што се види, овде су претежно у питању квантитатиВНИ аку

зативи.

214. — Црквенословенско-еније. Као што је већ речено (в. т. 197),

у ускочком говору задржао се известан број архаичних образовања типа

ушеченије. Поред оних која су раније наведена, ево још неких: шече
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није (Шеченије ти се десило!), уићевеније, згибеније, паћеније, наказаније,

нагрђевеније, сагрешеније, чудевеније (Како е то чудевеније!), чуђеве

није, маштеније, обличеније (наказа), предбраженије (срам, стид, Ти

си мое преображеније), кастиженије, сазданије (нешто велико) итд.

Све ове именице ср. мењају се као и друге именице с.р.: ушеченије

(Ушеченије му се десило! — Ушћеченије по њга), ушеченица (Тога уше

ченија ниђе није било. — Шта си то учињела, на у три ушеченија. — Не

мош без ушеченија), yuáеченију (У ушечениу сан се родила, у ушече

ни у ћу и крепати), уишечением (Ка се (кад се) неко ушfеченијем задоћ,

нема му лијека до гроба), ушеченија (Куј ћеш, на у триста ушеченија),

згибенија (Неће се то свршити безгибениа) итд. Ипак њихова промена,

као ни оне саме (сем неких, као ушћеченије, наушеченије), није редовна

и честа као промена других им. с. р. Најчешће се сусрећу у ексклама

тивном квалитативном генитиву: Згибенија! — Погла тога згибенија!

— Тога згибенија није било! — Самаштенија! — Јађевенија! итд.

215. — Дњнљ (дан). Именица дан је врло богата облицима и у на

родним говорима и у књижевном језику, што је и разумљиво кад се има

на уму њен историјски развитак. За ускочки говор то се не би могло

рећи. Сем редовних облика по П врсти, оних који су и у књ. јез. најобич

нији: дан, дана, дану, дан, дане, даном, дану, дани, дана, данима, дане,

дани, данима, данима, овде се још сусреће облик дне, и то за ген. и лок.

једн. у називима празника и слава:

Највише се коси између Петрова и Илина дне (поред ... дана).

— Ми смо бђе ко у тавници од Митрова до Ђурђева дне. — Дурла

вљетрина ко о Савину дне. — Вратићу ти оне паре о Митрову дне.

— Припекло сунце о Илину дне, итд.

Треба рећи да се овај облик осећа као скамењен. Облик са ишчезлим

полугласником огледа се у прилогу дневи (посталом од инстр. једн.:

Радили смо и дневи и ноћи), и у множ. дневи: Није лако кад се отегну

дуге љетње дневи. Као што се види из овог примера, именице дан је

сад променила род, тј. осећа се као именица ж.p. III врсте. Вероватно

је на ово утицала множ. именице нбћ с којом се именица дан, као кон

траст, а и иначе, често доводи у везу. Па и у већ наведеној реченици

Радили смо и дневи и ноћи не мора увек бити инструментални прилог,

већ и темпорални квантитативни множински акузатив. То, разуме се,

не значи да је облик дневи увек ж.p. Кад год у свести стоји помисао

на дани (множ.), форма дневи остаје м.p.: Ти дневи били су ни најтежи.

Именице на -“x. Именице гријег и смијег имају, као што је већ по

казано, двоструку промену: грија, грију, гријом и гријега (Ту гријега

нема никака), гријегу, гријегом итд. Двоструку промену имају и именице

као граг, маг, праг, страг, врг и сл.: грага — грагу — грагом и гра (< граa

после губљења гласа х; Скувај гра за вечеру. — Ете шака гра па скувај),

грду, грдом, мага, магу има (< маа после губљења гласа х), мđу; страга,

страгу и стра (Боља е шака страно наруче молбе. — Умро сам о стра),

“ Ј. Вуковић (ГПД, 53); нагрђеније, чудевеније.
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страу, драга, драгу и драу; врга, вpгу и вра, вру итд. Треба додати да

се у облицима ових кратких именица нису увек извршиле вокалске кон

тракције после губљења гласа х. Тако се поред драга може чути и драa

(ген. мн. браа поред ора и орага), поред прага и пра (Ни пра од њега

није остало) чуо сам и праа, поред стра може се чути и страа. Именица

мđг појављује се, рецимо, у ген. једн. у овој разноврсности форми: мага,

мáа (задржан акц, номинатива), маа и ма (< маа после губљења гласа

x). Двоструки облици могу се чути и од именице трбук: трбука, трбуку,

трбуци (Трбуци су најгоре провалије) и трбуа (Имо сам шта јести да

сам имбдевет трбуа), трбуу итд. Очигледно је да су се форме граг —

грđга укључиле у деклинациони систем именица м. р. на сугласник (I

врста), а да су форме као гра итд. последица разних гласовних промена.

Презимена. Као и у књиж. језику, углавном и у ускочком говору

нема појаве диференцијације презимена уз женска имена, као што смо

већ рекли: Мишо Ристић — Миша Ристића, Мишу Ристићу; Мања

Ристић, Мање Ристић, Мањи Ристић; Ристићи, Ристића, Ристићима

итд. Међутим, овде треба дати још неке напомене. У Ускоцима је обична

ова појава: Синови Секе Станића били су одлични ђаци, тј. уз ген. једн.

женског властитог имена имамо ген. једн. презимена. То не значи да

се презимена уз женска властита имена мењају, јер се исто тако каже:

Секи Станића је мило кад јој добар чоек дође у кућу. То значи да и у

дативу стоји облик Станића. Тако је и у осталим зависним падежима:

Нећеш лако надмудрит Секу Станића, Разговара са Секбм Станића.

Штавише, овај се облик јавља и уз ном, једн.: Дошла е Сека Станића.

— Жњеле су: Збpка Ристића, Ми?бљка Кршикапића, Станбјка Грдинића

и Петруша Тмушића (без обзира на то јесу ли оне биле удате или девој

ке). — Ово е ђевојка Томића. — Ево у нашим јагњадима једно јагње

Зековића итд. У овом облику презимена се много јављају и у топоно

мастичким називима: Марића главице, Кадића брдо, Суљовића поток,

Микића Пдд, Машовића појата, Бајовића главица, Зековића гувно, Долина

Јелића, Чардак Суљовића (исп. у Његоша: кула Ђуришића, чардак

Алексића), Бара Грдинића, Под Бегановића (и Бегановића Пдд)“ итд. Овај

се облик непромењен јавља и у промени ових и других сличних синтаг

ми: Наше е грббље на Марића главици, а Зековића, Грдинића и Бијелића

на Кадића брду. — Прича се да се привиђа код Машовића појате. — То

није било и не смије бити у кући Кршикапића. Као што се види из на

ведених примера, тај облик стоји и у номинативним облицима м. и ср.

рода: Суљовића поток, Кадића брдо, јагње Зековића. Ако не постоји

ном. Петар Бијелића, иако теоријски ни он није искључен (Вуковић“

га чак и наводи: Васо Јоића, Мирко Богдановића), као што постоји Сека

Станића (поред Сека Станић, као Петар Бијелић), тај облик постоји

у зависним падежима не само ж. рода већ и м. и с. p.: Поред Удата е

за Јдваном Бијелићем може се чути и Удата је за Јованом Бијелића. Као

* Ред речи у овим називима, као и у другим сличним синтагмама, колебљив је,

иако је, што констатује и Ј. Вуковић, (ГПД, 81), обично да заједничка именица стоји

на другом месту: Марића Главица, Кадића брдо итд.

* ГПД, 81.
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што се види, овај је облик — непроменљив, скамењен, монолитан,

какав је — донекле универзалан.

Поставља се питање шта представља тај облик? Ако пођемо од

језичког осећања ускочког човека, онда се најпре мора рећи да је то

присвојни придев, ж.p., ном. једн. , скамењен, и као такав се употреб

љава уз именице свих родова и уз све падеже укључујући ту и ном.

једн. У ствари, то је, како мислим, посесивни ген. мн. који је, изгубив

ши дужине с два последња слога, прерастао облички у ген. једн., а зна

чењски у посесивни придев (Кршикапића »Кршикапића). Губљење

дужина омогућено је семантичким посредством, јер посесивни генитив

значи исто што и посесивни придев, који тих дужина у неодређеном

виду нема (Милошева рука : Марића главица). А генитивни облик пре

зимена (Ристића) условио је облик ж. р. придева, тј. добивши функцију

придева, значећи исто што и придев, овај ген. није могао развити и

облике за м. и ср. род. Мислим да је та теза вероватнија него — да је

то увек просто ген. једн. презимена.“ О ген. једн. може се говорити

само у случају појединачне припадности. Кад је једном прерастао у

спец. посеc. падежни облик, овај ген. мн., тј. овај новонастали придев,

могао је бити и јесте врло продуктиван,“ могао је јако раширити своју

употребу. Све ово, разуме се, не значи да се и по окончању овог процеса

“ Ј. Вуковић (ГПД, 81) вели да је то само ген. једн. О овом питању уопште

писано је повише. У Предговору Српским народним пословицама (Грам. и пол. списи,

III, стр. 14—15) Вук вели да у нашем језику посесивни ген. типа задужбина Лазара

није обичан, већ да се место тога употребљава или задужбина кнеза Лазара или Ла

зарева задужбина; међутим, вели он даље, обично је: кула Драговића, ступа Поповића,

Мркоњића калпак, Бијелића бака, Остојића виноград, Добриловића куће итд., тј. ту

се генитив не мора заменити посесивним придевом (Драговићева кула и сл.). Кад Вук

говори о оваквој употреби презимена, не види се јасно да ли мисли на ген. једн. или

ген. множ. Т. Маретић, у својој Граматици (III изд., Загреб, 1963, стр. 565) наводи

речено Вуково мишљење, па даље вели: „Prema tome i piše Vuk: ова је пјесма

штампана у сатиру Рељковића. V. nar. pjes. 2, 633, gospodica Milica Stojanovica. rječ.

predgovor. Drugi su primjeri: da si zdravo, sine Mrkonjica / ЈМ, 217, među njima

Seka Smiljanića. 341, S posestrimom Ružom Kruščovića, 432, na Smiljanića zakosu.

М. 175, krenu se pravo k Иијаћča kući, 297. Daničić u sin. 35 kaže da je izvan

Dragovićeva je običnije negoli: kula Dragovića“. Као што смо видели, ово Даничи

ћево мишљења не стоји за ускочки говор. Д. Вуковић (Прилози проучавању Његошаева

језика, ЈФ IX, стр. 134) мисли да је у Његошевим стиховима: Но га гледа Караџића

Мимо (Његош, Огледало српско. Београд, 1951, стр. 391) и За Абдулом Усеин Аџића

(ibid., стр. 452) употребљен генитив ради попуне стиха. Ј. Вуковић сматра да Вушо

вић није у праву кад каже да је ту ген. дошао ради попуне десетерца, јер се то могло

постићи познатим номинативним вокативом, већ да је ту редовна „народска“ употреба

ген. Мислим да је ова Вуковићева примедба потпуно оправдана. Ј. Вуковић (ГПД,

80—82), у третирању овог питања, полази од Вукових поставки и, као што је већ ре

чено, сматра да у случајевима какви су кула Драговића, Чавића кула, Мићовића гувно,

Марића Баре и сл. имамо ген. једн. , што се, поред његових изричитих речи, види и

из његове акцентуације: Чавића кула (тј. Чавића кула), Богдановића куће (тј. Богда

новића куће), а не: Чавића кула или Богдановића куће. Он даље наводи случајеве који

се подударају са одговарајућим случајевима у ускочком говору које смо већ показали.

Ген. мн. он види, у неким другим случајевима (в. т. 221). М. Пешикан (СЦГ, 187)

генитиве од презимена типа кула Драговића, Пињића. До узима као ген. множ. („пре

би се схватили као множина“). Види о овоме и у: Stanislaw Rospond: Poludniowo-slo

viћskie nazwy miejscowe z sufiksem “-itj —. Krakow, 1937, стр. 147—149.

* М. Пешикан за Цуце каже да тај облик губи продуктивност (ССЉГ, 187).
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није више могао употребљавати посесивни ген. мн. Тако су форме Бајо

сам на слави у кући Кршикапића и . . . у кући Кршикапића постале изјед

начене семантичке јединице. Зато ја и мислим да је ирелевантно одре

ђивати који је падеж (ген. једн. или ген. мн.), нпр., у познатом Њего

шевом стиху: „Весели се, праху Немањића” (на почетку „Шћепана

Малог”), или у наслову „Смрт мајке Југовића”, или у стиху те песме

„Бога моли Југовића мајка” — оно Немањића и оно Југовића. За ускоч

ког човека ова два облика јесу посесивни придеви и имали би исто зна

чење било да се изговоре: Немањића и Југовића (дакле без дужина на

последња два слога, као неодређени придеви), било: Немањића и Југо

вића (тј. као ген. мн.), иако би Ускоци, као и многи у другим нашим

крајевима, изговорили обично: смрт мајке Југовића, прах Немањића

и сл., али није искључен у изговору ни ген. мн. кад се хоће множина да

истакне: поносна и нежна мајка Југовића, као и праг Немањића, да о

случајевима какав је ,,У тој војсци девет Југовића” (у истој песми),

где је могућ само ген. мн., и не говоримо. Не треба, разуме се, сметнути

с ума ни случајеве кад је употреба једне или друге форме сасвим обич

на: у вријеме Немањића, у вријеме Немањића (= у вријеме немањи

ћa = у вријеме немањићко), или: понос Југовића, понос Југовића одн.

понос југовића (= понос југовићки), није чак искључена ни форма:

понос Југовића (једног од деветорице, рецимо Бошка): Свиђа ми се

понос Југовића (чист ген. једн. ако се односи на једног или, као што

видесмо, понос југовића — југовићки понос).

Међутим, форме изван оквира посесивности, употребљене неатри

бутивно: Бијо сам на слави у Кршикапића и . . . у Кршикапића оштро

се значењски разликују. -

Најзад, у осећању ускочког човека форме Сека Станића, Маја

Ристића итд., с једне, и Марија Рубешка, Стана Пуцарска, Јелица Ги

гашка, Луција Ашанска (в. т. 191) и сл., с друге стране, истоветне су,

тј. оно Станића, Ристића осећа се као оно Рубешка, Ашанска, без обзи

ра на то што се завршни вокали дужински не поклапају. Изједначеност

функције, односно значења, довела је до обличког категоријског јед

НаЧCЊa .

Међутим, у Ускоцима се, поред Марића главица, чује и Марић

главица: Сви ћемо у Марић главицу (= бити сахрањени у гробље на овој

главици). с

У овом случају може бити да стари ген. мн. Марић није ни раз

вио крајње дужине модерног српскохрватског ген. мн., већ да је стари

ген. мн. Марић добио у синтагми Марића главица неко покретно а нејас

ног порекла (можда делим. еволуција у правцу нормалног генитива или

она аналогија о којој сам већ говорио: Милошева рука : Марића гла

вица).

Треба томе додати да је ген. мн. донедавно морао бити Марић

или сл., да су генитивне дужине историјски настале у одређеним акце

натским типовима, а одатле се прошириле и тамо где је била етимолошка

краткоћа. Природно је да се у специф. окамењеним облицима, у специ

фичним изолованим спрегама (макар биле и продуктивне) могло зау
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ставити ширење дужине; исп. у неким народним говорима творевине

као „пет стотин” и сл.

Непостојано а. На појаве у вези са непостојаним а и сл. као: рбат

— рбата (а не рата), сан — сна и сана, мртац — мрца, кдлац — кблца

и кôца (Скини везу с коца), конат — конта (конта), мозак — мозга

итд. указано је раније (в. т. 42).

Рат. Промена именице рат по III врсти доста је ретка (Било е

то турске рати), а по 1 — редовна: Дако не бидне рата. — Умрбе прије

рата.

Христ-ос. Именица Ристбс (Кристбс) изгубила је завршетак ос

у осталим падежима: Риста, Ристу итд., док се, с друге стране, облик

ном. не појављује без тог наставка.

Именице са -ет, -ићи : -ад. У овом се говору добро очувала напо

редност типа јагње — јагњета :јагњад, тј. им. с.p. чија се основа завр

шава на ет имају место множине збирну именицу на ад, дакле без об

зира на то значе ли оне неко младунче, предмет или нешто друго:

рањче, рањчета — рањчад, теле, телета — телад, штене, штене

та — штенад, крме, крмета — крмад, близне, близнета — близнад;

младунче, младунчета — младунчад, шарче, шарчета — шарчад;

гаљче, гаљчета — гаљчад, вуче, вучета — вучад, маче, мачета —

мачад, сустринче, сустринчета— сустринчад; сирдче, сирдчета —

сирочад, монче, мднчета — мончад; кљусе, кљусета — кљусaд,

пашче, пашчета — пашчад, дебе, дебета — дебад, чељаде, чељаде

та — чељад, вузле, вузлета — вузлад; змиче, змичета — змичад,

буре, бурета — бурад итд.

Далеко је мањи број оваквих именица које, поред збирне именице

на ад, могу имати и множину: буре — бурета (Онђе се нашла некака бу

рета, Симо капетан наћера ме да поздраљам бурета), дебе— дебета (На

пуните та дебета пршћевинбм) и др. Неке немају збирне именице на

ад, већ само множину: исе, исета — исета.

-а: -ета. Именице ср. као јае, јајце, пуце, жујце, бидце, сеоце,

непце и сл. мењају се као поље, а не као јагње: jde- jaja —јају — јаја

— јајима. Именица уже има двојаке облике, тј. или се мења као поље:

уже — ужа — ужу итд. или као јагње: уже — ужета — ужету;

она, сем тога, има збирну именицу на ад: ужад и двојаку множину:

ужа и ужета. Именица дијете се мења као јагње, а место множине има

збирну именицу ђеца, која се мења по II врсти.

Промена именица на -ад. Карактеристично је за све именице ср.р.

типа јагње, јагњета —јагњад то што њихове збирне именице имају дат.,

инстр. и лок. на -има, не, дакле, по III врсти, већ по I: јагњадима (По

мијешали смо бвце с јагњадима), теладима (Метни од ове траве тела

дима), мончадима, бурадима, и увек само тако. У ген., који је по III врс

ти, чешћи је облик са дужином наставка: јагњади него без дужине:
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јагњади,“ што је свакако дошло под утицајем дужине наставка ген. мн.

именских речи уопште.

Именице типа Раде. Деклинациони тип дете — детета утицао је

на деклинацију именица типа Раде у неким србијанским говорима.“

Тако се у тим говорима среће: Радета, Радету, Радетом; Милета,

Банета итд., а тако, по мом мишљењу, треба да буде и у књижевном

језику. Ова је појава потпуно непозната у овом говору; према томе, по

стоје само облици: Раде, Рада, Раду, Радем, Мила, Вула, Стола, Кола,

Ћела, Шела, Бана (ном. Бано), Дана (ном. Дано) итд.

Говед-. Не постоји овде именица говедо, већ само гдвече, а у множ.

гдведа. У једн. је промена као у именице јагње: гдвечета, гдвечету итд.,

а у множини као у именица типа село: говеда (ном., ак, и вок.) и типа

јагњад : ген. гдведт (Види колика е она јанпа говеди — Стои дереж го

веди 1) и (ређе) гдведи (Ко е код говеди?; нема облика генитива множине:

гдведа), и дат., инстр. и лок, гдведима (Ја данас морам за говедима).

Плећи, прси. Именица плеће има нормално множину: плећа (Нагло

дб си се ти у животу плећа), а као пл. тант. (за горњи део леђа) постоји

и плећи (Одуврло ми нешто међу плећи, дакле по III врсти) и плећа

(Нeштo ме протисло испод плећа) и плећа (Узбе тешко бреме на своја

слабашна плећа).“ За прси (мн., III врста), међутим, нисам чуо и облике

по П врсти.

Именице на -ет без множ. Именице као младе, створе (чешће створ

и створење) и сл., које се мењају као јагње, немају ни множине ни збир

них облика.

Рамо. Место раме овде у ном., ак, и вок. имамо рамо (Подигб га

на рамо), а у осталим падежима као и у именица типа племе: рамена,

рамену итд.“

Непроменљиве именице. Непроменљиве су именице подне и доба:

до подне, у подне, по подне, тбг сретњег доба итд.

Дрво. Диференцирана употреба множинских облика именице дрво

у књижевном језику: дрва (посечена) и дрвеће (живо) — постоји и овде.

Ова се именица у једн. мења као имен. јагње; облици: дрва (ген.), дрву

(дат.) овде су непознати.

-ес. Поред множ. неба, тела и тијела и чуда од именица небо, тело

и тијело и чудо, овде се могу чути и облици небеса (Скинула би таране

з девет небеса. — Лети облак прб небеса), телеса и тјелеса, чудеса (Не

питај, прича чудеса). Ипак ваља рећи да се обе врсте овде показаних

множинских облика доста ограничено употребљавају.

“ Ј. Вуковић (ГПД, 54) нема дужине: телади, гдведи.

** ссј, 196.

* У Пешикана (ССЉГ, 141) друкчије (само плећи, мн. за леђа).

** Тако је и у Ј. Вуковића (ГП.Д., 54) и Пешикана (ССЉГ, 141).
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Поименичени придеви. Ту скоро (у народноослободилачкој борби)

настала је именица веселб (Оћеш ли довече на веселб?); то је у ствари

поименичени одређени придев и није, разуме се, још успео да и декли

национо пређе међу именице с. р. типа село: Ка сте се вратили с веселб

га? Међутим, имена места као Крново, Липово, Буково, Луково, Скочно,

Грково, Радигојно, Малинско, Подмалинско, Гацко, Дубровско, Горанско

и сл., која су придевског порекла, сва су прешла у именичку промену:

Он је из Гацка. — Гајо е био учитељ у Дубровску. — Био сам приче

неђељу дана на Гoрaнску. —У Липову ни је удата она одива.—Алексићи

живе на Малинску. — Ка си сишб с Малаинска? итд. Као што се види,

овде је супстантивизација до краја изведена. Чак је ишчезла и дужина

са завршног вокала оних имена која су постала од одређеног придевског

вида: Малинско (а не: Малинскб), Гoрaнско (ане: Горанско), Гацко

(а не: Гацко) итд. Међутим, ако се топоним придевског порекла завр

шава на дуг вокал, промена је као у одређених придева: Мокрб — Мдк

pбг(a), Möкрбм(е) итд. Од квантитета завршног вокала зависи, дакле,

бифуркација ове деклинације: Малинско — Малинска, али Дубокб

— Дубоког(а).“

216. — Дома. Поред редовног дат. и лок. једн. дому (Врати се

своме дому. — Весели се у дбм, домаћине, И у дому ко ти се десио!),

постоји у овом говору и скамењени облик дома за те падеже (Води га

дома. — Је ли ти отац дома?).

217. — Брав. Именица брав, иако значи нешто живо, па би, пре

ма томе, требало да има наставак а у ак, једн., има колебљив облик у

том падежу, тј., поред наставка а, може бити и без наставка: Изгубио

сам један брав. — За мббу мораш заклати добар брав итд.“

218. — Тврда и мека промена. Вок. на -еј-у. И у ускочком се говору, у

погледу наставака тврдих и меких основа, сусреће мешавина форми.

Ево, како је у том погледу стање у вок. једн. именица мушког рода

I врсте.

Пре свега, наставак е у овом падежу имају именице м.p. ca

некадашњИМ Тврдим основама:

сине, бане, брате, друже, сирдмаше, кнеже, беже, Вуче, јуначе,

Јакове, Милане, Јоване, Миловане, Богдане, Мијате, Душане, Сте

ване, Љубисаве, Милисаве, Радисаве, чобане, Вуксане, пексијане,

гдсподе, бдже, ђаволе, сдколе, враже, крнче (< крмче), качамаче

** Ј. Вуковић (ГПД, 63) вели: „Обична је ствар да се дужина крајњег слога у

оваквом придеву на ски средњег рода изгуби, ако је из назива испала именица, а остао

сам придев“, па наводи примере: Горањско, Дубровско, Малинскб итд. Међутим, на

стр. 55 (ibid.) има: Горанско или Гдрањскб, Пддмаланско или Пддмалинска итд., дакле

и са дужином. Вук у Рјечнику има: Гдранско, али Гацко. Несмирене процесе Вуковић

има и у деклинацији ових именица (ibid., 63): Гдрањског, Гдрањском, Дубровског,

ЛМалпнског, али и: Горанска, Малинска, Дубровска, Малинску, особито у лок. : на

Горанску, по Малпнску итд. Интересантно је да се све ово налази у говорима који се

налазе у непосредном суседству ускочког говора; ни суседни живот од два и по века

није успео да уклони неке разлике.

** Слично стање у вези са акуз. ове именице показују и Ј. Вуковић (ГПД, 50)

и М. Пешикан (ССЉГ, 139).
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(Качамаче, сити боче, куку, љебо), монче, роде, породе, народе,

изроде, дорате, ђогате итд.

Те и сличне именице готово никад немају наставка у .

Међутим, има доста именица, обично краћих (једносложних и

двoсложних), с некадашњим тврдим основама које у овом падежу имају

наставак у, тј. наставак негдашњих меких основа.

д: гаду (Бљежи, гаду један!) и гаде, смраду, базду, јаду (Привали

ту, јаду један. — Што си се снуждио, јаду божи?) и сл.,

л: волу (и воле), малу (Шта ћу с тобом, малу мој?!), алу (Привали

доље, алу један), асталу итд. ;

в: браву (Куј си заслијепио, браву један?) и браве, гњилеву (Куј

ћеш, гњијеву безобразни?!);

б: гартбу (Склони се, гарибу ђавољи!);

т: гибету (Бљежи тамо, гибету један), милету, свијету (Мој свијету

изгубљени, брате рано);

н: äивану (Шта аиваниш, аивану један!) и диване, двну и сл.;

с: носу (Е мој оцјечени носу!), купусу (Е мој добри купусу, о тебе

су ми цријева дошла танка ко картице!);

з: дбразу (Мој образу, застиђе моe!);

ц: мрцу (ном. мртац) итд.

Од именица какве су нос, образ, астал, прут, глиб, кревет итд.,

тј. од именица које значе предмете, нежива бића, вок. се ретко упо

требљава, али кад се употреби, онда се поводи за овим или оним име

ницама м.p. које означавају жива бића.

Од именице чоек вокатив гласи чоече и чбче, у последње време и

чдвјече. Облик чбче је чешћи и употребљава се не само као вок. од име

нице чоек (Чуј, чоче, што ти говорим) већ и као узречица (Ја сам, чоче,

сагласан), узвик (Станите, људи! Нећемо се, чоче, бити!) и сл. Једанпут

сам забележио: Шта радиш ту, чоеку?

Именице с основом на мек или умекшан, тј. палатални, предњо

непчани сугласник имају углавном наставак у вок. једн.:

звднаљу, путаљу, скобаљу, кдњу, пању, крпељу, краљу, ноју, Јелићу,

Тмушићу, јелашу, волашу, Милошу, Урошу, Јагошу, Радошу итд.

Појава Милоше, Уроше и сл., тј. са е у вок. место у, која се сусре

ће у неким другим говорима и у књиж. јез., непозната је овом говору.

Властита мушка имена на сугласник римају наставак е у овом

падежу:

Лазаре, Радомпре, Митре, Дмитре, Петре итд.

Друге именице м.р. на сугласник римају или само наставак е:

jáворе (О јаворе, зелен боре), царе, ђевере и сл., или само наста

вак у :

вампијеру, ганги?еру, вуњеру, двицијеру итд., или и један и други:

гдсподару и гдсподаре, барјактару и барјактаре, командиру и ко

мандире итд.
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Вок. = ном. Што се тиче властитих имена и других именица на

самогласник, оне углавном имају у вок. исти облик као и у ном. :

ЛМарко, Станко, Бранко, Јанко, Секуле, Димитрије, Данило, Да

ниле, баусниле, дугдногиле, Ћетондсије, Видое, Спасоe, Миливое,

Радоe, Ђбрђије итд.

Двoсложне властите и друге именице м.p., међу којима је велики

број хипокористика, на о или е са дугоузлазним акцентом — имају дво

јак вокатив:

а) са номинативним наставцима, али дугосилазним акцентом место

дугоузлазног:

Перо, Мићо, Мишо, Дуко, Жајо, Кићо, Саво, Јајо, Рако, Буљо,

Ђбле, Цбле, Коле, Јбле, Миле, Ђеле, Лале, Жале, Вуле, Раде, брко,

брато, слано, шуто, шмбкљo, цбто, глишо, блесо, гаро, зеко, шаро,

лале, благо (ном. благо, м.p., разл. од благо, c.p.), злато (разл. од

злато, с.p.), учо, рбдо, јадо итд. ;

б) хипокористички се вокатив ни по чему на разликује од номи

натива и обично је повезан са заменицом мој:

мој Перо, мој Гајо, мој Миле, мој Лале, мој шаро итд.,

при чему се заменица мој или изговара са својим акцентом (мој Перо)

или губи акценат, скраћује вокал и прелази у сферу проклитичности

(мој Перо).

Али није ово једини случај у коме је вок. раван номинативу. То

имамо и у примеру: Стани, Талијанац, нећеш ми побљећи, место Талијан

че. Овај номинативни вокатив употребљен је за лице које хоће да по

бегне, а не за Италијана, и има подсмешљиво значење. У хипокористич

ним расположењима могу номинативи као мачак, јарац, мдмак и сл.

послужити као вокативи: Немб ми сметати, мачак мој. — Ајде, ајде,

јелаш мој. — Куд си то кренуо, синак? Номинативни вокатив друг,

који се тако распространио у народноослободилачкој борби, допро је

и у овај говор и каткад се употребљава крај редовног вокатива друже,

док се вок. синко осећа као усамљена, скамењена форма.

219. — Инстр. -ом!-ем. У инстр. једн. најнесигурније су и највише

тешкоћа задају именице које се завршавају на отврдли сугласник. Ни

кад се са сигурношћу не може рећи хоће ли се у овом говору рећи бичем

или бачом. Ту несигурност показују и именице са меким завршетком

основе: пријатељом и пријатељем, а ни тврде основе нису ње поштеђене:

Радем и Радом. Као што се види, колебљивошћу наставка захваћен је

овај падеж у овом говору на целој својој површини. Тако је мање-више

и у многим другим нашим народном говорима.“ Зато је потребно пре

гледати што више случајева да би се видело шта се може рећи и може

ли се шта сигурније рећи.

* Види материјал који Ј. Вуковић (ГПД, 51) наводи за разне говоре наше.
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Основа на шуштави сугласник. Именице на ш, ч, ж и шт имају и

један и други наставак:

дшом и ашем (Пребитбашем), кршом (Ударио га је кршом у главу)

и кршем, мишом и мишем, јелашом јелашем, Мирашом и Мирашем,

Милошом и Милошем, Урошом и Урошем, Јагдишом и Јагдишем, Ра

ддшом и Раддишем, нбжом и нбжем, мужом и мужем, пужом и

пужем; кључем и кључом, мачем (Замануо мачем) и мачом, бичем

и бичом (Изударб га бичом), лучом и лучем, орачом и орачем, пла

чем (Не биће се бој са плачем) и плачом, сирпиштем и сирпиштом,

дгњиштем и дгњиштом итд.

На питање јесу ли то потпуно равноправни облици — не

би се могло поуздано позитивно одговорити. Нисам сигуран да

ли би детаљна анкета дала шта одређеније, али ипак мислим да су

облици Милошем, Урошем и сл. чешћи од облика Милошом, Урошом“

итд., нбжем него нбосом, јежом него јежем итд., чему је, може бити,

и дисимилација дала свој допринос. За остале примере (мачом — мачем,

дбручом — дбручем, кључом — кључем) не може се ништа одређено рећи,

сем да се употребљавају и једни и други.“

Основа на -p (инстр.). Именице на ртипа вантијер и шевер редовно

имају наставак ом: вантијером, кунтијером, косијером, путијером,

овици ером, вуњером, шевером, ђевером, лумером (Ова моја њива може

се мљерити с најбољим лумером земље у Барама), швером, ћилером

итд.

Као што се види, у тих именица редовно је кратак вокал пред

наставком ом, а свакако не треба изгубити из вида ни дејство диси

милације.

Вишесложне именице са суфиксом -ap (-арњ), а за њима и неке

друге с дугим вокалом испред завршног римају оба наставка:

барјактарем и барјактаром, господарем и господаром, измећарем и

измећаром, млинарем и млинаром, динарем и динаром, чактарем и

чактаром, овчарем и овчаром, везирем и везиром, леворем и левором,

котарем и котаром, јагњачарем и јагњачаром, чечарем и чечаром итд.

Код једносложних именица не примећује се, међутим, ово дејство

дужине: код именице цар (< цћcapљ) имамо -ем, такође и -ом (Она се

пита с царом. — Тада дијете пође за царом), а иначе је:

бором, тдром, даром, чаром, миром, виром, жаром, гаром, звером.

Именице на ар с непостојаним а редовно имају наставак ом:

Петром, свекром, вљетром, Митром, Дмитром итд.

Основе на -ц, -з, -с (инстр.). За разлику од пивско-дробњачког

говора, у коме именице на ц имају у инстр. једн. и ем и ом: коцем, палцем,

и коцом, палцом,“ овде је обичнији наставак ем:

** У пивско-дробњачким говорима обрнуто (ГПД, 51).

*“ М. Пешикан (ССЉГ, 144) вели: „Код именица које се завршавају на -ч,

-ш, -ц напоредо се чују оба наставка. Тешко би било рећи који је обичнији“.

* гпд, 51.
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правцем, мудрацем, јарцем, сунцем, дЦем, лдвцем, тргбвцем, јунцем,

жујцем, јајцем, звонцем, коцем (ном. колац), кдцем (ном. котац),

палцем итд.,

али су чести и облици На 0M. :

бијелцом, пијевцом, јарцом, коцом итд.

Именице на с и з имају наставак ом:

ндсом (Заорб носом ледину), кдсом, јазом, млазом, празом, мразом,

возом, баксузом, слузом итд.,

иако, може бити, нису искључени ни облици: носем, мразем и сл.

Основа на палатал (инстр.). Као што је већ речено, неуједначен

је инстр. једн. и у именица на мек сугласник. Неке од њих обичније

су с наставком ем:

бдем, крдем, краем (Не могу да саставим крај с краем), зндем, вдем

(ном. вој), брдем, лдем, прибоем, завоем, гндем итд.

Као што се види, овде је у питању меки глас ј, као и кратак вокал

о у инстр. испред тог меког сугласника. Наставак ем обичнији је и у

неким именицама са дугим вокалом а испред гласа ј: дбичаем, доживља

ем, догађаем итд.

С наставком ем обичније су једносложне именице на остале меке

сугласнике:

шуљем, маљем, краљем, мдљем, пањем, чађем,

али нису ретки ни облици на ом: пањом, мдљом, тићом итд.

Вишесложне именице на ове меке сугласнике употребљавају се

и с једним и с другим наставком:

учитељем и учитељом, пријатељем и пријатељом, звонаљем и

звднаљом, зрнаљем и зрнаљом, чешљем и чешљом, бадњем и бадњом,

тутњем и тутњом, шушњем и шушњом, кораћем и кораћом, кон

чићем и кбнчићом, Јовановићем и Јдвановићом, јелашем и јелашом итд.

Од двосложних властитих имена, хипокористика и заједничких

именица под дугоузлазним акцентом — инстр. је са наставком ом без

обзира на то да ли се та имена или именице завршавају на мек или очврс

ли сугласник:

Буљом, Суљом, ушљом, Којом, Бајом, Бајом, Дањом, Зељом, Ба

њом, Кићом, Мбином, Мићом, Мишом, учом, Баћом, Миром, гаром,

шаром, Блажом, Бором, блесом итд., али Вулем и Вулом (в. ниже).

Како се види из наведене грађе, дисимилација има утицаја на

репартицију ових инструменталних наставака: ђевером, иiевером, вуње

ром, лумером, ножем, јежом, крпежом, трпежом, ситнежом, лешом,

итд., али не увек и не много: нбжем и ножом, мољем и мдљом, прија

шељом и пријатељем, Милошем и Милошом итд.

Инстр. именица са основом на прасловенски тврди сугласник. Међу

тим, код основа на сугласник који потиче само од тврдог прасловенског

сугласника нормалан је наставак -ом:



192 Милија Станић

другом, драгом, јунаком, монком, трапом, зубом, грбом, Душаном,

сином, каменом, друмом, рбатом, братом, прутом, сокдлом, Ра

дисавом итд.

Продирање наставка ем и у ову област именица м.p., што се сусре

ће у неким нашим народним говорима,“ готово је непознато у ускочком

говору. Према томе, овде је само прутом, снопом, робом (Робом икад,

гробом никад) итд., а никад прутем и сл. Ипак треба указати на два

случаја појаве вокала е и међу именицама ове врсте. Први је именица

пут. Она се, не само у инстр. једн. већ и у другим падежима са вокалом

о у наставку, колеба између вокала о и е: -

Видиш ли ону кућу под путом. — Иди за својим путом. — Ко не

слуша старијега, злијем ће путем обрнут. — Не може да плете

путем. — Није иг право ни помагат ка су пошли ђавољиiем путем.

— Ја нећу поћи његовијем путем. — Ишла сам пријекијем путем.

— Морамо путове да изградимо. — Наше путове саградила е на

ша омладина. — Вук и пас се срели у мрклој ноћи на раскршћу

путбва итд.

Као што се види, о граници између конкретног и апстрактног у

вези са вокалом о или е овде као да се једва може шта рећи. Треба до

дати да мој материјал показује превагу вокала е у инстр. једн., док се

он у множини готово и не појављује.

Именице типа Вуле. Други случај појаве е у овим име

ницама чине, као што је горе већ напоменуто, именице типа

Вуле, у којима у инстр. имамо, поред наставка ом, и наставак ем,

вероватно под утицајем номинатива: Милем и Милом, Ћелем и Ћелом,

Лалем Лалом, и Јолем иЈолом, Шолеми Шблом, Радеми Радом итд. Ипак

се може рећи да овакве именице са три и више слогова обично имају

наставак ом: Радулом, Секулом, бауснилом итд.

Колебања нема ни у именицама средњег рода чија се основа завр

шава на мек сугласник; оне редовно имају наставак ем у инстр. једн.:

пољем, кбљем, прућем, дрвљем, камењем, грањем, ббрјем, самаште

нијем (Са онијем самаштенијем никад изаћ на крај!) итд.

220. — Што се тиче ном, а и осталих падежа мн. именица м.p. I

врсте, овде су од интереса два питања: прво, понашање уметака ов и

ев и, друго, у којим се случајевима употребљава уметак ова у којим

уметак ев.

Прво питање могло би бити обухваћено у три дела: једне и менице

увек имају уметак ов или ев, друге могу бити с тим умецима и без

њих, треће су увек без тих уметака. Али су ове категорије врло уопште

не, а не чврста подела.

Уметак овјев. Узмимо прво једносложне именице и прво оне које

се увек појављују са инфиксима ов и ев:

* В. ЦГ, 191. и ИГД, 65.
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дшеви, носови, путови (путеви), сндтови, листови, прутови, пањеви

(пањеви), маови, кључеви (кључеви), гндеви (= нађубрене ливаде,

гноине), чиреви (чиреви), вироди (вирови), бдрови, скокови, слапови

(слапови), другови, дcoви, возови (= балвани), дробови, вдлови, си

нови, санови (санови од сан), бакови, бикови (бикови) (Ајде, испршти

ми мало ове бикове — набрекле жиле или мишиће), грдбови, гра

дови, српови (српови), подови, бблови (болови), домови, вратови,

врагови, пластови, звекови, трутови, долови, прутови, планови (пла

нови), пламови, прагови, кошеви, трапови, рогови, димови, врови, тра

гови (трагови), шерови, шуљеви, краљеви, цареви, лавови, рисови,

млинови, крдвoви, сметови, дланови, зечеви, глдгови, бдгови, керови,

бдеви, вдеви, брдеви, тдрови, зндеви, ратови, стдлови, ствдрови,

трнови (трнови), приштови (приштови), судови (tribunals), шалови,

pдбови, послови, радови, ладови, дчеви, књажеви итд.

Врло се ретко која од тих и сличних именица појављује без умет

ка ов или ев. Именица роб у значењу чељаде, особа (које је овде врло

обично) нема множине, већ место ње стоји збирна именица робље. Ме

ђутим, кад та именица значи esclave, servus, онда има множину, и то

само дужу: Ми никад нијесмо били робови, но увијек слободни кô

орлови.

Неке од наведених именица (плас, прут, снди, грдб, лис и др.), по

ред облика множине, имају и збирне облике: плашће, пруће, снбиље,

грббље, лишће итд., при чему сваки од тих облика (множинских и збир

них) има своје редовне функције.“

Овамо спадају и именице м.p. I врсте са једносложном основом

а које у ном. једн. могу бити двосложне или трoсложне:

котлови, каблови, дpлови, мозгови, двнови, цвљетови, вљекови (вијеко

ви), љекови (Сијасет је љекбва у травама), шњегови, вљетрови, дје

лови (дијелови) и сл.

Краћи облици. Једносложне именице које су готово увек без инфикса

06 или 626 .

црви, мрави, зуби, кдњи, прсти, пси, гдсти, пости, јади (Ко знам,

јади ме знали!), људи, Грци, Руси итд.

Понекад се, особито у случајевима померености значења, могу

срести умеци и у овим именицама: Она пости све постове (велике, госпо

ђинске итд.). — Зубови на моијем грабуљама још су добри сви.

* Интересантно је осврнути се овде на једну појаву. Ј. Вуковић (ГПД, 52)

вели да је у Пиви и Дробњацима обичнија употреба збирних именица плашће и сндиље,

а да је множ. пластови и сндпови ретка, „кад се означава какав одређени број“. Ускочки

се говор овде разликује од пивског. Наиме, у ускочком се и множина и збирни облици

употребљавају редовно, тј. сваки за своје значење, као и у књижевном језику; према

томе, пластови у ускочком значи све појединачне пластове, док су још на ливади,

разбацани, несвучени и сл., а плашће се употребљава за те пластове кад су они свучени,

на гомили, један до другога, у „свозу“ и сл. Тако је и са облицима сндлови — снопље

и са свима другима: Гробови моијег стричева још су у Мојковцу. — Наше е гробље

на Марића главици.

13 Дијалектолошки зборни к
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| Краћи и дужи облици. Једносложне именице које се употребљавају

и без уметака и са умецима:

крши и кршеви, миши и мишеви (мишови), вуци и вукови, ђаци и ђа

кови, дани и данови, брци и бркови, брави и бравови, зраци и зракови

(зракови), краци и кракови (кракови), двори и дворови (дворови), су

дови (ustensiles, récipients) и суди, сндви (санови) и сни, сватови

и свати и сл.;

и једносложне основе:

јарци и јарчеви, кбци (кблци) и колчеви, старци и старчеви и сл.

Не може се рећи да су краћи и дужи облици наведених и сличних

именица подједнаке употребне вредности. Неки јесу, као: брци и бркови,

вуци и вукови итд., али је дани обично, а данови ретко, судови је чешће од

суди; облик сни је редак према облицима сндви и сâнови; сватови је ре

довно, али се појављује и свати. Облик брави, иако је чист множински

облик од брав, ипак је по значењу колективна именица, као стадо, што

је само по себи разумљиво будући да се брави обично налазе у скупу,

збиру, стаду, док се дужа множина (бравови) употребљава за људске

особе: Нијесу оно чељад но бравови (неразумна бића, глупаци).

овјев код именица са вишесложеним основама. Употреба уметака ов

и ев много је ограниченија у двосложним именицама него у једнослож

ним, у тросложнима је врло ретка, а продирање тих уметака у именице

са још више слогова — није ми познато, управо нисам забележио такве

примере у ускочком говору. Ево неколико примера проширене множине

ОВДе ОЗНаЧениХ ИМеница:

гдлубови, соколови, дблакови, гавранови, каменови, бусенови, дбадови,

прстенови, витезови, пламенови, јасенови, јастријебови, бунбарови

итд.

Као што се види, а то констатује и Ј. Вуковић,“ проширену мно

жину имају двосложне именице м.p. I врсте са краткосилазним акцен

том на првом слогу и дужином другог слога: гдлуб, витез итд. Међутим,

то не мора увек бити тако: гребен — гребени, мљесец — мљесеци и сл.

Неке од наведених именица могу, сем тога, имати краћу множину:

бунбари, дблаци, камени, дбади, јастријеби, соколи (Види око мене во

лике соколе) итд. Врло је тешко одредити шта је овде фреквентније,

а шта опет ређе, јер су се границе помериле и односи побркали.

Именице типа јунак, тј. оне са првим слогом под краткоузлазним

и дугим вокалом у другом слогу, никад не проширују свој облик у

множини :

јунаци, дућани, шишаци, пољаци, зубуни, катуни, исани, ћевљаци,

гарбви итд.

Не проширују своју множину ни именице на ац, ак и сл.;

бдрци, мдљци, кдици, врапци, монци, кдсци и сл. —

затим именице на ар:

ГЕ Гпд, 51.
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кантари, лађари, гдведари, млинари итд.,

али, као што смо већ видели, ни у тим случајевима правила нису увек

неокрњена: крај мољци постоји јунчеви, крај кантари имамо бунбарови,

крај монци живи и дблакови и сл. Ни у другим случајевима није могуће

увек поставити сигурне границе између непроширене и проширене мно

жине. Тако, док се на једној страни редовно појављују облици: забуни,

тавани, лопови и папци и сл., дотле није искључено да се на другој чују

и облици тдварови поред тдвари, папкови поред папци итд.

Употреба овјев. На питање кад се у множини употребљава инфикс

ова кад инфикс ев, могло би се углавном рећи овако: ов се употребљава

иза тврдог, а ев иза меког или очврслог сугласника:

a. cндпови, вдлови, листови, санови итд. ;

б. бдеви, гндеви, слдеви, пањеви, маљеви, мачеви, кључеви, нбжеви,

пужеви, ашеви, мишеви итд.,

само што у овом другом случају односи нису увек стабилни, као ни у

инстр. једн., тј. није искључено да се овде неки пут појави и уметак

ов, тако се, поред обичног мишеви, може чути и мишови и сл. Иза гласа

р вокал инфикса је доста колебив. У примерима:

бдрови, торови, зборови, дарови, створови, вирови, шерови итд. —

вокал о је сасвим чврст, али на другој страни имамо:

чиреви, цареви, сиреви итд.

Затим, само зечеви и дчеви, али кнежеви и кнезови, мразови и мразеви,

ндсови и носеви итд.

221. — овјев у ген. мн. Од доста великог броја једносложних име

ница м.p. I врсте које у множини имају дужи облик а краћи се ретко

или никако не употребљава, — постоји краћи ген. множ., обично уз

основне бројеве или количинске речи уопште:

Било е четири-петрбба. — Има пет сина ко пет златнијег јабука.

— Убери ми неколико листа. — Усијеци ми једно десет врбовијег

прута. — Свукли смо данас око триес пласта. — Било иг је десе

друга. — Омлатио сам песнбпа ражи. — Здеве грбба да дођеш,

умрла би о смија. — Једна уста а стотину грда. — Седам иг је

брата, па им је лако. — Ушекли смо и уредили десет шуља. —

Чије е овб пет воза. — Доста ти је десе српа (= жетелица) за ову

њиву. — Путовали смо дванес сата. — Неки је пута кидисала

биг на саму себе, итд.

Прво што се може запазити у вези са овим генитивом јесте, како

је већ речено, да нема краћих множ. облика, већ су обични само дужи

облици: синови, листови, пластови итд., а нема: сини, листи, пласти итд.

Као што је и иначе познато, а како је и у књижевном језику —према

именици брат, која место множ. има збирну именицу браћа, стоји једини

множински облик брата. Једну именицу, и то врло често, имамо у овом

повору само у облику ген. мн.: грда. Мора се претпоставити да је ном.

13%
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једн. био “грд,“ па се изгубио и он и сви други његови облици, а остао

само ген. мн. Ова именица није облички у вези са грда (ружна особа),

већ са глаголом грдити, пошто "грд значи: грдња, погрда, псовка, руж

не речи. Мислим да је, као што иначе у језику имамо (исп. скакати :

скок, падати : пад итд.), створен однос грдити : грд, пошто је тешко

претпоставити да је— према случајевима какви су: пет сина, десе пласта

итд. — од грдити створен само облик грда. Ген. мн. рбба није од значења

esclave (где постоје множински облици), већ са значењем „чељаде“

„особа“, где множински облици не постоје, већ само збирна именица

робље место множине („робље“ у последње време има и значење збира

од „роб“, servus). Реч пут (chemin) не употребљава се у ген. мн. у

краћем облику (пута), али је облик пута у значењу мултипликативног

прилога (fois): пет пута, десет пута, неколико пута итд. — свакако

ОД негдашњег Ген. МН.

Друго запажање у вези са овим генитивом било би: да је знатан

број једносложних именица м.p. I врсте које немају овог, краћег ген.

мн.: врбва, звекбва, трутова, дедва, планбва, долбва, крдвбва, рогова,

бакбва, бикова итд., а не: вра, рбга и 9".

Треће, готово све именице са краћим ген. мн. могу, поред тог ге

нитива, имати и дужи: синдва (синбва), листова (листбва), прутбва,

пластбва, другбва, сндтбва, грдбдва, шуњева, воздва итд.

Четврто: као што се могло запазити, готово сви краћи ген. мн.

стоје под дугоузлазним, а само спорадично под дугосилазним акцентом:

грда, пласта, грбба итд., али: брата, свата, длана и сл. Треба овде

додати да се реч (број или прилошка реч) испред краћег генитива мн.

често акценатски и дужински неутралише: пет сина, пе сина, десе друга,

триес пластa итд., поред: пет сина итд.

Ген. мн. без наставка. Ј. Вуковић“ вели да је у облицима Мацавар

и Јаблан који се срећу у именима места Мацавар-д6 и Јаблан главице

очуван стари генитив множине: Мацавар (*Мацаварљ) и Јаблан (Ја

бланњ); „дужина ар, према пот. pl. Мацаваре показује да ту имамо gen.

pluralis“. М. Пешикан“ облике Петрдвић и Обилић у синтагмама

Петрдвић Страна и Обилић Пољана наводи без устезања као облике ста

рог генитива. Ваља да ови Пешиканови генитиви немају дужине на

коју указује Ј. Вуковић и да тај ген. Ј. Вуковић сматра генитивом јед

нине. Што се тиче Ускока, ова врста ген. (Мацавар-дб, Обилић Пољана)

није, као што се може видети из онога што сам напред (в. стр. 215)

навео, раширена у Ускоцима, већ редовно у облику: Кадића брдо, Мари

ћа главица и сл., тј. редовно са завршетком а. Изузетак од овога чини

форма Марић главица (Играли смо се на Марић главици), која се може

чути поред редовне форме Марића главица, а никад Кадић брдо, Грдинић

* Вук (у Рјечнику) нема реч грд, али има грде, али са другим значењем: convi

сium in mulierem („грде једна“). У Речнику САНУ има реч грд са ознакама песн.

(=песнички) и необ. (=необично) а са значењима: блато, кал, невоља, беда, јади:

непогода, невреме; унет је и придев грд (=грдан). Као што се види, нема ускочког

значења, па ни формација, може бити, није иста.

** ГПД, 81—82.

** ССЉГ, 147.
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бара и сл. Синхронично гледано, форма Марић главица представља, бар

за ускочки говор, пре скраћивање типа Поздви Церовић Новака, место...

Шеровића Новака, него остатак старог генитива множине без наставка.

Наст. *-y/-u/-a у ген. мн. Начелно говорећи, ускочки је говор

изгубио дуалске наставке и заменио их множинским. Форме ноктију,

прстију, гостију, вратију и сл. овде су непознате. Место њих у Ускоци

ма постоје само ови облици: ноката (ноката) и ндкти (Све што имам

зарадила сам са своијег десет ноката. — Скини та глиб иза нокти), прста,

прсти, гдсти, врата (Бљежи с врата) и сл. Наставак и ген. мн. консонант

ских основа сусреће се у ген. мн. имен. I врсте, поред наведених случа

јева: нокти, прсти, гдсти, још и у овим примерима: људи, мљесеци,

динара, црва, мрава, зуба (Ово месо може јести само ко има зуби), сати

и сл. Међутим, одмах се мора додати да је тај наставак редован само у

облицима људи (нема људа или људбва) и гдсти (нема гбста), да је обичан

у облицима прсти и нокти поред облика прста и ноката, а да је у свим

другим случајевима (мрави итд.) необичан, редак, архаичан, а у неким

случајевима, као мљесеци, динари, треба видети уношења са стране;

место њега редован је наставак а; мљесеца (Проћи ће још шес мљесеца

до га (= док га) начине), динара, мрава, црва, зуба, сата (сатбва) итд.

Наст, а у ген. мн. Именица пуце мења се као именица поље, тј. без

инфикса ет: пуце— пуца— пуцу, мн. пуца, пуца, пуцима итд. Поред ген.

мн. пуца чује се и облик путаца, у коме се сачувала стара основа (поутв

це). Именица непце, која се обично употребљава у мн., има у ген. мн.

непаца, у коме као да је изгубљена веза са основном речју. Међутим,

једанпут сам забележио и ово: Проћера ночим прд небdца, што показује

да та веза није сасвим изгубљена. Ипак се мора рећи да се облици путаца

и небdца осећају као облици ван органских оквира облика именице пуце

односно непце, тј. као нешто усамљено, својеврсно.

Непостојано а у ген. мн. могло се запазити у неким напред наве

деним облицима: непаца (небаца), путаца. Оно се, као и иначе, појављује

и у овом говору увек кад треба разбити консонантска нагомилавања не

зодна за изговор: стегана, срестава и сл. Друге именице ср. на ство

и на штво обично су без непостојаног а у ген. мн.: покућства, убиства,

кунства, домаћинства, јунаштва итд., али се чују и облици са непосто

јаним а: домаћинстава итд.

222. — Акуз. мн. имен, гости, нокти. Именице нокат и где имају

акуз. мн., као и ген. мн., не само по 1 већ и III врсти: Очисти нокте

и Зашло ми за нокти, Ваздан је дочекивб гдсте и Ја не могу да не доче

кам свое гдсти како треба. Облици на и претежно се чују од старијих

особа.

223. — —ма|-има. Наставак ма место наставка има у дат., инстр.

и лок. мн. овде готово и да не постоји. Забележио сам га само у примеру:

коњма (Погано е овуда коњма), што је врло ретко, „на умору“, крај

редовног коњима.
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Друга врста

224. — Хипокор. Већ је показана напоредност женских властитих

имена типа: Миша — Миша, Дуња — Дуња, Ружа — Ружа, Гара —

Гара, Мила — Мила итд. и речено да су то посебна, самостална имена.

225. — II/III врста. У ускочком говору, као и иначе у нашем је

зику, има напоредних образовања која се углавном разликују само фор

мацијски:

над (м.) — нада, жеђ (ж.)— жеђа, лумер— лумера, свас (III врста)

— свастика (II врста), трк — трка, бук — бука, звpк — звpка, зук —

зука итд.

Ипак треба рећи да међу овим именицама, поред оних које значе

нешто апсолутно исто (лумер — лумера, свас — свастика итд.), има и

таквих које се значењски не поклапају увек потпуно; тако бук значи

„место где вода бучи“, „слап“, док бука значи „бучање“ итд.

226. — Поименичени придеви. Све властите именице придевског

порекла као:

Маџарска, Бугарска, Вранцуска, Турска, Њемачка, Брцка, Бије

ла итд.

затим апелативи такође придевског порекла као:

бијела (на оку), женска (женска), весела (вечерња приредба, по

село), добра, зла, драга, млада (невеста) итд.

мењају се као одређени придеви жр.:

Оћеш ли бити на веселој? — Шта сте спремили младбј? — Она

му се шћер удала у Бијелу. — Дошла ш њима нака женска,

али има и именица придевског порекла које су се потпуно уклопиле у

деклинациони систем именица ж.p. III врсте: мудра (мудра женска особа),

мójбј мудри; ујна, ујни итд.

227. — Флуктуација облика у карташким називима. Интересантно

је показати какве све номинативске облике имају именице које се упо

требљавају за боје играћих карата:

1. црвени четвороугао: динар (м. , једн.), динара (ж., једн.), ди

нари (м., мн.), динаре (ж., мн.);

2. мача (ж., једн.), мачи (м., мн.), маче (ж., мн.), црна (ж., једн.),

црни (м., мн.), црне (ж., мн.);

3. крста (ж., једн.), крсте (ж., мн.), крсти (м., мн.), крста (с.,

мн.);

4. купа (ж., једн.), купе (ж., мн.).

Данас су потпуно распрострањени и страни називи: кара (ж.),

каре (ж., мн.), каролина, карбл, пик (м.), пикови (м., мн.); трев (м., да

нас и треф), тревови (м., мн.); херц (данас), грц, грац (м.), грчеви (м., мн.).

228. — Именица страна мења се по овој (II) врсти, али се каткад

уклапа у декл. систем (III) врсте: Пиши здруге страни. Није јасно зашто

према мн. Шпање (ж.), стоји Шпањо (м.).
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229. — Именице гусле, јасле и наћве имају облике по овој врсти:

Додај ми, дијете, оне гусле. — Он има двоја гусала.— Извади ону

усквасу из наћава. — Нијесу гладни, остало им је сијена у јасла

Ма, —

а неке и по III-ој врсти (обично ном. и ак.):

Запљевај ми мало уз гусли. — Слабе су ми оне јасли. — Скини

ми наћви.

230. — Палатализација у дат. и присвојним придевима. Што се тиче

дат. и лок. једн. именица ове врсте, ускочки се говор разликује од књи

жевног језика у томе што се у властитим именицама глас к претвара

испред наставка и у глас ц:

Збpци (Дао сам чарапе Збрци), Загбрци (Није се бринуо о Загбрци),

Јулци (Купио сам мараму Јулци), Станка (Реци Станци да изиде

пред врата) итд.

Разлика постоји и у присвојним придевима изведеним од тих и сличних

именица: Збрчин (Дошб Јанко Збрчин), Загорчин, Лучан (исп. и Лучин

дан) итд. место књиж. Збpкин, Загбркан, Лукин и сл.

Задњонепчани сугласници се не мењају у овим падежима у дво

сложним властитим и заједничким именицама под дугоузлазним акцен

том :

Сека — Секи, Зага — Заги, Чука — Чуки, Цика — Цики, Мика —

ЛМики, Ика — Ики итд.

Не врши се промена поменутих сугласника у дат. и лок. једн. ни у име

ницама чији би се дативско-локативски облици, ако би се извршила

палатализација, сувише удаљили од основног облика услед губљења

неких сугласника или би се стекли један до другога сугласници незгодни

за изговор, као и у неким другим случајевима:

кучки (Дај да понесем кучки да лоче), мачки (Бачи мачки ову

цигерицу), јатки (Збрна е глава било, куку јатки његовој (), логи

(Нашб сам зеца на логи), ленги (Аљине су на ленги), клеки итд.

Редовни облик за дат. и лок. једн. именице сна јесте снаи (снаи),

али се понекад чује и снaси (То не биг рекла ни снaси ни сину), што је

вероватно остало још из времена док глас х није био још изгубљен у

говору, тј. неко је од ускока донео овај облик у свој нови завичај из

старог.

231. — Вок. једн. У вок. једн. именица ове врсте постоје овде,

као и у књиж. језику, три наставка: -а (Збpка), тј. номинативни наста

вак тврдих основа, -о (мајко), тј. стари вокативни наставак тврдих

основа, и е (кукавице), тј. стари вокативни наставак меких основа. Ова

три наставка, одвојивши се у знатној мери од својих некадашњих рела

тивно чврстих позиција, временом су се толико испреплетала у нашем

језику да због тога вок. једн. именица II врсте спада у наше данашње

падеже за које је најтеже прецизно одредити који наставак они у овој

или оној прилици стварно имају. Зато је потребно подробније разгледати
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какво је стање у ускочком говору у овом погледу. Пођимо од властитих

имена пошто се она од свих именица (сем можда именица какве су мај

ка, брат, друг и сл.) најчешће употребљавају у дозивној служби.

Двoсложна властита имена под дугоузлазним акцентом редовно

имају наставак о у вок., као и у књиж. јез., с тим што место дугоузлазног

имају у том падежу дугосилазни акценат:

Мара — Маро, Даро, Секо, Стано, Јуло, Лало, Ружо, Мико,

Дано, Цико, Чуко, Анђо, Мишо, Лаино, Вуко, Гаро, Саво, Цако,

Ћако итд.

Као што се види, све су ово хипокористичка образовања или обра

зовања хипокористичког порекла.

Има међу овим именицама једна група која донекле одступа од

овог доста чврстог правила. То су двосложне именице, не само властите

већ и неке заједничке, које се завршавају на ла; оне, поред наставка

о, имају и наставак е.

Лила — Лиле, шила — шале, Збла — Збле, Жбле, Коле, Цале

(хип. од Стана, Станића), Лале, Боле (од Бола, хип. од Божана)

итд.

Какав је фреквенцијски однос међу вокативима именица ове врсте?

Пре свега треба рећи да је вокатив неких од ових именица у подједна

кој употреби и са наставком о и са наставком е. Тако ће се рећи и: Ајде,

Лало, да попијемо каву и Ајде, Лале, да попијемо каву. У неких других

много је обичнији наставак е: шиле, Лиле, Збле, Коле, и уле итд. ; вока

тиви шило, Збло итд. готово да се и не чују, док, с друге стране, никад

нисам чуо вок. Јуле, већ само Јуло.

Могућно порекло ове појаве:

1) утицај меких основа (исп. другарице);

2) утицај (општи) старијих говора с југа;

3) можда је сам овај тип творбе поникао на југу, па ширећи се

ширио и своју флексију;

4) утицај мушког рода на -ле.

Ниједан од ових подстицаја не би се могао сасвим искључити, али

је могуће да је пресудно било оно под 3. У прилог тога сведочи чињени

ца да је хип. тип на -ле (-ла) веома жив на југу, а има и немотивисаног

подударања: лиле (за мајку) у Ускоцима, средњокатунском и љешанском

говору.

Вок. = ном. у хипокористицима. Овде треба додати још и то да

је, као и у именица I врсте, хипокористички вок. именица типа Мара,

лила једнак номинативу једнине, тј. има наставак а, а не наставак о:

моја Мара и моја Мара, моја лила, моја Мика, моја Миша, моја

Ббла, моја шика, моја шула, моја душа, моја душа итд.,

али овај вок. може бити употребљен и без атрибута мој: Пош, кава!

Шок, кава! Ђук, кока (поред: Ђук, коко!). Има овде једна интересантна
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обличко-акценатска контаминација, наиме облик је вокативски а акце

нат номинативски: Е, лико Као што се види, именица лика има овде,

иако је ово хип. вок.., облик редовног вокатива, а место редовног акцен

та, дугосилазног, имамо акц. хипокористичног вокатива, тј. номинатива,

дугоузлазни.

Остали типови имена. У двосложних женских властитих имена

(II врсте) под силазним акцентима вок. је једнак ном. :

О, Ружа, доћерај бвце да иг помуземо. — Нембј такб, Миша,

нијесмо ти ми јабана. — Станка, донеси ми чашу воде. — Иди,

Збpка, на воду итд.

Тако и: Милка, Јулка, Бранка, Пејка, Бајка, Милка, Гара, Анђа и сл.

Наставак а у вок. имају по правилу сва тросложна и вишесложна

ВЛаСТИТа ЖСНСКа ИМСНа :

Станија (Станија, оћеш ли ми додати жишку да припалим чибук?),

Станислава, Милосава, Видосава, Полексија, Добринка, Љубинка,

Иконика, Загорка, Иванка, Станојка, Стануша, Милуша, Василија,

Анђелића, Вукосава, Луција, Лабуда, Стамена, Милена, Симона,

Петрана, Даринка, Сулумина, Мируна, Цвијета (исп. Цвето у

ек.), Велика, Наталија и сл.

Због одступања од знатног броја народних говора а донекле и од

књижевног језика, овде посебно треба истаћи да тросложна и вишеслож

на женска имена на ица имају у овом говору у вок. наставак а, тј. јед

наки су им ном. и вок... наставак е или о овде се у њима никад не јавља:

Јелица, Милица (О, Милица, не дај јагњадима у откосе, ђаволе

један!), Граница, Станица, Аница, Љубица и др.

Као што се види, вок. ове врсте женских властитих имена много

је упрошћенији него у књижевном језику, што је уосталом само по

себи јасно кад се зна да књижевни језик једног народа мора, по природи

ствари, покривати и обухватати више појава него један од говора који

чине његову основицу. че

Женска географска имена имају наставак о: Ерцеговино, Милано

614h0 и сл.

Властита мушка имена ове (II) врсте ни по чему се не разликују

у вок. од досад показаних женских властитих имена:

Сава (Сава, оћеш ли продати онога коња?), Тома, Коста, Јоја,

Вука, Шота, Андрија, Милика, Милића, Илија, Зарића, Никола,

Периша, Пуниша, Станиша, Драгиша, Новица, Милица, Илица,

Раддица, Мрдеља, Малиша и сл.

Тако је и са презименима ове врсте:

Кршиката, Коплица, Меденица.

Пошто овде нема двoсложних мушких властитих имена на а под

дугоузлазним акцентом (исп. Пера, м.p., у источним крајевима), то не

може бити ни наставка о.
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Вок. заједничких именица. Међу заједничким именицама и ж.p.

и м.p. II врсте односи у вок. једн. нису ни близу тако упрошћени. Ипак

се и овде може каткад понешто одређеније рећи. Тако све именице

типа жена, тј. двосложне именице ж.p. на а са кратким узлазним акцен

том, имају наставак о у вок. једн. с тим што у овом падежу место крат

коузлазног стоји краткосилазни акценат, то исто важи и за овакве име

нице са непостојаним а у ген. мн.:

жена — жено, гдро, вддо, росо, косо, ного, змијо, снао, земљо, сестро

итд.

Исти наставак имају и двосложне именице ж.p. (II врсте) под

краткосилазним акцентом, само што међу њима има и таквих које могу

имати и наставак а, тј. вокатив раван номинативу:

кућа — кућо, срећо, врећо, стрео, вљеро (Бљежи отале, никакавље

ро), рано (Мој Милане, рано моја, Рано моја, бес пребола!), сабљо

(Вукашине, змају врли, | Сабљо љуцка, роде мили!), вољо, гриво,

муко (Кућо моја, муко моја!), лудо итд.,

али, поред цуро, постоји и цура (Прекипље ми млијеко, цура !);

неке се, опет, готово увек употребљавају са наставком а : тетка (Тетка,

ка ћеш опет доћи?), баба, шиша и сл.

Двoсложне именице ж.р. на а под дугосилазним акцентом имају

наставак о у вок. једн., за разлику од таквих женских властитих имена,

која, као што смо горе видели, имају наставак а у овом падежу:

мајко (али: Станка), јатка — јатко, правдо, кривдо, ленго, лађо,

жеђо итд.,

али их има које и у вок. задржавају номинативски наставак: страна,

ујна и сл.

Што се тиче именица ове врсте са дугоузлазним акцентом у ном.

једн., оне, као и одговарајућа женска властита имена, имају наставак

о у вок. једн. и Гместо f:

душа — душо, душа — душо, руко, црња — црњо, јада — јадо

(разл. јадо — јадо м.p.), рана — рано, главо, снаго, страно итд.

Трoсложне и вишесложне именице ж.p. ове врсте, без обзира на

то под којим су акцентом, имају углавном наставак о:

аждаa — аждао, ђенсија — ђелсијо (О старости, грдна ђеисијо!),

сотоно, гдспођо, ђевојко, јадојко, кобило, крканцијо, варанцијо,

поганизо, ждребадијо, јунадио, бестио, сплaчино, богдбитинo,

будало, звијездо (исп. звездо у ек.) итд.,

аЛИ ИХ ИМа И. Са НаСТАВКОМ d :

јенђибула, кдловођа, кадуна и сл.

Док властита женска имена на ица имају, како смо видели, чврсто

наставак а у вок., дотле се заједничке именице ж.p. колебају између
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наставка е и о. Пре свега, двосложне именице ж.p. на ица и ца имају

увек наставак о, уколико се, разуме се, употребљавају:

““.

птицо, боцо, штицо, брцо, бацо, кацо, цицо и сл.

Трoсложне и вишесложне именице ж.p. на ица имају наставак е:

ђечице (Шта ћу ви дати да једете, ђечице моја јадна?), сунчанице

(Нембј ћерати те кокошке, сунчанице моја!), кукавице (А што

кукаш, кукавице тужна, | Кад нијеси Шоловрњи дужна?!— Колике

су 6ђе јагоде, кукавице!), јагодице, кобасице, мајчице, удренице

(Ајде, макни се, удрeницe божа), соколице, сестрице, вљештице,

другарице, голубице, јетрвице, магарице, ждребице итд.,

али је обичније главицо, мишицо, љепотицо него главице итд., а у имени

цама какве су старица, кабаница, пуница и сл. вероватно није искључен

ниједан од три наставка: старице — старицо — старица.

До немогућности да се одређено и сигурно каже који наставак има

свака поједина од ових именица, долази и због тога што се неке од по

менутих и њима сличних именица врло ретко употребљавају или никад

не употребљавају у вок. једн., какав је случај и са именицама других

родова које значе предмете, појаве и сл.

Заједничке именице м. р. на а већином се не поклапају у вок.

једн. са одговарајућим именицама ж. рода, већ им је вок. једнак но

минативу:

- W — м |- х - *\ “ у - „“ “ - м * -

тата, кдниција, судија, војвода, делија, новајлија, шура, сератлија,

младожења, рудоња, рамоња итд.,

аЛИ ИМА И ПОКЛАПАЊА .

• ww —

старино, буљубашо и буљубаша, ижелице (и ижелицо), татице итд.

Има једна именица која се у ускочком говору појављује само у

лок. једн.: Ние ми то у знаси (не постоји ном. *знаcа, нити који

други облик; према томе, њена је дефектност далеко већа него де

фектност, рецимо, заменице себе.

232. — Ген. мн. (непост. а и однос -а/-и. Велики је број именица

ж.p. на а са два или три сугласника на завршетку основе које те суглас

ничке скупове разбијају непостојаним а у ген. мн.:

ђевојака, јадбјака, мајака (Има мајака, али онаке нема), мачака,

кучака, чавака, тетака, тачака, кокошака, крушака, јерибосана

(одјерибосна), пушака, трешања, цркава, зукава, букава, смокава,

локава (Нема више ониг локава), бачава, цреваља, сланака, чапа

ра, трината, гусала, јасала, својата, ватара, грабаља (поред грабу

ља, према номинативима грабље рl. t. и грабуље рl. t.), псовака, лиша

ка, земаља, сестара, ластава, престава, жртава, клетава, мдлита

ва, погодаба, уредаба, кдсидаба, крпаља, зубаља, петаља, наћава,

карата, тбраба, двдцијевака, пловака, оснетава, оваца, унача,

сабаља, крошања, љуљашака, вашака (= пашчади) итд.

Неке се увек појављују без непостојаног а;
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ленга, јатка, гатка (= прича), табља, борба (ном. једн. бдрба),

спрдња, грдња, пријетња, лбшта (од лопта, лопата је од лопата),

неправда, кравда, правда, сумња, мржња, сметња, пратња, црњка,

рањка итд.

Неке могу бити са непостојаним а и без њега:

трината и транта, черага и черга, својата и својта и сл.,

при чему су облици са непостојаним а ипак у нешто већој употреби.

Једва је потребно напоменути да се, и поред прилично заплетених

Односа у Ген. Мн. ове врсте именица, именице са сугласничким групама

ст, зд и сл. на крају основе, тј. са сугласничким групама које у прошлости

нашег језика нису биле раздвојене полугласником, остале су нетакнуте

ширењем непостојаног а, тј. непостојано а, ни аналогијом, нити каквим

другим путем, није успело да продре у ген. мн. ових именица:

Ноћас је млого звијезда на небу (исп. гнијезда, ек. гнезда). — Види

шта е ласта у ваздуку, Свака лија има по пет врста лука и сл.

Као што се из наведених примера види, наставак и у ген. мн. ових

именица, који се у неким случајевима сусреће у књиж. језику, а и у не

ким народним говорима, не појављује се у ускочком говору и њега овде

заиста нема,“ и поред врло живе употребе тога наставка у ген. мн. име

ница III врсте. Према томе, не треба у овом говору очекивати појаву

сметњи, већ само сметња, не ни мајки, већ само мајака итд.

Тешко је увек рећи које су то именице које имају непостојано а

у ген. мн. а које га немају. Ј. Вуковић“ вели (а М. Пешикан усваја)“

да непостојаног а већином немају апстрактне именице. То се заиста

може рећи, то показује и мој материјал. Али се мој материјал, ако хоће

мо ствар принципијелно да гледамо, и противи тој констатацији, јер

према апстрактном сметња имамо конкретно ленга, или према неправда

стоји лопта итд. Ј. Вуковић“ покушава да ово питање сагледа и реши,

поред осталог, на бази структуре и природе сугласника у сугласничким

групама, при чему налази да непостојаног а немају у ген. мн. оне именице

које имају који од сонаната као први од два сугласника на завршетку

основе. Томе се противе у ускочком говору примери као: тораба (са

непостојаним а међу р и б) и борба без непостојаног а међу истим суглас

ницима. Иако би се могли давати неки случајеви у којима је сигурна

употреба или неупотреба непостојаног а (нпр. група кв увек се раздваја:

букава, група вд. никад се не раздваја: кравда, поред оних типа звиезда),

ипак се, начелно говорећи, мора рећи да се овај процес ни у овом говору

није завршио и дао коначне резултате.

Ген. мн. -y/-а. Само су два случаја ове врсте у којима се огледају

остаци старих двојинских наставака; то су облици ндгу и руку:

* То констатују и Ј. Вуковић за пивско-дробњачке говоре (ГПД, 56), М.

Пешикан за староцрногорске говоре (ССЉГ, 146), Б. Милетић за црмничке говоре

(ЦГ, 198), Вушовић за источнохерцеговачке говоре (ДИХ, 37) и др.

29 ГПД, 57.

*9 ССЉГ, 147.

** ГПД, 56.
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Шта ћу ја празније руку? — Говори се о сто руку. — Спала ми

она бвца с ногу. — Пушти га, на зиму ће голије ногу, и сл.,

поред облика нбга и рука, који су, додуше, доста ретки, али чије је при

суство неоспорно:

Ударићу ти стотину нога. — Умиће бн на колико оћеш рука.

Као што се види, двојински наставци су сведени и квалитативно и

квантитативно у ускочком говору на најмању меру, неупоредиво мању

него у књижевном језику, и није искључено — ако не дође, у додиру

са другим говорима, а особито са књижевним језиком, до подмлађива

ња неких процеса — да ће ишчезнути и ова два примера и поред тога

што врло солидно леже у језичком осећању ускочког човека. Ни тако

обичан облик какав је слугу није се одржао у овом говору; место њега

стоји облик слуга.

Ген. мн. без наст. Стари облик ген. мн. без наставка сачувао се

једино у облику стотин: пестотпн (= пет стотина), шестотин (= шест

стотина):

Имавали су они по пет стотин мале и велике. — Даћу ти шестотин

динара.

Лок. мн. Генитивни локатив типа по ливада непознат је у ускочком

говору.

Трећа врста

233. — Старе -ep-основе. Именица мати се не чује у овом говору,

али се чује њен акузатив не само као акузатив већ и као номинатив: Ђе

ти је матер? — Матер ти твоју! А затим је она пришла и именицама

II врсте: Шта ти ради матера?, и примила њихову деклинацију: матере

(ген.), матери, матеру, матеро итд.; другим речима, ова се именица да

нас сасвим мења по II врсти, само што у ном. и акуз. једн. , поред облика

по II врсти: матера и матеру, има и облике по III врсти: матер.

И именица кћи се у овом говору удаљила од своје књижевне фор

ме. И овде је акузативски облик ушао у номинатив, док су остали падежи

остали на својим местима, тј. у III врсти: шћер, шћери итд.:

Дође ми шћер. — Одвео шћер у ббницу. — Кака му шћер умрије

од тринес година! — Колико имаш шћери? — То е моја шћер.

— Долазио они чоек што е узб Васову шћер. — Не знам што ћу

с оном мојом шћери, млого е задајачила! — Кажу да није срећа у

шћерима но у синовима, али ни то није увијек истина, и сл.

Али поред њих, редовних, облика постоје и облици шћера и ћера.

Они се, разуме се, мењају по II врсти. Ови су облици, као и облици матер

и матера, што примећује и Ј. Вуковић,“ донекле иронични, употребља

вају се у љутњи, подсмеху и сл., као и облик ћерана.

** ГПД, 58.
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Још неке појаве у типу промене. У овом говору не постоји облик

саоне (мн., III врста), већ само саони (мн.), тј. у оквиру III врсте: саони,

садни, саонима итд. То су велике саони, волујске, за свлачење сена и

других терета, док у оквиру II врсте постоје саднице, које вуче човек.

У Вука (Рj.) — саони (мн.) и саднице (мн., dim. v. саони), дакле с истом

обличком ситуацијом као у Ускоцима, али с разликом у значењу и упо

треби.

У ову врсту спадају и ђати мн. (ђати, ђатима итд.) и Цвијети, ж.

и мн. (Цвијети, Цвијетима) итд.

Поред облика плећа по 1 врсти (в. тач. 215) постоји и облик плећи

(ж., мн.) по овој врсти.

Именица дб је увек м.p. као и бол и мења се само по I врсти. Међу

тим, сложеница прддб је, као и топоним Продб, женског рода и мења се

по овој врсти: продоли (Пред нама искрсну нака велика продб). И у

Вука (Рј.); продол (продо), ж., vallis.

Има неких мало необичнијих именица у овом говору, необичних

за књиж. јез., а не и иначе: врућ (ном.), врући (ген.) итд.: Велике су

врући настале, гдстбд: Оће да му дођем на господ (да идем к њему, а не

он к мени).

Инстр. једн. Материјал:

Дај ми ону ћесицу са соли. — Он тргуе зддбити. — Умазала се

машћу.— Не играј се смрћу. — Бије се с памећу. — Помори не же

ђу. — Оздравиће с помоћи бога. — Ми смо крви пољане топили —

показује да у инстр. једн. ових именица постоје у ускочком говору oбa

инструментална наставка која постоје и у књиж. језику. Пошто овде

немам доста материјала, зато што је овај инструментал ипак доста редак,

нисам у стању да кажем има ли који од њих — тих наставака — какву

предност. Ј. Вуковић“ за пивско-дробњачке говоре вели да је обичан

наставак и, а ређи наставак ју, иако он, како сам вели, није увек сигуран

у то како гласи инстр. једн. од ове или оне именице ове врсте.

Ген. мн. Двојинске форме: очију, прсију, кокошију, грудију, ушију,

костију и сл. не постоје у овом говору, већ само: дчи, прст, кокдици, груди,

уши, кости итд., као што нема, како смо већ рекли (в.т.221), ни гостију,

прстију итд., већ само: гдсти, прсти итд.:

Ти нијеси ништа изгубио у виду његовиг дчи. — У Милице има

јато кокдип. — Осијеци ми један комат з груди, и сл.

Поноћ. Интересантно је и то што именица поноћ одн. поној има у

ген. мн., као нешто окамењено, и облик по II врсти:

Остаћемо до поноћа. — Шеђели смо до поноћа. — То е било синбју

пбнбћа. — Кад је било на понбћа, угасише виђело. — Срели се вук

и пас неђе прет понбћа. — То се десило усрепбнóћа. — Доживи о

сам ја доста будније понбћа, итд.

** ГПД, 58.
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Од именице поноћ, настале од ген. једн. поноћи (полноћи сепооно

ћи - поноћи),“ могу бити употребљени облици мн.: поноћи, поноћи итд.,

као од ма које друге именице III врсте са редовним падежним облицима,

иако, вероватно, ретко. Облик поноћа (и понбћа), у наведеним примерима

и иначе, не значи такву множину, тј. мн. од поноћ, средишно време више

ноћи, већ време око једне поноћи, употребљава се, дакле, за делове,

одсеке времена око поноћи. Пошто се никад није могло тачно знати

које је доба ноћи, јер су сатови релативно касно стигли у овај крај и

били су ретка појава, ноћно се време одмеравало према унутрашњем

осећању и према искуству. Помисао на средишно ноћно време могла је,

услед недостатка тачности, обухватити један од поноћних делова ноћи.

Зато је, мислим, и дошло до ове множине, а зато и до овог посебног

облика којим је требало диференцирати поноћна времена једне ноћи

од множине поноћи. Кад је једном створен генитивни облик (до поноћа),

он је, као и иначе нешто необичан у односу на облике именице поноћ,

могао такав остати и уз предлоге других падежа: у понбћа, на понбћа,

иза пондја, чак узети на себе функцију ма ког падежа, тј. могао је поста

ти, као што сам већ рекао, окамењени, непроменљиви облик pl. t. за

све падежне функције са предлозима и без предлога. Зато ја мислим

да је овај облику Пбнбћа је у функцији ном. мн. као што је ном. једн.

именица ноћ у реченици Пбноћ је. На основу Ћипикова примера „Биће

да су поноћа“ Ј. Вуковић“ претпоставља да би облик поноћа ту могао

бити именица средњег рода у множини. Пошто сматрам да у овом ускоч

ком облику (поноћа), а ни у оном пивско-дробњачком, као ни у Ћипи

ковом није изгубљено ни именичко значење ни сасвим именичка функци

ја, то ће, мислим, бити неоправдано Вуковићево“ укључивање овог

облика у категорију именичких прилога. Ако се Ћипиков пример узме

као именица с.р. у множини, како претпоставља Ј. Вуковић, онда би

то требало, мислим, изговорити: поноћа (као да је ово pl. t. према “по

ноће - понотје), а не: поноћа, како мисли Ј. Вуковић. Вук (у Рјечнику)

има: понбћа (gen. pl. v. поноће, n. ), Mitternacht, media noх . . . Од поноћа

наоблачило се“, али ствар је у томе што именице поноће (sing., n.) у

ускочком говору нема, а оно понбћа се у овом говору осећа искључиво

као gen. pl., дакле као у Вука, а не као прилог, као у Ј. Вуковића. Сем

тога, не може се прецизно рећи је ли овај облик (понбћа) створен на овом

(ускочком) терену или је овамо донет, иако ће ипак пре бити да је ова

мо донет.

ЗАМЕНИЦЕ

Личне заменице

234. — Личне заменице ускочког говора потпуно се поклапају у

основном облику са заменицама у књижевном језику и истог су акцента:

** ГПД, 77.

* Целокупна дела, II, 260.

за ГПД, 77.

** На истом месту.
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ја — ми, ти — ви, бн — дни, дна — дне и дно — дна, себе (се). Обличка су

одступања у овоме. Дужи облици дат. и лок. једн., као и у староцрно

горским и источнохерцеговачким говорима, равни су облицима ген. и

акуз. једн., тј. гласе: мене, тебе, себе. Кад су с предлогом, акценат је:

код мене, за тебе, о тебе (лок.) и сл. Дативске множинске енклитике

су: ни и ви, а акузативске: не и ве. Остало је као и у књиж. језику, што,

поред осталога, значи да нема ни дативског једнинског облика си. Не

постоји ни акузативски једнински облик ж.p. ју. Поред облика њега и

га постоји и облик њга. Не постоји облик њ. Ген. и ак. мн. место њих

гласи њиг, а место их — те. Партикулази појављује се само у дат. њбјзи.

Не сусрећу се форме: нами, вами. Нисам забележио облик мноме, али

јесам: мном, њом и њбме, њим и њиме.

а) Као у књижевном језику:

Био сам ш њим. — Ш њиме се ништа учињет не море. — Оће да е

(= jel дадну Милошу. — Могу е (=је, електрику) довле довес.

— Је ли они мали пљатић у тебе. — Оћеш ли ми дат ову књигу?

— Овијем су га ударили. — Ја ћу њој рећи. — Прегнато ми је ње

жб. — Изагнали је оданле. — Гађе њоме (= пушком) ко гром.

— Ишбе ш њоме.

б) Друкчије него у књижевном језику:

Дај се себе (уразуми се, дат.). — Ти ћеш, благо мене, то јести.

— Благбш мене ноћас! — Јеси ли при себе?! — Мене би било мило

да не пристане. — Није то тешко тебе. — Тешко мене. — Благо

га тебе, куку га мене! — Мене се дерну. — Оће да е дадну тебе.

— И тебе ће једном сврнути (= поћи низбрдо). — Ево да ви се

јавим да знате о мене. — Он не води рачуна о мене. — На мене

нема никаке болести. — Он није ништа при тебе. — О мене не

мислите. — Тврдо ви је ту. — Ручајте, земан ви је. — Да ви је

просто! — Мучила сан се да ви што на час не биг нанијела. —

Опростите, ја ви досадиг. — Погани (= поганији) је од њиг.

— Не даду њиг нама. — Оће да коси њојзи. — Опросио би ш њим

вас бијели свијет. — Били су ш њиме у Колашин у ббницу. —

Под њоме се џбнба отворила! — Донеси је часком. — Оћемо ли

је искати (= просити)? — Ћерају е волови ваздан.

Као што се види из наведених примера, ускочке енклитике иг и им

разликују се од књижевних их и им у квантитету. Дужина вокала у њима

настала је у ускочком говору, као што је већ показано (в.т.27), путем

контракције вокала и у одређеним ситуацијама (реци им): Тури им на

ови пљат. — Ћерај иг.

Иако је вокал а у облику њега тако рећи на удару огромног броја

облика са покретним а и уопште система покретности вокала, ипак се

у овом говору никад не сусреће облик њег. Иначе је покретност вокала

као и у књижевном језику, што се могло видети и из досадашњег ма

теријала:
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Под њбм се џбнба провалила! — Није се окористи о њоме (= ли

вадом). — Душко иде за њиме. — Нембј трчати за њим. — Не знам

шта ћу ш њом. — Зачивутијо, не мош ш њим. — Могла бик се ш

њиме умиват таман док сам жива.

Поред некњижевних енклитика не и ве, ни и ви сусрећу се данас

И КЊижевне: нам и вам, нас И вас:

Дими ли вас? — Дочекаше нас к6 људи. — Дониiеше нам каву.

И нееклитички облици нас и вас, разуме се:

Све ће на вас к6 на инбрет (= чудо). — Наљутила се на нас. —

Неки је учин на нас.

Нејасно је какве је природе облик си у примерима као:

Благо си га мене! — Тешко си га нама! — Јао си га мене! — Брате

си мој, и сл.

Пошто у овом говору нема заменичке енклитике си, која се среће

у западним говорима српскохрватског језика (Купи си кола), а исто тако

није сигурна ни претпоставка да је то на неки начин девербализована

глаголска енклитика 2. л. једн., тај се облик данас у ускочком говору

мора узети као речца“ која унеколико појачава, боји израз, слично етич

ком дативу.

Именичке заменице

235. — Од ових заменица овде имамо: а) упитно-односне: ко, што,

шта, неодређене: неко, нешто (нема нешта); одричне: нико, ништа (не

ма ништо); опште: свак (нема свако), свашта, свашто, ђеко, ђешто,

пођеко, пођешто, ико, ишта, ма ко, ма шта, кдгој, штогој, ко гдј, што гдј.

Постоје облици ким и киме, чим и чиме, али нема облика ког, ком и чег;

чем је ређе (А. Вала ти. Б. Нема на чем), али је почем ( =као у претњи:

пак, на неки начин, по коју цену) често (Нембј почем дојавити бвце прије

попаса). Стари генитив чеса, присутан у староцрногорским, а и неким

суседним говорима (колашинским, доњоморачком и др.), овде није

сачуван:

Кô снагуе, тај вољуе. — Коме си дао коња? — Чиме си га удари

lo? — Чим ћемо га дочекати? — Пођешто чепркам. — Долази

љети пођеко. — Су чим мислиш у пазар? — На чему то шедиш?

— Чиме ћеш орати? — Неко ће му ували каку поруганицу. —

чем говориш? — Стао е свашто причати. — Не може чоек свакога

пуштит у кућу. — Нембј се поклањат свакоме. — Коста се никоме

не јавља. — Шта е ово?— Што гој рекнем, она мене једанак (рекне,

одговори). — Шта оно шћег да ве питам? — Нембј тражити нико

га, ја ћу ти оно покосит. — Снијела кокбш јáе, па се нечему нада.

** Д. Вушовић (ДИХ, 55) вели за овај облик: „Има неколико израза у којима

се чује и облик си, али не у неком значењу повратне заменице, већ више као нека ска

мењена речца, као врста партикуле, којом се каткад и истиче извесна особина нечега“.

14. Дијалектолошки зборник
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—Ко е они чоек? —А сад да чуемо шта ви мислите о овоме. — Нема

у њикову владању ништа слабо (= непоштено). — Живим без

никадар ниђе никога. — Сашб на ништа. — Можеш ли шта троши

ти од ране? — Оно што е било покојнога Ћића, сад је наше. — Та

ма не могог ништа учињет. — Је ли и о шта они лаур? — Јеси ли

шта почињб да косиш? — Ш чим да заградим сиђено? — Није

смио казат никоме. — Тај чоек научи га шта да ради.

Заменица шта појављује се у споју са га (једноструким или уд

војеним):

Штага иг је — Штагага е борбвница, кукавице! — Поглај штагар

је голуббвá! итд.,

aЈНИ ТО ВИLLIC није заменица, већ прилог.

и уз

Заменица шта са својим композитима остаје каткад без промене

предлоге:

Наиедио се због ништа (и: ни због шта). — Осто е без иђе ишта.

— Бешта (= без шта) не може косач?— Набаља бешта (= без шта)

се не море. — Ни за шта се тикнути не смијем. — Ошта (= од шта)

е овб? — Због шта е отишб2 — Отишбе без ништа. — Око шта

сте се свадили? — Како ме вакб грбм убије о (-= од) свашта!

— Нико не зна са шта је била његова смрт. — Нико не зна са шта

су се посвађали.

Непромењеност заменице шта огледа се и у упитном прилогу

рашта (< ради шта -радишта –рашта). И иначе, кад неко име постане

предлог, не мења се у сложеним предлозима: крај — скрај (скрај њиве),

вр—увр (увр куће) итд.

Придевске заменице

236. — Присвојне заменице у овом говору: мој, моја, мде, твој,

твоја, твде, његбв, његова, његово, њен, њена, њено, њезин, њезина, њезино,

наш, -a, -е, вани, -а, -е, њин, -a, -o, њиков, њикова, њиково, свој, свдја и

своја, свде и свое. Нема овогов, оногов, чигов (има чеговић, кдговић).

Неј ти то учињети беж њинбга знања. — Да поведем њинбга коња

на воду. — Нијесам смљела беж њина изума. — Заплишиле бвце

преко нашијег вртача. — Давиш (< да видиш) ови ковчег мој!

— Е, мога ископања! — Његова е така природа. — Било е, веле,

преко три иљаде на њену гробу (= сахрани). —Ја сам капац од

свога.— Нијесам тако свог једног сина у мртве очи не пољубила!

— Њенбм оцу исти стриц. — Његова есна од људи (= добрих љу

ди). — Нема твога Милоша у Југослави. — Ваш мал је најбољи

на Сињавини. — То су њине ножице. — Обуци они њезин зубун.

— Њена е ливада повр вáлбва великије. — Немб дира његов

навиљак. — Дошло онб њиково дијете да му дамо ножице. —

To e све њина мушáвира (мајсторија, лукавство).
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Сажети облици заменица мој, твој, своју ген., дат., ак, и лок. једн.

редовни су у ускочком говору:

Нећеш бити у туђина, но у свога. — Да ми није једно јагње у тво

ме малу? — У мом дому још ниједан гбс није остб без вечере. —

Андрија се метнуо на свбга баба. — Најтеже е кад свој своме на

жб учини, итд.,

али нису искључени“ ни несажети облици:

Ти ако си господар живота моега, ја сам вамилије мое. — Сконча

ћеш у зноју лица своега.

237. — Ево како гласе показне заменице у овом говору: дви, -а,

-б, та, та, тб, дни, -а, -ö (ни књижевни облици овај, тај, онај нису сад

више необични), оваки (овакав), овака, -б, вакт (вакав), вака, -б, такт

(такав), така, -б, онаки (онакав), онака, -б, наки (накав), нака, -б, ово

лики, -а, -ö, волики, -а, -ö, толики, -а, -б, онолики, -а, -ö, нолики, -а, -ö:

Онакога би било севап смаћи с овога свијета. — Није било накбга

чоека у сировачкој кметили. — Ко снагуе, тај вољуе. — Да идеш

нови час (< на ови = овог часа). — Они минут нек се каже чоеку

шта му се спрема. — Лијеп му е они ђетић. — Нешто се наљути,

па тачас (< тачас) преко врата.— Оволике ручетине нијесам видио

у свом вијеку. — Његова е така природа. — Дај ми та четврти

штик. — Није он таки. — Таки је он. — Ови двоица дошли. —

Оћеш ли ми дат ови капут? — Нико што е Бара није начинио наки

гроб. — Ево ти овај брупац. — Каки је они во, ваља града! — Дај

ми та сапун. — Што е ови штов честит! — Нигда у ови бријег није

била вака шеница. — Штета, наки момак! — Жалости, наки људи!

— Наљегб му таки час. — Што се ови бђе устурио? — Прићерај

та плас свозу. — Немб узет наку кмецу грацку но ону која ће

тренут. — Нолики чеперак кб Jóко нема нико од нас. — Што си

таки дошб у лицу? — Шта ћу са ово ђеце? — С ким си, онаки си.

— Грка ти је ова кава. — Платила сам јутрос за онај синошњи би

цик. — Чије е онб сијено? — Кака ерђа клетна пала на ова ћедила!

— Нема наке чоечности надалеко. — Оволика му кобилица скочи

међу очи. — За те биг ошекла и дала ову руку. — Опколијо га но

лики пилеж. — Даде нолике паре за лулу. — Ко е правио овај

ручак? — Они таван у они крај Секин је. — Устане они час и до

несе му воде. — Лего сам у они црвињак (постеља јако загађена

вашима). — Овака е шека њина. — Ниједан није погинуо у ови

рат. — Они је засебан (= недружељубив).— Грбта е да ти попушим

та пошљедњи цингар. — Тешко се нађе нака жена.

Поред редовних генитивских облика овога, тога, онога, често се

чују и облици са партикулом ј:

Дошо сам себетогај (< себет тогај). — Не шћени е због тогај узе

ти. — Узми, шта си се смрзб, неј се отровати о тогај. — Дај ми

** Ј. Вуковић (ГПД, 59): „Присвојне заменице мој, твој, свој немају у овоме

говору мојега, твојега, својега — несажете облике“.

14“
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тогај дувана. — Пошље тогај не знам шта е било. — Тогај јутра

чули смо за ископаникову смрт. — Послије тогај наста смира. — Не

стиди се о тогај. — Мичи се с тогај кревета. — Нема ли ђе од оно

гај лука? — Поглај овогај јада. — Овогај љета напала не силна

муа. — Замаријаг се оконогај (< око оногај) сијена. — Дај ми мало

од овогај. — Дође и брат овогај што е убљен итд.

Друге се партикуле далеко ређе појављују:

Ја и Гајо смо једини у овомен селу кои не пијемо и не пушимо.

Неки пут ове заменице чине саставне делове извесних језичких

клишеа, и тада, разуме се, прелазе у сферу индеклинабилности:

öвб сира, овб ђеце, ово људи, ово земље; за ово ђеце, у ово земље,

од овб сира, међу ово људи итд.

Квантитативне демонстративне заменице доста се често појављују

и у деминутивним и у аугментативним видовима:

оволицки, толицки, тоишњи, волички, воликачка (јабука), толи

качки (комат) итд.

Заменице дви, та и дни садржане су и у прилозима: тачас, оничас,

овичас. Као што је већ наведено, поред одређених облика показаних за

меница вакт, такт, наки постоје и неодређени облици: вакав, такав,

накав.

238. — Од односних и упитних заменица постоје овде ове: коп,

која, кде, чи (< чији), чија, чије, какав (каки), кака, како, кдлик (кдликт),

колика, кдлико:

Какав је дошо у лицу! — Какав си, стала ти вода! — Чи си ти,

мали? — Чије су оно овце? — Погле колик му е врат! — Кои ти је

син најмили?— Колика ти је она брница у Бари?— Чуеш ли какав

му е речник? — Виш кака му е кућа! — Како пашче бијаше? —

Каке су ви бвце? — Видиш какав је сељачки живот! — Како е

двое јунади ко два наљевка. — Кака е риза куповна при овоме!

— Какав је они баз! — Продаде ли ти кое јагње? — Виђи колик

је они јурцуп! — Кака ме видиш, такб ме пиши. — Какавије (<

какав ви је) галатлук у овоме кориту!

Што се тиче контрахованих и неконтрахованих облика, и овде је

исти однос као и у посесивних заменица мој, твој, свој, тј. контраховани

облици су редовни (Кога ћеш ми вола дати?), а неконтраховани нису

искључени (Коега Зековића ти би?).

И овде се количинске заменице појављују у аугментативним и

деминутивним формама:

Погледај коликачка е ова борбвница! — Коликачки ти је маг,

о тебе остб шаровбв траг! — Колички ти је ови тор!

239. — Од неодређених и одричних заменица забележио сам ове:

неки, -а. -б, нечи (нечић), нечија, нечије, накав, нака, -о (некакав, некаки,
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некака, -о), никоп, никоја, ников, ничи (ничит), ничића, никакав (никаки),

никака, никако, облике као: неколик, неколика, неколики итд. или нисам

чуо или су ретки (Дошле су неколике жене):

a) А. Чије су ово овце? Б. Ничије ка су ваке. — Никаке вреће

ође није било. — Никаке сетенције нема. — На мене нема никаке

болести. — Никакављера није била така! — Спао ни на каке

гране. — Оно су никаки људи. — Он је никакав чоек. — Није

одувана (= од дувана) никаке наране. — Не знаму (= знам му)

никака конта. — То е никаки чоек.

б) Не знам неки ножић куј се дио. — Био јутрбсбђе накав чоек.

— Дошла исПиве нака жена па прича чуда. — Имагнáкб мало

брава. — Срко сам нако млијеко. — Остб накав стари обичај.

— Била е ту нека ћаса. — Имам наке двије кунџуље. — Закопо

ми се неки ђавб у дроб. — Куд си накав сапун дио? — Ђавб неки

пунуо па ни сво сиено разнио. — То е некакав румештавац. —

Имамо троја грабуља, накије ломутина. Допала му се нака ђевојка.

— Не дб му наку књигу, па се побили. — Ћосо нешто мало пропри

чај некаку лажу. — Нашла иглу у накбј прњи.

240. — Најзад, ево облика и општих или одређених заменица:

сваки, -а, -ö, свачи, свачића, свачије, икоп, икоја, икое, ичи (ичип), ичија,

ичије, икакав, икака, -o, ђекди, ђекоја, ђекде, пођекди, пођечит, кда му

драго, чи му драго, ма коп, ма чи, вас, васп, сва, свд, све, васколик итд.:

Није га забуна у вас свијет. — Јагње е било сво у слузу. — Награц

кб се свега, па сад му е лако. — Слазили она свакбга четвртка?

— Био е ође све јутро. — Отишбе вас у комате. — Шеди по ваз

дуги дан. — Покиснуо е вас. — Васам (= вас сам) батал. — Васи

(= вас си) од летpике. — Таки ће остати васи вијек. —

Покупим вас они сир. — Оће на нас сељаке сваки белај. — Урвб

e сво имање. — Све љето е коси о по Старцу. — Дигло се сво

село да му помогне. — Поломио ни вљстар сво жито. — Крни ми

вас та шећер у каву. — Убио се васколик. — Вас је о шербва.

Нијесам свега ми на бијели свијет. — Био сам вакман за сваки

посб. — Не биг то учињела за вас свијет.

У основи облика зам. вас налази се вокал е (свега, свему итд.),

али се понекад употребљава и вокал о (свога, своме итд.): Свога га е

ишибб. — Своме селу наређено е да изађе на кулук.

Поред свега познат је овом говору и облик свегај (и свега): Имамо

свегај.

241. — О облицима као тијег, таг, двđг — двога, двије — бвијег

и сл. в. у глави „Још неке напомене о облицима придевских речи”.

ПР И ДЕВ И

242. — Поред две редовне парадигматске врсте придевских облика,

неодређене (именичке) и одређене, у овом говору постоји и трећа, при
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девски парадигматски међутип, тј. врста облика која, с једне стране,

има својства неодређене придевске промене, а с друге — одређене:49

млад -
(млад) Млади

млада младог(a) младог(a)

младу младбм(e) младбм(e)

млад, млада (млад) младбг(а) младбг(а), млади

млад (млад) Млади

младићем младићем младићем

младу младбм(e) младом(е)

Као што се види, показани међутип има акценат неодређене при

девске парадигме, а облик — одређене. Вук је ову међутипску врсту

облика сврстао међу облике неодређене промене. И то јесу неодређени

придевски облици, тј. неодређени придеви. Између реченица: Метни

му млада сијена и Метни му младбе(а) сићена нема никакве разлике у

значењу. Према томе, одређена придевска форма ових неодређених

придева није у стању да промени њихову семантичну категорију. Без

обзира на то како би неко могао изговорити придеве у реченици Дри

се младога и јакога, са дугосилазним (одређени придев) или дугоузлазним

(неодређени придев), изговор Дрш се младбеа и јакбга, тј. са акцентом

неодређене парадигме, несумњив је, недвосмислен за ускочки говор,

поред изговора: Дрш се млада и јака и Дри се младбеа и јакога. Форме

јакога и младога су, као што сам већ рекао, неодређени придеви и поред

своје одређене форме. Не би се могла наћи ефикасна семантична дифе

ренција ни међу Дри се младбеа и јакбеа и Дрш се младбеа и јакбга, и зато

ја и мислим да се, и поред свих наших напора да нађемо јасну или иоле

јаснију значењску разлику између одређених и неодређених придевских

облика, та разлика често своди на акценатско-квантитативна колебања.

И у онако помућену неодређено-одређену придевску ситуацију нашег

савременог језика овај међутим уноси још више помућености, управо он

представља један од чинилаца који дејствују у правцу брисања разли

ка између ове две придевске категорије.

Ипак се мора рећи да основне формално-значењске и функционал

не разлике између неодређених и одређених придева у књижевном је

зику постоје и у ускочком говору: Јели смо младога сира и љеба (= сир

који је млад) и Јели смо младбеа сира и љеба (= одређена врста сира).

Маретић“ вели: Оvakovi gen. i dat. lok. jedn. mogu imati samo

pridjevi, kojima je akcent drukčiji u određenom obliku; zato na pr. od

тio može neodređeni gen. i dat. i lok. jedn. muškoga i srednjeg rada

glasiti samo mila— milu; tako isto od bogat samo bogata — bogatu i t. d.,

oblici miloga— milog, milome (miláти)— тilöm, bogatoga—bogatog, bogatóme

(bogatomu) — bogatom služe samo kao određeni. Ова констатација

не одговара увек, не чак ни кад је у питању формална стра

* Вук у својој Српској граматици (Граматички и полемички списи, књ. 2,

св. I, Београд, 1894, 48) наводи овај међутип: ген. једн. осута-жутбг(а) — опсутбг.(a).

В. и мој чланак „О једном типу придевске парадигме“,„Књижевност и језик“, бр. 3—4,

Београд, 1957).

41. ГС, 195.
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на питања (исп. млад и млади, где је акценат исти), а камоли кад

је у питању семантичка страна. Ако у једном говору постоји семантичка

разлика између облика младбеа и младбеа, логички се не може претпо

ставити да не постоји семантичка разлика међу разним ситуацијама упо

требе облика милбга у смислу одређености и неодређености без обзира

на то што постоји посебни облик за неодређене ситуације (мила). Ово

је тачка на којој би се ништиле и обличке разлике међу неодређеним и

одређеним придевима.

243. — Присвојни придеви изведени од двосложних именица м.p.

чији је први слог под дугоузлазним акцентом имају наставак ов без об

зира на то да ли се основа завршава на тврд, стврдли или мек сугласник:

Мишбв, Дашбв, Мишабв, Рашбв, Jбибв, Јашбв, Ђурбв, Ћирбв, Гашбв, Чурбв,

Мињбв итд. Само се Гашбв каткад изговара и Гашев, па и Гашовић поне

кад Гашевић. Међутим, придеви изведени од именица Милош и сл. имају

само наставак ев: Милошев, Урошев, Јагдишев, Мирашев, мишев, Радо

инев ИТД.

О формама као Вулев, Јаковбв, Јаковљев и сл. в. у т. 209.

Придеви типа Велимпрбв обични су, али нису искључени ни обли

ци Велимпрев и сл.

Већ је речено да се придеви типа Ђурбв (Ђурове каменице) не

појављују овде у облику Ђурин, придеви ове форме појављују се само

од одговарајућих именица ж.p. (Савин од Сава) или м.р. на а (Савин

од Сава); од Саво је, разуме се, Савов.

Двојаку форму имају придеви од именица као буква, смрека и сл.:

буков, смрeков, јасиков, ђетелинов итд. и буквин, смректн, јасичан, ђе

телинин и сл. Ако придеви буков и сл. не значе од чега је нешто (буков

качамаш, тј. качамаш од буковине), већ имају присвојно значење, онда

се држи дужина на суфиксу ов: букбв лис. У одређ. виду имамо: букова

и сл.

Може се рећи да придеви на љив сасвим преовлађују: својтљив,

гашљив, пондицљив, довитљив, гадљив, потрагљив, попрдљив, батљив

(Како е батљив у жени), лажљив, страшљив, сндшљив, дошетљив, про

ницљив итд., али ни наставак ив није потпуно искључен: лажив, страшив,

што се види и из прилога: Причувајте, страшиво е, и сл.

Место компаративног наставка ији у књиж. језику овде у ном.

једн. м.p. постоји, услед редукције гласа ј и контракције два вокала

и, само наставак и :

Једног дана дође нашбј кући један постари чоек. — Стари је бн

од мене. — Мили ми је од очи у глави. — Мили ми је Гајо о тебе.

— То ми је био најмили дан у години. — Јован је вредни (снажни

ји Ј од Николе. — Петар је стари од Павла. — Воли сам да не

идем. — Мили ми је но син. — То е најздрави посб. — Згодни

је од сваке ђевојке. — Силни је од Краљевића Марка. — Дочек

је био није мого бити силни. — Нико несретни од мене није. —

Није ништа ушавни од шарбва.
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— Ништа лакше но надријети говече зицом. — Свијег ћу ве по

бити. — Могу штетовати пет иљада динара. — Морам га дрвљети.

— Није се смио женити. — Не могу му уватити конат. — Неће се

уватити трава. — Неће косити шеницу. — Све ће ове прлине

öстати, само нас неће бити. — Оћеш ли ти ово начињети? — Во

ља ти шеђети, воља ти спавати. — Нећемо бљежати. — Бојб се е

ће га краљ укорити. — Ко ће напоити говеда? — Нећу га носити

на та свијет! — Безгрешније е радити у неђељу но шеђети у субо

ту. — Требо сам пет играти. — Не мож га бетити (= достићи,

надмашити).

Б. Крњи (супински) облик:

Ниђе га ни чут ни виђет. — Ваља ли ово у шећер увалит? — Није

сиг (= нијеси их) трŠбб остаљат. — Оћеш ли ми начињет мало

споменика оцу? — Ко не слуша старијега, злијем ће путем обрнут.

— Из ала се виђет не може. — Немо ме штипат. — Oћеш ли ми

дат ови капут. — Оћеш ли ми окопат куншизер? — Ова киша не

да људима радит. — Не мош му уватит конат. — Море се укосит

у њбј триес товара. — Нембј тражит никога, ја ћу ти покосит.

— Надам се да ће сад по мијени бити љепоте (= лепа времена).

— Мош ли сад написат једно писмо? — Ако се шћене плаћат,

платићеш. — Он то не смије учињет. — Не могу ишчекат док

Дујо дође. — Тешко е побашка живљет. — Када се уначини, онда

се може ође живљет. — Мого е кућу држат рат. — Све ће то

вóјска дигнут.

Ти исти односи огледају се и у глагола на ћи:

а) Ја ћу му рећи. — Изићи ће у планину. — Шутра ћемо ићи. —

Све ће то по злу поћи. — Ако не успластим, одма ћу доћи. — Оћеш

ли притаћи ватру? — Не смијемо замрћи бђе. — Немб ићи на ову

студен. — Оћеш ли ми намаћи косу? — Па ћеш виђет како ћеш

проћи.

б) Имале црћ на муке. — Рачунб сам да ћеш изиј. — Ај сад па

ћеш доћ послије.— Неће Ната изић?— Не могу га нај.— Не знам

öће ли што мој учињети. — Ако е за смрти, ни љекари му неће

помој. — Оћеш ли ић. — Сва ће ђела изић на виђела.

Као што се види, и количински је однос пуних и крњих облика

приближно исти. Као што је већ речено, није могуће рећи ишта прецизни

је о томе кад се употребљавају инфинитивни, а кад супински облици

инфинитива. И једна и друга форма може стајати на крају реченице

(Oву ћу мас изручити. — Нећеш моћи преј), у средини реченице (Неће

мо моћ зазимити ништа) или на почетку реченице (Продат ćђе сиђено

па узет доље. — Сачекати остале на Марића главици. — Пбј у Сиро

вац и донијети кило-два рибе). Ако се нађу два инфинитива један до

другога на било којим местима у реченици, опет није могуће утврдити

која се форма где употребљава, пошто су и у тим приликама могућа

сва три случаја: или само дужи облици (Ја ћу ићи, а ти ћеш јати. — Море
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жђетан (Устај, нијеси жђетан), стеон, трунбос (< трумбос), ђетиња,

сандруги (< самдруги) и сл.

У придеву бБлњ глас л, после губљења полугласа, није прешао у

о и вокал Б није дао и, већ рефлексије, дакле: бијел, а не био, што се на

лази у неким нашим (староцрногорским) говорима. Тако се у Ускоцима

може рећи само овако: Скоруп бијел ко карта.

Поред облика кођи чује се и козји; кожи не постоји.

Компаратив од дуг и дугачак гласи дуљи и дужи:

Оне виле су дуље за вра. — Треба ми дуже косиште, од далек —

даљи и даљи:

Овуда е диљи пут. — Провалија е даља од Шумарица, а од слаб

— грђи и гдpи, поред слаби:

Нећеш бити грђи од оца. — Гора е моја ливада од твоe.

Примери придева који се појављује само у одређеном облику:

цигли, једини, мали, маши итд. Придеви као: пошљедњи — најпошљедњи,

крадњи — најкрадњи, потоњи — најпотоњи и сл. имају, као што се ви

ди, само позитив и суперлатив, а компаратива нема. Придев најпокоњи

остао је усамљен у својој суперлативској форми, чак и без позитивске

форме, за коју претпостављам да је поодавно ишчезла у овом говору,

а може бити да је Ускоци и нису донели у свој нови завичај ускачући

овамо са разних околних терена.

244. — Што се тиче поименичених придева, управо именица по

сталих од придева, деклинација им се рачва у два огранка. Све овакве

именице са кратким завршним самогласником деклинационо су потпуно

прешле у именице. Овамо су пре свега пришле именице као Крново,

Липово, Змајево итд. (Липово — Липова — Липову итд.). Овако се, даље,

мењају и све именице на ско, цко и сл. само ако им је последњи вокал

кратак: Малинско, Подмалинско, Горанско итд. (Малинско — Малинска

— Малинску — Малинско — Малинско — Малинском — Малинску:

Вучу се магле Малинском. — Алексићи живе на Малинску. — Није

слазила с Малинска итд.)“

Све пак именице придевског порекла са дугим завршним вокалом

деклинационо су остале међу придевима: Бугарска, Вранцуска, Бачка,

Бијела, Мокрб, Мила, Драга, млада, Брцка, живо, весела, веселб итд.

(Бијела — Бијеле, из Бијеле — Бијелој — Бијелу — Бијела — Бијелбм —

Бијелој, у Бијелој. — Ено му оваца у Брцкбј. — Дошла нака жена с

Мöкрбг. — Добијо сам од младе.—Дарово младој вола. — Имаш ли што

живбга. — Није све ни у живбме. — Виђећемо се на веселбј. — Још

се нијесу вратили с веселбг итд.). Тако је и у властитим именима типа

Мила, Драга, која се у овом говору почињу јављати тек одскора: Мила

— Миле — Милој итд.

* Ускочки се говор у овоме разликује од пивских говора, у којима, поред

облика именичке промене: Малинска, Гoрaнска, Дубровска итд., постоје и облици при

девске промене: Горанског, Малинског итд. (в. Јов. Вуковић: ГПД, 63). В. и чланак

Славка Вукомановића „Die Bedeutung der Endung des Nominativas Singularis für

die heutige Declination der Serbokroatischen Substantive adjektivischer Herkunst“

(„Zeitschrift für Slavistik“, Band XI, Berlin, 26—37).
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245. — О облицима као добријег, добрије, добриг, добрбе, доброга

и сл. в. у глави „Још неке напомене о облицима придевских речи“.

БРОЈЕВИ

246. — Неки бројеви у ускочком говору облички се знатно раз

ликују од одговарајућих бројева у књижевном језику; услед разних

гласовних процеса ускочке су форме знатно упрошћеније од књижевних

и сведене су на минималну меру. Тако се бројеви пет, шест, девет и

десет често чују и у овим облицима: пе, ше, шес, деве, десе. Бројеви од

11—19 гласе: једанес, дванес, тринес, четрнес итд. Десетични бројеви

изгледају овако: двадес, дваес (постоји и књижевни облик двадесет),

тридес, триес (и књ. тридесет), четрес, четерес, четрдес, четрдесе

(и књ. четрдесет), педесет и педесе, шесет и шесе, седандесет и седандесе,

осандесет и осандесе, деведесет и деведесе. Стд (стб) и стотина су као у

књ. језику. Наредне стотине гласе: двљеста (двије стотине, двије стоти

не), двљести (двђстБ), триста, четириста, песто, пестотин, пестотина

и пет (пе) стотпна, шесто, шестотин, шестотина и шес (ше) стотина

итд; затим иљада (киљада) и мелебн (и мили!бн).

Последњи број неког сложеног броја изговара се без везника и:

двадес три и савезником и: двадесет и трп, при чему тај везник увек има

на себи акценат, сем кад је наредни број под узлазним акцентом: педе

сет и пет, али: педесет и четири, педесет и један, триста и тридес. То

вреди и за редне бројеве: дваес други и дваес и други.“

Поред два, двије, двде постоји и дба, дбље, дбое и дбадва, дбадвије

и дбадвое.

Од основних бројева мења се само један, -дна, -дно, као у књ. јез.:

једндг{а), једном(е) итд., и једнога, једноме, и бројне именице: стдтина,

иљада, мелеон. Од осталих падежних облика забележио сам само ове:

двљема и према овоме обљема.

Уз предлоге стоји номинативни облик: у три вртаче; другим ре

чима, семантичну деклинабилност бројних синтагми регулишу предлози.

Акузативни облици стотину и иљаду употребљавају се и као но

минатив.

Збирне бројне именице су: двдица, трдица, дванестдрица итд. За

мушкарце. За означавање предмета „женског“ рода имамо: јединица,

двица и двојка, трпца и трбјка итд. Постоји и суфикс орка: петица и

петбрка, дембрка, десетбрка итд.

Редни и збирни бројеви чувају, разуме се, гласовне процесе ос

новних бројева: једанести, једанесторо, дваести, дваесторо итд.

Редни се бројеви мењају редовно, тј. као одређени придеви. Про

мена збирних бројева сасвим је закржљала.

Од бројних придева типа двоји, двоје, двоја итд. овде постоји за

све родове форма с.p.: двоја, троја итд. ; понекад само појави се и ж.p.

* Као што се види, материјал овог говора супротставља се мишљењу Т. Ма

ретића, који, на основу Вукова материјала, тврди да се везник и, који се употребљава

и не употребљава у основним бројевима, не употребљава у одговарајућим редним

бројевима. И Ј. Вуковић (ГПД, 66) вели да редни бројеви немају овог везника.
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Заменица сав у саставу збирних бројева, бројних именица итд. гласи

готово увек све: светрое, свечетворица (али и: свачетворица) итд.

Суфикс еро (четверо, петеро итд.) у збирним бројевима не појав

љује се у овом говору.

Као што је већ напоменуто, не постоје само покретни вокали, већ

и покретни консонанти: пет и пе, педесет и педесе.

Форме дватри, двијетрп, пешес итд. јављају се само тако, а не као:

два-три, пет-шест и сл.

Редни број први, -а, -ö (разл. од први = ранији) има и суперлатив:

најпрви, -а, -ö.

Примери:
--

Имам троја карата. — Донијела ни је троја чарапа. — Оћеш ли ми

узајмит двоја саони сијена? — Данас је на Буану двоја сватбва.

— Навезла е двоја ошвица. — Обљема е дао по петстотин динара.

— Донеси ми обое грабуље (поред чешћег: обоја грабуља). — Веј

не видим ништа с ова два ћоретка. — Дошло нако тpoе момчади.

— Доћерај онб двое телади. — Два сина кб двије о злата јабуке.

— Ово пешес шљива (дрва) држи ми живот. — Има три сина

и двиiе ђевојке. — Доћерб тринес кила брашна. — Најпрва сан

се (= сам се) уписала у задругу. — Дај ми оно двое јагњади. —

Ја саму (= сам му) давб петнесторо јагњади, петоро да шкарта.

— Продб биг некб десе-петнес јагњади. — Имала сам двоја вурми

на, а сад нема ни једније. — Двое јунади кб два наљевка. — Унеси

ми двое дрва (= два дрвета). — Пошекб е десет возбва. — Двоe

држало за четири ноге. — Прихватио некб моe дваес оваца. —

Чије е овб двоја нбжица? — Стружана тридес, а они троица. —

Укосио сам нако триес пласта. — Доведи оно двое коња. — Имам

два добра коња. — Ено е све у шеснес! — Има му педесе година.

— Изимио нако педесе оваца (без ликвидације хијата).

247. — О облицима првијег, првога итд. в. у наредној глави.

ЈОШ НЕКЕ НАПОМЕНЕ О ОБЛИЦИМА ПРИДЕВСКИХ РЕЧИ

248. — Овде пре свега треба указати на стање у инструменталу

једнине мушког и средњег рода и дативу, инструменталу и локативу

Множине сва три рода, као и у генитиву множине сва три рода. Као опште

правило могло би се рећи да су се облици некадашњих меких основа

изједначили са облицима тврдих основа и да данас сви поменути падежи,

без обзира на то какве су наставке некад имали и ком су придевском

виду припадали, имају у ускочком говору у свим придевским речима

(заменицама, придевима, бројевима) ије место и у књ. јез. и у неким

народним говорима; дакле, у сва четири најпре поменута падежа: двијем,

тијем, моијем, кдијем, нашијем, добријем, лијепијем, првијем, једнијем

итд., и у ген. мн.: двијег и двије, моијег и мдије, лијепијег и лијепије, јед

нијег и једније .
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Тај обимни материјал није јединствен у ускочком говору. Насу

прот Ј. Вуковићу, који вели да се у пивско-дробњачким говорима у

инстр. синг., дат., инстр. и лок. мн. чује мојијем, нашијем, њијовијем,

млађијем, домаћијем итд., а мисли да се неће чути мојим, твојим и сл.,“

у ускочком говору, особито у последње време, могу се чути и краћи

облици: тиг, двиг, мдиг, добриг итд. Са овом краћом категоријом заме

ничко-придевских облика једнаки су углавном, из контракционих раз

лога, одговарајући компаративни и суперлативни облици: богатим

(< богатијим), богатиг (< богатијиг); ове контракције нема у књижев

ном језику.

А. Дужи облици:

1. заменички:

Нећеш стићи ни у кое вријеме с ониjeм бенгарáћем. — Заплишиле

бвце преко нашијег вртача. — Шчепб ме ониiем међеђиiем ручети

нама, шта би ти с тијем твоијем тршчицама! — Свијег ћу ве пита

ти. — За ониiем чоеком је. — Овијем ћу га ударити. — Оли од

öнијег гребаница? — Тијем се бн не бави. — Мео сан се по овијем

врдесницима цијела живота. — Он говори правијем наши јем

матерњичем језиком.— Овијем топлим ове јадо-кости.— У младо

доба могб сан ви га свијема прескочити и пребачити.

2. придевски:

Космача е шума с великијем буквама. — Није јој мане да е за си

ном Титовијем. — У половину ливада струшкијег. — Иде преда

њга пријекијем путем. — Није иг право ни помагат кад су пошли

ђавољиiем путем.

3. бројевски: Она је једнинема мајка, а другијема маћина.

Б. Краћи облици:

a) заменички: Смамуљала се трава по овим брежинама. — Овиг

дана доћи ће. — Она се изгубила из вида његовиг очи. — Нема

више ониг локава. — Кренуо е из ониг стопа. — Рече онима кои

су га савјетовали. — Понесите доље тиг боца. — То е било истиг

дана.

б) придевски: Имам пéшес јаловиг. — Од јаловиг крава нема вај

де. — Зављесе града пошле Трештеновим брдом. — Мајке по

гинулиг бораца могу добит ратну споменицу. — Отишли пашим

путем. — Двое стариг савило да сконча крај сантрача (друге при

мере в. у т. 80).

На основу наведеног материјала могло би се закључити да су се

краћи облици у ускочком говору не само закоренили већ и доста разви

ли. Такав закључак не би био на свом месту просто због тога што то не

одговара стварности ускочког говора (на погрешан закључак могло би

навести то што сам овде навео готово све краће облике које сам имао у

материјалу, а дуже нисам). Као што сам већ рекао, дужи су облици ре

Г“ гПд, 59.
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довни, а краћих је далеко мање и они се јављају с времена на време,

додуше све чешће и све непосредније, несвесније, што значи да су заиста

почели освајати терен у овом говору.

Поставља се питање откуд краћи облици у ускочком говору, како

су се почели јављати у њему кад се зна да није било баш тако далеко

време када су дужи облици у овом говору били тако рећи једини, апсо

лутни. Пре свега, овде је искључен физиолошко-фонетски процес пре

лаза Б у и, а исто тако је, као што је већ напомињано у овом раду, искљу

чен и било какав икавски утицај на овај говор. Из онога што сам мало

пре рекао види се да ја за овај говор искључујем и било какве остатке

меких основа или облика типа новљихњ и сл. Не може се помишљати ни

на неку асимилацију групе ије односно ие, пошто би онда до ње дошло

и у другим сличним случајевима, као цвиет, звиезда итд., што није слу

чај. Разлоге овој појави треба тражити на другој страни. Има, како ја

налазим, више чинилаца који су могли довести до ове појаве. Прво,

облици као њиг и иг, свакодневни у овом говору, могли су утицати да

се форме као тијег, двије и сл. почну изговарати са и место ине. Ако

је ово тачно, онда су и облици тиг, двиг и сл., поред облика њиг и пе,

будући да су се и сами могли све чешће употребљавати, могли утицати

да секвенца ије пређе у и и у другим позицијама.

Друго, компаративно-суперлативни облици типа слабиг и слабим,

постали контракцијом од облика слабијих (с слабииг-слабиг), слабијим,

могли су такође пружити свој удео у стварању изговора добриг, добрим

и сл. поред изговора добријег и добријем.

Треће, свакако не треба сметнути с ума ни утицај књижевног је

зика (школа, књиге, новине, радио, школовани људи из Ускока итд.)

који је у ове крајеве притицао и притиче углавном са истока, тј. из облас

ти где је књижевна норма их и им место ијех и ијем.

Четврто, у Ускоцима је одувек била јака традиција разноврсних

народних песничких творевина, особито епске поезије. Краћи облици

у њима, нпр. у овим стиховима:

Боже мили, на свем тебе квала,

Добриг кôња, још бољиг јунака,

Баш Иг бољиг у свијету нема

и безбројним другим, који су тако рећи свакодневно изговарани, могли

су такође са своје стране утицати на померање изговора ије у правцу и .

Али ће најпре бити истина да су сви ти и сл. фактори или бар неки

од њих дејствовали заједно. У сваком случају, овај је процес у последње

време интензивиран услед све тешњег додира овог говора са књижев

ним језиком. Полако, али сигурно краћи облици лежу у језичко осећање

ускочког човека, и може се рећи да ће они, ако се наставе овакви услови

развитка, све више узимати маха, а једног дана и сасвим преовладати.

249. — Као што је већ напомињано, у ускочком говору постоје

у ген. мн. придевских речи две врсте облика, једни с завршетком г.,

а други без тога гласа: добријег и добрије. Немогуће је прецизно рећи који

су облици фреквентнији. Да је то тако, може се видети из примера јед

них и других облика:
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а) са гласом г на крају:

Зрна су лећела преко нашијег глава. — Познаем свијег тијег.

— Оли од онијег гребаница? — Држи се тијег људи. — Ја нијесам

чула такијег имена. — Имам овијег десет ноката, па се не дам.

— Неће више прећи преко нашијег врата. — БВо има овијег при

ганица, па једите. — Онбе кљусе тијег што иду по овићем вровима.

— Чувај се онијег људи. — Несретније више но сретнијег.

б) без гласа г. на крају:

Прóђи се тије ђавола. — Да ви је просто тије триес кила шенице.

— Не треба се стиђети тије старије обичаја. — Било е тамо и на

шије људи. — Надалеко нема овакије људи. — Пограби мало око

тије пластбва. — Некије пута дође ми сâма биг себе кидисала на

живот. — Ножић је ту до каца нашије. — Око ти је појата има

доста траве. — Нека тије трања. — Има иг такије. — Има буљук

оније џилибана (поодрасле деце). — Нашб ме јад од овије вундуља.

Овде сам забележио нешто више примера са облицима без гласа г.

Међутим, у овом тренутку развитка ускочког говора није, мислим, мо

гуће ништа одређеније рећи у погледу даље судбине једних и других

облика, управо због тога што се сад не виде никаква ограничења једних

ни фаворизујући моменти развитка других облика, пошто се данас пот

пуно слободно употребљавају, чак ће и појединац у истом тренутку

употребити и један и други облик, исп. пр. Несретније више но сретни

јег. Ако се узме да је облик са г постојанији, сигурнији у семантичном

смислу од облика без г, онда би било природније да горња реченица

гласи: Несретнијег више но сретније. Међутим, глас г је толико постао

безвредан у тој позицији да је не само стекао природу правог покретног

сугласника већ да је постало сасвим ирелевантно где ће бити и да ли ће

уопште бити употребљен.

Треба овде додати да се краћи облици не појављују без гласа г.,

дакле: добриг, таг, двиг итд., а не: добри и сл. Ово, разуме се, не важи

за случајеве какви су два гддина (поред двиг гддина), где глас г нема ка

рактер покретног консонанта, већ се само понекад губи услед додира са

истим или сродним сугласником, исп. Ја саму (= сам му) дао.

250. — Познато је да су покретни вокали масовна појава нашег је

зика, особито у материјалу придевских речи: доброг(а), добром(е), сво

јем(у) итд. Ускочки говор се у овоме не разликује од других наших на

родних говора, нити од књижевног језика. Оно о чему би ваљало овде

рећи коју реч јесте однос између облика без покретног вокала и оних

са њим. А у томе се пре свега ваља држати самог материјала (в. и т. 41):

А. Покретни вокал а:

1. облици без њега:

a) заменички:
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Böли биг днбг коња но чоека на њему. — Нијесам тако свог једнбг

сина у мртве очи не пољубила. — Немб, имена ти божег! — Лако

е бити крабар међу својим људима; бидни то сам. — Сушеди га по

савјетују да позове оног сиромашка. — Овог чуда нема ниђе.

— Дај ми мало о тог вина. — Ломи се по ониiем гредама. — Нема

бољег од мбг пса. — Прије се гледа ко е какбг срца но каке е

памети. — Имала сам умриети од оног самбГ смћега. — Послије

некбг времена јави се они слуга. — Не дирај онбг леа, јадан!

— То е било преко свакбг изма. — Нијесам види јо овакбг кôња.

— Ког Ристића? — Не могу да дâм џевапа овијем џокама. — Држа

ла ни се крава под нечијем воловима. — Погла онбг згибенија!

б) придевски:

Ка се Станко појавио на вратима обољелбг пријатеља, оба су се

закикотали. — Сретнбгли оног назрена (= ћора). — Дај ми двије

чесме бијелог лука. — Родио се турскбг рата. — То е била мајка

онбг малбр што е јутрос доодио 6ђе. — Нијесам видио ружнијег

исана од ње?— Однио мртвијем воду (у шали = заспао). — Ништа

на пошај бијелбг свијета. — Псуe ти очинског оца. — Од ината

нема горег заната. — Ја ћу за јагњадима док ти малбг расколећеш.

— Оћеш ли малечко чупнут од оног синошњег сира?

б) бројевски:

Сретог једног свог познаника. — Другог дана појавише се густи

облаци иза Планинице. — Све е то учинио из једног опца.

2. облици са покретним а:

a) заменички:

Неј ти то учињети беж њинбга знања. — Није овога ушеченија

ниђе у свијету. — Онакбга би севап било смаћи с овога свијета.

— Е мога ископања! — Јашем свога коња, а не твога! — Свакбга

дана носи им ужину. — Овога пута си ме надмудрио. — Није

он затрајб без некога грдила. — Понешен за своима.“ — У младо

доба могб сан ви га свијема прескочити и пребачити. — Никад ви

ше онакбга у ту породицу настати неће. — Питај некбга. — Наше

е од онога ваља па даље. — Оћагда узмем од онога меса. — Јутрбс

ми се стужило од онога скорупа. — Би ли се шffèтио да напоиш

онога коња?

б) придевски:

Не знаму (не знам му) божега личека. — Опсово му очинскога

оца. — Дај ми мрвицу љеба и сира мекбга. — Имена ми божега!

— Ништа му на окрес бијелбга свијета не мош разумити. — Од

Црвенога ждријела страшни суд. — Ради о сам цијелбга живота

па ево оћу да умрем о глади! — Само мрзнбга бољели бубрези!

— Ујутру преброим бвце, кад ми нема најбољега овна. — Ко не

* Вуковић (ГПД, 64) вели да се наставак има, тј. покретно а, не чује ни

онда кад је придев без именице.
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слуша старијега, злијем ће путем обрнут. — Ништа на пошај

бијелбга свијета. — Пуниша живбга лелекб. — Дај ми о тогај

чунбга (= jaднoг) дувана. — Држи се младога и јакбга. — Страш

нбга суда! — Светога ми Петра!

в) бројевски:

У име другога, ја биг лако. — Ниједнога не вљеруеш. — Дове

доше једнога аветнбга. — Нема ми другога лијека. — Имбе јед

нóга сина. — Није родило ни једнога грама. — Посвадили су се

око првога дијела. — Не роди ни ни кила једнога!

Однос облика без покретнога а и оних са њим износи, према забе

леженом материјалу, 35%:65% — у корист облика са покретним а.

Још је већа надмоћност облика са покретним а у случајевима кад два или

више ових облика долазе један до другога негде на реченичном потесу:

Ка (= кад) ти бј да страдаш, што да кријеш онога кривбга. —

Мбра да се суди сврг онога свога. — Имаш ли некбГа имања твога?

— Првога дана убили су дивљега крнка, итд.,

али треба томе одмах додати да принципијелно није искључена ниједна

од форми диспозиције облика без покретнога вокала а и оних са њим,

тј. поред свих облика са покретним вокалом а (Разболи се пријатељ оно

га сиромашнбга) постоје и сви облици без њега (Разболи се пријатељ

öнбг сиромашнбг) или помешани (Разболи се пријатељ онога сиромаш

нбг, Разболи се пријатељ онбг сиромашнбга).

Б. Покретни вокал е:

1. облици без њега:

a) заменички:

Свакбм свое. — Свак о свом живи. — На том тавану имбе кућу.

— Пожали се једном свом пријатељу. — Има нешто у овом завеш

ку. — Мом оцу исти стриц.

б) придевски:

Помиче ни се још помало љеба, а у осталбм оскудијевамо. — Он

живи у Бијелбм Пољу. — Чуда, шта се ради у бијелбм свијету.

— Тучили се у Ждријелу шаранском. — Сестра пригла ручак ко

у царском двору. — На уклин бијелбм свијету.

в) бројевски:

Дошб бн једном свом познанику на конак.

2. облици са покретним е:

a) заменички:

Свакбме се то може десити. — Могли сте на ономе коњу куј ој.

— У томе сан се страу пробудила. — А сад да чуемо шта ви мислите

о овоме. — Превари се исан у ономе злу. — Ја се у ономе страу
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збуниг. — Дај томе ђаку. — Он свакбме дае. — Оће ли се глава

овоме јагњету осијецат? — А. Како живиш? Б. Довијека на истб

ме. — То нијесам чула у своме вијеку. — Не могу живљети на

овоме седеву. — Ђе ли су говеда на овоме ладу? —

б) придевски:

Штеди а другоме о злу мисли. — А помози јаки нејакбме. — Није

ништа ш њим зборила на свијету бијелбме. — Она је у великоме

изму. — Не желим то никоме милбме.

в) бројевски:

Истрчали су на бријег у једноме опцу. — Били су у једноме потоку.

— Њему е жена у другоме стању. — Зло ради другбме, надај

се себе.

Однос облика без покретног вокала е и оних са њим — 40% :60%

у корист облика са покретним вокалом е. Као што се види, и овде су

надмоћни облици са покретним вокалом. То исто се огледа и у примери

ма у којима има два или више облика један до другога.

Што се тиче покретног вокала у, он се, у односу на а и е, доста

оскудно употребљава. Јавља се само у несажетим облицима присвојних

заменица мој, твој, свој, присвојних заменица наш, ваш, упитно-односне

заменице коп и облицима заменице чи (и композита ове две последње

заменице, разуме се); дакле:

либм — моме — мдем — мдему, никад мому, моеме, твом — твоме

— твдем — твдему, никад твому; нашем — нашему, нема нашеме;

ком — коме — коeм — коему, никад кому, коеме, чијем — чијему,

никад чијеме.

Према томе, овде се не могу срести облици: овому, тому, оному,

једному, доброму, свакому итд. Тек у последње време може се, али врло,

врло ретко, чути овај вокал у понеком придевском облику на ом: ми

лбму, што, поред спољних утицаја, налази ослонца и у формама какве

су: милу, добру и сл. Међутим, тај је вокал нешто чешћи уз наставак ем,

тј. у меким основама: врућем — врућему, млађем — млађему и сл. Облик

свему и не појављује се без вокала у .

Општи однос облика без покретних вокала и са њима износи око

37% :63% у корист облика са покретним вокалима.

251. — Познато је да у књижевном језику и неким народним го

ворима постоји јака тенденција потискивања облика неодређене (име

ничке) промене од стране облика одређене промене. Ускочки говор,

међутим, спада међу оне наше народне говоре који још доста добро

чувају неодређене облике иако су, с друге стране, све чешће инфилтра

ције одређених облика тамо где би се очекивали неодређени облици.

Навешћу само неколико примера употребе неодређених облика у овом

говору:

15 Дијалектолошки зборник
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Мèо сан се по двијем врдесницима цијела живота. — Чекај ме

код Перова врела. — Једну бвцу сам дала онбм Мишину несрет

нику. — Између Петрова и Илина дне. — Ципцијела га е поио.

— Боље стара чекат но млада декат. — Мртва га унијели. — Ено

и сад снијега на Јабланову вру. — Једне године о Савину дану

кренули два Тмушића. — Неј га (хлеб из ватре) вадит жива.

— Нема у њикову владању ништа слабо. — Ту грђега нема ника

ка. — Кака ме видиш, такб ме пиши. —Нема никака прикода, но

само раскода, итд.

Али треба показати и неколико примера у којима се појављује

одређена промена, као и у књижевном језику, иако је у њима, према при

роди дотичних придевских речи, не би требало очекивати:

Неј ти то учињети беж њинога знања?! — Издануо е на њенбм

крилу. — Метни ово сијено пред Милисављевбга вола. — Дојб

на Машановбм коњу.

252. Као и у неким другим говорима и у књижевном језику,

тако и овде понеке придевске речи имају у вок. исту (неодређену) фор

му као и у ном., као болан, јадан, један итд.:

Није направио пут, болан, но банац. — Немб тако, јадна! —

Стани, ћутуче један!

253. — У ускочком се говору процес изједначавања заменичке и

придевске промене готово реализовао, тако да данас придевске заме

нице, придеви (сем именичких форми неодређених придева), неки

основни и сви редни бројеви имају једну јединствену промену. Једина

разлика која се још може овде-онде срести јесте дужина односно крат

коћа у наставку. Тако на једној страни имамо: двога (кратко о у сек

венци ога), док је овај вокал (и његов двојник е) у придевској промени,

као што је познато, увек дуг: добрбг, добрдга, добрбг, добрдга итд. Па ни

та се разлика увек не одржава у ускочком говору; поред двога (где је

на неки начин рекомпензирана придевска дужина карактеристичном

дужином покретног вокала а), у ускочком говору постоји и двог, из

чега се види да је разлика између придевске и заменичке промене пот

пуно избрисана у овој форми, тј. у облицима без непостојаног а. И

примери као: нашег, нашега, мбм, моме, мдем, мдему итд. указују на

потпуно затирање ове разлике. Према томе, придевске заменице, при

деви (сем оне уже области типа млада јунца, али и у форми младога

јунца) и променљиви бројеви чине данас у ускочком говору јединстве

ну деклионациону појаву.“

TЛАГОЈКИ

254. — У ускочком се говору добро чувају аорист и имперфекат.

Глаголски прилог прошли је ишчезао, а глаголски прилог садашњи,

Г46 В. o овоме П. Ивића (ГГС, 208). О овој појави говори и М. Стевановић

у ССЈ, 314—315.
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предбудуће време и давнопрошло време употребљавају се доста оскуд

но. Наративни облици (презент, императив, аорист, имперфекат, по

тенцијал, крњи перфекат и др.) врло су живи. Приповедачки дух овог

говора једна је од његових битних карактеристика.

255. — У овом говору нема појаве, а камоли тенденције да се

у инф. основи вокал е замени вокалом и. Примери као видити, болити

итд. овде се не могу срести, већ само: бдљети, виђети, живљети,

шућети, ћућети, скoлећети, вољети, привдљети, бажђети, смрђе

ти, србљети, грмљети, трпљети, кипљети, гуђети, бриђети, стиђети

се, огладњети, жуђети, ожедњети, врћети, лећети, зрети, прегдрети,

забдљети, пребдљети, самљети, усмрђети се, усиђети се (Усиђела се,

дабогда!), иеђети, сиђети, прегрмљети (Прегрмљела е она сирота свое),

тутњети, вређети, гдрети, изгдрети, разгдрети се, скорети, прекипље

ти, заповрћети, умљети, испдљети, застиђети се, полуђети, жељети,

ужељети се, призрети се, шћети, покипљети, искипљети, ишчиљети,

врћети, изврћети се, исповрћети, мржљети, миљети, цвиљети, излуђети,

састљети (Сaспљела на ништа), позелењети, поцрвењети (али: Оцрнила

га), поцрњети, пожућети, разбољети се, цапћети, врети (Врела вода на

вáлове. — Је ли узаврело млијеко?) итд. (в. и т. 94).

Напротив, може се пре говорити о продирању вокала е у и-ос

нове: мишљети (Мишљела сам да е отишб), поред редовног мислити,

чињети (Јеси ли учињела опанке? — Она би свашта учињела), нема

чинити, чамљети М. чамити, весељети се м. веселити се, тдчети м. то

чити (Живина те точела!), протдчети итд. Међутим, у случајевима као

висити, стужити се, пиљити, буљити, вирити, посилити се, заждити,

otcouти, уждити, отруњавити, ожидити (Ожидила си ови качамак),

бранити, гднити, молити, гđити, брдити, смдчити, замирити се, пртити,

збрити се, косити (Јазук би га било још косити), пластити (Oнда ћемо

га попластити) итд. вокал и стоји потпуно чврсто и никад нема помера

Нba у правцу Вокала е.

Ипак се, у вези са овим што је овде речено, мора рећи да се, на

основу разних чинилаца, формирао известан број и-е дублета:

pдвити — ровљети, вирити — вирети, дубити — дубљети, разу

мити — разумљети, зурити — зурети, дворити — дворети, тужи

ти — тужети, дрвити — дрвљети, сагњити — сагњети и сл.

Пар изумпти — изумљети је и значењски пар само кад глагол

изумити значи пронаћи, изнаћи, што значи и глагол изумљети, али не

кад глагол изумити значи заборавити.

Глаголи -јети|-ити појавиће се сваки пут кад дође до неке изме

не у значењу. Тако, поред ужљућети (постати кисео, Ужљућело млије

ко) постоји иужљутити се, али ово не значи постати кисео, већ наљу

тити (Нешто су се ужљутили). Тако и црвењети — црвенити, бијељети:

бијелити и црњети — црнити. Глаголи ослијепљети, оглувљети и сл.

значе постати слеп, глув итд., док ови глаголи VII врсте (ослијепити

и сл.) значе учинити слепим, глувим итд.

15“
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Глагол старети не гласи овде старети, ни старјети (ни, разу

ме се, старити), већ само старати (= постајати стар, залазити у ста

рост или чинити старим). Тако имамо и композите: детарати, пос

тарати, застарати, престарати -х

старб сам па не могу никуј. — Остара ме твоја наука. — Људи

бђе брже остарају но у другијем мљестима.

Као што се види, овај је глагол прешаа у VI Белићеву врсту.

Глаголи типа кажевати (поред каживати) особина су јужно

црногорских говора: каживати — кажевати, површивати — површе

вати, прекорачивати — прекорачевати (Ко (= ако) могнем, нећеш ми

ти преко прага прекорачевати), намиривати — намиревати итд.

Има, разуме се, и варијаната друге врсте. Глаголи -авати /-ивати

нису непознати овом говору: зачикавати — зачикивати, објашњавати

— објашњивати, свањивати — свањавати (Почело е да свањуе. — Неће

зора да свањава док се драги не наспава), посвршавати — посвpшивати,

дочекавати — дочекивати, али их има без парњака или је један парњак

обичнији од другог; тако, поред размињивати, нисам чуо размињавати,

а површивати, увршивати (сено) много је обичније од површавати,

увршавати, а и опрашивати од опрашавати; нема омлађавати, већ само

омлађивати.

Старо -лbвати даје овде -лијевати:

слијевати, улићевати, залијевати, пролијевати, разлијевати итд.

Глаголи на -ивати типа ноћивати појављују се већином са ије

место и и имају призвук ијекавштине:

ноћи?евати (поред, ређег, ноћевати; Ноћијевали су 6ђе више пута),

снијевати, почићевати итд.

Међутим, много су ређе сливене форме: ноћивати, почивати (Овде

почивају кости Сава Рубежанина), као што су шире форме покријевати

(Чије кости покрићева два рака?) и штетијевати ређе од краћих по

кривати и штетивати.

Поред облика изволијевати и сл. (Јеси ли видио како оно дијете

изволијева?), поболијевати и сл. не сусрећу се и облици извољевати,

побољевати, заљевати и сл. Облици спити, заспити и сл. не постоје,

већ само спавати, застати и сл.

Гретсти је прешло у гребати, спасти у спасити, дупсти у дубљеши

и дубити итд. Скупсти стоји као такав. Форме као грепсти и сл. или

су сасвим ишчезле или се врло ретко јављају. То је повукло за собом

и двоструку промену: гребаћу, гребала, гребаг, гребан (и гл. им. греба

ње) од гребати и гребем, греби, гребијаг према грепсти.

Овај говор не зна за облике донашати, принашати, навађати,

завађати (али има повађати место поводити: Ова ће крава опет повађат),

попуњати, привао сати, ослобађати и сл., већ само за облике: дондсити,

приндсити, навддити (навађати је несвр. према навадити), завддити

(завађати је несвр. према завадити), попуњавати, привдзити, ослабођа

вати итд. Међутим, оваква образовања глагола (ослобађати) нису искљу
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чена у ускочком говору: заддити — задајати (Џаба га задајам, не море

претећи), поддити — подајати (Подајали смо све љето јагњад), ра

здрати — разарати, пребрдити — пребрајати, забрдити — забрајати

итд. поред разоравати, пребројавати, забројавати и сл. Поред редовног

разрођaвaти постоји и разрађати (Почели смо се разрађати).

Глаголи одмдрити се и одмарати се раније су се само тако, тј. са

се, употребљавали. У последње време унесени су овамо и облици без

се, те се, поред оних првих, данас и тако употребљавају у ускочком го

вору: Ред је да и ја мало одморим. — Доћи ће вријеме да и ми одмарамо.

Поред глагола са иса: дајандисати, ђаволисати, уpнисати, ђе

верисати и сл., сусрећу се облици са ова: командовати, ђеверовати,

док су облици са ира били непознати све до најновијег времена: теле

вонирати, анализирати и др. (ово последње у политичким организа

цијама и сл.), кад су унесени споља.

Поред форми заватати, сватати, приватати, доватати итд. мо

гу се чути, иако ређе, и оне са ћ (заваћати, приваћати итд.). Тако и

пуштати и пушћати, пуштати и пушћати. Али само кретати и ме

таши.

Дефективни глаголи: јесам, вељу, подај, нудај и сл. Неки глаголи

самим својим значењем не допуштају конјугирање у свим лицима, нпр.

покретати, помријети и сл. не могу имати, рецимо, 1. или 2. л. једн.

Тако је сасвим обично: Покрепаше ни бвце без воде, Помријесмо беж

љеба. Овакви глаголи не могу, разуме се, имати ни 3. л. једн. кад је у

питању једно лице или предмет, а могу кад се везују за збирну именицу.

Тако је сасвим природно: Покрепа ни стока.

Познати су овде не само безлични већ и лични облици глагола

пребати (Ове саони требају и тебе. — Требо си се склонит. — Требо

бик се обријат).

Гласовне диференције као отараспти — отароспти, гингати —

гигати и др. већ су поменуте.

Појава дигнити (м. дигнути), која се среће у неким војвођанским

и разним западнијим говорима, овде је потпуно непозната.

256. — О појавама као: салијевати — слијевати, салити — слити,

саћи — шљећи, изаћи — изићи, одавршети, одадријети, шћерати —

саћерати итд., тј. о појави непостојаног а у овим и сличним глаголима,

в. у т. 42.

Инфинитив

257. — Већ је речено (в. т. 12. и 38) да су се у овом говору сасвим

„помешали“ супински и инфинитивни облици. Данас је све то инфи

нитив са практично једнако заступљеним потпуним и непотпуним (кр

њим) обликом.

А. Пуни облик:

Не могу га више опрати. — Оћу ли понијети некиру? — Шутра

ћете е довести. — Мајка говораше да Рисуљу треба саранити.
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Иста се појава среће и у другим сличним ситуацијама (ном. мн.

М.p., ген., дат., инстр. и лок. мн. свих родова):

Кршикапе су још силни од Алексића (ном. мн.). — Реквизицију

су купили од шеромашниг (= сиромашнијих) и од имућниг (=

имућнијих, ген. мн.).— Вичним (= вичнијим, дат. мн.) није тешко

провући саони овудије. — Чуо сам од стариг људи.

Постоји, разуме се, и компаративни ген. мн. старијег (старијег

људи = старијих људи), али је стартг чешће од старијег, услед процеса:

старијиг - стариига-стариг. Форма старијиг, уколико је уопште има,

појављује се у облику старипг. Слично је и у другим падежима у којима

може доћи до губљења гласа ј и контракције односно неконтракције

ДВа и .

Речца по може се срести не само у компаративским и суперлатив

ским формама већ и у позитивским: повисок, повелика (Повелика му

е она шћер), појак, подебо, подугачак, постари (< постарији), повећа,

потежи (исп. у Његоша: „Потежа је ова наша школа”), појачи; понај

већи, понајслађи, па и у прилозима: побоље, понајбоље итд.

Суфикс ински обичнији је у придевима типа партијски него суфик

си ијски или иски: партински, шумадински, гдстински.

Придев једвит постоји само у изразу: на једвите јаде, а поред

кучи (= кучји) постоји и кучећи. Сусрећу се и гласовне варијанте као

сукнен и сукњен и сл. ; сукнен је много чешће.

Већ је речено да се понекад губи глас ј у предметку нај:

Навиша ствар у животу људи јесте слобода.

Придев (resp. заменица) ваздраги има двојаку промену: 1. мења

се само крај: Шедино е крај њега ваздрагу ној; 2. мењају се оба саставна

дела (разуме се, у форми која постоји; не постоји савдраги): Шедино е

крај њега свудрагу ној.

Врло су ретке појаве као лошо (лошо жито) место редовног лдше.

Неке речи из турског и друге функционишу као непроменљиви

придеви: батал, батли, небатли (Ко е небатли, нек изађе), рат (Она

бљČше рат. — Сви бијагу рат), саћин (санћин) и др. Међутим, неки од

ових придева не чувају увек
неприкосновеност своје

индеклинабилности.

Тако сам забележио: Никад нијесам био батални (= баталнији) нб

сад. Док је редовно: сâћин монче, саћин ђевојка, дотле се може чути:

cáћини људи. Придев рат (поред прилога рат) не појављује се у форми

ратан, али постоји компаратив од ње: Сто на сто сам ође ратнија. Међу

дефективне придевe спада и придев шутра, који се јавља само у тој

форми (одређ. вид. м.p. у ном, једн.) уз именицу дан: шутри дан (на

чињен према прил. шутра) и у прилогу илутридан. Придев чити забе

лежио сам само у м. и ж. р.: чити ујак, чита мајка, и то искључиво у

тој, номинативској, форми.

Неки придеви који би по природи ствари требало да имају само

ж. p. — могу, услед померања значења или појмовног поистовљавања

појава, имати не само мушки и средњи род већ и оба броја; такви су:
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бити да ћеш умријети. — Не могу ни живљети ни крепати. — Нећу

моћи доћи), или само краћи (Ниђе га ни чут ни виђет. — Боље старо

чекат но младо декат), или помешано, и дужи и краћи (Све мош учи

њет, али понизити чоека нембј. — Не знам оће ли што мој учињети.

— Не могу живљет, а камоли јести). Ни карактер речи, израза и непот

пуних глагола не опредељује једну или другу форму: Нембј причати.

— Нембј се свађат. — Стану пит. — Ја се станем пети уз оно дрво. —

Ј. Вуковић“ даје — рекао бих: са доста смелости — овај текст: „Ко

лико сам могао приметити у овом говору, поред тога што употреба ду

жег и краћег облика зависи од самог момента говора, од текста и рече

ничног нагласка, зависи и од реда речи у реченици. Ако је инфини

тив у средини реченице, у говору је обичнији краћи облик:

данас ћемо ђес сијено; моремо пограбит оно мало у страни; море

мо пожњет све до Госпојина дне; оћеш ли сес мало (и: ој ли доћ

данас).

На крају реченице, иако није необичан и краћи облик, чује се чешће

дужи:

морете ли данас онб попластити; ка ћемо се омрсити; нембј за

новијетати; кад мореш доћ (или доћи); не море оздб изићи; не

могу га познат.“

258. — Поред два наведена облика инфинитива: гледати и гледат,

постоје и други његови видови. Тако сви инфинитиви на сти могу се,

са већ речених разлога (отпадање, прво, завршног и, а затим губљење

гласа т с краја речи), појавити, и појављују се, и без наставка ти (јес

ти - јест јес), што се особито често сусреће у неким староцрногорским

говорима (катунска, љешанска, ријека, црмнкачка нахија), у којима се

инфинитив употребљава готово искључиво у супинској форми:

дбис (= окусити, опробати; Oћеш ли обис од овог меса?), прinfec

(Ође ћемо пришfiec), дзепс (Куку мене, ђеца ће ми озепс), уљес

(Никад му више нећу у кућу уљес), изис, ижљес, ђеc (Не знам

куј ћу се ђеc), сађеc (Ка ћемо сађес сиђено?), уђес, нађеc, зађеc,

ажђес, из сес (И Ћурчина умије ижес баљегу испо себе. — Море

данас (= на дан, у току дана) пет кила ижес), ис(Оли ису пла

нину?), трес, јес (Ко не море јес, не море се ни дић. — Ка ћемо

јес?), плес“ (Čћеш ли плес?), далес (Оћеш ли ми оплес чарапе?),

свес, грис, наљес, сврс (< сврзти), utec (Оли мало шес? — Оћете

ли шес?).

Према томе, ови глаголи имају две форме у ускочком говору

(јести и јес), и то у подједнакој употреби (Oћемо ли јести? и Оћемо

ли јес?).

Форме као вес (вести), грис (гристи), сврс (сврсти), мус (мусти)

и сл. као да, услед своје претерано скраћене форме, нису у стању да

47 ГПД, 72.

** У скраћеној једносложној форми обично се задржава акценат дуже форме,

али може бити и варирања: плес — плес, мој — моћ итд.
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увек јасно чувају значење, те се понекад држе своје праве, аориске,

а не асимиловане, инфинитивне основе:

Oћемо ли муз“ — Ка ћеш оно везе — Оћеш ли извез оне ошвице?

Овде треба поменути и форме типа мој, тј. инфинитиве у којима

је, после губљења крајњег и, глас ћ прешао у ј(исп. нбћ: ној). Другим

речима, теоријски узето, сви глаголи на ћи могу се у ускочком говору

завршавати и на ј:

уј (Оли уј на чашу ракије?), изај (Ка ћеш изај?), приј (Не могу

му приј), преј (Не знам ка ћу преј). — Оћеш ли преју стари раз

ред?), изпј (Оће ли Милош изиј овбг љета? — Рачунб сам да ћеш

изиј), ај (Оли иј у планину?), пој (Оли пој са мнбм?), дој (Ка

ћеш дој? — Оћеш ли дој на мобу? — Оли дој да ми нешто убр

каш?), нај (А ђе ћу га друго најно у колиби?), помој (Ако је за

смрти, ни љекари му неће помој), свуј (Ка ћеш свуј оне пластове

из Глава?) итд.

Већ сад се може видети да глаголи на ћи могу имати у ускочком

говору три форме, на ћи, на ћ и на ј: изићи, изић и из пј. Из горе наве

деног материјала види се да су форме на ћ (изпћ) много чешће од форми

на ј (око 70%:30%). Форме на ј, које су раније биле чешће и које се

данас чешће чују од старијих особа него од младих, све су ређе; може

се са сигурношћу констатовати да је ова појава, особито под утицајем

књижевног језика, кренула путем изумирања. Могло би се рећи да се

данас још доста често срећу форме са ј само од глагола са дугосилазним

акцентом: пбј, дај, нај, уј, приј, преј, свуј итд. Ређе су форме иј (ићи),

мој (моћи), помој (помоћи) итд., а форме као реј (рећи) и сл. нисам чуо.

Према томе, ред фреквенције ових глагола био би: доћи = доћ — дој,

можда уз малу превагу облика на -ћи.

Из наведених, а и неких других фонетско-морфолошких разло

га, неки од ових глагола имају врло разгранате инфинитивне форме.

Ако се урачунају и старије форме, које су се у овом говору сачувале,

онда глагол ићи има ове инфинитивне форме: ићи, ић, иј, исти и ис,

глагол ући ове: ући, ућ, уј, уљећи, уљећ, уљести, уљеc; глагол изићи

ове: изићи, изаћи, изић, изаћ, изпј, изај, изпсти, изпс, ижљећи, ижљећ,

ижљести, ижљес. Може све ово изгледати немогућно, а ипак је истина

да се све те форме могу срести у ускочком говору. Што се тиче фреквен

ције, данас је ићи најчешће, иј је много ређе од ић, а форме исти и ис,

као и друге композитне форме (наљести, наљес, уљести, уљес итд.) —

сасвим ретке, док су форме: наљећи (односно наљећ), уљећи, заљећи,

приљећи, ижљећи, прдљећи итд. — редовне. Изаћи је чешће од изаћи,

па и изић и сл. од изаћ и сл.

259. — Досад смо прегледали два главна инфинитивна морфолош

ка степена: носити и носит. У ускочком говору постоји и трећи, онај

без инфинитивног односно супинског наставка: носити — носит — носи:

Олиг ћера? (= Хоћеш ли их терати?). — Нембј се с киме свади.

— Оћемо ли уми руке? — Неко ће му ували каку поруганицу. —
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Нећемо бђе ћуће цио дан. — Све ћеш га (сено) штетова. — Умијеш

ли би (= тући) земунца? — Не мош му увати конат. — Нембј

крену док ти се не јавим. — Нећемо се вата ове реде (у игри кар

тама). — Имала умрије у путу. — Не могу доспље свуј. — Оћемо

ли призна? (у игри картама).

Као што се из примера види, овде су захваћени само глаголи на ти.

Као што је већ речено (в.т. 167), ова се појава развила на темељу не

ких фонетских закона (Ја ћу доћерати товар сиђена : Ја ћу доћерат

товар сијена -Ја ћу доћера товар сиђена), па се после могла и морфо

логизирати, али се никад није толико развила да би се могла убројити

у неке изразите црте ускочког говора. Може бити да је постанку и

одржању ове форме допринело језичко осећање окрњеног инфинитива

у футуру типа читаћу, где је инфинитивни наставак ти ишчезао, а

онај други део (чита) остао да у језичком осећању функционише као

инфинитив.

260. — Као и у књижевном језику, и овде је доста распрострањен

инфинитивни дублетизам, особито у оквирима I и III врсте“:

стати — станути, састати се — састанути се, заштући — заш

тукнути, зађести — зађенути, омаћи се — омакнути се, маћи —

макнути, таћи — такнути, рећи — рекнути, пасти — панути —

паднути, смрћи — смркнути, уђести — уђенути, нађести — на

ђенути, ижђести — ижђенути, детати — детанути, застати —

застанути, пристати — пристанути, црћи — цркнути, прецpћи

— прецркнути, замаћи — замакнути, поред занћи, притаћи —

притакнути, потаћи — потакнути, потећи — потегнути (коња),

замрћи — замркнути, спасти — станути (с ногу) итд.

Облици као: шеднути, паднути, препаднути, помдгнути, рекнути,

наљегнути и сл., у овом су говору много ређи од форми шести, пасти

— панути, помоћи, рећи итд. Данас се у ускочком говору употребљава

у презенту готово искључиво панем, а у инфинитиву панути, поред

пасти. За остале форме (стати — станути, маћи — макнути итд.)

може се рећи да су углавном истоветне фреквенције. Код неких гла

голски облици Г врсте органичавају се на поједине облике, тако, док

у аор. имамо дублетизам стиснуг и стиског, у глаголском придеву

трпном стиснут и стиштен, дотле у инфинитиву имамо само

стиснути; тако и стегог и стегнуг, стегб и стегнуо, стежен и стег

нут, али само стегнути. Глагол заценути се“ гласи овде само тако,

дакле спада у III врсту, а у форми VII врсте (заценити се) овде је не

познат, али глагол наканити се (VII врста) употребљава се понекад и

по III врсти (наканути се). Глагол зрети и његове композите (сазрети,

узрети, дозрети, презрети итд.) могу ићи и по III врсти: зренути, сазре

нути, презренути итд. Глагол ткати овде се увек појављује само у

тој форми. Место гнати редовно се употребљава гднити (или ћерати),

* Белићева класификација.

* В. О једном глаголском дублету Б. Милановића, Наш језик, н. c., књ.

IX, св. 1-2, Београд, 42—46.
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али су сасвим обични сви његови сложени глаголи: догнати, угнати,

загнати (Загна се да га бије; исп. и загон), пригнати, прегнати, погнати,

изгнати, прдгнати (исп. прдгон) итд. Међутим, не може се рећи да је

сасвим ишчезла форма гнати. Забележио сам ове примере који је потвр

ђују: Гна му се руци и Увијек је гдтов гнати се на чоека кб пас. Форме

као врљакнути и врљачити показују алтернирање између III и VII врсте,

форме као цукршти и цукрати између VII и VI врсте,“ а форме као

зачикавати и зачикивати између VI и IV врсте.

261. — Овде се не могу срести глаголи као мрти, тpти, дpти,

прти и сл., већ место њих имамо: мријети, дријети, а тријети и пријети

не постоје. Сложени глаголи постоје од свих тих основних: умријети,

пдмријети, обамријети, замријети итд., прддријети, надријети, издрије

ти, одадријети, задријети, дđријети, подријети (Подрла ме љутина);

прдждријети, натријети, дприети, прдстријети; припријети, заприје

ти, упријети, одупријети се, завријети, подувријети, одавријети, на

вријети, запдвријети итд. Овде не постоје ни инфинитиви дерати, сте

рати, стријети, ждерати и сл.

Глагол врћи овде се не појављује у облику вријећи, већ само у oб

лику врћи.

Глагол јахати овде је, разуме се, сведен најати, па тако и његове

композите: појати, дојати, ујати, најати, ддјати, прдјати, пријати,

узјаши итд. Од свих ових глагола само уђати (поред узјати) садржи

у себи глас ђ.

Не постоји дуплирање инфинитивних наставака, нити њиховог

комбиновања (отићити).

Чује се добивати и добијати, али је бачити редовно, а бацити

ново и спорадично.

Презент

262. — Помоћни глагол бити гласи у презенту бидем или биднем:

Све ће меит да бидне. — Добро ће бити ако бидне смире. — Оће да

бидне дајак. — Не може да ти биде. — Дако не биде рата. — Ако

шта биде, рећи ћу ти. — Припази да не бидне бруке! — Ако

здравља бидне, градићемо кућу јесенас. — Кад биде стани-пани,

дручије ће се разговарати. — Добро би било да биднете на Њего

буђи. — Оће да биде вруће. — Донеси ми ако биде поште, мој

Јóјо. — Ја нећу потље да биде грдније ријечи. — Виђећеш ти шта

ће бити кад ја чоек биднем! — Оћу да косим ако биде што. — Ако

оне бидну покисле, друге ћу ви дати. — Чија надница биде боља,

** Многи ускочки глаголи VI врсте разликују се од Белићевих, односно књи

жевних, глагола ове врсте тиме што и у инфинитивној, а не само презентској, основи

имају дуг вокал а. То су сви они глаголи који испред завршног дела ати немају

узлазни акценат: гледа-м — гледа-ти, али спава-м — спава-ти; то важи и за све

друге врсте, без обзира на то на који се вокал основа завршава, али под наведеним

акценатским условима: мислим-мислити, венем- венути
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да му се боље и плати. — Ако биднем то урадио, да дам главу.

— Ако бидну паметни, добро ће прбћи, итд.

Помоћни глагол шћети има ове презентске облике:

а) потврдне: дју, днеш или дј, дје, днемо, дјете, дје;

б) одричне: нећу, нећеш и неј, неће, нећемо, нећете, неће;

в) упитне: дну ли, днеш ли или дли (понекад бј ли) и одрично-упит

но нели (понекад неј ли), дбе ли итд.

Ваља имати на уму да поред одричних облика као неће, неће и сл.

овде постоје и ове форме: не оће, не оће и сл.

У зависним реченицама, обично, овај глагол може имати презент

и по трећој врсти: шћенем, шћенеш итд. и са инфиксом д: шћеднем итд.

Примери:

Неј, куцове један! — Неј ти ђевојку замаћи, ни до бог! — Дове

ди га ако шћене. — Не шћеднеш ли ме послушати, pђаво ћеш

обвршити. — Ко (= ако) шћене Гаврило да се ожени, добро ће

бити. — Да ој мало одуминут o (= од) тогај јада. — Нели ми

скупит ђе десе друга на мобу. — Опробај нејли га уватити. — Ако

не шћене плаћат, платићеш ти. — Како гој ој! — Оли ми дати

ону ђевојку за сина? — Молио сам иг, али они неће. — Узалуд

иг наговараш, они не оће. — Неј да ће о тебе милистор постати.

— А. Нећу. Б. Ој, богами! — Да ми бј донијети та пљат. — Потрчи

нели га стићи. — Ако неј ти, ја ћу. — А. Јеси ли га звао? Б. Јесам,

не оће. — Ну нели телад ишћерат из ливаде. — Поитај нели још

коју убрат. —Иди куд гој ој. — Кад оћеш, нико с тобом покосит

не може. — Оће да вучу сијено. — Неће да одае ватру. — Оће

људи да пропану. — Потрчи нелиг (= нећеш ли их) вратити.

— Оћеш ли ти у курокрет? — Оћу да глеам. — Оли дој да ми

нешто убркаш?

Из наведених примера види се да скраћивање појединих облика

глагола шћети може бити знатно: дј, дли (у ствари о), неј, нели итд. Али

скраћивање може бити још веће само ако не дође у питање значење;

тако сам једном забележио и ово: Шташ то? (= Шта ћеш то?), где је

хоћеш односно ћеш сведено на цигли глас ш.

Облик неш (= нећеш овде је редак: Неш, мајчин сине!“ Од нели

(= нећеш ли ) ваља разликовати нели (= зар не?): А. Нећу данас

у планину. Б.: Нели?

Облик дите (= оће), који се налази у староцрногорским, затим

морачким и колашинским говорима, овде не постоји.

Поред облика шћенем и шћеднем, једанпут сам забележио и облик

шћедем.

3. л. једн. помоћног глагола јесам гласи: јесте, јес и је; од одричних

облика постоје само облици нијесам, нијеси итд.

52 У пиви је обичан: Неш ти мене више варати (ГПД, 68),
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263. — Стари наставак у за 1. л. једн. задржао се у овим примери

ма: мдгу, вељу, виђу (дбу смо већ поменули). Поред вељу и виђу постоје

и облици велим и видим, али поред мдгу не постоји облик можем:

Виђу е лаже. — Кад је виђу, најежи ми се кожа. — Не виђу коли

ко да иг немам. — Дај ми да виђу. — Виђу — вањела на њему.

— Велим ја њему да не могу. — Видим е ће на зло изић. — Дове

диг (= доведи иг) да иг виђу. — Не виђу да откуeм косу. — Не

ћеш, вељу, ти нас оставити. — Могу ти га прескочит. — Оћу да

те нешто видим.

Поред облика видиш доста је често виш (и виш), а поред можеш

облици мош и мож:

Мöш ли ми рећи ђе си га оставио? — Не мош са млбм да млатиш

ко празнбм врећом. — Виш ти њега! — Ето виш! — Да виш.

— Не мош му ништа. — Не мош издајанит да га остpижем. — Не

мож му ништа разумити. — Да виш шта ради! — Да виш ову гла

ву. — Не мош пљешке. — Виш колико су ове јагоде љепше? —Не

мож га ни поитати. — Не мош изај. — Мош ли сад написати једно

писмо? — Не мош да иг ишћераш. — Не мош закучит раоником.

— Не мож га дићи из гроба. — Ево виш шта ова аветиња прича.

— Зачивутино, не мош ш њим ништа.

Лако је уочити да је оно виш прерасло у једну врсту императива

(Виш ти њега = Види ти њега) односно императивне речце (Ето виш

= Ето, гле, Гле ти њега!).

Глагол моћи има облике и са инфиксом н:

Oћу ако могнем. — Колико гој могнем, трудићу се. — Ако мог

нете, донесите ми једно бреме траве. — Виђећеш, само могне

ли. — Чекај докле могну.

Поред облика можеш (Можеш ли ишта трошит од ране?), може,

можемо, можете глагол моћи има и облике: мореш, море, моремо, морете:

Колика е ала, не море га ни богати Старац зајазити. — Не моремо

ни ми. — Би да море. — Не морете никуј од росе. — Да ме мореш

свести на Греду. — Не море то теке такб. — Море јој бит. — Не

море живљет, кукб — То не море стати у ову матару. — Сéка

не море, ђаво попио! — Веј не море ни јеc. — Море бити да ћеш

успљети. — Шеничнб мореш испећи под“ пазуом. — Мореш ли

“.

ми набавити једну јакуљу? — Не моремо у тмуши ћућет.

Аналошко морем овде је врло ретко; свега сам једном забележио

пример ове врсте: Ја не морем још ићи.

Рекли смо да у ускочком говору не постоји облик можем (поред

могу), али од сложених глагола може бити и тог лица: поможем (поред

помдгу и помогнем): Ајде да ти поможем.

264. — Говорећи о глаголима бити и мдби, видели смо да се њи

хови презентски облици појављују и са консонантом н: бидне, могне:
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Та је појава доста развијена у ускочком говору: рече — рекне, шеде —

шедне итд.:

Čн легне у траву а змија домили те га запуне. — Послије тога бн

уљегне у кућу и шедне крај сантрача. — Удај се чим ти испадне

прилика. — Што гој рекнем, она једанак на мене. — Кад наљегне,

реци му. — Дај да шеднем. — Пуштиг (= пусти их) да рекну

свое. — Ајте да легнете. — Ако не ижљегнем, лијепо помузите

öвце и намирите мал. — Нема кб да шедне и да глеа диете у ко

лијевци. — Немб ја да јој дођем да јој даднем. — Ако продадне

ону шиљеж, добро ће бити. — Они мене иљаду грда рекну. — За

тражи му новац и бн му дадне. — Не знам куј овб да ђеднем. —

Ако требадне, поручићу ви. — Ћерали су ме, алим (= али им)

ја утекнем. — Да не рекнеш да ти не дам. — Пушти да јој истек

не гној. — Избачи те грабуље док ни требадну. — Кад знадне,

тада ће ти и рећи. — Оћу ако умљеднем. — Ми нијесмо, да рек

неш, људи без иђе ишта. — Даћу ти ако имаднем. — Побиће

се ако смљедну ударит један на другбга. — Пропадне му горњи

дио ливаде. — Ако устребадне, сви ћемо скочити да ти помог

немо. — Ако наљегне, уставите га на конак. — Оћу ако дадну.

— Остави га да се слегне. — Ајде да га сретнемо. — Пластићемо

ако ваљадне.

Као што се види, овај се консонант појављује у презенту глагола:

бити, моћи, знати, дати, шести, рећи, требати, лећи, пасти (tomber),

ђести, умљети, имати, ваљати, смљети, срести и њихових сложеница:

помоћи, дознати, прддати, итд., затим у презенту глагола као истећи,

утећи, уљећи, наљећи и сл. Међутим, треба знати да су ти облици, и

поред честе употребе, ипак ређи од облика без тог консонанта; неки су,

као они од глагола пасти и његових сложеница (паднем, прдпаднем итд.)

сасвим ретки поред обичних: панем, прдтанем, допанем, станем итд.

Ево само неколико примера са облицима без н:

Пушти ме да уљезем. — Колико гој речеш, даћу ти. — Оће људи

да пропану. — Не дам да ме напане. — Не могу више, оћу да спа

нем с ногу. — Ако ми запане, виђећеш шта ће о тебе бити. — Нама

не даду ни да привиримо. — Прије ће отићи но што пане ноћ.

|- Oћу вала мало да шедем. — Не даду да уљезе. — И такб му

испане душа. — Што не лежеш мало. — Мак се, оћу да лежем.

— Све зове да му се поможе. — Оћу да продам сво јаловиње.

— Остаћемо бе (= без) живота ако продамо овога вола. — Дошла

сам да ми даш мало квасца. — Вола не дам никоме.

Глаголи као знати, смљети, умљети итд. појављују се у презен

ту, као што се већ видело, и са сугласником д: знаду (поред знадну и

знају), знадем (поред знаднем, нема знадем), умљедем (поред умљеднем),

дáдем (поред даднем и дам; нема дадем) итд. Према томе, глагол дати

има у презенту тројаке облике: 1. дам, даш, да, дамо, дате, даду; 2.

даднем, даднеш . . . дадну; 3. дадем итд. Тако и знати.
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Глагол чути — поред редовних облика по IV врсти: чуем, чуеш . . .

чују — има и облике по III врсти: чунем, чунеш, чуне, чунемо, чунете,

чуну. Тако и глагол ђести (и композите): ђенем, ђенеш итд. поред ђедем

и ђеднем, и глагол зрети (и композите): зренем, поред зрем, сазренем

Поред сазрем итд.:

Нек им се само то чуне! — Ако чуеш шта о Или, јави ми. — Чунем

ја е ће он доћи. — Ако чунемо да се не владаш добро, ја знам

шта ћу с тобом. — Ако ти се шта чуе, нек ти се чуне по добру.

— Сад ми је прво да то чунем. — Не жњи жито док не сазрене.

— Пушти шљиве нек зрену.

Према оваквом презенту (а и другим облицима) настају после ин

финитиви чунути, ђенути, зренути, зађенути, сазренути итд. поред

чути, ђести, зрети итд.

265. — Поред поменутих напоредних презентских облика: бидем

и биднем, знам, знаднем, знадем; дјеш, дј, дли, нећеш, неј, нели; виђу,

видим, вељу, велим итд., постоје још и други дублети, до којих је дошло

на разне начине. Тако од гађати имамо облике и по II врсти: гађем,

гађе итд. и по VI врсти: гађам, гађаш . . . гађају (Гађе те промаја. — Је

ли џаба (слободно) да те гађем? — Гађе ш њом к6 гром. — Гађају ко ис

пушке). Глаголи као давати (и слож. продавати, предавати итд.), кре

павати итд. имају двојаке презентске облике: 1. по IV врсти: даем,

даеш, дае, даемо, даете, дају (Дају и капбм и шакбм) и 2. по VI врсти:

давам, даваш, дава (Ваља да е брат брату дава) . . . давају (ови су ређи);

предаем и предавам од предавати (Предаем те ђаволу и његову имену!

— Ја предавам бвце под врут); или: кретаем . . . крепају (Крепае му мал)

и крепавам... крепавају (Крепавају му бвце); дозвољаем и дозвољавам

(дозвољавају); тршаем и тршавам (тршавају) од тршавати (= про

падати; Мора да тршае), отрцаем се и отрцавам се (отрцавају се) од

отрцавати се (= одрицати се; Не отрцавам се ја њега какав да е);

пдзнаем и тдзнавам од познавати итд.

Има доста глагола који имају презент по V и по VI врсти: буручем

и бурукам од буpукати; посипљем (Посипљему (= посипљем му) да се

умије) од посипати и постпам (Снебива се ко да га посипам врелбм водбм)

од посипати; узимљем (Узимље колико оће) и узимам (Узимају, брате, не

могу рећи колико) од узимати и узимати, дриjeмљем и дринемам (дрије

мају) од дриjeмaти (Леже ту и мало одриjeмље. — Нека иг, нека мало дри

немају); дозивљем и ддзивам (дозивају) од дозивати; испипљем и испитам од

испитати; ритљем и ритам (рапају) од ритати; сипљем и сипам од сипати

(Сипље ко искабла.— Сипа му прво ракију па каву); зиђем и зидам (зада

ју) од зидати (Он је добар мајстор, одлично зиђе. —Јелићи зидају кулу.

— Зиђу све камен по камен); дптимљем и дтимам од дптимати (отимати);

купљем и купам (купају) од купати (Јесу ли оћерали јагњад да купљу?

—Понекад се купљемо у ријеци. — Оћу да се купам); дкупљем и дкупам

(дкупају) од окупати; шећем се и шетам се (шетају се) од шетати се,

мpчем и мркам (мркају) од мркати; скапљем и скапам од скапати (Оћемо
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да скапљемо. — Ако скапамо, нико неће рећи ни валајбогу); враћем и

враћам од враћати (Неће да се враће. — Враћају се свакога проећа);

пдзивљем и позивам од позивати, итд.

Глагол ватати има презент по VI врсти: ватам — ватају. Ме

ђутим, глагол доватати, поред презента по овој врсти: дČватам, може

имати и презент по V врсти: доваћем, поред још једног, аналошког,

презента по VI врсти: доваћам (Сваки трепти кб да до земље недоваћа).

Глаголи на авати имају у презенту авам, али, како смо видели,

могу имати и аем (испуњавам — испуњавм, надлагавам — надлагавм),

док неки глаголи на ивати имају уем, али и ивам: даруем и даривам од

даривати; опрашуем и опрашивам (Опрашивам накав кунпијер) итд. ;

облици као опрашуем, даруем итд. чешћи су, а опрашивам и сл. ређи;

неки имају само уем: размињуем од размињивати; надлагуем од надлаги

вати; по правилу, ови би глаголи могли имати и ивам, али ја од њих

нисам забележио ове облике.

Глаголи на иватијевати имају само уем: кажуем од каживати и

кажевати. Глагол добивати може гласити, као што смо већ рекли, и

са гласом ј, па је онда тако и у другим облицима: добивам и добијам,

добива и добио итд. (Oдавно од вас не добивамо писма. — Добиб ме

на картама.)

Код композита глагола ићи редовни су ови облици: нађем, приђем,

уђем, дбђем, пођем, сиђем, сађем, изиђем, изађем, дбиђем, зађем итд.:

Неће да изађе куј. — Ако дође, дадните му да руча. — Оће да ми

зађе за нокте. — Нико не смије да приђе Вилинбј јами. — Ко е

небатли, нек изиђе. — Што не сиђе мало? — Кренуо да обиђе

државу, итд.

Али, поред сtiђем и изпћем, задржали су се и облици сидем и излдем:

Надам се Да ће Илија љетос да изиде. — Реци Милици да изиде

пред врата. — Оћемо да изидемо на планину. — Изиду до горњег

манстира. — Кад сиду, питаћемо иг. — Не могу да сидем. — Кад

сидете, прво узмите мотике од кума Божа.

Као што смо већ видели, овде постоје инфинитиви наљећи и на

љести, уљећи и уљести итд. Вук“ има обе ове форме, а Ј. Вуковић“

само форме на ћи: уљећи, наљећи. За разлику од пивско-дробњачких

говора, који имају у презенту: наљезем и наљегнем итд., ускочки, поред

те две форме, има још и једну од Вукових: наљежем. Али, за разлику

од Вука, који према неким формама на ћи има ж: заљежем (поред за

љегнем), а према формама на сти глас з: наљезем, у ускочком се говору не

може извести ова дистинкција, пошто су се у њему облици измешали,

те имамо: наљезем, наљежем и налегнем. Овамо иду још и ови глаголи:

уљећи, приљећи (= прићи), заљећи, досљећи. Могуће су најразноврсније

презентске форме од глагола ижљећи: изљежем, ижљежем, ижљезем,

изљезем, поред изљегнем. Ево неколико потврда за ове наводе:

** В. Рјечник.

54. гпд, 75.
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Уљеземо ми у кућу, а оно насре куће совра постављена. — Стиди

се да уљеже. — Кад наљежем, казаћу ти. — Ако наљегнеш, даћу

ти бакрицу да понесеш. — Погледни да кокошке не уљезу у жи

то. — Не даду да уљезе. — Кад ми уљегне буа у у“о па стане џа

ракати, спопане ме мука. — Наговори је да ижљезе.

О појавама какве су пуштим — пушћим, пуштам — пушћам

(Они рано пуштају стоку. — Све пушћају, па поараше. — Не може

овакб, попушта. — Кад дође до стани-пани, бн попушћа) итд. већ је

било говора.

Редовни глагол јати (< јахати) може бити и са замеником к: ја

кати, па тако и у композитама (појакати) и у свим другим облицима:

пдјашем и појакам, поја и појака, појд и појакб итд.

Глаголи уђати и узјати имају двојаке и друге облике: уђашем

и узјашем, уђаг и узјаг, уђб и узјб итд., поред тога што варијанта узјати

може, као и показани облици глагола јати и његових композита, имати

и узјакам, узјака, узјакб итд. Облици као јашим, појашим и сл. овде

су непознати.

Глагол слати има презент са непостојаним а и без њега: шаље и

шље и са вокалом и: шиље (Шаље ми по десет иљада мљесечно. — А.

Шље ли ти што Милија? Б. Шиље, богами, дости). Од послати сам за

бележио само: пошљем и тдшаљем, а пошиљем је од пошиљати (композ.

од шиљати).

Сложени глаголи од глагола стати могу имати двојак презент,

по III врсти: сустанем, посустанем, устанем итд. и по VI врсти: посу

стам, сустам, устам и сл. Треће л. мн. ових других облика само је

по III врсти: посустану, устану, јер су облици посустају, устају 3. л.

мн. од несвршених глагола: посустајати, устајати.

Глагол дрктати има: дркћем и дрктим.

Презент мислим је редован, а од форми мним, мниш итд. у ускоч

ком су се задржале само форме млим и ним и то само у већ адвербизи

раним изразима: јамлим и јаним.

Поред редовног бачим од бачити, у последње време може се, као

што сам већ показао, чути и бацим (бацити), а поред бачам од бачати

још и бацам (бацати). Тако се гласови ц и ч мешају и у глаголу разбу

цити — разбучити и сличнима: разбучим и разбуцим. Облици са ц су

иновација.

Пошто инфинитив замаћи може гласити и занћи, то и други облици

тог глагола могу имати напоредне облике: замакнем и занкнем, замаког

и занког, замакб и занкб итд. Као што је глагол гледати разноврстан

у инфинитиву: гледати, глеати и глати (па онда и композите: пригле

дати, приглеати, приглати; погледати, поглеати, поглати итд.), тако

је тај глагол разноврстан и у осталим облицима: пригледам, приглеам,

приглам; пригледаг, приглеаг, приглаг итд.:

Узалуд глеам кад не виђу. — Треба да се поглаш прије но што

изађеш у народ. — Није ни поглб, а већ виче. — Гледб не гледб

““.

— на исто ти се своди. — Бик да што глеам. — Стијо би да му
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неко глеa (= чува) краву. — Не гла се на то. — Није ме ни погле

дб. — Онда она пригледа ручак. — Дај да ви са нешто приглам.

— Гледаш, гледаш, па не можеш да се нагледаш. — Боље ми је

да е не глам. — Оћеш ли да ми наглеаш ђецу док донесем груду

снијега?

Глаголи као потети се имају у презенту попнем се и тдпењем се,

jраспети се — распнем се и распењем се итд.; а глагол ждити — осдам

и ждићем, па онда и заждити — заждим и заждићем и сл. (Дај ми да

заждијем свијећу. — Оћу да уждим виђело). Игњати, сагњити (поред

сагњети) и сл. могу имати, поред гњијем, сагњијем, и гњим, сагњим и сл.

У варијантама тањиче и шињиче и сл. разлика је тематске природе.

266. — Глаголи чија се инфинитивно-аориска основа завршава

на задњонепчане сугласнике имају те сугласнике измењене у 3. л. мн.

презента као и у осталим лицима овог облика:

Вулеви данас сијечу дрва. — Кад овpшу жито, изићи ће у пла

нину. — Ено иг вучу пластове. — Добро слушај шта ће да ти речу.

— Поваздан печу кунпијере. — Ристићи вршу шеницу. — Не

мош ишчекат да иг острижу. — Они данас стрижу овце.

Од тога се изузима 3. л. мн. презента глагола моћи, које гласи мо

гу, а не можу (можда је томе допринело и 1. л. једн.), али од глагола

помоћи, који у 1. л. једн. има поможем и помогу, 3. л. мн. гласи и поможу

поред помогу (Они ће доћи да ни поможу. — Ко не може, помогу му

људи). Али се и они „класични“ облици, тј. са неизмењеним задњоне

пчаним сугласником, могу чути у новије време у Ускоцима (Цар наредите

га посијеку). Једна се девојка овако изјаснила у корист књижевних

облика: „Сад само бабе говоре посијечу!“, што ипак не значи ни близу

да су ти облици у превази.

267. Иако суседни, пивско-дробњачки, с једне, и ускочки, с

друге стране, сасвим се разликују у погледу конјугације глагола ткати:

у првом је I палатализација потпуно спроведена: чем, чеш, че, чемо,

чете, чу,“ у другом су облици остали без ње: ткем, ткеш, тке, ткемо,

ткете, тку (Ево е да тке, да жње, шта гој ој, тј. она је способна за

сваки посао). У Вука је ткам и чем ...тку.“ Тако у сложеницама: изат

кем, приткем, доткем, исткем итд. У промени глагола рвати пивско

-дробњачки“ и ускочки се поклапају (основа аја, VI врста): рвам,

pва...pвају, за разлику од Вука,“ који овде има аје: рвем. Глагол ђеља

ти има само а/a: ђељам . . .ћељају, а тако и све сложенице: осђељам,

ижђељам итд., док Р-К имају здељати — здељем.

Пошто глагол спасити овде не гласи спасти, то су и остали обли

ци по VII, а не по I врсти: спасим (а не спасем), спасиг (а не спасог),

спасио (а не спасо) итд.

* гпд, 68.

** Рјечник

57 гпд, 75.

58 Рјечник.

16 Дијалектолошки зборник
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Глагол требати, заједно са својим композитама, има и безличне

и личне облике:

а) безлични: Треба му помоћи. — Не треба се залијетати. — Треба

јој ошећи језик. — Требало би привући оне пластове.

б) лични: Ај, не требаш ми више. — Оди, требаш ми. — Нембјте

Ићи, требате ми. — Требају ми једне грабуље.

Глаголи разумити и разумљети значе апсолутно исто, али, разуме

се, имају двојаку промену: разумим и разумијем:

Не могу да га разумим. — Разумијем ја сваку његову. — Неће

Тмушићи да ме разуме. — Мој кер разумије све што му кажем.

Глагол заспати не мења се овде по VII врсти као у књижевном

језику, већ по II врсти: заспем... засту. Потпуну морфолошку поду

дарност презента глагола засути семантично диференцира једино

КОНТеКСТ.

Глаголи као придтати, кантати, штуктати, метати итд. ме

њају се само по V врсти: приоћем, канћем, штукћем, мећем итд.

Глаголи типа умријети обухваћени су односом: ије/е, а не односом

ије/ине: умријеши — умрем, мријети — мрем (а не мријем), прдстријети

— прдстрем, дпринети — дипрем, задријети — задрем (и задерем), ода

вријети — даврем, доринети — дерем и ддрем, раздријети — раздерем

и раздрем, натријети — натрем, прдтријети— протрем, сатpијети —

сатрем, застријети — застрем, утринети — утрем и др.

Глаголи призријети, зазријети и сл. имају у презенту зазрем,

призрем итд., а не зазрим и сл.“

Пошто овде није слевати ни сливати, већ слијевати, то је и презент

слијевам, снијевам, почићевам итд., а не сливам или слевам итд.

Глаголи као зрети, врети, жњети (нема осети) и сл. нису једин

ствени у презенту. Тако, док зрети има зрем . . . зpу (поред већ реченог

зренем), жњети — жњем (нема жањем)... жњу, дотле врати, поред

облика са е (Вру врела), има и облике са и: Ври млијеко.

Постоје само облици ижедем, иојседеи итд., а не и облици: изје

дем, изиђем и сл. Исто тако имамо само једем, једеш итд., а не и: ијем

и сл., што се сусреће у староцрногорским, а и неким другим говорима.

Ј. Вуковић“ има дбрeти — дбрам, овде је обрести — дбрeтeм.

Ускочки говор зна само за облике метнути, метнем, метнуо итд.,

а облици метем, метио итд. непознати су.

Потпуно су непознате у овом говору појаве као: они виду, носу,

гледау, сломијем итд., већ постоје само облици: виде, носе, гледају, сло

мим итд.

“ Ј. Вуковић (ГП.Д., 68) има: назрети, призрети, назрим, призртм.

60 ГП.Д., 68.
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Императив

268. — Крњи императив врло је честа појава у ускочком говору:

Бљеж, гибету један! — Помоз бог, људи! — Бљеж да бљежимо!

— Ћут, аветињо аветна! — Муч, сулудниче сулудни! — Пуш

нек иде (пуштис-пушт-пуш). — Пуш ђавола! — Бљеж у кућу

e ћеш озепсти. — Вуц се одатле! — Ајте тамо, нос веђаво! — Муч,

pђо једна! — Чек да ти кажем. — Шут, не говори. — Стан, не

мрдај. — Пуш трице! — Врнте се, људи! — Пасте, људи, да ви

кажем. — Бљежмо, изгибосмо ко нико наш. — Бљеште, ђецо,

одатле! — Држ да га уватимо. — Добро се дрште! — Саберте

тб. — Пођосмо, па ћер, ћер, ћер, те стигосмо на вријеме. — liteте,

људи, још има дана. — Ево ви па јете. — Јете, киле ви pикнуле!

— Оте да ве ђедо помилуе. — Насулте се, мене е право. — Од

бöрец! — Time дöље, ђаволе један. — Мак се, оћу да лежем. —

Дик се, не дигла се — Понесте ми веледун. — Максе, да те љус

ка не удари. — Дик се, Като, да ти подметнем и јастук. — Шете

са мало! — Бљеж, бљеко, од нас. — Отлен она бљеж на врата.

— IIIе ти ту, ја ћу наљећ оздбљ. — Јојо, Саво, дикте се! — Нос

те ђаво. — Пријáвте бвце. — Зовте ми је. — Каште јој. — Диште

се да пуштимо бвце. — Дрште се кб јунаци, људи! — Стан да

видим. — Бљеж отале, бестио једна. — Донес то амо. — Учинте

ми то. — Закољте једно јагње. — Вуц ми се с очи. — Ви поћте,

а ми ћемо одма за вама. — Појете све то! — lifere на главицу. —

Ше, ђаволе, не мош више. — Ите (< идте) ако оћете. — Јете

колико ви душа оће. — lifere ви бђе. — Вите (< видите) овога

пексина. — Најете се (< наједите се) ове ћипурије. — Воте (< во

дите) е у боницу. Брзо се спремте па идите. — Држ га, кумин

те богом и светим Јованом. — Дрш се добро за главар. — Дрште

га! — Нубд, 6 Жајо.— Ви (= види) ђе су брави. —Те ја потрч,

потрч за њим. — Вуц се отáле.

** у“.

Императив од бачити односно бацити гласи бачи односно баци

(в. ниже), а крњи, према томе: бач и бац, поред асимилативног баш

(Баџ га), који се, особито на основу употребе у једном честом изразу

(pужном уопште, не само у Ускоцима), сасвим осамосталио те се, поред

бач и бац, употребљава не само у асимилативним већ и у неасимилатив

ним ситуацијама.

Разуме се, сви ти крњи императиви могу бити и пуни: бљежи,

бљежите, помози, ћути, мучи, пушти, дигни се, макни се, стани, врнише,

пазите итд.

Мора се, ипак, рећи да је пуни императив редовни облик и чешћи,

али није могуће рећи кад се све употребљава крњи облик, будући да

иста личност у истом часу говора може употребити и једне и друге

облике, рецимо шедите и шете. Можда су само неке крње форме фрек

вентније од својих пуних парњака, као дик се, мак се и сл.

16k
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По правилу, сваки императив на и може бити без тога и. То је и,

како смо већ рекли, у ствари покретан вокал. Овоме се супротстављају

само случајеви када би, услед губљења овог и, дошло до нагомилавања

сугласника, што би отежало артикулационе могућности и што језик,

не само у овом случају него и иначе, готово редовно откљања на неки

начин. Тако би изговор императива препни, препните, попни, попните,

узми, узмите, дпшт, дпштите итд. био врло тежак без вокала и. То је

само по себи јасно. Иначе за овај говор не важи оно што Ј. Вуковић

констатује за пивско-дробњачки језик, наиме да губљења вокали и

нема иза м и н; тако се овде може лепо рећи: Преврнтб. — Бранте ме,

ђецо. — Преломте ту грану. — Бранте се како умијете. — Врнте се,

људи, итд.

Скраћивање императивних форми каткад је врло велико. Тако

имамо: ше поред шеди, ишете поред шедите, дите поред даите,јете поред

једите итд. Не скраћују своје облике само глаголи који у императиву

имају наставак и, већ и неки глаголи а-основа; тако су доста честе фор

ме као чек (у хип. ћек), ћер и сл. (често поновљене било у наративним,

било у императивним или каквим другим ситуацијама: Чек, чек, док

ми дбђе брат. — Па ћер, ћер, и бдгами па стигосмо. Иако су ово а-основе,

ови облици, овако осамостаљени, могу сад примати и наставак и: ћери

(Па ћери, ћери вуда поваздан), чеки (Чеки да устанем. — Ја чеки, чеки,

али узалуд), па и чеките. Разумљиво је онда што поједини глаголи,

поред две тако рећи главне форме: носи — нос, носите — носте, могу

имати по неколике императивне форме: чекај, чек, чеки, ћерај, ћер,

ћери итд.

Посебно скраћивање императивних облика уз дуљење коренског

вокала имамо у једној врсти наративног императива:

Узе оно маче у зубе па нос, нос, нос те међу осталу мачад. — Ај,

ај, ај, па право у ђевојчину кућу. — Шчепа га па нос, нос у избу.

Неки од ових скраћених императива, као ћер, чек, шут, муч, ћут,

држ, ај, лег итд., функционишу каткад као императивне речце, узвици,

узречице и сл. и тада им акценат може бити разноврстан.

269. — Вербализовани прилог ајде (< хајде) развио је многе форме

у овом говору. Пре свега, стандардна је форма ајде, али она може бити

сведена на ајд, а онда и на дј. Множински облици гласе, пре свега,

ајдемо (ајдемо), ајдете, а онда, полазећи од разних основа и разних

комбинација множинских наставака, добијају се ови облици: ајдемоте,

дјмо, ајте, ајмоте, ајтемо, ајтемоте, ајдмо, ајдмоте. Као што се види, у

облику ајтемоте двапут је употребљен наставак за 2. л. мн. императива:

Аjтемоте, људи. — Ајте да идемо. — Ајдмо са да стрижемо јаг

њад. — Ајте тамо, ђаволи једни! — Ајмо, вријеме е. — Ај, доро,

aj! — Ај са мном. — Ајдемо, богави! — Ајде веј једном, Милица.

— Ајдете ако ћете. — Ајте да муземо овце. — Ајде пи од оне ва

ренике. — Ајде, камене, ајде. — Ај у зарок да није такб. — Ајмо

да се турамо. — Ајмо на рад.
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Уз облике 2. л. једн. и мн. овог императива често стоји 2. л. једн.

или мн. неког другог императива.

Ајде, Гајо, разби кое дрво. — Ајде прикосите оно мало. — Ајте

дoћерајте снијега. — Ај ручај.

Ј. Вуковић“ вели да у пивско-дробњачком говору не постоји

1. л. мн. императива. Наводи затим да овог облика нема ни у Вука, већ

да је он место 1. л. мн. императива употребљавао речцу да-|- 1. л. мн.

презента: да оремо, да држимо и сл. Прво лице мн. у пивско-дробњач

ком исказује се као и у Вука, а најобичније је да се та конструкција

појачава речцом ајде: ајде да идемо, дјде да ручамо итд. Најзад закљу

чује: „Мислим да је уопште у говорима нашега језика облик импера

тива: радимо, пишимо и сл. редак“. У Ускоцима је овај облик доста

редак, али сам забележио:

Радимо по божјбј правди па се не ббјмо. — Молимо се богу и ради

мо, па ће све добро бити. — Не дајмо да не Брђани арају. —Бљеж

мо, људи, овб није змија но аждаa. — Станимоте, људи (овде је,

сем тога, и пример за комбинацију наставака 1. и 2. л. мн.).

Иначе је врло развијено и у ускочком говору све оно друго што

је поменуто за Вуков језик и Вуковићев пивско-дробњачки говор:

Ајде да стрпамо ову завалу у џуџуљке. — Ајте да идемо. — Ајде

да се клисамо. — Бљеж да бљежимо, камен тудбм! [= ти у дом).

IШеди да шедимо. — Данас да покосимо Влаке. — Ајте да унесемо

оне поњаве да не покисну. — Ајте да муземо овце.

Већ смо видели да се императивни наставци мо и те лако додају

на облике императивне речце ајде. Императивни наставак 2. л. мн. кат

кад се веже и за неке друге речи и тиме их вербализује: дете, делате,

глате, двамоте, полакоте, брзоте и сл.

Што се тиче 1. л. једн. императива, оно, разуме се, не постоји,

али, у случајевима кад неко лице хоће само себе да подстрекне, да „са

мо себи заповеда“, онда се оно опет служи 2. л. једн.: Устај, Збpка, не

устала! (каже Зорка сама себи).

Као што ма које лице императива може бити исказано описно:

нека или да+ одговарајуће лице презента, тако то важи и за његово

3. л. једн. и мн.:

Нек печу и једу. — Нек закоље јагње па нека да људима да једу.

— Да ми праг не прекорачи! и сл.

Међутим, примери као:

Помоз ббг. — Нос те ђаво! и сл. —

представљају остатке 3. л. једн. императива. Наративни императив

(2. л. једн.) може стајати уз сва лица:

* ГПД, 69,
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Пошљи бн дијете у гору. — Не успље моја, те ја побљези. — Ми

загрдилај на сва уста. — Они стани да се смију. — Они доћерај

вуну на пазар. — Она увати прилику, па ду у њега. — Ја отиди

на Бу“ан, итд.

У Ускоцима су у употреби и разне подстицајне императивне речци

типа ајде: де, деде (деде), дер, дедер, дела, ела, ну, ану, дану и сл. Неке од

њих стоје испред облика императива (нпр. ну), а неке иза њега (нпр. деp);

неке могу стајати и испред и иза императива (де); неке су се слиле у јед

ну реч с неким облицима императива (нубди, дајде), неке опет стоје од

војено (дела лези); неке се од њих могу удвојити (деде), а неке могу

бити употребљене не само уз облик императива (дела једи) већ и само

стално или релативно самостално. Примери:

Нубди да те мало видим. — Hудај ми мало воде. — Де скочи.

— А. Oћу ли помусти краве? Б. Дела. — Нудер ми ту шекиру.

— Нуде ми та повраз. — Дајде ми та кружак, Збpка. — Дајдер

ми мало меда. — Нуде ми у што мало воде. — Нубд амо, дијете!

— Нуде ми ту тојагу. — Нубди да видиш нешто. — Ану ми ту

тöрбу. — Дану реци једном! — Ајдеде кад оћете!

Ј. Вуковић“ констатује да се иза речца дану, ану, ну изоставља

императив од глагола дати. Моји примери показују да то у ускочком

говору може бити тако, али и да не мора: Нудај ми мало воде; ствар,

мислим, ништа не мења то што су се ова два дела (ну и дај) сасвим слили

у један облик, са значењем: дај.

270. — Напоредност неких презентских облика појављује се и

у императиву:

дај и дадни, дајте и дадните (Дај боже. — Ако дође, дадните му

да руча. — Дадни оно његово. — Дајте ми још боца. — Дај му

ö те мекшине. — Дај му мрвицу љеба и сира мекбга), уђаши и

узјаши, биди и бидни, знај и знадни, имај и имадни, шеди и шедни,

шћени и шћедни, пушти и пушћи (Имамо засад, пушти. — Пушћи

те браве, јадна! — Не допушти, боже, до свашта), пуштај и

пушћај, бачи и баци (Бачи трице. — Баци ми то клупко. — Бачи

врећу с тавана. — Бачи та камен. — Баци, јадна, то. — Бачи ми

та бритвулин. — Пробачи ми ту шеду), помажи и помагај (Пома

гај боже шта радите! — Помажи колико можеш), изиди, изађи

и изиђи (Изиди, Милка. — Изидите рано. — Изађи напоље. —

Изађи па виђи. — Ајде изађи на шfевер па се разлади), сиди, сиђи,

сађи (Сиди што прије), помози и помогни (Помогни му.—

— Боже ми ти помози. — Помози, свети Василије!), сипај

и сипљи, купај и купљи, пошљи и пошаљи (Пошљи то једно

ђеце доље), шиљи, шаљи и шљи (Шиљи паре), види и виђи (Види,

јадо, како дође црвену лицу!— Видити ове моe вуpцузе! — Виђи,

ножић је ту до каца нашије. — Види како се овај рибић убиште

чијо. — Виђи како се заплијала. — Виђи колик је они јурцуп!

— Виђи кака е она матара. — Види колик је! — Виђи та мрс оја

* гпл, 70.
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ђели! — Виђи како ми то мореш дати), удри и удари (Удри га по

цику! — Удари га колико можеш!), срети и сретни, разбучи и

разбуци, дик се и дигни се, запани и западни, издавај и издаи (од

издавати), наљези и наљегни и ређе наљежи (Наљези на мене. —

Наљези овуда. — Наљегните на нашу колибу ка се биднете враћали

с косидбе. — Наљежи ако могнеш), појаши и појакај (Појаши га

мало. — Ајде појакај) итд.

Глаголи као наћи, дбђи и сл. појављују се у императиву само са

гласом ђ: нађи (Нађите што суво у ониjeм чечарима), дбђи (Дођи да те

мало видим).

Инфикс н прелази каткад границе свог редовног јављања: Украд

ни јој робу некаку. Каткад се одигравају супротне појаве, тј. глас н се

губи тамо где би требало да стоји: тако сам, поред редовног акни, забе

лежио и аки (Аки га једном!). Крај редовног отиди (Отиди па види.

— Отидите пред нбј) и ређег отидни, нисам чуо облик отиђи.

Императивна речца на (у значењу: ево ти, узми, држи, прихвати

и императиви подај и подајте (= дај, дајте), без инфинитива, врло

су чести у овом говору:

Подај вала шта оћеш. — Подајте им ону ђевојку. — Подај му

колико ти затражи. — На ти ови кабб. — Подај иглу радачи па

ти шfičди те плачи. — Подајте им мало соли. — На ти ови левор

и са срећом га носио! итд.

И овде је право обиље облика императива глагола гледати (гледај,

глеaj, глај, гледајте, глеajте, глајте) и његових композита; једним де

лом семантично, а донекле и морфолошки — уклопила се у систем ових

облика и императивна или екскламативна речца гле (гле):

Погла што е задундила! — Поглеј (контаминација поглај и гле)

ти њега! — Поглеј провали ми се рана. — Глеaj, лиле, како ћу

овб отпочети. — Поглај овога јада! — Погле, не намазаг та шпо

рет!— Погле какав је. — Погла притиште цијелб имање. — Погле

му башче око куће! — Погледај ме у очи. — Гледај ти њега! —

Глај јада! — Погла онб двое. — Погледај, богом те кумим! —

Погла ове студени. — Погла, ни ш чим уста да отру! — Погле

чуда!

У вези са облицима поглај и погла треба овде рећи још једну ствар.

Глаголи а/а односно аја-основа имају у ускочком говору као и у књи

жевном језику редовно наставак ју 2. л. једн. императива: слушај,

гледај, причај, дај, помагај, сачувај, ишћерај, чекај, сипај, иiедај, догнај,

подагнај, надај се итд. Другим речима, императив ове врсте не појављује

се у овом говору без гласај као што је то случај у неким староцрногор

ским говорима. Према томе, редовно је поглај, а погла, тј. без гласа ј,

вероватно је настало према гле, као што се, с друге стране, глас ј појав

љује у гле под утицајем овде горе наведених императива на ј: поглеј.

Томе треба додати да сви ови императиви (поглај, погла, глај, поглеј итд.)

прелазе каткад из сфере императивизма у сферу императивног интерјек
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ционизма, чистог интерјекционизма, или у област речца, и онда, ра

зуме се, употреба гласа ј није обавезна. Исти је случај и са чека и сл.

поред чекај, и са душа и дупа (Увати га па по њему дупа, дупа, дупа док

у њему не уби и душу) поред душај од дупати; као што се види, ове

две форме разликују се и акценатски. Тако је ј отпало и у адвербизира

ном поздраву: помагабдг. Итд. Да су овде у питању узвични моменти

пре императивних, види се и по томе што су односи у реченици друкчији

него кад су у питању прави императиви. Тако се каже: Погла ове сту

дени, тј. употребљен је ген. место акузатива (Погледај ову студен).

То што су се на овој тачки односи помешали па се понегде протежу и

на случајеве где се безјотовске форме не би очекивале (Да ми та саплак),

не треба узети као клице које почињу нарушавати чврст систем импера

тива са наставком ј.

О облицима немб и немој, нембте и немојте в. т. 113.

271. — Глаголи типа шати (IV врста) редовно се, насупрот књи

жевном језику, појављују без гласа ј у императиву (в.т. 126):

Саши ми ову ђудари у ђетету. — Зави то у карту. — Смите се ви,

смите! — Иди ули псу да лоче. — Проли ове сплaчине. — Нали

ми варенике да пијем. — Гри се бје колико ти душа оће. — Ајде,

јадан, огри се. — Милошу, обри се, оћемо у Липово. — Бри се

шутра, нембј сад. — Одби од мене. — Пи варенике па лијежи.

— Навите бвце ка Закосима.

272. — Друга палатализација у императивима глагола чија се

аориско-инфинитивна основа завршава на задњонепчане сугласнике —

није јединствено очувана, већ је овде-онде замењена рефлексима

прве палатализације. Глас ц је доследно спроведен, глас з

је редован, али се понекад јавља и ж (стрижи), док у облицима глаг.

врћи готово редовно стоји ш:

Повуци-потегни — пристадоше. — Расијеци то месо, па да га

скувамо. — Исијеци ту јабуку на равне дјелове. — Прво оврши

шеницу, па јечам. — Данас ћу ја, а ти шутра врши. — Загризи га

ако смијеш. — Испеци ни по једну каву. — Испеци па се намири.

— Реци јој нек иде. — Шутра ваздан стрижи. — Довуците они

плас па на њга ставите ови навиљак. — Иди стризи јагњад. —

Посијеци ону букву онамо. — Осијеци ону грану. — Извуци на

кркачи. — Те ми потеци за њима.

236. — Глаголи типа брдити колебају се између наставка и и ј:

брди и брбј, дои и дој (Подбј ону овцу), уштрди и уштрбј итд. Али од

глагола као таити, гаити итд. постоје само облици на и: таи, гđи итд. ;

глаголи као давати имају, према ономе што смо већ рекли, даи и давај.

Пошто инфинитив глагола изести овде гласи само ижести, то

му одговарају и други облици: през. ижедем, имп. ижеди и сл.

Поред навикавати са импер. навикавај постоји и навицати са

импер. навичи. Од глагола мицати редован је императив мичи, али се
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тај облик, поред своје императивне функције, употребљава и као узвик

за терање коња.

Глаголи који путем јотовања мењају тематски консонант у пре

зенту, мењају га, разуме се, и у императиву: не твориотси (инф. твориза

ти), закрекећи (од закрекетати), закоевитежи (од закоевитезати),

запаши (од запасати) итд.

Како не постоје презентски облици као дожсенем и сл., тако не

постоји ни императив дожeни, већ само: догнај, угнај, пригнај, прегнај,

изагнај, прдгнај итд.

Ј. Вуковић“ вели да је императив од дбићи — обиди. У Ускоцима

је само дбиђи, а обиди је императив од дблсти (= окусити, опробати).

Од глагола типа завршивати нисам чуо императив завршивај, већ

само завршуј (Завршуј то сијено), записуј, обрађуј итд.

И од разумити и од разумљети императив је разуми. Од изаткати

је изатки, а не изаткај, од виђети види и виђи, а од јести само једи.

Имперфекат

273. — За разлику од књижевног језика и неких народних говора,

ускочки језик у 1. л. једн. и 3. л. мн. имперфекта има готово редовно глас г

место књижевног х и заменика к у народним говорима:“ гдвораг, ву

цијаг, носагу, ћерагу итд.

273a. — Помоћни глагол бити има двојаке облике у имперфекту:

бијаг, бијаше (бијаше) итд. и бљег, бљеше итд., а помоћни глагол шћети

неколике врсте облика: 1. дбаг, дНаше итд., 2. шћаг, шћаше итд., 3.

ћаг, ћаше итд., 4. шћаваг, шћаваше итд., 5. ћаваг, ћаваше итд. и 6.

ста?аг, стијаше итд.:

Не шћаваг пити, но ме наћераше. — Кака му бијагу штенад? —

Како бијаше Мирко? — Ћáше да носи ону вуну. — Бљеше ли

урметин жут? — Бијагу ли здраво? — Шћаваше бн рано почети

косити. — Ћáгу да узму они прељетак. — Бијаше лијепо монче,

кукала му мајка! — Каконб (= како оно) бијаше? — Бијаше таде

колиба бђе. — Стијаше да коси па му не даде Зорка. — Бљегу

и на наму и на гласу. — Јадни Миле ћаваше рећи. — Ћáгу доћи,

па иг нешто спријечи. — Кöно (= ко оној бљеше с тобом? — У

оца ми бјеше нака кобила. — На њбј бијаше нака анбусија (=

широко сашивена хаљина). — Не бијаше лоше жито. — Ћаг на

Буан. — Не стичаше ништа претворит. — Оћаг да начиним мало

кућаре. — Шћаваг му дати све на свијету.

274. — Глаголи VII врсте као косити, вдзити, тј. који имају гла

сове с и з испред инфинитивног завршетка ити или презентског им,

** ГПД, 71.

** Ј. Вуковић (ГПД, 71) има за пивско-дробњачки редовно глас к у поменутим

лицима: берак, перак, смљедијак итд.
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остају са тим сугласницима и у имперфекту, за разлику од књижевног

језика, у коме они путем јотовања прелазе у ш и жc:

Böзаше накав аут. — Косаг ово мало ливаде. — Кöcáгу увеликб.

— Носаше бркове таман ко наши људи. — Косаше Гаврило по

гувну. — Косагу она двоица у ону Секину брницу. — Шта рађаше,

просаше! — Привозагу и трпагу сијено. — Доносаше ми понуде.

— Пазасте ме ко мало воде на длану, итд.

Други сугласници прелазе, као у књижевном језику, у одгова

рајуће меке или умекшане сугласнике:

Чињаше шта му бљеше воља. — Мушки гоњагу вукове. — Мо

љаше да га пуште. — Грађагу наку колибу. — Жаљагу што нијес

мо свратили до њиг. — Рађагу по цијо дан. — Мишљаг е ће бан

бат бити. — Мишљаг умрије. — Добро суђаше. — Живљагу к6

најљепше у бога. — Зимус жаљаг да умрем. — Вољаг да ми да

једну од онијег јабука но да ми неко да цио свијет. — Жељасмо

и суве коре љеба. — Рађагу злојутро о (= од 1 црнбга народа, итд.

Овде треба додати да глаголи VII врсте имају, поред редовног

(књижевног) наставка ах са јотованим претходним сугласником: вођаг,

вдљаг итд., још и наставак и аг: вдлијаг, мдлијаг итд. Иако ови облици

нису распрострањени као они први, они ипак доста чврсто леже у је

зичком осећању ускочког човека:

Горинаше борова шума страг божи, свезб дим с небесима. — Бо

pијаше се здушбм. — Градијагу џáду од Нишића за Шавник.“

— Жали јагу се на дивину. — Возијаше мрс из планине у село.

— Живијаше ко бег на Ерцеговину. — Једини бог зна шта се од

њиг чинијаше. — Добро се воли јагу. — Имагу доста мала и живи

јагу добро. — Пушка грмијаше на све стране.“

У неких је обичнији наставак и ђак од наставка ах: вртијаг, штеди

Јаг, лети“аг поред ређих облика: врћаг итд.

Ако је сугласник испред наставка аг односно ијаг мек или умек

шан, онда он, разуме се, остаје такав:

Узалуд ми је што добро учијаше кад га не могу даље спремит.

— Учаше богами прилично. — Таман ја бројаг наке паре кад бн

дође. — Бијаше код струге и броијаше бвце. — Борагу се на Мој

кбвцу ко вуци. — Горагу му очи ко у анатемњака.

275. — Глаголи 1 врсте имају већином наставак и аг: преди'аг,

музијаг, плетијаг, тресијаг, вуцијаг, вршинаг, пецијаг, метијаг се итд.

У овим и сличним примерима никад се не појављује наставак аг. Гла

голи ићи и јести имају само: идаг (За нама идаше накав чоек) и једаг

* исп. Матош: „Автор радијаше“ (Бранково коло, 1899, 1378).

** Исп. Ње ош: „Око тебе пушке грмијаху“ (Горски вијенац, стих 1745).
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(без појаве иђаг, јеђаг и сл.), глагол брати — беријаг, бераг и браг, прати

— пераг и перилаг, а глагол мријети — мраг (Шећам се кад мраше по

којна Милица). Имперф. од глагола моћи гласи мдгđг.

Глаголи типа вљеровати, спавати итд. имају имперфекат као и

у књижевном језику: вљероваг, куповаг, спаваг, ћераг, пљеваг, имаг (нема

имађаг) и немаг (Немаг снаге ни за длаку), вечераг, прб“аше, прићерп

ваг итд.

Од инф. јати имперф. је јаг, јаше . . . , а од јакати — јакаг.

Не постоје облици смљедијаг, имадијаг, знадијаг и сл., већ само

смијаг, имаг, умијаг, знавае (Они ништа не знавагу о њему. — Она не

знаваше за њега) и знаг, знаше итд. (нема знађаг) итд.

Од глагола стајати имперф. је стајаг, стајагу итд. (Ђе стајагу

Кршикапе?).

Поред мишљаг може се чути и мљаг и млијаг.

И имперф. глагола звати је двојак: здвијаг и зваг (Све те зови аг

Милашу. — Каконб се бн зовијаше? — Кога онб звагу Дреко? — Ка

конб те зови јагу?

Аорист

276. — Док се глас к врло ретко појављује у 1. л. једн. имперфек

та, дотле се он нешто чешће чује у 1. л. једн. аориста: док, виђок, рекок,

знадок, дочекак итд., при чему ваља знати да се сви ти облици појав

љују, и то чешће, и са гласом г: ддог, виђог итд.

277. — С обзиром на диференције данашњег инфинитива ускочког

говора, неке моменте из његове прошлости и неке друге моменте, доста

је двоструких или троструких облика аориста у ускочком говору. Ево

неких од тих напоредних облика:

стегог — стеже и стегнуг — стегну (инф. само стегнути), ста

дог — стаг (Не стацијелб јутро) — стануг (стати — станути);

састадoсмо се, састасмо се и састанусмо се (састати се — саста

нути се); писког — пиште и писнуг — тисну (Одог, пиште ми ди

јете); прддадог — прддаде и прддаг — прдда; даг — да (Не даг јој

да иде) и дадог — даде (Таде даде Гају чашу. — Пушка пушци не

даде издушити. — Она заиска, па јој дадог. — Ја јој дадог јабуку.

— Даде нолике паре за лулу. — Не даде му да шара); замаког —

замаче, замакнуг — замакну и занког — занче, јаг — ја и јакаг —

јака; појаг — поја и појакаг — појака; довpког — довpче и ддвркнуг

— довpкну; пуштиг (Пушти душу на мукама) и пушћиг; сидог,

сађог и сиђог (али само дбђог, уђог, нађог, пођог, приђог итд.); изидок

— изиде, изађог — изађе и изиђог — изиђе; дог и отидог — диплде

(Одог да ручам. — Кад виђеше да им нећемо дати ђевојку, отидо

ше безбогом (= без збогом); притиског — притиште (Притиште

ме Петар) и притиснуг — притисну; виђог и виђег (Виђог, богами.

— Жо ми је што Милицу не виђег с очима. — Виђок, све покоси
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ли. — Ђе не виђоше, наушеченије! — Виђосте ли онб чудо? —

Виђег: ови побљеже. — Кад ме виђе, бн оџарда); знадог — знаде

(Знадог вала ђе (= да) е погинуо) и знаг — зна; дбиског — дбиште

и дбиснуг — дбисну, дигог — диже (Мачак ми синбј сланину диже)

и дигнуг — дигну; прског — прште и прснуг — прсну; измаког —

измаче (Измаче иљаду динара, па ми даде) и измакнуг — измакну;

пануг и падог (Пану ми ном); бачиг (Бачиг даље од њега) и бациг;

погибог — погибе (Погибосмо зглаве) и погинуг — погину (Погину

з главе); омаког се — дмаче се и омакнуг се — дмакну се, ижљегог:

ижљеже — изљеже — ижљезе, уљегог — уљеже — уљезе (Уљезе

у кућу и шеде крај сантрача); наљегог — наљеже — наљезе (На

љегоше наки тргбвци из Колашина) итд.

Сви ти дупли или тродупли облици нису, разуме се, у подједна

кој употреби. Као што је већ и раније напомињано, облици са шћ (пуш

ћиг, пропушћиг итд.) доста су ређи од облика са шт (пуштаг итд.)?

шћедог је ређе од шћег, бациг од бачиг (иако ће бациг, услед све јаче“

и константнијег утицаја књижевног језика, вероватно преовладати

итд. Међутим, облици као прекидог и прекинуг, прддадог и прддаг итд.

подједнако лепо леже у језичком осећању Ускока.

Интересантан је случај облика аориста глагола као донијети,

унијети, занијети, прднијети итд. Њихова промена у аористу пред

ставља комбинацију двају аориских облика ових глагола. Редовни су

облици: донијег, донесе, дони?есмо, донијесте, донијеше, док су облици

донесог, доније, донесосмо, донесосте и донесоше ретки или се не чују:

Дигог ону груду снијега и понијег је колиби. — Донијеше ни доста

каве и шећера. — Сутара све понесе. — Унијесмо га у кућу. —

Проничеше Миљана на носилима. — Влетар однесе откосе. —

Однијег цио банак. — Изнесе преда њиг со и љеб. — Изнијеше му

да е имб дијете с оном ђевојкбм. — Неко пронесе вијес да је Ма

pица побљегла за Јока Кршикапу. — Све лагум однесе.

У 1. и 2. л. мн. потенцијала у употреби су и облици бисмо, бисте

и облик би:

Не би требали да трпамо данас сијено. — Да ћемо кући, бђе бисмо

сишли. — Шћели бисмо се напи варенике. — Дошли бисмо да

имамо времена. — Знам да бисте дошли да ве није притискб по

сб. — Ако би остало кое (јагње), кое бисмо за тебе?

У самосталној употреби облици бисмо, бисте не могу бити заме

њени са би ако лице није означено на који други начин:

Ђе бисте досад? — Бисмо да можемо. — Бисте ли мало млијека?

Неенклитични облици су обични као и у књижевном језику:

Не знам што иг не би. — Много му жао би што га нијесам ишчекб.

— А. Би ли мало млијека? Б. Биг. — А. Би ли ко тамо? Б. Би.

— Не би га. — Би тебе Милуша дала.

Тако и у сложеницама, разуме се:
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Мало пронеби, ето ти Брђана.

Ни аорист несвршених глагола није необичан:

Јесмо, писмо и одморисмо се, ај са да идемо. — Лала у Баре ље

това. — Узалуд се ја метог по овој планинчини. — Цио дан

пластиг, па ево још не шfшедим. — До подне грабиг, а од“ подне

у коло. — Шили ти ону робу? — Коси ли ти ону ливаду у Старцу?

— Ђедосте ли сијено? — Шеђе једно пола сата, па оде. — Све

досад се турасмо. — Колико пута гореше Шумарице? итд.

Глаголски прилог садашњи

278. — Овај се облик ретко употребљава у ускочком говору, те

се зато може дати само нешто мало материјала овог облика:

Побијељеше ми очи радећи од звијезде до звијезде. — Знајући

да сиромашак није љекар, рече: „Нека уђе“. — Вијек ми прође

метући се по овијем врдесницима. — Забаљам се помало косећи.

Поред редовног кôсећи забележио сам и облик косијући. У им

перфекту, поред редовног кôсаг, имамо и косијаг. Мислим да је ова

форма глаголског прилога садашњег (кдсијући) настала пре према овом

имперфекту него према гл. пр. садашњем глагола типа вити (вијући)

зато што ови облици нису у честој употреби, па нису могли ни вршити

какав утицај, а облик имперф. косијаг, иако ређи од косаг, ипак је у

чешћој употреби од облика гл. пр. садашњег.

Из примера Ми се отегнусмо идећи види се да глаголски прилог

садашњи од глагола ићи може бити и по IV Лескиновој врсти.

279. — Има овде једна специфична врста облика садашњег пар

тиципа од свега неколико глагола, које нисам нашао у дијалектолошкој

литератури ни суседних ни других народних говора и које нигде другде

нисам чуо. То су ови партиципи: лежењи, трчењи, шедењи, клечењи,

стовњи, идења. Као што се види, свега шест облика; да ли постоји још

који овакав облик, ја то не бих могао рећи, пошто више нисам забеле

жио ниједан. Ови партиципи имају, дакле, наставак њи место наставак

ћи, иако ни овај последњи није искључен у њима. Нисам у стању да

поуздано кажем откуд је овај наставак. Можда се овде сме претпостави

ти чување некадашњег назалног елемента испред ј (stoje-|-јњ), тј.

асимилација тога ј пре деназализације е). При томе треба имати на уму

и чињеницу да сви наведени партиципи могу имати и дуг последњи

вокал (трчења итд.), што би могло потицати од одређене придевске

форме. Наведени партиципи губе каткад глаголски карактер и постају

обични прилози, нпр. трчењи може значити: журно, на брзу руку, на

брзину. Ево и примера у којима се појављују наведени партиципи:

Лежењи се ливада не коси. — И вљеридбу, и вљенчање, и свад

бу—све е то урадио некако трчењи.—Претурићу ти га клечењи.

— Стоéњи је нанишанио, пукб и Стојан се само претуријо. —

Понешто се може урадити и једењи. — Оћу све трчењи. — Ве

чераваше лежењи. — Не могу ја лежењи.
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Глаголски придев радни

280. — Већ је показано да се глаголски придеви радни на ао завр

шавају у ускочком говору на о и да су несливени облици права реткост

или случајност у вишесложним основама:

наљегб, уљего, заљегб, приљегб, ижљегб, шљегб (Са сам шљего),

писб, вљерово, читб, датишб, преоравд, замарб, везб, устајб, дометб,

дбећč, свукб, могб, вукб, снизб, дигб (Дигб се кунпијер у гору),

ишб, пошб (Иди пошб на зб пут), пукб, запо итд.

Само неки двосложни радни придеви чешће се појављују у , e

сливеној него у сливеној форми:

дао, брао, крао, пао, слао, јао, ткао, клао итд.

али и дб, брб, jб, тко, клд итд.

Контрахује се готово редовно и ео у о: напб, дпб, зато (< запео,

зато је од запасти), узб итд.

281. — Нека својства, као напоредност, редукција вокала, асими

лација, дисимилација, аналошке појаве итд., која сам већ показао код

појединих ранијих глаголских облика, особито код инфинитива и аорис

та, показују се и у овом глаголском облику:

изишб и изашо (Изишла е она кучка оздбљ. — Изашло му нешто

по лицу), гледб, глед и глб (Јеси ли глеб Уроша? — Глб не глб, све

ти једно, ништа се не види); уђб и узјб; покискб — покисла и покис

нуо — покиснула (Покискб ко миш. — Вас је покиснуо); замакб,

занкд и замакнуо, стао — стала и стануо — станула; сашб и сишб

(Сашб на ништа. — Сишо на ништа. — Синбј Марко сишо из пла

нине); појб и појакб, смрзб се и смрзнуо се — смрзнула се, зађенуо

— зађенула и задино — зађела, дбиско — дбисла и дбиснуо — дбисну

ла; потакб — потакла и тдтакнуо — потакнула; смако — смакла

и смакнуо — смакнула; сатpуо — сатpула и сатрунуо — сатруну

ла, довркб— довркла и ддвркнуо — довркнула (Ђеца су му одвркла.

— Одвркнуо му они ђетић), тргб — тргла и тргнуо — тргнула,

вргб, вргла и вргнуо — вргнула, нагб — нагла и нагнуо — нагнула

(Нагло се сиено на ову банду. — Нагнуо некују Старац), запрегла

и запрегнула (Запрегнула ни Рисуља. — Овце су веј запрегле) итд.

282. — Ускочки говор, као и пивско-дробњачки,“ добро чува

јатовске односе у глаголском придеву радном, тј. јат је испред о постало

од л, прешло у и (ово, разуме се, важи за једнински мушки род, док

облици осталих родова једнине и множине подлежу јотовању), као и

секундарне јатовске и друге односе:

изиђо — ижела, ушао — ујела, си?б — шела (Сино сам кб на мрави

њак (било много бува!), начинио — начињела, шедино — иеђела,

пребдлијо — пребдљела, вдли?о — вољела, видино — виђела, желио

— жељела, приштедио — приштеђела, умио — умљела, унио

sт ГпJI, 74.



Ускочки говор 255

— унијела, загдpино — загдрела, мрзио — мржљела, идо — јела,

ишчилидо — ишчиљела, точио — тдчела (Живине га точеле!),

снио — снијела, налетио — налећела, срио — срела, испдлидо —

испољела, састио — састљела, грмино — грмљела, сагњило — сагњела

итд.

Врло су ретки случајеви „пробијања“ овог чврстог система,

аналошким или каквим другим путем. Ја сам свега једном забележио

шео (према шела, инело, шели итд.) поред редовног сино.

Већ је речено (в. т. 26) да је глас р девокализован у случајевима

као: умро, сатpб, утро, продро, задро, прдстрб, застрб, дард (Опро огањ

небески), дитрб, доаврб, утрб, надрб, затрб, раздро, натро (Нијеси добро

натрб ови љеб) итд., али је задржао вокалност у осталим једнинским и

множинским облицима сва три рода: умрла — умрло — умрли — умрле

— умрла; вокалност овог гласа задржала се у једнинским облицима м.p.

само у случајевима као: мро (поред мрб), вро и сл.

Гл. пр. радни од шћети гласи стијо, шћела итд.: Стијо биг ову

потрбушину за гусала.

Поред редовног наставали забележио сам и настали.

Глаголски придев трпни

283. — У ускочком говору наставак т у глаголском придеву трп

ном нешто је у широј употреби него у књижевном језику. Поред слу

чајева који се сусрећу и у књижевном језику као узет, прдсут, усут,

прдлпт, дорт, смакнут, овде је наставак ш распрострањен међу гла

голима а ја односно а ја-основа, као и међу глаголима а је односно аје

() СНОВа .

ратоват (Зашто е ратовато?), скуват (Је ли скуват та кунпијер?),

рањават (Он је рањават у рату бугарском), дкупат (Јагњад су,

јадо, лијепо окупата), заклат (Кад је заклато ово јагње?), почињат

(Није синој прозор био почињат да се гради), пљеват (Вина е

то пљесма, често е пљевата), прддават (Није раније продавата)

гледат (Је ли гледата та ливада?), пуштат (Ниједно не пуштато,

попио ђавб !) итд.,

поред облика са н од тих истих глагола: скуван, пљеван, гледан итд.

284. — Глас и добивен јотовањем у гл. пр. трпном од несвршених

глагола као носити, дондсити итд. унет је и у гл. пр. трпном свршених

глагола као донети и сл., те, место донесен и сл., гласе:

донешен — донешена, однешен, унешен, принешен, занешен, понешен

(Jê ли унешена она врећа са житом? — Је ли шта однешено?).

Али ови придеви могу имати друкчије облике: донијет, унијет,

дднијет итд. (према инф. донијети, донијети итд.).

Ова појава умекшавања сугласника с није ограничена само на

поменуту категорију глагола — умекшавање зубних сугласника с и з
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срећемо и код неких других глагола: мужен (од мусти), вежен (од вести),

грижен (од гристи), загрижен, довежен, трешен (од трести), истрешен

(од истрести) итд. Али док су облици са неумекшаним сугласником

з: музен, везен, гризен, загризен, довезен обични, а са умекшаним суглас

ником з: мужен, помужен итд. ређи, дотле се облици као тресен и сл.

готово и не чују, већ само облици као трешен и сл.

Група стј. неједнако се рефлектује у ускочком говору; она негде

даје старо шт: пуштен, крштен, смљештен итд. Поред пуштен и крш

тен као редовних облика могу се чути и облици са подновљеним јо

товањем: пушћен, кршћен, али нисам чуо смљешћен иако можда теоријски

није искључен. С друге стране, резултати подновљеног јотовања обич

нији су од онога што је раније било: поплашћен, упрошћен, угошћен,

замашћен, упрдпашћен итд. Обратних алтернација нема.

Глагол вити има у гл. пр. трпном вит, поред видан од глагола

вијати (са истим значењем). Гл. пр. трпни од сложених глагола гла

гола вити могу бити тројаки: развит — развијен — развљен; савит — са

вијен — сављен (понекад савјен); повит — повијен — повљен итд. Тако је

и са сложеницама глагола бити (battre); убити — убијен — убљен

(убјен), прдбит — пробијен — пробљен итд., од бити је бијен, бљен (обли

ке бит и бивен нисам забележио). И гл. пр. трпни сложеница глагола

шити су тројаки, само нешто друкчији од претходних: сашити — саши

вен — сашвен (Капут јој није још сашвен); прдшити — прошивен— прдш

вен итд. Сличан је овим последњим облицима и гл. пр. трпни нашвен

(Ђевојка је нашвена) од глагола наћи поред облика нађен. Од самог

глагола шити гл. пр. трпни гласи: шат и шивен. Слично је и са глаго

лом крити: кршт и кривен и са његовим сложеницама: покршт и покривен

(Снијег је покрит још проетбс. — Види је ли онб дијете покривено),

сакрит (скрит) и сакривен (скривен) итд., и са глаголима од лити: салпт

и саливен, пролпт и проливен, док сложенице глагола пити имају: потпт

и попијен, напит и напијен итд. Глаголи типа сатpијети такође имају

двојаке облике гл. пр. трпног: сатрт и сатpвен, утрт иутрвен, прдстрт

и прострвeн итд. Од мљети, дбути, чути и сл. имамо: мљевен, обувен,

чувен итд.

Понекад, услед инфинитивне двострукости, долази и до двостру

кости гл. пр. трпног: смакнут (према смакнути) и смачен (према смаћи),

дигнут (према дигнути) и дижен (према дићи), денут (према дбенути)

и ођевен (према дјести) итд.

Појава сломити — сломит, позната особито у неким војвођанским

говорима, овде не постоји; постоји само сломљен, па према томе нема

ни сломијен ни сломивен.

Сложени глаголски облици

285. — Поред редовног, у обичној је употреби и крњи перфекат:

Синбј Марко сишб из планине. — Долазио Сељо да тражи гpa

буље. — До му бог па може. —

Уз се никад се не појављује је:
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Једну нбј пренемогб се. — Срели се Шапбв и вук на раскрсници

код Вулеве куће. — Молила се богу па јој није стио помоћи.

286. — Ј. Вуковић“ вели да се плусквамперфекат од несвршених

глагола не чува у пивско-дробњачком говору. У ускочком говору,

крај сва три вида плусквамперфекта од свршених глагола:

““

Биjагу ујáвили у нашу испашу.— Бијаше еуловио неђе у Семољу.

— Бијаше се уплашио, па не шћег. — Бљеше окупала дијете и

метнула га у колијевку. — Бљегу све покосили. — Било се урвало.

— Ђевојка е била шела на почивалу. — Овце су биле нашвене

итд. —

сасвим су обични и примери као: Бљегу ли што сијали? — Бијагу ко

сили нешто у Главама и сл.

287. — Футур од глагола на ти поклапа се углавном са оним фу

туром који се употребљава у књижевном језику у источним крајевима:

Шћеће да иде с нама. — Убрзо ћу долавpњати. — Обишћу се ш

њим. — Са ћеш ми платити. — Све ће ове прлине остати без нас.

— Оглувљећу, ђавб макб. — Свануће некоме злојутро. — Са ћу

ја скуват качамак, па ћу ви осмочит. — Ђеца ће исцијепати дрва.

— Ижешће и црно испод ноката. — Штекнуће се с тобом. — Изи

мићемо иг до припуста. — Чућеш кака ће сpкачина бити. — Неће

бн мене јат. — Купићу ти свиленика.

Са глаголима на ћи ствар стоји друкчије. Да одмах кажем, овде

постоје три футурске форме кад енклитика стоји иза инфинитива и

једна кад она стоји испред њега:

1. наћи ћу (као у књижевном језику);

2. најћу (инф. нај-Ненклитика, али без могућности за било какве

даље фонетске промене;

3. наћу (цео наставак ћи редуциран: наћићу -наћђу се наћу);

4. ја ћу наћи (односно: ја ћу наћ, односно: ја ћу нај):

a) Ајде ти, доћи ћу ја. — Проћи ће још и шес мљесеца дога (= док

га) начине. — Ако шта биде, рећи ћу ви. — Доћи ће колико шутра.

— Ићи ћемо у Корита. — Заћи ће у магли. — Ићи ћете у поди. —

Надбћи ће ријека. — Моћи ће дати летpике Ерцeгoвини,

б) Ништа не брини, најћемо га ми. — Дојhе она старија на Петров

дан. — Најће га (стари снег) млади. — Дојне они данас. — А. Бо

ли ме глава. Б. Не ббј се, пројhе;

в) Доћу у неђељу. — Помоће ви. — Доћеш ти у моју прекућу.—Ко

(= ако) ме не смете шта, изићу рано. — Нека, дијете, пошећеш се.

— Стиће сад. — Ошећу ти руку ако то учиниш. — Доће они одоз

гор.

г) Проће то. — Пушти га, уће сам. — Е па моће.

** ГПД, 74.

17. Дијалектолошки зборник
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д) Шутра неће ићи. — Коме ће дој? — Ја ћу ићи, а ти ћеш јати.

— Викб да ће ићи у Санџак да купуе имање. — Са ће доћи. — Ја

ћу изаћ. — Ја ћу наљећ одоздбљ. — Па ћеш виђет како ћеш проћи.

Из наведених примера види се да су форме: доћи ћу (тј. пун инфи

нитив-{-енклитика) и ја ћу доћи (тј. енклитика-Нинфинитив)— најчешће,

да је форма дбћу (тј. форма у којој је ишчезао инфинитивни наставак

ћи као и наставак ти у форми писаћу) — доста честа, да је форма дбјty,

све ређа услед све ређе употребе инфинитива дој и, најзад, да је прелаз

на форма доћу најређа.

Као и у књижевном језику, и овде се понекад инфинитив замењује

конструкцијом да+презент:

Све ће меит да биде. — На то ће роса да пада. — Са ће оно виђе

ло да утpне. — Са ће да говори Мрдеља Станић, итд.

Видели смо да је вокал и врло покретљив у инфинитиву и импе

ративу, па сам чак и овде забележио овај пример: Покошће доста (<

покосће покосиће).

288. — Предбудуће време гради се по истом систему као и у књи

жевном језику:

Ако биднем то урадио, да дам главу. — Ако биде дошб, реците

му да ме причека.

289. — У потенцијалу су облици помоћног глагола или пуни као

у књижевном језику с том разликом што се место облика би у 3. л. мн.

употребљава облик бише:

Требо бик се обријати. — Стио биг ову потрбушину за гусала.

— То кучак с маслом и о не би. — Е нећеш кад би летио испо

облакова. — Једном јединбм не бисте обрнули само да сам имб

седмицу купа. — Не биг ти више спавала да е било три ноћи на

нбј. — Помрли бисмо од глади да не би њега. — Ради биг био

да ми је рука од пала но што се то десило, —

или облик би уз све облике гл. пр. радног:

Ми би прије стигли ако би ишли овијем путем. — Продали би онб

ливаде по (= под) Тичјбм водбм (ми). — Знам, сад би се играли

(ви). — Што би отприје рекли стари људи. — Оћу кад би главу

изгубио. — На њега би се наслонила (ти).

У овом случају, уколико није употребљена лична заменица, увек

се из контекста мора видети које је лице у питању:

Задужили смо се. Продали би оно ливаде по Тичјбм водбм. —

Ти си инокосна, нема кб да ти ради толико имање, а он је задру

жан, на њега би се наслонила.

Помоћни глагол у потенцијалу може бити и наглашен:
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Би ти Милуша дала волове само да е лијепо замолим. — Би ве

лијепо дочекала.

У упитним реченицама понекад се појављује удвојени помоћни

ИГЛaГОЛ .

Би ли би ти је било жбу? — Бисте ли би је зазимили?

290. — Глаголски прилог прошли изгубио се у ускочком говору.

Сличну констатацију чини и Вуковић.“ Задржао се само облик рекав

у изразу: тамо њему (њој, њима, мени) рекав:

Мрш одатле, кучко једна, тамо њој рекав! — Оди ако нијеси

гори о твоје Василије, тамо њему рекав.

Овде се овај облик сасвим изједначио са глаг. прил. садашњим:

рекућ, поред тога што се овај облик среће у изразу: тако рекућ.

Конструкција: био-{-инфинитив

291. — У ускочком говору често се чују овакви изрази: бијо ради

ти, било чувати, била мање причати, били чекати, било раније лећи, не

био лежати итд. Као што се види, ова се конструкција састоји од гл.

придева радног помоћног глагола бити и инфинитива. Прави се обично

од несвршених глагола, али су заступљени и свршени. Односи се на

сва лица и оба броја, а може, као што се види, бити потврдна или одрична.

* ГПД, 73. Нема га ни у поцерском (АСПГ, 81), ни у пљеваљском говору

(распг, 170).
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