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Увод

ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРИЈЕ

1. У овоме раду даје се опис ијекавских говора западне Босне,

тј. онога дијела Босне који се обично назива Босанска крајина (схва

ћена углавном у границама које се дају у Еnciklopediji Jugoslavije).

Источну границу територије представља Врбас, од Бање Луке до ушћа

у Саву, а сјеверна граница иде од ушћа Врбаса у Саву на запад Савом

и Уном, заправо границом која дијели Босну од Хрватске. Западна

граница се такође поклапа са границом између Босне и Хрватске и по

лази од Велике Кладуше на југ према Тржачкој Раштели. Од Тржачке

Раштеле иде до источних обронака планине Пљешевице, а одатле преко

Кулен-Вакуфа и Срба долази до сјеверних падина Динаре, спуштајући

се затим њеном источном страном у Ливањско поље. Јужна граница ове

области, којој припада само један, и то сјеверни дио Ливањског поља

(закључно с Казанцима), пење се на планину Шатор и продужава даље

на сјевероисток јужним обронцима Луњеваче и Срнетице. Најзад,

негдје на половини пута Горњи Рибник — Кључ ова граница скреће на

исток и преко Мањаче долази до Бање Луке.

Босанска крајина се састоји из неколико већих области. Такве су:

Змијање, Лијевче поље, Кнеж-поље, Поткозарје, Подгрмеч, Цазинска

крајина, Бјелајско и Бравско поље. Најпознатије планине су: Шатор,

Вијенац, Осјеченица, Луњевача, Клековача, Срнетица, Грмеч, Мајдан

ска планина, Мањача, Козара и Просара. Највеће ријеке, поред Саве,

јесу: Врбас, Уна и Сана. Навешћемо и ова мјеста у Крајини: Бања Лука,

Приједор, Бихаћ, затим Бос. Градишка, Бос. Дубица, Бос. Костајница,

Бос. Нови, Бос. Крупа, Бос. Петровац, Бос. Грахово, Дрвар, Кључ,

Горња Саница, Сански Мост, Цазин и Велика Кладуша.

ИСТОРИЈА ЗАПАДНЕ БОСНЕ И пoвијВкло стAновништвA

2. Први подаци о Босни потичу из средине Х в. У чувеном дјелу

De administrando imperio Koнстантин Порфирогенит помиње Босну као

област око горњег тока ријеке Босне. Према Порфирогениту иДукљанину
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Босна у својим тадашњим границама била је у Х в. у саставу српских

земаља. Она се убрзо осамостаљује и почиње да шири своје границе

на сусједне области, преносећи истовремено на њих и своје име. Тако се

у периоду од ХIII до ХV в. Босна проширила на сјеверу на област Усоре,

на сјевероистоку на област Соли, на сјеверозападу на Доње краје, под

ручје око средњег Врбаса и Сане, на западу на Западне стране (Заврш

је), крај који обухвата Дувањско, Ливањско и Гламочко поље и област

око горњег Унца и Цетине, на југу је обухватала територију данашње

Херцеговине, као и приморску област између Конавала и Херцег-Новог,

а на југоистоку подручје од горње Дрине до Милешева. У другој по

ловини ХV в. ова област постаје један од санџака турске царевине,

а у другој половини ХVI в. припада босанском пашалуку. Послије

пада Босне 1463. г. Турци су продирали даље на сјевер и запад, ширећи

своју власт преко планине Динаре и ријека Уне, Саве и Дрине. „Da

našnje granice dobila je Bosna i Hercegovina tokom XVIII i XIX v. nizom

mirovnih ugovora, koje je Turska sklapala sa Rusijom, Austrijom, Veneci

jom, Austro-Ugarskom, Srbijom i Crnom Gorom (Karlovački mir 1699,

Požarevački mir 1718, Beogradski mir 1739, Svištovski mir 1791, Berlinski

kongres 1878, Novopazarska konvencija 1879)“.

3. За вријеме турске владавине на Балкану Босанска крајина је

била гранично подручје. Она је, у ствари, представљала терен са којега

је Турска водила рат против Аустро-Угарске. У Хрватској су Хабс

бурзи основали Војну крајину, а Турска је, насупрот њој, успоставила

у крајевима западне Босне Турску крајину. Војна и Турска крајина

формиране су у ХVI в. и остале су до ХIХ в.

Турска крајина је, као и Хрватска крајина, била војнички орга

низована. Главни носиоци одбране били су градови с врло јаким по

садама. „Vojna je organizacija Krajine uticala i na njen društveni sastav.

Vrlo rano tvrđavski zapovednici, dizdari, uzimaju vlast, postaju kapetani,

polusamostalni feudalni gospodari. Oni će biti nosioci feudalne samovolje

u Bosni od XVII. do XIX. v. Zahvaljujući njima B. K. će biti središte

otpora protiv reforama u XIX v.: bune 1834, 1837, 1843, 1848, a naročito

buna 1850, koju će 1851. ugušiti Omer-paša. Svoju moć u Krajini iskoristiće

krajiški kapetani i drugi feudalci da čitlučenjem povećaju feudalnu rentu.

Меđutim, i raja na Krajini navikla se oružju i njim se branila. Svi ustanci

raje u Krajini XIX. v. imali su socijalni, klasni karakter“.“

Крајишници су водили борбу против Аустрије у ратовима 1683—99,

1716—18, 1737—39, 1788—91. У овим ратовима, као и касније, за ври

јеме окупације Босне и Херцеговине 1878. г., Аустрија је баш у Босан

ској крајини наилазила на најжешћи отпор. И у периоду 1878—1918.

Крајишници су ратовали против Аустрије, овога пута борили су се за

остварење политичких и других права и за бољи живот.

* Husein Brkić, Bosna i Hercegovina, Enciklopedija Jugoslavije 2, Zagreb

мсмilvi, 2.

* Vaso Čubrilović, Bosanska Krajina, Enciklopedija Jugoslavije 1, Zagreb

мсмlv, 699.
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Ни у најновијој историји Босанска крајина није била поштеђена

рата и ратних разарања. У НОБ-у је ова територија представљала по

приште великих окршаја с окупатором. Дрвaр и Козара су постали

симболи херојства и пожртвованости.

4. За западну Босну се може рећи да је метанастазичка област.

То значи да у њој има много досељеника.

Наш познати научник Јован Цвијић бавио се и разним антропо

географским питањима, особито метанастазичким кретањима. У раду

ЛМетанастазичка кретања, њихови узроци и последице“ он разликује

четири групе селидбених струја у западним и централним областима

Балканског полуострва: динарска, косовско-метохијска, вардарско-мо

равска и струје које су прешле Саву и Дунав. Цвијић сматра да су биле

најјаче динарске струје.

О миграцијама и историји нашег становништва писали су, поред

Цвијића, и други. Поменимо Алексу Ивића“ и Васу Чубриловића,“

затим Владислава Скарића (Поријекло православнога народа у сјеверо

западној Босни, ГЗМ ХХХ, 1918, 219—265 и Жупа Земљаник и стара

нахија Змијање, ГЗМ ХLIX, 1937, 37—53), Милана Карановића (Нас

ледна кнежевска породица у Змијању, ГЗМ ХLIII, 1931, II св., 73—89) и

Милана Васића (Етничка кретања у Босанској крајини у ХVI вијеку,

Годишњак друштва историчара БиХ, ХIII, Сaрajeвo, 1962, 233—250).

О неким радовима из наше етнографије биће ријечи нешто касније.

5. Послије пада Босне 1463. г. Турци настављају освајања према

сјеверозападу преко Босанске крајине, Лике и Баније, према сјеверу

кроз Славонију и према југозападу ка Јадранском мору. У ХVI в. Бо

санска крајина, Лика и сјеверна Далмација биле су скоро потпуно опу

стошене и расељене. У те области Турска доводи у ХV и ХVI в. Србе,

углавном сточаре (влахе) из планинских крајева старе Рашке, Херцегови

не, Црне Горе и источне Босне. Крајеви између ријека Босне и Врбаса

насељени су до краја ХV в., области између Врбаса и Уне и сјеверна

Далмација колонизирају се послије битке на Мохачу 1526. и заузимања

Јајца 1529, а у другој половини ХVI в. Лика, Кордун и Банија су та

кође колонизиране.

Правац кретања колониста у ове области био је југоисток-сјеве

розапад, и то крашким пољима од Неретве и Цетине ка сјеверној Дал

мацији, Лици и Босанској крајини. Становништво Црне Горе и Херце

говине ишло је преко крашких поља Гламоча, Ливна и Купреса и сје

верозападним правцем, долинама ријека Дрине и Босне, а одатле према

Босанској крајини и Лици. Бенедикт Куpипешић помиње већ 1530.

(на стр. 14) Влашке овчаре између Бање Луке и Кључа.“

* СЕЗб ХХIV, Насеља 12, 1—96.

* Миграције Срба у Хрватску током ХVI, ХVII и ХVIII столећа, СЕЗб

ХХVIII, Насеља 16, 1—158.

* Seobe i etničke promjene u jugoslavenskim pokrajinama od XV. do početka XIX.

stoljeća, Historija naroda Jugoslavije II, Zagreb МСМЦIX, 840—853.

* Путопис кроз Босну, Србију, Бугарску и Румелију 1530, Сaрajeвo 1950, 1—54.
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Срби су (према Еnciklopediji Jugoslavije — под Воsanska Krajina)

долазили у Крајину или као сточари и мартолози, вршили војну службу

граничарску, живјели на слободним баштинама, понекад организовани

у својим сточарским самоуправама (Јањ, Змијање), или су као кметови

били на спахилуцима крајишких ага и бегова. Поред српског у ове

крајеве је долазило и муслиманско становништво из цијелог босанског

пашалука. Муслимани су долазили у крајишке пограничне градове као

посаде тврђава. Њихов број је порастао нарочито од Бечког рата 1683—99,

кад се из сусједних земаља досељавају муслиманске избјеглице у Кра

јину, особито Цазинску.

Појава хајдука и ускока у нашим крајевима утицала је такође

на етничка помјерања. Да би искоријенила хајдучију, Турска је често

расељавала области у којима је било хајдука; акције ускока из Сења

и других ускочких центара имале су утицаја на помјерање становништва

на границама Турске, Аустрије и Венеције (в. поменути прилог у Нi

storiji naroda Jugoslavije).

6. Познато је да поред политичких узрока сеоба, о којима је досад

било ријечи, постоје и привредни узроци. Већ стољећима траје процес

досељавања становништва из пасивних планинских области у плодније

пољопривредне области. Из Херцеговине, Далматинске загоре, Лике

и планинских предјела западне Босне селио се народ у плодније области

сјеверне Босне и одатле даље у Славонију (плодније области у Бос.

крајини су долине Сане, Врбаса и Саве, а нарочито Лијевче поље).

Тај процес насељавања сјеверних области динарским становништвом

траје од ХV в. до данас. |-

У прошлости је било доста неродних и гладних година. Због неро

дице и глади планинско становништво се селило у плодне сјеверне

области. Осим глади нашим крајевима су харале и болести, нарочито

куга. Догађало се, најчешће у гушће насељеним и плоднијим предјелима,

да буде уништено становништво читавих области. Ту су се касније досе

љавали становници из планинских крајева (в. поменути прилог у Нisto

riji naroda Jugoslavije).

7. Сеобе становништва у нашим земљама утицале су на размјеш

тај српскохрватских дијалеката. До доласка Турака чакавски дијалекат

је заузимао сјеверно и средње приморје, Истру и стару Хрватску до

Купе, Саве, једног дијела западне Босне и Цетине. Сјеверно од чака

ваца били су кајкавци. Штокавци су били распоређени на преосталим

територијама нашег језика. Од ХV стољећа ова слика се мијења. Чакав

ско подручје своди се на узак појас приморских градова и сусједних

острва, а кајкавски се повлачи из Славоније у Хрватско загорје и дио

Хрватске до Купе. Старе чакавске и кајкавске области насељавају

динарски штокавци. Пошто су Црна Гора и Херцеговина, ијекавске

области, биле главни извор колонизације, то се и ијекавски изговор

почео ширити по многим нашим крајевима.

8. Кад се говори о сеобама нашег становништва, треба поменути

и радове из наше етнографије. Иако су засновани највише на усменој
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традицији, ипак су они и занимљиви и корисни. Због тога ћемо и ми

навести етнографску литературу о западној Босни и из ње поменути

она мјеста која нам се чине да су важна за боље познавање миграција

становништва западне Босне и сусједних области за посљедњих 200—

—250 година.

Почећемо од антропогеографске студије Унац од Петра Рађено

вића.“ Биће у ствари ријечи о становништву околине Дрвара.

Становништво околине Дрвара је православно. Ова област већ

дуго времена представља тромеђу између Босне, Далмације и Лике.

Она је у прошлости често била извор или циљ миграција становништва.

Тако су нпр. забиљежене двије сеобе Срба из предјела Унца, Срба и

Гламоча: једна 1530, а друга 1531. године. Оба пута Срби су селили у

Жумберак.“ Рађеновић каже: „Не зна се да ли је приликом те сеобе ова

област потпуно опустела или је остало у њој бар нешто дотадашњег

становништва. Нема о томе никаквих вести као што их нема ни о доц

нијим каквим сеобама, којих је вероватно могло бити. Ако је ко и остао

овде после ове сеобе што ју је историја забележила и можда после неких

других нигде незабележених, ти остаци изгубили су се некуда одавде

пре него што су се населиле овамо данашње најстарије породице“ (стр.

480–481).

О овим сеобама сазнајемо и из дјела Милка Поповића Žumberački

dijalekt: „Žumberčani su se doselili u Žumberak u 16. stoljeću, u tri maha:

godine 1530, 1531 i 1538, kao prebjezi ili uskoci, iz poriječja Une, Cetine

i Zrmanje. Prva skupina došla je iz okolice Srba, Unca i Glamoča, druga

iz cetinske krajine u Dalmaciji, a treća dijelom iz Srba i odrugud, i dije

lom iz pravca od Obrovca.

Prvih je bilo oko 50 kuća, drugih oko 1000 osoba; g. 1534 bilo je

svih doseljenika u Žumberku preko 350 zadruga ili kuća, a to znači barem

4000 ljudi.

Najviše naroda doselilo se g. 1538, u svemu 300 do 400 kuća“ (V).

„Narod koji se doselio u Žumberak, bio je pravoslavne vjere i jednim

dijelom rimokatoličke“ (Popović, Žumberački, IX).

Најстарије породице у области Унца досељене су прије 200—250

година (код Рађеновића стр. 478,480). Рађеновић, у ствари, све породице

разврстава у три реда: старије, средње и млађе. Старије су оне које су

се доселиле до 1800. године, средње су се населиле између 1800. и 1878,

а млађе су оне које су се доселиле послије 1878. Дакле, старије породице

су дошле у ову област у периоду од турско-аустријског рата 1683—1699.

до Наполеонових ратова с Аустријом. Средње су стигле у времену од

Наполеонових ратова до окупације Босне и Херцеговине, а млађе пос

лије окупације. Најјачи прилив становништва у ову област био је пос

лије крупнијих ратних догађаја. А то је због тога што је овај крај за

вријеме ратних потреса остајао дјелимично или потпуно пуст. Тако је би

ло послије Карловачког мира (1699), кад су досељеници нашли потпуно

* СЕЗб LVI, Насеља 30, 445—640. Назив области добивен је према истоиме

ној ријеци.

* в. А. Ивић, Миграције Срба у Хрватску током ХVI, ХVII и ХVIII столећа,

СЕЗб ХХVIII, Насеља 16, 27–32.

2 Српски дијалектолошки зборник
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пусту област. Тако је дјелимично било и послије Свиштовског мира

(1791). За вријеме крајишког устанка (1875—78). Унац је био потпуно

опустио, али се народ вратио на своја кућишта након трогодишњег

избјеглиштва. Највећи дио становништва ове области отпада на старије

породице, што значи да је крај углавном био насељен прије 1800. године.

Досељавање је вршено из разних крајева. Ево шта о томе пише

П. Рађеновић: „Становништво Унца доселило се овамо из девет области.

Пет од њих граниче с Унцем непосредно и то су: „Босна“, Бјелајско

Поље, Грахово, Ливно и Лика. Змијање граничи с Бјелајским Пољем,

а Далмација с Граховом. Травник и Херцеговина су области знатно

удаљене од Унца. Нешто породица има с разних страна, отсвакле по

мало. Те су увршћене у скуп под називом „c разних страна“. Најпосле

има породица којима се не зна област ранијег пребивања. То су поро

дице „непознатог порекла“. Обласни назив „Босна“ потребно је поближе

објаснити. У селима Горњег Унца „Босном“ се назива сав крај с другу

страну планинске преграде, која према истоку дели ова села од насеља

среза кључког и мркоњићградског“ (483).

Далмација је „дала 46,6% породица са 61,6% кућа, Лика 18% п.,

11,2% к., Грахово 8,8% п. са 5,4% к., Змијање 3,8% п. са 5,1% к.,

непознато порекло 2,7% п. са 3,9% к., Босна 5,6% п. са 3,6% к., Бј.

Поље 3,2% п. са 2,9% к., Херцеговина 3,5% п. са 2,8% к., с разних

страна 3,8% п. са 1,7% к., Травник 1,4% п. са 0,9% к., Ливно 1,4%

п. са 0,6% к.

Како се види шест десетина становништва у овој области пореклом

је из Далмације. За известан број тих породица које су дошле овамо

из Далмације зна се по предањима њиховим да су се у Далмацију досе

лиле из других области“. Кад ово узмемо у обзир, „онда број кућа дал

матинског порекла пада од 61,6% на 37,8% од броја свих кућа у области.

Такво, али врло незнатно, смањење претрпео би и број кућа досељеника

из Лике, Грахова и Бјелајског Поља, кад би им се одрачунале породице

за које се зна да су се тамо доселиле из других области. Али би се онда

повећао број кућа змијањског порекла од 5,1% на 11,9%, број кућа

херцеговачког порекла од 2,8% на 17,6%. Јавила би се тада и Црна

Гора као земља из које потиче нешто овдашњег становништва, коме

би припадало 2,9% од броја свих кућа“ (484).

За читаво вријеме досељавања данашњег становништва, било

послије ратова било у мирна времена, долазило је и до исељавања из

ове области. По Рађеновићу одселиле су се свега 142 куће (стр. 510),

и то у Крњеушу, у Бјелајско поље и Бравско, Поуње, Саницу, Змијање

и друге области. А досељеника из Унца има и у неким православним

селима околине Јајца.“

У периоду између два свјетска рата било је такође исељавања, а

узроци су били економске природе: сиромаштво, слаба зарада и неза

посленост (чиме се одликовало читаво подручје западне Босне). Дрвар

чани су одлазили на радове у Славонију, Војводину и друге крајеве

* Павловић, Јајце, 102—103.
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Југославије. Неки су ишли и у друге државе, прије првог свјетског

рата у Њемачку и Америку, а послије рата у Француску.

Послије другог свјетског рата велики број Дрварчана (као и оста

лих Крајишника) колонизирао се у Војводину, носећи са собом поред

животних навика и обичаја и свој говор. Један дио се вратио у завичај

годину-двије касније, али је већина остала тамо до данашњих дана.

Врло интересантно, и за науку врло корисно, било би проучавање језика

Крајишника колониста у Војводини. Можда би се дошло до занимљи

вих података кад би се нпр. упоредио говор данашњих Дрварчана са

говором Дрварчана колониста (укључујући и њихову дјецу). Видјело

би се какве су се језичке промјене догодиле код колониста за посљед

њих 25 година, какве су посљедице додира са старосједиоцима екавцима.

Утврдило би се које су језичке црте досељеника најподложније утицају

екавског изговора.

На крају излагања о становништву Унца (Дрвара) треба рећи

да је осим досељавања у ову област и исељавања из ње било доста пре

сељавања у границама саме области, из једнога краја у други, из јед

нога села у друго. То је свакако утицало на уједначавање дрварског

говора и укидање крупнијих разлика које су се могле појавити као

посљедица различитог поријекла становништва.

9. Петар Рађеновић је написао и рад Села парохије Крњеуше у

Босни (код Петровца).“ Ту стоји: „Према свему, што поједине поро

дице знају о свом поријеклу да причају, изгледа да су ови крајеви от

прилике прије 200 година били сасвим или дјелимично пусти, јер у то

вријеме стављају свој долазак овамо најстарије породице. А о њиховом

доласку биле су њихове куће готово једине. Ако погледамо у историју,

видјећемо, да тај рок пада баш у вријеме завршетка дугог аустријског

и млетачког рата против Турака, завршеног карловачким миром (1699.

г.). Отада је управ нешто више од 200 година. У то вријеме морали су

ови крајеви са становништвом опушћети или се бар посве прориједити.

Можда је тада због близине бојишта један дио становништва прега

жен, а други се можда склонио и одселио даље у унутрашњост. Није

искључено ни то, да је донде живело у овим крајевима и повише мус

лимана међу православним. Пошто се тада граница Аустрије, као хриш

ћанске државе, примакла сасвим близу ријеци Уни, можда су се ови

муслимани осјетили несигурни међу хришћанима, па се одселили у

град међу чисте муслимане“ (стр. 170—171).

Окупација Босне и Херцеговине од стране Аустро-Угарске пред

ставља границу у процесу насељавања становништва у овај крај. До

окупације насељавале су се само поједине породице, а послије ње из

Лике се населио већи број породица. Досељенике прије окупације народ

сматра старосједиоцима, а оне послије окупације насељеницима.

На стр. 181. Рађеновић даје табелу о поријеклу становништва,

из које се види да старинаца има 73 домаћинства, два су непознатог

поријекла, затим слиједе досељеници: из Лике 153 домаћинства, из

** СЕЗб ХХV, Насеља 13, 157—189.
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Далмације 61 дом., од Унца 27, из Бос. крајине 10, од Грахова 5, од

Бравска (поље сјевероисточно од Бос. Петровца) 2, унутрашњим сеља

кањем 19. Досељеника има свега 277 домаћинстава, а укупно станов

ништва 352 домаћинства. Лако се закључује да су старосједиоци мало

бројнији, а да досељеника највише има из Лике, затим из Далмације

и осталих крајева.

Писац рада о становништву села парохије Крњеуше помиње и

католике у овоме крају. Међутим, од времена објављивања рада (1923. г.)

до данас ситуација се измијенила. Католика је било овдје до другог

свјетског рата, али их више нема послије рата. Овај податак, до којег

сам дошао боравећи на томе терену, значајан је из два разлога: прво, он

показује да овај крај зна за миграције становништва и у најновије ври

jeмe, друго, на основу њега се изводи закључак да се дијалектолог не

смије ослонити само на етнографску литературу, писану неколико де

ценија раније, него мора и сам да се обавијести на терену о најновијим

промјенама које се односе на становништво чији се језик испитује.

10. Наводимо још један етнографски рад П. Рађеновића. Зове се

Бјелајско Поље и Бравско.“ Он пише: „Данашње становништво ових

крајева није овде одвећ одавно. Врло је незнатан број породица, за

које се зна, да су биле овде већ онда, кад је зидан град Петровац (око

1700. г.). Народно памћење помиње две такве породице у Колунићу

(Шикман, Репија) и по једну у Суваји (Милановић) и Скакавцу (Кне

жевић). Сав остали народ доселио се овамо после подизања града.

Староседиоца из далеке давнине овде уопће нема. Изузетак је само

Бјелај. Ово је још средњевековни град. Као војничко место и тврђава

увек је био од вредности. Премда је често освајан, као да није никада

остајао сасвим пуст. Његово становништво је несумњиво старије од

петровачког. У Бјелају живи и данас неколико породица, за које се

тврди да вуку лозу од „туркуша“ т.ј. од правих Османлија. Те породице

могле су се овде настанити још у 16. веку, кад су ови крајеви коначно

потпали под турску власт. После тога па до под крај 17. века, како се

чини, осим Бјелаја цела ова област била је пуста. Ако је било каквих

насеља, морала су бити посве ретка. Но у време Карловачког Мира,

кад пада и оснивање Петровца била је цела ова област изузев Бјелај

и оне две три породице у другим селима, без сваке сумње пуста. Сва

причања о доселењу најстаријих породица, док је још град зидан, ка

зују да је сав овај простор „од Рисове Греде до Кључких Вратница“

био пуст, ненасељен. И ови први досељеници бирали су себи место,

где им се најбоље свиђало.

У суседству ове области наступише Карловачким Миром велике

промене. Лика и Далмација, које су дотле биле турске покрајине, после

овог мира отпадоше од Турске. Лика дође под власт Аустрије, Далма

ција под Млетачку Републику. Муслиманско становништво, које је

тамо било настањено, великим делом не хтеде се помирити с новим ста

њем. Напусти сместа дотадање завичаје и пребаци се с ову страну на

** СЕЗб ХХХV, Насеља 20, 125—276, са регистром.
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ново ударене границе. Тек мањи део муслиманског становништва остаде

где се затекао, приставши дакако да се покрсти, било у католичку било

у православну веру“ (стр. 156—157).

Муслиманске избјеглице из Лике и Далмације смјестиле су се

најприје у погранична муслиманска насеља: Кулен-Вакуф, Бјелај и

Бихаћ. Пошто је прилив избјеглица био врло велики, осјетила се по

треба за оснивањем нових насеља. Тако отпочиње зидање града Петров

ца, у који се убрзо доселише породице дотад привремено смјештене у

околним варошицама. Петровац се ускоро развио у веће муслиманско

мјесто.

Одмах иза муслимана почели су долазити и православни у ову

област. Разлози су, по Рађеновићу, сљедећи: турска власт није много

тражила од поданика, није им наметала велики порез, а осим тога у

турској царевини постојала је јака црквена организација Срба, чији

утицај није био мали, насупрот аустријској и млетачкој власти које су

завеле тешку војничку дужност и, служећи вјерно католицизму, биле

врло сурове према православном живљу. Због тога су многи право

славци прелазили из „ослобођених“ крајева у крајеве под турском власти.

У опустјеле или проријеђене области Лике и Далмације стиже

ново становништво из разних крајева. У Лику долази народ из Крањске

и Хрватског приморја, као и из Далмације. Ови из Далмације нијесу

увијек били далматински старосједиоци. Већина их је само прешла преко

Далмације, а поријеклом су или из западне Босне или највише из Хер

цеговине и Црне Горе. Кад су се Лика и Далмација заситиле станов

ништвом, нови досељеници одлазили су у Босну, гдје је било ненасе

ЉСНе ЗеNIJE,e,

У Бјелајском пољу и Бравску већина становника је поријеклом

из Лике и Далмације, затим долазе сусједни крајеви: Грахово, Унац,

Гламоч и Ливно, а у трећој групи су Црна Гора и Херцеговина. Рађе

новић томе додаје: „Чини се доста вероватним да је велика већина

целог становништва у овој области далеком старином из Херцеговине

и Црне Горе. У томе случају и Далмација и Лика, Ливнo и Грахово,

Гламоч и Унац биле би за све досељенике само прелазне а не изворне

области“ (159). У ствари, породице често заборављају своје поријекло

из удаљенијих крајева, због тога што се најбоље памти посљедња сеоба

из низа сеоба до којих је долазило на путу од изворне области до мјеста

коначног досељења. Овако би изгледало поријекло становништва ове

области бројкама изражено: од 2.719 кућа 1.073 су из Лике, 745 су из

Далмације, 167 из Грахова, 149 из Унца, 64 из Гламоча, 13 из Ливна,

130 из Црне Горе, 120 из Херцеговине, 111 из остале Босне, 95 непо

знатог поријекла и остало из других крајева и земаља (стр. 161). То би

се у процентима рекло: 9% кућа отпада на Црну Гору и Херцеговину,

81,5% на Лику, Далмацију, Ливнo, Грахово, Гламоч и Унац, 6% на

остале крајеве и земље и 3,5% на непознато поријекло (стр. 164). Уз

ово још једна напомена: број 2.719 укључује и 47 католичких кућа на

терену некадашње крњеушке парохије, досељених послије 1878. г.

(о њиховој судбини в. претходну тачку).
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Из ове области је било и исељавања. До 1875. г. расељавала се

само раја (према Поуњу и Посању, а неки чак до Саве), а од окупације

(1878), тј. од престанка турске владавине у Босни почиње да се сели

муслимански живаљ. Наравно, становништво је напуштало ову област

и касније, све до најновијег времена.

Што се тиче данашњег састава становништва по вјероисповијести

ма, може се рећи да су муслимани у Петровцу и Бјелају (поред право

славних), а у преосталим насељима су православни. Католика има само

неколико кућа у Колунићу и можда нешто мало у Петровцу. Кад је

Рађеновић испитивао ову област, било их је и у Врточу (стр. 246, 247,

250) и Бравску (стр. 274—275), али њих данас тамо више нема.

11. О становништву средњег Поуња говори Милан Карановићу

раду Поуње у Босанској Крајини.“ Он каже: „Испитана област, Средње

Поуње, обухвата најсеверозападнији део Босанске Крајине. Простире

се на југ до Бјелајског Поља и Острвичке Жупе, а према поречју Сане

граница јој иде долином Јапре, Јаприце, Чађавице и Војскове, при ње

ном сливу у Уну.

Кроз област протиче Уна. Крајеви с леве стране Уне, у горњем

њеном току, припадају Лици, а у доњем Банији и Славонији. Тај део

области с леве стране Уне обухвата не само поречја приточица Уне,

него једним делом и десне притоке Коране: Топлицу, Мутницу и Црна

ју, па тако и сливове Кладушнице и Глинице са Бужимском, Стабанџом

и Бојаном (треба: Бојном), које теку према Глини. Административно

припадају испитана насеља срезовима: крупском, бихаћком и цазин

ском; само село Врточе у бихаћком срезу припада граничној области

Бјелајско Поље, а Ћукови Острвичкој Жупи“ (стр. 281).

У овој области има, по Карановићу, муслиманског становништва

свега 2.000 породица или 10.549 кућа (стр. 371).

Говорећи о периодима насељавања православног становништа у

средње Поуње Карановић каже: „Време насељавања у ову област може

се у главном означити у пет периода: пре 200 г., од Београдског (1739.)

до Свиштовског Мира (1791.); до Омерпаше (1850 г.); од Омерпаше

до Устанка 1875. и после Окупације. Сваки је период почињао каквим

већим историјским догађајем и променом граница, који су устављали

пуста кућишта у Поуњу. Пре 200 г. завршили су ратови аустријско-тур

ски Карловачким Миром 1699., Београдским Миром добили су Турци.

Помињано је како је за Лауданова Рата 1788—91. готово била опустела

сва Крајина. На пуста кућишта „осипало“ се из Далмације, Змијања.

Пре 200 г. зна се да су дошли: Дакићи, Гаковићи, Ковачевићи, Богда

новићи и Мудринићи.

Највише их је у четвртом периоду, после Омерпаше до Окупа

ције. Тада их је доселило 1220 (48,06%) свих породица са 2686 (40,18%)

свих кућа. Ту има и оних што су досељавали и 10 до 20 г. пре Омер

паше и означавали су за Омерпаше. Тада их је толико „навирало“, што

се огласило у Лици и Далмацији, како је Омер-паша упокорио бегове

** СЕЗб ХХХV, Насеља 20, 281—655, са регистром.
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босанске и уредио Босну. Иза тога највише их је иза Свиштовскога

Мира 445 (17,53%) свих породица са 2262 (33,8%) свих кућа. На трећем

је месту пети период после Окупације, кад је доселио 797 (31,4%) свих

породица са 1329 (19,69%) свих кућа. Од Београдског, 1739. до Свиш

товског Мира, 1791. свега је 16 (0,36%) свих породица са 223 (3,33%)

свих кућа“ (стр. 365).

У средњем Поуњу живи, према Карановићу, 2.538 православних

породица са 6.675 кућа. Те породице су стигле у ову област у етапама

у 11 струја. Најјача је струја Личана: 1313 (51,73%) породица са 3215

(48,17%) кућа. Слиједи струја од Бјелајског поља: 287 (11,3%) пор.

са 812 (12,16%) кућа, а онда три подједнаке струје: из Далмације 156

(6,15%) пор. са 589 (8,83%) кућа, са Змијања 159 (6,26%) пор. са 585

(8,76%) кућа и унутрашњим сељакањем 216 (8,51%) пор. са 519 (7,78%

кућа. Иза њих су струје од Унца: 85 (3,34%) пор. са 329 (4,93%) кућа и

са Кордуна: 141 (5,55%) пор. са 325 (4,93%) кућа. Мање су струје од

Баније: 42 (1,65%) пор. са 74 (1,1%) куће, од Грахова: 20 (0,78%) пор.

са 53 (0,79) куће, из осталих крајева Босне: 54 (2,12%) пор. са 65 (0,97%)

кућа. Незнатне су струје које су непосредно дошле из Херцеговине

(стр. 365—366).

Карановић наставља: „Од све струје Личана у другом периоду

насељавања (од Београдског, 1739. до Свиштовског Мира, 1791.) дошло

је 3 (0,22%) свих личких породица са 82 (2,55%) кућа; у трећем периоду

(од Свиштовског Мира 1791 до Омерпаше 1850) 182 (13,86%) пор. са

946 (29,42%) кућа; у четвртом периоду (од Омерпаше 1850 до Окупа

ције) 561 (42,72%) пор. са 1227 (38,16%) кућа, а после Окупације 566

(43,1%) пор. са 932 (28,98%) кућа.

Са Бјелајског Поља је у трећем периоду 79 (27,52%) пор. са 363

(44,7%) кућа; у четвртом 174 (60,62%) пор. са 379 (46,67%) кућа, а у

петом 33 (11,49%) пор. са 58 (7,14%) кућа.

Из Далмације је у првом периоду (пре 200 г.) 3 (1,92%) пор. са

48 (8,16%) кућа; у другом периоду 2 (1,27%) пор. са 27 (4,58%) кућа;

у трећем периоду 55 (32,25%) пор. са 281 (47,5%) кућа; у четвртом пе

риоду 84 (53,84%) пор. са 209 (35,48%) кућа, а у петом 12 (7,69%) пор.

са 24 (4,07%) кућа.

Са Змијања је у првом периоду 1 пор. са 17 (2,9%) кућа; у дру

гом) 9 (5,66%) пор. са 84 (14,35%) кућа; у трећем 46 (28,93%) пор. са

250 (42,73%) кућа; у четвртом 102 (64,15%) пор. са 293 (39,82%) кућа.

Од Унца их је највише у трећој периоди 30 (35,29%) пор. са 163

(49,54%) кућа; са Кордуна после Окупације 110 (78,01%) пор. са 223

(66,76%) кућа, из Баније у четвртом периоду 27 (64,28%) пор. са 48

(64,86%) кућа.

Карактер инверcне селидбе имају струје са Кордуна, из Баније у

извесној мери из Лике“ (стр. 366).

Поред муслимана и православних у овој области има и католика,

али знатно мање: 293 породице са 665 кућа (стр. 367).

Из средњег Поуња било је и исељавања православног станов

ништва. Карановић о томе каже: „После помињаног исељавања за



24 Милорад Дешић

Лаудановог Рата 1788—91., кад је иселило из Босанске Крајине у Лику,

Кордун и Банију 28000 душа са 46 свештеника, највеће исељавање било

је у Србију оно, које спомиње Д-р Тихомир Р. Ђорђевић.“ Засновали

су цело насеље код Лознице под именом Крајишници.“ Највише их је

се одселило из Рујнице, Гате, Врела, Глинице и Бојне“ (стр. 363).

У другој половини прошлог вијека било је исељавања у Шабац

(већином трговци) и Уб, као и у Славонију (околина Пакраца и Пожеге)

(стр. 363—364). Народ је одсељавао из средњег Поуња и у Прекосање

око Босанске Костајнице. Тамо је остало доста пустих кућишта послије

Кнешпољске буне 1858. г. (стр. 364). Свакако је било напуштања об

ласти и касније, све до данас.

12. Милан Карановић је написао и рад Саничка Жупа у Босанској

Крајини.“ Из њега се види да у Саничкој жупи има свега 358 родова са

1.014 кућа. Од тога на православно становништво отпада 197 родова са

429 кућа, на муслиманско 151 род са 559 кућа и на католичко станов

ништво само 10 родова са 26 кућа (стр. 273). Из табеле „Порекло пра

вославног становништва и његова старина“ (стр. 268) види се сљедеће:

„старовника“ има 8 родова (4%), 35 кућа (8%); из Лике 2 рода, 12 кућа

(досељени прије 100 година), 7 родова, 14 кућа (прије окупације), 52

рода, 77 кућа (послије окупације), свега 57 родова (28%), 99 кућа (23%)

(збир родова и кућа није тачан: или због погрешног сабирања или због

нетачног броја родова и кућа); из Бјелајског поља 6 родова, 41 кућа

(прије 100 година), 32 рода, 53 куће (прије окупације), 1 род, 2 куће

(послије окупације), свега 39 родова (19%), 96 кућа (22%); из Далма

ције 6 родова, 43 куће (прије 100 г.), 11 родова, 36 кућа (прије окупа

ције), 4 рода, 6 кућа (послије окупације), свега 21 род (10%), 85 кућа

(19%); из Унца 16 родова, 26 кућа (прије окупације), 1 род, 1 кућа

(послије окупације), свега 17 родова (8%), 27 кућа (6%); од Грахова 8

родова, 19 кућа (прије окупације), 2 рода, 3 куће (послије окупације),

свега 10 родова (5%), 22 куће (5%); од Гламоча 4 рода (2%), 6 кућа

(2%) (прије окупације); од осталих крајева Босне 10 родова, 15 кућа

(прије окупације), 12 родова, 13 кућа (послије окупације), свега 19 po

дова (грешка у збиру или у претходном броју родова) (9%), 25 кућа

(6%); унутрашњим сељакањем 5 poдова, 10 кућа (прије окупације),

3 рода, 4 куће (послије окупације), свега 8 родова (4%), 14 кућа (3%);

непознатог поријекла 6 родова (3%), 20 кућа (4%). Свега: „старовника“

8 poдова (4%), 35 кућа (8%), досељени прије 100 г. 14 родова (7%),

96 кућа (22%); прије окупације 94 рода (47%), 179 кућа (41%); послије

окупације 74 рода (37%), 108 кућа (25%); свега 197 родова, 429 кућа.

13. О становништву Змијања писао је, поред осталих, Драгољуб

Петровић у докторској дисертацији О говору Змијања (Нови Сад, 1973).

У уводу он говори о историјској прошлости ове области и овако зак

ључује о старини змијањског становништва:

** Гласник Геогр. друштва, св. 5, 128.

14 СЕЗб 20, Насеља 9, 743.

15 СЕЗб ХLVI, Насеља 26, 245–305, са регистром.
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„1) Основна маса овог становништва неће бити старија од тур

ских освајања овог подручја. У том случају оно представља влашки

-сточарски елеменат, досељен у ове крајеве после пада Србије и Босне

под турску власт. Касније миграције, нарочито оне појединачне, могле

су дефинитивније утицати на стабилизовање етничких прилика на

овом подручју.

2) Појам влах, сточар у овом случају означава српски живаљ.

То потврђују и многа лична имена која Васић наводи по проучаваним

турским дефтерима.

3) „Косовска традиција“ у Змијању врло је јака, а нема никаквих

трагова који би подсећали на постојање старе средњовековне босанске

државе. Та чињеница требало би да буде један од значајнијих доказа

да становништво не може бити старије од краја 15. века.

4) Показује то и чињеница да у данашњем змијањском говору не

постоје значајнији трагови који би указивали на старији језички слој

на овом подручју“ (стр. 12—13).

Из овога се види да и Змијање, као и остале области западне Бос

не, зна за миграције, макар и појединачне.

Уосталом, миграције су потврђене и у етнографској литератури

коју сам ја досад навео (сеобе из Унца, Поуња и других области у Зми

јање и обрнуто). Овим се донекле коригује Васићево мишљење о ста

билности становништва у Змијању.

14. Наша етнографија није још дала потпун одговор на питање

о поријеклу становништва западне Босне. Има још неиспитаних области,

особито у сјеверном дијелу Босанске крајине. На тај начин је сваки

испитивач народних говора тих крајева лишен драгоцјене помоћи. По

некад му не преостаје ништа друго него да о поријеклу становништва

просуђује на основу језика. Тако дијалектолог у ствари помаже етно

графу који ће касније уз помоћ језичких чињеница лакше утврдити

миграције становништва. Ту имамо лијеп примјер интердисциплинарног

проучавања о коме се данас тако много говори међу научницима.

Проучавајући народне говоре западне Босне прикупио сам на

терену и нешто материјала о становништву. Иако је ријеч о усменој

традицији, о народном казивању, коме треба критички прилазити, биће

корисно да се и то наведе.

О неким најновијим промјенама код католичког становништва

већ је било ријечи (т. 9, 10) па нема потребе да се о томе опет говори.

Зато ћемо рећи нешто о другима, на примјер о православном станов

ништву села Сводне (у околини Бос. Новог). Према народном предању

доста породица је поријеклом из Далмације и Лике. У селу Врбљанима

(општина кључка) увјеравали су ме, опет, да су Врбљанци старином од

Гламоча, одакле се најчешће жене. А у Чапљу, код Санског Моста,

гдје има и православних и муслимана, већину православних чине „Бо

санци“, старосједиоци, од којих неки кажу да су им преци дошли из

Далмације прије 200 година, док су у свега неколико кућа „Личани“,

досељеници из Цвјетнића код Дрвара. „Босанци“ и „Личани“ се и данас

разликују и лако препознају по говору.
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У Оштрој Луци, која припада Санском Мосту, вјерује се да су

њени становници давно досељени из Далмације, Лике, Унца и Колунића

(код Бос. Петровца). Тако и у неким селима Лијевча поља (Вакуф,

Сеферовци) има досељеника из области Унца (данашњег Дрвара). Код

неких породица је сачувана традиција о поријеклу од Унца, које потвр

ђују и презимена у овим селима, врло честа данас и у околини Дрвара:

Кошпић, Балабан, Келечевић, Кецман, Бајић, Тадић, Бурсаћ и Шкрбић.

На основу података до којих сам дошао на самоме терену и оних

из етнографске и историјске литературе види се да је западна Босна

област чија се историја не да ни замислити без многобројних сеоба

становништва. Тешко је наћи подручје у нашој земљи у којем је било

толико миграција, толико покрета и премјештања становништва. Тако

бурна прошлост морала је свакако имати одраза и на стање у језику.

У то ћемо се увјерити у каснијем излагању.

ДОСАДАШЊА ПРОУЧАВАЊА
ЗАПАДНОБОСАНСКИХ ГОВОРА

15. Говори западне Босне донедавно су били слабо проучени. На

шој дијалектологији били су познати дјелимично, понекад само у нај

општијим цртама; говорне типове тек је требало утврдити. Обавјештења

о тим говорима налазила су се разасута по Решетaрoвој књизи Der

štokavische Dialekt (Wien 1907) и у извјештају Гојка Ружичића Глав

није особине неких икавских говора западне Босне.“ Могли су бити ко

ришћени, наравно критички, и малобројни текстови из народних го

вора. То су Коla oд Иве Шајновића“ и Кralje (u turskoj Hrvatskoj)

од Ивана Кларића.“ Било је нешто материјала, често лоше забиљеже

ног, и у етнографским радовима о појединим областима Босанске крајине.

И то је све. Међутим, у најновије вријеме интересовање за језик за

падне Босне нагло је порасло. Драгољуб Петровић је написао Прилог

познавању муслиманских говора западне Босне,“ а затим већ помињану

докторску дисертацију О говору Змијања (Нови Сад, 1973), која пред

ставља досад најзначајнији прилог проучавању крајишких говора. И

моју пажњу су још прије неколико година привукли западнобосански

говори, и то они ијекавски. Обишао сам све области Крајине, међу њима

и Змијање. Због тога ћу се у своме раду чешће освртати на Петровићев

рад о говору Змијања.

16. О литератури која говори о појединим сусједним и сродним

говорима биће ријечи касније, кад се буде расправљало о појединим

особинама крајишких говора.

** Ружичић, Икавски, 31—45.

** Narodni život i običaji. — ZNŽ III, 1898, 252—264, и XI, XIII, ХVIII,

ХIХ, ХХ, ХХI, ХХIV, ХХVI. -

* Narodni život i običaji. — ZNŽ VI, 1901, 53—114, 249—291, и: ХVII, 171—

—185, ххii, 289—301, ххvii/1, 166—175.

** Петровић, Мусл. 335–352.
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ПРИКУПЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОВАЈ РАД

17. Народни језик, народни спорт и музика, народни живот уоп

ште били су предмет мога живог интересовања од гимназијских дана

до данас. Као студент српскохрватског језика почео сам водити заби

љешке о народном говору околине Дрвара, свог роднога краја, а на

трећем степену студија приступио сам организованијем проучавању

овога говора. У току школске 1964/65. године обишао сам већину села

у околини Дрвара, написао и одбранио магистарски рад Карактери

стичне особине говора околине Дрвара (Београд 1965). Своја испитивања

сам касније проширио на све ијекавске говоре Босанске крајине. Провео

сам на терену, за вријеме љетних мјесеци 1967, 1968. и 1969. године,

укупно око четири мјесеца. Материјалу који сам тада прикупио прикљу

чио сам ранији материјал из околине Дрвара, и све то заједно обрадио

у овоме раду са насловом Западнобосански ијекавски говори.

У току скупљања грађе трудио сам се да ми информатори буду

типични представници свога говора. То су већином била старија лица

која су мање од осталих имала додир са градом и која су највећи дио

живота провела у родноме мјесту. Разговоре које сам с њима водио,

а и оно што су они међусобно причали, записивао сам у свеске. Највећи

дио материјала је тако настао. Поред тога, нешто грађе потиче са разних

скупова, као што су: прела, свадбе, гозбе, славе, сајмови, па чак и

сахране.

Осим непосредног записивања у свеске користио сам се понекад

и магнетофоном. Тада сам за информаторе обично узимао најбоље при

повједаче. А кад сам прикупио довољно грађе, било биљежењем у

свеске било снимањем помоћу магнетофона, направио сам на основу

ње посебан упитник, који сам попунио на осам пунктова Босанске кра

јине: Трнинић-Бријег (Дрвар), Орашко Брдо (Бос. Петровац), Велика

Рујишка (Бос. Нови), Доњи Јеловац (Бос. Дубица), Ламинци (Бос. Гра

дишка), Стричићи (Бања Лука), Буснови (Приједор) и Горња Саница

(Кључ). На тај начин сам могао прецизније да одредим правац и ширину

простирања појединих изоглоса.

Рећи ћу нешто и о свом приступу испитиваним особама, или још

ближе: како сам стварао атмосферу повољну за испитивање говора.

Томе проблему сам посветио велику пажњу због тога што информатор

треба за вријеме испитивања да се понаша природно и без оног непријат

ног осјећања да пред собом има странца, особу која се од њега разликује

по говору, начину одијевања и много чему другом. Да бих био ближи

онима који ми дају језичке податке, трудио сам се да говорим као и они,

да ми одјећа и обућа не одударају много од њихове, да ми понашање

буде слично њиховом, једном ријечи, да не штрчим много у њиховој

средини. Много ми је помогло и то што сам у родноме мјесту провео

првих шеснаест година живота, а и касније, као гимназијалац и сту

дент, боравио сам у њему за вријеме школских распуста. У родноме

селу Трнинић-Бријегу (код Дрвара) почео сам доста рано да се бавим

народним спортом, бацањем камена с рамена, и народном музиком, сви

рањем у свирале (двојнице). То спомињем због тога што сам се касније,
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на својим дијалектолошким путовањима, помагао спортом и музиком,

који су у овоме случају играли неку врсту посредника између мене и

мојих информатора. Ево како је то било. У многим крајишким мјестима

још се задржао обичај да се на сајмовима момци надмећу у бацању ка

мена с рамена. Понекад сам и ја учествовао у тим надметањима, и био

међу првима, што је било од значаја за мој рад, јер су ме на тај начин

посматрачи из оближњих села већ упознали и за њих нијесам послије

представљао странца. А што се тиче народне музике, могу рећи да ми је

доста помогла. За вријеме дијалектолошких путовања стално сам носио

у торби, поред најнеопходнијих ствари, и свирале, које сам врло често

показивао старијим људима. Они би се обично насмијали кад би их

видјели и, уколико би умјели да свирају, узимали би их од мене и по

чињали да изводе народне мелодије. Ако они нијесу били свирачи на

свиралама, онда сам ја свирао чобанске мелодије из околине Дрвара.

Пет-шест минута изворне народне музике, било да је изводи мој саго

ворник било ја, стварало је атмосферу врло повољну за испитивање на

роднога говора. Саговорник је био доброг расположења и разговарао

је са мном отворено, без устезања, као са својим старим познаником и

пријатељем. Говорио је онако како говори са својим сусједима, неуси

љено, и не покушавајући да употребљава типичне „грађанске“ језичке

форме. Са сигурношћу се може тврдити да је овако скупљен материјал

заиста изворан и да представља добру основу на којој ће почивати зак

ључци о карактеру крајишких ијекавских говора.

18. Терен западне Босне прилично је тежак за проучавање, осо

бито онај дио који насељавају ијекавци. То су планински крајеви са

врло лошим путевима, а понекад и безводни. Села су често далеко од

градова па је испитивач обично лишен удобног смјештаја, квалитетније

и разноврсније исхране и боље хигијене. Међутим, све те тешкоће лакше

се подносе кад се на сваком кораку наилази на гостопримство Крајиш

ника. Кад бих наводио имена свих оних који су ме лијепо дочекали,

који су ми, у границама својих могућности, помогли на било који начин,

био би то подугачак списак. Умјесто тога, најтоплије им се захваљујем,

увјерен да им се никада нећу моћи потпуно одужити.

19. У овоме раду се даје опис само ијекавских говора западне

Босне. А то значи да описујем језик углавном православног станов

ништва. Муслимани најчешће говоре икавски, а тако већином и като

лици, којих има знатно мање од муслимана и православних (католици

у градовима обично су ијекавци). Према попису становништва из 1971.

године (Статистички билтен 727, који је издао Савезни завод за ста

тистику — Београд, април 1972) излази да у општинама: Бања Лука,

Бихаћ, Велика Кладуша, Цазин, Бос. Градишка, Бос. Грахово, Дрвар,

Бос. Дубица, Бос. Крупа, Бос. Нови, Бос. Петровац, Кључ, Приједор,

Сански Мост и Лакташи има укупно 749.680 становника, од чега Срба

381.511, Муслимана 281.990, Хрвата 66.168, Југословена 9.615. По

општинама би то овако изгледало: Бања Лука има укупно 158.736, од

чега 92.465 Срба, 24.268 Муслимана, 33.371 Хрват и 4.684 Југословена;

Бихаћ укупно 58.185 становника, а од тога 12.096 Срба, 37.325 Мусли
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мана, 6.824 Хрвата и 1.133 Југословена; Велика Кладуша укупно 36.079,

и то Срба 2.845, Муслимана 32.110, Хрвата 742 и 191 Југословен, Цазин

укупно 45.468, Срба 1.196, Муслимана 43.880, Хрвата 175 и 51 Југо

словен; Босанска Градишка укупно 53.581, Срба 35.038, Муслимана

12.688, Хрвата 4.415 и Југословена 415; Босанско Грахово укупно 10.555,

Срба 10.100, Муслимана 14, Хрвата 364 и Југословена 37; Дрвар укупно

20.064, Срба 19.496, Муслимана 213, 141 Хрват и Југословена 74; Бо

санска Дубица укупно 30.384, Срба 23.989, Муслимана 5.114, Хрвата

717 и 403 Југословена; Босанска Крупа укупно 50.856, Срба 18.230,

Муслимана 31.842, Хрвата 286 и Југословена 239; Босански Нови укупно

41.216, Срба 28.328, Муслимана 11.625, Хрвата 640 и Југословена 366;

Босански Петровац укупно 18.597, 14.941 Србин, Муслимана 3.315,

Хрвата 76 и Југословена 154, Кључ укупно 39.966, Срба 23.892, Мусли

мана 15.226, Хрвата 534 и 131 Југословен; Приједор укупно 97.894,

Срба 46.487, Муслимана 39.190, Хрвата 8.845 и Југословена 1.458;

Сански Мост укупно 62.102, Срба 30.422, Муслимана 24.839, Хрвата

6.307 и Југословена 195, Лакташи укупно 25.997, Срба 21.986, 341 Му

слиман, 2.731 Хрват и Југословена 84.

Уз ове податке иду и двије напомене. Прво, Југословени спадају

у једну од подгрупа лица која се нијесу национално изјаснила. Друго,

из наведених бројки не види се колико има сеоског а колико градског

становништва у једноме мјесту, нити се зна да ли становници једне на

ционалности живе у граду или на селу, или и у граду и на селу. Ово је

важно због тога што је за дијалектолога релевантно сеоско становништ

во. Колико бројке могу да заведу испитивача, види се из сљедећег

примјера: према попису из 1971. године у дрварској општини има, поред

Срба који су далеко најбројнији, и нешто Хрвата, Муслимана и Југо

словена, па би се рекло да у околини Дрвaра живе и икавци, што ни

у ком случају није тачно. Наиме, припадници других нација налазе се

у граду и у појединим радним организацијама (заједно са Србима), а

никако по селима. То су махом досељеници који говоре, или настоје

да говоре као већина, тј. ијекавски.

На терену западне Босне посјетио сам укупно 94 мјеста. Све су то

чисто православна села, осим неколико мјешовитих (нпр. Бјелај код

Петровца, Чапље код Санског Моста, Брезичани код Приједора,

Поткалиње код Бос. Крупе, Горњи Будељ код Кључа — свуда су пра

вославни помијешани са муслиманима). Нијесам се једнако задржавао

у свим селима: негдје сам провео само неколико сати, а негдје неколико

дана. То је зависило од значаја који сам придавао одређеном пункту

и од услова за рад на терену. Поред тога, да бих тачније одредио однос

ијекавског и икавског изговора у Крајини, биљежио сам, гдје сам год

имао прилике, и говор муслимана и католика.

20. Мој рад на терену финансирао је Институт за српскохрватски

језик у Београду. Скраћивањем радног времена у Институту и потпуним

ослобађањем од текућег посла за извјестан период омогућено ми је да

највећи дио материјала средим и да довршим писање дисертације. Због

тога се најтоплије захваљујем свим члановима колектива ове научне

установе.
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На овоме мјесту захвалио бих се и проф. др Павлу Ивићу и проф.

др Асиму Пеци, члановима комисије пред којом сам бранио докторску

дисертацију, који су ми драгоцјеним напоменама помогли да поправим

и допуним текст приликом припремања за штампање.

Захвалност дугујем и онима који су ми пружили помоћ у технич

кој припреми рада: Персиди Мишић, Миливоју Поповићу, Радоју

Симићу, Димитрију Стефановићу и Славку Дешићу.

СПИСАК ПОСЈЕЋЕНИХ МЈЕСТА И ЊИХОВИХ СКРАЋЕНИЦА

Б. — Бравско оближње веће мјесто Бос. Петровац

Бас. — Бастаси 52 Дрвар

Бб. — Босанска Бојна 55 Велика Кладуша

Бе. — Бенаковац 55 Бос. Крупа

Би. — Бистрица 55 Бос. Градишка

Бј. — Бјелај 55 Бос. Петровац

Бм. — Бронзани Мајдан 55 Бања Лука

Бо. — Божићи 55 Приједор

Бр. — Брезичани 55 Приједор

Бу. — Буковача 55 Бос. Петровац

Буд. — Будељ (Горњи) 55 Кључ

Бук. — Буковац 55 Бос. Градишка

Бус. — Буснови 55 Приједор

Буш. — Бушевић 55 Бос. Крупа

B. — Врановина 55 Бос. Петровац

Ва. — Вакуф 55 Бос. Градишка

Вж. — Велика Жуљевица 55 Бос. Нови

Вид. — Видово Село 55 Дрвар

Вр. — Врточе 35 Дрвар

Вра. — Врањска 55 Бос. Крупа

Врб. — Врбљани (Доњи) 55 Кључ

Врт. — Врточе 55 Бос. Петровац

Вру. — Велика Рујишка 55 Бос. Нови

Г. — Говедарница 55 Бос. Крупа

Гр. — Грмуша 55 Бос. Крупа

Гра. — Градина 55 Приједор

Грд. — Грдановци 55 Сански Мост

Груб. — Груборски Наслон 55 Дрвар

Д. — Дринић 55 Бос. Петровац

Дj. — Доњи Јеловац 55 Бос. Дубица

Дл. — Доња Ламовита 55 Приједор

До. — Доњи Орловци 55 Приједор

Дрв. — Дрвар-Село 55 Дрвар

Ж. — Жупа 55 Дрвар

Жу, — Жупица 55 Дрвар
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З.

Заг.

— Зебе оближње веће мјесто Бос. Грахово

— Заглавица 55 Дрвар

— Ивањска >> Бос. Крупа

— Јасеница 55 Бос. Крупа

— Јакуповци 55 Бања Лука

— Крњеуша 55 Бос. Петровац

— Казанци 35 Бос. Грахово

— Кесићи 35 Бос. Грахово

— Комленац 55 Бос. Дубица

— Лусићи 55 Бања Лука

— Ламинци (Сређани, Дубраве) 55 Бос. Градишка

— Мелина 55 Бања Лука

— Матавази 55 Бос. Нови

— Мало Двориште 55 Бос. Дубица

— Миљевци 55 Сански Мост

— Мокроноге 55 Дрвар

- Мрђе 55 Дрвар

— Нуглашица ** Бос. Грахово

— Награђе 55 Дрвар

— Очигрије 55 Дрвар

— Орашко Брдо 55 Бос. Петровац

— Оштра Лука 55 Сански Мост

— Орловача 35 Приједор

— Осредак 53 Цазин

— ОТИШ 55 Сански Мост

- Подић 55 Дрвар

— Пећи 55 Бос. Грахово

— Перван 55 Бања Лука

— Петриња 55 Бос. Костајница

— Пеуље 52 Бос. Грахово

— Подбрина 55 Дрвар

— Подови 53 Дрвар

— Прекаја 55 Дрвар

— Поткалиње 22 Бос. Крупа

— Пуцари 55 Бос. Дубица

— Ресановци 53 Бос. Грахово

— Радманићи 55 Бања Лука

— Радосавска 55 Бања Лука

— Рибник Горњи 55 Кључ

— Рибник Доњи 55 Кључ

— Радић Мали >> Бос. Крупа

— Суваја 55 Бос. Петровац

— Саница (Горња) 55 Кључ

— Сводна 22 Бос. Нови
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См. — Смољана

Ст. — Стјењани (Велике)

Стр. — Стричићи

Су. — Суботица

T. — Тавија

Тиш. — Тишковац

Тр. — Трубар

Трн. — Трнинић-Бријег

Ту. — Турјак

У. — Усорци

Х. — Хашани

Хр. — Хргар

Ч. — Чапље

III. — Шајиновац

Шип. — Шиповљани

55

оближње веће мјесто Бос. Петровац

Бихаћ.

Бања Лука

Бања Лука

Бос. Костајница

Дрвар

Дрвар

Дрвар

Бос. Градишка

Сански Мост

Бос. Крупа

Бихаћ.

Сански Мост

Дрвар

Дрвар
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фонетика

1. ВОКАЛИЗАМ

21. Фонолошки вокалски систем западнобосанских ијекавских го

вора састоји се из пет основних српскохрватских фонема. Артикулација

тих вокала најчешће је као и у нашем књижевном језику, затвореност

односно отвореност је доста ријетка појава. Оно чиме се овај вокализам

нарочито разликује од књижевног, јесте честа супституција и редукција

вокала, који на тај начин знатно губе од своје фонолошке вриједности.

Под којим условима то бива и како се који вокал понаша, видјеће се

из наредног излагања.

1) Вокал а

22. На читавом терену Босанске крајине може се понекад чути

мало затвореније а. Такав изговор имамо и кад је тај вокал под акцен

том и кад није, и кад се налази уз сонанте и уз консонанте. Тешко је

утврдити у којим позицијама је ова појава чешћа, а није лако ни пока

зати да ли је степен затворености вокала а исти у свим положајима у

ријечи и у свим крајевима западне Босне. Због тога, а и због далеко

бројнијих примјера у којима се а изговара као и у књижевном језику,

нећемо ничим посебно обиљежавати затвореност тога вокала. У вези

с овим напоменућемо да и Д. Петровић биљежи ову појаву за змијањски

говор, али само за дуго а.“

23. У неким случајевима затварање вокала а је ишло дотле да је

Долазило до преласка у о:

Гдстова ж. име, Наг, Госпови Трн, долеко Трн, Ма, Ја, Ту,

Пе, И, Мр, Буш, Стр, Бус, есом Д, Трн, забовити се Р, једво Дрв,

Наг, Рм, Пу, Ко, Ја, Бб, једво Ту, јесом Рад, Ла, Стр, Бус, ливода

Трн, У, Рм, Об, Вру, Дј, Стр, Бус, Са, по лавода Бј, ливбда К,

Са, по ливодами Рм, ливодами Вра, ливоде Заг, Дрв, П, У, Ор, Ко,

* Петровић, Змијање, 29–30.

3. Српски дијалектолошки зборник
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ливоде Мок, Вр, по лаводи Б., Лаводица топ., Трн, ливоду Дрв,

Под, Шип, Ст, нијесом Мок, Дрв, Бук, Ва, И., Ма, Об, Вру, Дј, Стр.,

Бус, нисом Ла, деом Бе, И, Пу, Ту, Буш, Об, Вру, Стр, осомдесет

Ж, Б., М., дипова Мр, дипове По, Дрв, дитову Заг, Под, Вр, И, по

ддтова се Рг, поло Прекаје Шип, половдда Рм, у поло самбеа Козарца

Ту, расода Р, расодник Дрв, расодници Р, седом Вид, Трн, седом

десет Заг, Буш, Б, Вру, Стр, Бус, Трн, седом-дсом Мок, слабо сом

прискочијд Вр, да што сом Мок, унда сом бијо Дрв, ку-сом ја ишб

Ж, јадан ти сом! Ж, признај да сом јачи Р, ја сом дошб Су, ја сом

казб Су, ја сом се смрзб Т, ја сом Пу, днда сом казб Ва, ја сом бијо

мдмак Рад, зато што сом са сином Рад, ćyтро Р.

Стране ријечи: Долматинац Бас, Грд, Долматинаца Грд,

кобанице Р, кобанца Буш, кобанце М, Рг, у кобанци М, кобанцу Рад,

кднок Буш, концеларија Бб, концеларију Буш, митрољежиија Ж,

митрољеза Ту, митрољеза Жу, митрољезе Хр, митрољези Са, Бб,

са митрољезом Са, митрољесци Хр, Омерика К, Су, Омериканци

Су, у Омерики Трн, католички пратор Бас, пушкомитрољесца Хр.

Из наведених примјера види се сљедеће:

1) Вокал а се замјењује вокалом о у неакцентованим слоговима.

Имамо овај однос секвенци: пав:пов, дал:дол, сам:сом, бав:бов, ва:во,

каб:коб, нак:нок, кан:кон, вад:вод, раљ:рољ, ам:ом, тав:тов, ла:ло,

пар:тор, сад:coд, дам:дом, ра:ро.

2) До замјене а фонемом о долазило је неки пут и због могуће аси

милације према о (понекад и у из претходног слога. Промјена а у о

у секвенцама сам, нак, кан, ам, дам може се протумачити утицајем на

залног изговора сонаната м и н.

3) Овај феномен је обухватио и наше и стране ријечи.

4) Поједине секвенце у којима ах о немају велику ареу, али ако

се промјена посматра у цјелини, онда се може рећи да је њом обухваћена

читава западна Босна.

24. Јављање о мјесто а може бити и аналошког поријекла: догођаји

У, догођаја Б (према догддити се и сл.). Овдје је и асимилација према

претходном о била од извјесног значаја.

25. Можда је аналошким путем настало о и у страним ријечима:

митрдљеc По, П, Вр, Ж., Ј., Бб, митрдљез Су, Пет, митрдљеске пушке

Хр, пушкомитрдљéc Грд, гдје је о под акцентом и могло је доћи из

облика у којима је оно неакцентовано (митрољеза, митрољезу и сл.).

Наравно, ове ријечи могле су бити примљене у деформисаном

облику.

26. Збирни бројеви двонестеро Вр, Ст, Об, Трн, трбнестеро

представљају посебан случај. Ту је о (акцентовано) добивено асими

лацијом у вокалској групи oе (двојенестеро- двоенестеро). У ствари,

ријеч је о промјени оeo-б. Вјероватно је према овим бројевима форми

рано и једунестеро Вр. Ову појаву међу збирним бројевима забиљежио

сам само у југозападном дијелу Босанске крајине.
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27. Супституција вокала а вокалом о, о којој је било ријечи у т.

23, није досљедно спроведена у западнобосанским ијекавским гово

pима, што потврђује велики број примјера:

Американац Пе, Американци Трн, Америки Под, у Америки

Буш, Америку Мд, у Америци Пе, Бр, Пу, Бј, далеко Под, Ма,

Врб, Н, Ст, Грд, Св, Буш, Ла, Са, Трн, Далматинац Б, Бб, Ту,

Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, Далматинаца У, И, Об, Стр.,

Трн, Далматинаца Вру, Далматинаца Дj, Ла, Бус, Са, Далматинче

вок..., Вру, есам Бу, Бб, Трн, јесам Ка, Рад, У, М., Буш, Об, Вру,

Дј, Са, кабанцу Врб, у канцелари Бј, канцеларија Трн, ливада Лa,

ливаде Вра, митраљеза Врб, Трн, митраљези Рм, нијесам Мок, Трн,

П, Б, Бу, Х, Св, Пер, Бј, Врб, Ч, Грд, Пет, Бб, И, Ко, Ос, Рад, Сa,

дcам Трн, Под, Ра, Бм, Гр, Рг, Рм, Хр, Ст, Грд, Ор., Bж, Ма, Бј,

Т, Буш, Дј, Ла, Бус, Са, осамдесет Рм, Бј, М., Ра, От, Бб, Ос, Т.,

Буш, пола мектера Врб, у пола шест Ми, пола тунела Буш, ра

садник Буш, ја сам ишла Вид, ја сам се заклела Р, ја сам доћерб

Ј, ја сам детб Су, ка-сам доша доље Бб, седам Заг, Тр, К, Мр,

Пе, См, Св., Бб, Су, Рм, И, Врб, Ст, Дл, Ту, До, Ко, седамдесет

Мок, Шип, Пе, Ка, Ва, Об, Дj, Ла, седам-дсам По, ćyтра Бе, Вж,

От, Рм, Гр, Бј, Ч, Гра, Пу, Ко, Ја, Т, И., Бук, Бб, Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, Са, Трн.

И примјери из т. 25. и 26. могу се јавити с акцентованим а:

митраљеc Р, Трн, пушко-митраљес Су; дванестеро Дj, Лa,

Стр, Бус, Трн, дванесторо Грд, Вру, Сa.

28. О преласку а у о у крајишким говорима писали су и други.

Тако је још Решетар забиљежио ливода у Пећима (Бос. Грахово),“ а у

најновије вријеме Д. Петровић опширно говори о овој појави у зми

јањском говору.“ Његов материјал се углавном слаже с мојим, а је

дина већа разлика је у том што он у облицима глагола јесам и бројева

седам, осам (седамдесет, осамдесет) поред јесом, нијесом устб сом, седом,

дсом, седoмдесет, осомдесет биљежи и рекла сум, нисум, седум, седумдесет,

осумдесет. Ове друге облике (рекла сум), у којима је затварање вокала

а ишло преко о све до у, нијесам имао прилике да забиљежим ни у зми

јањском ни у осталим крајишким говорима.

Има још доста говора који знају за појаву ахо или уопште за

затварање а, и то обично под сличним или истим фонетским условима

који важе за Босанску крајину. Тако је у Ливањском пољу“, у околини

Јајца“, у варешком“ и источнохерцеговачком говору“, у Кореници“, у

Посавини“ и другдје.

* Rešetar, Štok, 101.

* Петровић, Змијање, 31—33.

* Čustović, Livno, 109.

* Павловић, Јајце, 109—110.

* Žuljić, Vareški, 40.

* Пецо, ГИХ, 35—36.

* Lastavica, Korenica, 754—755, 760.

* Ivšić, DРG I, 180.

3*
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29. Вокал а може да се затвара у правцу е, тако да долази и до

потпуне супституције тим вокалом:

Дамјен Заг, Трн, Шип, Дамјеновића Наг, икеда В, шљеда

Трн, пљеде Груб, Под, Мок, на иледе Дрв, пљеду Буш, Нагређе

Дрв, Трн, у Нагређу Трн, некеда Бас, Бј, Рм, никеда Тиш, Дрв,

По, В, Рм, никет Вид, Мок, ноћес Дј, Ла, Стр, Бус, нућеc Трн,

нућеске Трн, дбјењло се Под, Трн, Обрет Трн, Наг, Под, поета

Трн, поета Ш, пријетељ Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, пријетеља Дј,

Ла, Трн, Бус, пријетеља Стр, пријетељи Бј, пријетељима Дj,

Лa, Бус, пријетељима Трн, с пријетељима Дj, Трн, са пријетељима

Ла, с пријетељима Стр, са пријетељима Бус, о пријетељима Дj, Лa,

от-пријетељима Трн, о пријетељима Стp, Бус, пријетељица Наг,

пријетељом Стр, с пријетељом Трн, Бус, са пријетељом Дj, Лa,

Стр, пријетељу вок, Вр, Трн, Дj, Ла, Стр, Бус, устеша Ж, усте

шеми Су, ćyтре Гра. 1

Стране ријечи:

а) армен Ж., Вру, з-бетеријом Врб, вантезирб Ж, гермуника

= хармоника, Мок, актера Ка, Мајдена топ., Шип, метријал Тр,

б) децембер Рг, децембера Гра, километера Д, километера Св,

Ра, километера Бо, Бук, километера До, километере Б, маневер

Жу, пола мектера Врб, метер Ма, Бб, десет метер Врб, метера

Вид, М., С, Дрв, Бм, Ра, Рд, Врб, Са, Ми, Ва, два метера Ту,

метера Трн, Б, Мок, Вр, Под, См, Бм, Рг, Мд., Бо, Ту, Бб, минис

тера Бб, министера Бб, министере Ор, новембер Рг, дктбмбер Рг,

септембера Пу, у септемберу Рг, Ко, с целиндерима Дрв, цилиндера

Мд, цилиндера Вр.
-

До преласка вокала а у е долази у неакцентованим слоговима.

Понекад се чује глас који се налази на средини између а и е, али тај

прелазни степен нијесмо посебно обиљежавали.

У нашим ријечима а прелази у е најчешће иза палаталних ј, љ

и ћ. У таквим случајевима ријеч је о промјени а-е путем асимилације.

У страним ријечима под б) е је могло бити преузето непосредно

из изворног, њемачког облика: der Dezember, der Kilometer, das Manó

ver, der Meter, der Minister, der November, der Oktober, der September,

der Zylinder. Мјесто тога е у књижевном језику стоји непостојано а,

које се у одговарајућим облицима губи, насупрот облицима са е, које

остаје у свим падежима.

30. Ако је а акцентовано, онда имамо знатно мање примјера ње

гове супституције вокалом е. Ту су, прије свега, наше ријечи: будалеш

тина Трн и сутрeдaн Л, Ја, Ор, Пет, Рад, Бук, Ту, Би, Ко, Грд (уко

лико није добивено према већ наведеном ćyтре), а затим и стране ријечи:

жендара Ка, жендари Ка, метерп Бас, И (можда према облицима у

којима то е није било под акцентом), пљачкају Трн, пљачкали Вр, Грд,

пљечкати П, Врб, пљечке П, прексу Св.
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У будалештина ријеч је о суфиксу -éштина. У облицима глагола

пљачкати и именица пљачка и пракса групе ља и ра дају ље и ре, а у

жендари огледа се утицај страних језика (в. т. 219, одјељак 7).

31. Лексема врабац има увијек ре: вребац Тиш, Тр, Пљ, Врб, Са,

Ма, Бб, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Вребац презиме, Ко, вребаца

Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Вребаца Ко, врелца Ва, Врепца Ко,

вретци Мд, врепцу И. Само код млађих, писменијих Крајишника чује се

врабац, што је несумњиво новија појава, дошла путем школе, новина,

радија или на који други начин.

Глагол расти (и с њим сложени) не зна за ре:

нараста Трн, Об, нарасте Трн, Ј, Св, нарасти Трн, Об,

нарасти Вру, Су, нарастб Вру, Ч, Пр, раста Об, Трн, расте

Трн, Д, Об, Вру, Рм, Дj, Ла, Стр, Бус, расти Трн, Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Су, Бус, растб Дј, Ла, Стр, Бус, Пр;

ддрасли До, зарасте К, P, Трн, зарастб Шип, израсти Трн,

нарасла Ј, Ра, нарасло Ма, дорастб Ја, подраста Бј, подрастб У,

Рад, порасту Рм, прерасло Су, прдрасте БM, расту Под, Трн,

узраста Врт, узрасто И. --

Увјеравали су ме у Ка да се у предјелу Пеуље — Црни Луг — Ка

занци (југозападни дио Босанске крајине, између Бос. Грахова и Ливна)

говори рести, наресло (као и дит, невиста), али ја нијесам успио да то

забиљежим. Облици са ре су могући, а ако их има, дошли су свакако из

икавскога говора католика из околине Бос. Грахова (поријеклом из

Далмације), код којих сам забиљежио: наресло, ресте. Не смије се,

наравно, заборавити ни чињеница да и у западној Херцеговини налазимо основу рест-. м

32. Супституција вокала а вокалом е у навођеним примјерима (т.

29. и 30) није апсолутна. То показују ови примјери:

иљада Об, Дj, Ла, Стр, Бус, Ж, Ра, иљада Мок, Д., Под,

Вр, См, Пе, Ка, Св, Ј, Гр, Бм, Врб, Са, Дл, Мд, Би, Ту, Буш,

Бј, иљаде Рм, Буд, Ч, От, Ту, иљаду Вр, Пр, Су, В, Рад, Пет, Буш,

Вру, некада Трн, Под, М., Рад, Т, некат Пу, никад Буш, Рад,

никада Бас, Трн, Буш, Рг, Мд, никат Тиш, Мок, Под, Врб, Би,

Буд, ноћас Об, Вру, ноћаске Са, дбрад Трн, дбрада Мок, у поја

тама Рг, пријатељ Пљ, Т, Об, Вру, пријатеља Мок, пријатеља

Тиш, Об, Вру, пријатељи Пу, Грд, Т, Ма, пријатељима Об, с

пријатељима Об, о пријатељима Об, пријатељица П, пријатељма

Вру, с пријатељма Вру, о пријатељма Вру, са пријатељом Вру,

пријатељу вок..., Об, Вру, Жу, Дрв, Ма, усташа Ст, Ва, Бр, Пет,

Буш, усташа Гр, Грд, Бб, Хр, У, усташама Мд, усташами Су,

усташе Жу, Под, Хр, Бј, Пе, Бе, Л, Су, Рм, Дл, Бо, Бб, Врб, Ту,

усташу Ос, ćyтра (в. т. 27, код те ријечи);

дрман Врб, Буш, Наг, Об, Дj, Ла, Стр, Бус, Са, дрмана Ја,

на арману Врт, Врб, батерија Трн, матријал Вр, Р., Рм, Pд, У,

матријала Бб, Трн,
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децембар Ма, Трн, децембра Трн, километар До, километар

Бук, Бб, километара Рм, Ма, От, килдметара Х, километра Трн,

метар Трн, метара Под, Вож, Буд, З, Пр, И, Грд, метра Трн,

министар Трн, министри Трн, септембар Трн, у септембру Трн,

ćутрадан Буш, Врб, Бб, Трн, жандар И., Ст, жандар Трн,

жандаре Ту, жандари Ма, жандари Врб, Рад, Буд, Бр, Ко, Т,

пљачка Трн, пљачкали Трн, пракса Трн, праксу Трн.

Могли бисмо навести још материјала, али је и ово довољно да

покаже колико промјена ах-е има релативан карактер.

33. О промјени ахе говори се и у Петровићевом раду о змијањ

ском говору.“ Наведено је доста примјера, међу њима и они са пре

лазним гласом а: дбала, Јовањдан, у наћвама итд. -

И други говори знају (у знатно мањој мјери) за ову фонетску по

јаву. Тако је Ј. Вуковић у Пиви и Дробњаку биљежио: до ја“њета,

за ја“ретом, узбчес, узбчешњи,“ а проф. А. Пецо у источној Херцего

вини: дбјењити се (поред дјањити се), ноћеc, узбЧес, у пљечки, пљачкало

се, аперат“ (слично и у јекавским оазама у западној Херцеговини“).

Срби ијекавци у Ливањском пољу имају јеčem, prevoslavni,“ а и у

фојничком говору се чује рri(ј)еше!j.“

Писано је и о промјени рас-ре. О томе је посебно писао проф.

Павле Ивић у чланку Рromena ra - re u srpskohrvatskim govorima

(Ivić, Promena, 383—393). Он најприје износи шта су рекли поједини

аутори, а онда, прије него што да свој одговор на ово питање, на основу

дотад познатог материјала утврђује три зоне: у првој су говори у којима

се промјена ра-ре јавља у три случаја, враб-, раст- и крад-, у другој

су говори у којим постоји вреб- и рест-, али само крад- и у трећој зони

су говори гдје је ова промјена заступљена само у коријену вреб-. Зона I

(вребац, рестем и кредем) обухвата средњи Јадран, затим острва на сек

тору Шибеник — Задар и најзад јужну и западну Истру и масив Ћића

рије на сјеверу, као и покрајину Молисе у Јужној Италији. То су, у

ствари, икавски и чакавски говори. Зони II (вреб-, рест-, али крад-)

припадају најјугоисточнији чакавски говори, чакавски екавско-икавски

говор острва Лошиња и Суска и штокавски, обично икавски говори у

залеђу зоне I: на далматинском копну, у централној и западној Херце

говини и у сусједним југозападним дијеловима Босне и у јужној Хрват

ској. Зона III (само вребац) је највећа. У њу је укључен велики број

сјеверозападночакавских говора, као и штокавске области сјеверно од

зоне II, и то у Босни, у Славонији и у Бачкој код Буњеваца који су

поријеклом из динарских крајева.

* Петровић, Змијање, 33—35.

* Вуковић, ПД, 8—9.

* Пецо, ГИХ, 33–35.

** Пецо, Западнохерц., 282.

* Custović, Livno, 101, 109.

** Brozović, Izvještaj, 432.
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Источно и западно од арее коју заједно чине зоне I, II и III пo

стоје говори који не знају за промјену ра-ре. То су дубровачки говор,

говори на територији Црне Горе и Србије, а на западу чакавски говори

истарских старосједилаца, као и кајкавски говори.

На крају чланка, послије анализе примјера из народних говора и

из историјских споменика, Ивић закључује: „promena ra - revršena je

u dubokoj starini u većini čakavskih i većini zapadnijih štokavskih govora

zahvatajući dugo predakcenatsko a, a održala se u onim primerima čije

paradigme nisu sadržale mnogo oblika koji bi se svojim akcenatskim prili

kama protivili procesu“ (стр. 393).

Новији материјал из дијалеката употпуњује слику у појединим

говорним зонама. Из рада проф. А. Пеце Говор источне Херцеговине

(Пецо, ГИХ, 34) сазнајемо да се поменута II зона (вребац, рести) протеже

и на источну Херцеговину, а из Петровићевог материјала за змијањски

говор (стр. 30) и мога материјала за читаву западну Босну (укључујући

и Змијање) види се да крајишки говори православног становништва

припадају, као и икавски говори Крајине, зони III (постоји вребац,

а код икаваца шћакаваца и ребац — према обавјештењу проф. Асима

Пеце, али нема рестем и кредем).

На проблем преласка ра у ре осврнуо се послије Ивића Асим Пецо

(Пецо, Западнохерц., 282—283). Он каже: „Мада мишљење проф.

Ивића уноси нове моменте у питање постанка овога фонетског феномена

у српскохрватској фонетици, не изгледа ми да је и оно скинуло питање

промјене групе ра у ре са дневног реда. Можда би у вези са овом про

блематиком требало указати и на једно начелно питање — питање жа

pишта ове фонетске појаве, тј. требало би одредити, на основу писаних

докумената, подручје гдје се ова појава зачела — да ли на чакавском

или на икавско-штокавском подручју. Има индиција које упућују на

њено штокавско поријекло“.

Слажемо се с тим да има још неријешених проблема у вези са

промјеном ра-ре и да ће жариште ове појаве бити познато тек кад се

добро проуче сви писани документи. И уз ово начелно постављамо једно

конкретно питање: ако су крајишки ијекавски говори херцеговачког

типа, херцеговачког поријекла, зашто је у крајишким говорима вребац,

а у херцеговачким и вребац и рести? Тешко је дати поуздан одговор.

Не зна се да ли су преци данашњих Крајишника понијели из Херцего

вине вребац и рести, па касније, самосталним развитком или под утица

јем старосједилачког становништва, задржали само вребац, или никада

нијесу ни имали рести.

2) Вокал о

34. Овај вокал, кад није под акцентом, понекад прелази у е. За

биљежио сам од наших ријечи само Богдре“шу Буш, Богдре“уа Трн,

а од страних препаганда Су, деректер Вж, директер Бус. Ова

појава може да се објашњава код наше ријечи и као резултат дисими

лашионог процеса (избјегавање понављања вокала о), а код страних
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ријечи као посљедица непрецизног изговора (тим прије што се јављају

примјери без супституције: пропаганда Трн, директор Вру, Ла, Стр,

директор Дј, деректор Ор.

35. Именице гроб и гробље најчешће су са секвенцом ро:

грдб Вру, Дј, Ла, грдб“ Стр, Бус, грди Об, Трн, грдба Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, по грдбу Трн, грббље Трн, И., Бе, От,

Врб, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, на грббље Т, у грббљу Са, грббља

Вр, Трн, Су, М., Сa. - -
|-

Само једном сам забиљежио гребље Пљ, и то у југозападном дијелу

Босанске крајине, у околини Бос. Грахова (тамо гдје је могуће да по

стоји и рести — в. т. 31). Ту је утицај католика икаваца несумњив,

пошто сам код њих биљежио: греп, гребље. Наравно, то се може сматрати

и остатком старијег стања, због тога што и у Херцеговини, одакле су

дошли Крајишници, имамо греб, гребље (поред грдб, грдбље) (в. т. 37,

напомена 19).

У западном дијелу Крајине гроб може да има и пренесено значе

ње, да означава стару, изнемоглу особу: старт је грдб да не мере већи

Пт. У томе значењу појављује се и секвенца ре: два два стара греба

Под, покупи ово нас старије гребдва Гр, стари греп Врт. Примјери пока

зују да је некад у овим крајевима било у употреби греб и у основном

значењу те ријечи. Ова појава је врло интересантна за семантику нашега

језика. Један облик дублета, онај са секвенцом ро, узет је за изражавање

основног значења (понекад и пренесеног), а други, са секвенцом pe,

само за исказивање пренесеног значења. На тај начин је сачуван дублет,

али је дошло до извјесног семантичког диференцирања између њего

вих облика.

36. Префикс про јавља се каткад као пре:

нас седам презва Врб, днда кад је нас презвало коп су мдгли

ићи за Њемачку Ту.

Примјери са про су: прозва Трн, прозвали Трн, прозивати Ту, Трн.

37. И Д. Петровић је забиљежио промјену о-е у змијањском

повору и навео нешто више материјала него ја. Поред Богдредица, које

сам и ја записао у сличном облику, помиње и: вукеви, јечмеви, здбеви,

днега, Мијељдан и сл.“ Он наводи велики број примјера за промјену

ос-д (народ“, поток и сл.),“ али тај прелазни степен ја нијесам биље

жио у крајишким говорима.

Још неки говори знају за прелазак вокала о у е или за његово

помјерање у том правцу. У говору Срба ијекаваца у Ливањском пољу

постоји опoga,“ а у источној Херцеговини: телакб, телакбме, чајек.

Ту су и дублети грдб:греб, грдбље:гребље.“

** Петровић, Змијање, 38—39.

** Нав. дјело, 38.

* Čustović, Livno, 109.

** Пецо, ГИХ, 37, 38.
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38. Неакцентовано о може да се супституише вокалом а:

ета ти га црна ђавола! Под, има поп кадијаницу Пе, наслан

за стдку Трн, у Грубдрском Наслану Трн, Слабддан Трн, сутан

Буш, така ми бдга Бј, И, Ма, така ми бдга, не мугу Дрв.

Стране ријечи: --

апатека Ј, аперација Пу, атерисб се Пу, апозиција Мок,

кумару — комору, П, Под, кунаба = коноба, Шип, палете = епо

лете, Шип, палитика Ј, сабатажа Ж, сатуна = сотона, Груб.

Стране ријечи имају каткад а и кад оно замјењује акцентовано о:

тратоваре Дрв, фaерцак = упаљач, И, Трн (према њем. Feuerzeug).

39. Промјена ос- а у крајишким говорима није досљедно спрове

дена у наведеним примјерима, пошто се чује и:

Груборска Наслон Трн, Слобддан Трн, Слободана Мр, Трн,

сутон Трн, у опозици Бр, политика Трн, саботажа Трн.

40. Супституцију вокала о вокалом а биљежили су и други. За

Змијање наведени су примјери: Гламач, закоље јалаву бвцу, дкола свега,

утарак, слабдда, апарац“ја, ни врđга ни сатдне и сл.“, а за Србе ијекавце

у Лив. пољу — slabcda“. У источнохерцеговачком говору има апатека

(као и у Вуковом Рјечнику), апатекар и палитика“, а код ијекаваца

у западној Херцеговини — матор, матори“.

41. За ијекавске крајишке говоре може се рећи да им је о каткад

мало затвореније, без обзира на природу сусједног консонанта. То важи

за акцентоване и за неакцентоване слогове, за дуге и за кратке. Као што

нијесмо посебно обиљежавали затвореност вокала а, исто тако нећемо

то чинити ни за вокајт ().

42. Само у једном случају забиљежио сам промјену о-оу. То су

облици глагола пробати:

прдубати Вру, Ла, Стр, Бус, Са, прдуба Вру, Ла, Стр, Бус,

Са, прдубају Вру, Ла, Стр, Бус. м

- Вокал у изговара се некад с јачим, некад са слабијим интензи

тетом. Ова појава није захватила југозападни дио, а није досљедно

спроведена ни у осталим дијеловима Крајине, што се види из сљеде

ћих примјера:

прđбати Об, Бј, прдбати Дј, прдбд Буш, провати Трн, прбва

Трн, правају Трн.

Објашњење за појаву вокала у треба тражити у утицају сусједних

лабијалних консонаната п и б. У њиховом сусједству обично се јавља

овај вокал (прдубати), а ако умјесто ближег лабијала б стоји лабиоден

** Петровић, Змијање, 39.

* Čustović, Livno, 109.

** Пецо, ГИХ, 38.

** Пешо, Западнохерц., 283.



42 Милорад Дешић

тал в, чиме се смањује лабијалност, онда обавезно изостаје у (провати).

О поријеклу овога глагола в. т. 219, напомену 1.

43. Једна од најкарактеристичнијих особина вокализма западно

босанских ијекавских говора јесте промјена вокала о у вокал у. Засад

ћемо рећи само толико да до ове појаве најчешће долази онда кад се

о нађе уз неки од назалних сонаната (м, н, њ) и кад је акцентовано, као

и то да је процес ишао овако: охо“-у. О осталим појединостима биће

ријечи мало касније.

Пошто је појава врло карактеристична, навешћу све примјере

које сам забиљежио на терену западне Босне.

а) о-у у сусједству назалног м:

грум Дрв, дум Дрв, думобрани Бас, у думу Бе, замутава се

Вид, замута се Трн, замутато По, кум другом Дрв, кум ћу наздра

вити? Мр, да би кум што рекли ружно Бј, кума Д, Трн, кумe?

Трн, на кумe? Трн, ако имадне куме Под, како куме Р, муг Вид,

муга Дрв, Вид, Бас, Б., Трн, муга Вр, Пе, Тиш, Заг, С, Об, Трн,

Наг, мугла Ш, мугли Бе, Мок, П, Вр, Под, Наг, Рм, мугло Б., Р.,

Рм, Шип, Д, П, Дрв, Ке, Бј, мугб Бе, Мр, не мугошмо Наг, мугу

По, Вид, Тиш, Бу, Шип, Ж, Пe, P., Св, Ос, Т, Заг, Ке, Наг, Вр,

Под, З, Трн, мугу Б, Пр, Трн, мугу Вр, не мугу Бас, Под, Ш, Буш,

мудар Св, Трн, под Мудријем куком топ., Наг, муе Заг, Р, Пe,

Трн, муé Тиш, З., Мок, Трн, мужда Вр, музак Под, Трн,

муи Тр, Пе, Трн, муије Трн, Вид, Бе, Ш, Под, муијем Трн, с

муијем Мок, Трн, Под, на муијем Трн, муј По, Тиш, Заг, Вид,

П, Ж., С, З, Врт, Ос, Пр, Вр, Трн, муја Вр, Тр, Тиш, Вид, Ке,

Мок, Наг, Трн, З, Ж, Под, См, мује З, мује По, Шип, Бас, Буш,

мyjбј Трн, Под, у мујдј кући Наг, мују Трн, П, Блаже мук Под,

у мук ћаће Трн, мукар Трн, мукрб Трн, мукро Мр, у Мукрднога

Д, у Мукрдногами Вид, Мукрдноге Трн, Мок, мулбу П, муле се

Д, мулт Бас, мули се Трн, Ма, мулити Бас, Шип, мулити се Вр,

Р, мумак Шип, Под, Пр, Бј, мумак вок., Ст, Трн, мумака Мок,

Ке, П, Трн, муме Трн, Мок, на муме Трн, Муми Трн, мумка

Под, Бј, Трн, Мумо Трн, Мумо вок., Трн,

мумци Мок, Трн, мумци Вид, Мок, мумци вок., Трн, мум

цима Трн, с мумцима Трн, на мумцима Трн, мумче вок., Трн,

Мумчило Трн, Бас, Мумчилова Трн, Мумчилу Трн, мура Вр, Под,

Тр, Тиш, Б, Д, P, Bж, Ке, Ш, Хр, мура Дрв, Трн, Р, мурају Вр,

Пе, Наг, P, мурала Мок, мурали Тр, Бас, Ст, мурало Тр, мурам

Трн, Р, П, См, Пе, Под, мурамо Ш, Бас, мурате С, мураш Вр,

Заг, Вид, П, Ж, Б, Р, Пe, Pм, муре Тр, на муре Трн, муре По,

Трн, Вид, Тр, Тиш, Б, Д, Р, Гр, П, Жу, Мр, З, мурем Пр, муре

мо Тр, Бас, муреш Вр, Груб, П, Р, Бу, Дрв, Под, мурд С, муст

Тр, Бас, Мок, Сански Муст Дрв, муста Вр, Ш, Мустара P,

мустове Дрв, мутај Мок, мутати Трн, мутика Бб, мутика

Трн, мутику Д, мутке Гр, мутку Трн, мући Дрв, мучвару

Бас, полумијб Под, полумиће Мр, полумићу Мр, помугни П, пому
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зи Мок, П, Р, Врт, помукрити се По, помули се Трн, помући Трн,

Д, Шип, промулија Наг, пумагала Бј, Тиш, пумагања Трн, пумаже

Бас, Дрв, тумакнем Вр, пумиче По, пуможе Заг, Трн, Наг, Вр,

пуможе Вр, Мок, туможемо Наг, пумбћ Врт, Трн, смукве Под,

смуле Под, по Смуљани Д, смута се З, смутан Трн, спументке

Вр, Трн, спуменицу Дрв, спумињало се Трн, срамута Трн, Вид,

Пр, Под, срамуте Трн, Тума Дрв, Тумазовић Шип, Туме Вр,

Туме Вр, за Тумбм Трн, умладина Вид, умутало Мок, умута

то Бас.

Стране ријечи:

армуника Р, apмунике Ја, бpумзин Трн, бумба Под, бумба

По, бумбардера Шип, бумбардираше Дрв, бумбардовати Дрв, бумбе

Бас, Врб, бумбу Вр, гермуника = хармоника, Мок, еродрум. До,

на еродруму Буш, крумпијер Ор, Ко, Вру, крумпијер Т., Об, крум

пијера Ко, крумпијера Вж, крумпијерова златица Т, крумпијером

Мд, крумпир Рг, У, кумада По, Трн, Пе, кумадант Тр, Бас, Шип,

Ж, Д, кумаданте вок., Ж, кумаде Под, куманди Жу, Под, кумандир

По, кумандира Врт, кумандири Р, куманду Шип, кумару -= комору,

П, Под, кумесија Вид, Трн, кумесија Ж, Д, кумесију Тиш, кумзерве

Под, кумзервицу Под, кумзун Трн, кумита Рад, кумите Бас, кумпа

нија Св, кумпјер Трн, Дј, Врб, Пљ, Бук, Ла, Ту, кумпјера Би, Бук,

Бас, Трн, Ке, Х, Рм, кумпјере К, Буд, Под, Ст, Ва, Шип, кумпјери

Тиш, Пу, Мр, Под, Ол, по кумпјерије Под, у кумијерије Под,

кумиије Трн, кумицију П, мудерније Дрв, мунтбрна жага Под,

мутбр Тиш, мутбрне жаге Пр, на мутбрнбме бециклу Тр, сту

мак Трн, Д.

Исту промјену имамо и у страним ријечима:

купанија Под, купјер Д, Дрв, купјера Б, купјери Дрв, К,

в, д

Ту је о прелазило у у испред м које се касније изгубило (пошто је

стајало уз лабијално пу. У ствари, промјена је ишла овим редом: оми

хуми -уп.

б) оху у сусједству назалног н:

гунт Тиш, Вид, Мок, Наг, Вр, Р, Трн, Бу, Рм, гуни Трн,

Дрв, Хр, гунија Тр, Вид, Мр, Под, Дрв, Р, гунити Вр, Ш, Рм,

ддгунт Вр, дунесо По, дунесу Заг, Б, дунешена Трн, дунешено Вр,

дунијо По, Заг, Д., Бас, Трн, Пe, З., Ма, заклунити Заг, изгунити

Вр, изнува Тр, једунестеро Вр— в. т. 26, лунчић Заг, мнуго Тиш,

нувш Трн, Нувш Сат Заг, Трн, нуви Ж, у нувина Тиш, Вид, П.,

нувшна Мок, Врт, Пе, нуге По, Под, Вид, Трн, Мр, Д, Р., РМ, Хр,

нугу Вр, Мр, Бј, под нугу Трн, за нугу З; у нугу Трн, нуђекаре

Вр, Трн, Дрв, нужина Вр, нужом Вр, Дрв, Шип, Трн, нукат

- Трн, Об, нуси Тиш, Трн, Б., К, нусп Вр, Под, Тиш, Буш, Трн,

- Мок, Ма, нусила Вр, Заг, Мр, См, нусиле Груб, Р, Тиш, Пe,

- Под, Жу, Бас, Мок, Вид, Шип, нусили Вр, Ж, Мок, Шип, Жу, Д,

С, нуспи Вр, З, Трн, нусови Трн, нусови Об, сву нућ Тр, нућ Пe,
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Трн, Вид, нућаске Заг, нући Вр, П, Ж, Бу, по нући Заг, Вр, Дрв,

нућивали Тиш, Жу, нућаваш Тр, нућили Заг, нућило Тр, двнућ

Заг, Тр, Жу, Под, Бас, Мок, По, Бе, пренусити Вр, приклуни се

Тиш, прислунло Вр, пунеси Тиш, Мр, пунијети Вр, Наг, според

радијунбм По, није ун дужан мени увести Бј, ун По, Тиш, Заг,

Вид, Тр, Рм, Шип, П, Рг, Ж, Бе, В, С, См, Хр, Б, Д, Р, Пe, Трн,

Ма, Ст, Об, Бус, Грд, Вук, и ун Трн, Буш, уна По, Заг, Тр, Тиш,

Буш, Б., Ке, Вид, Дрв, П., Ж., См, Д., Об, унај Заг, Шип, Б., Тр,

Тиш, Мок, П, Мр, Ж, Б, Р, Пљ, Pм, З, Буш, Об, Трн, унда По,

Тр, Заг, Вид, Ж, Д., Б., Р., Ке, Пљ, Рм, Врт, Са, Ст, Бј, Ту, Ма,

ундак Вр, Груб, Дрв, Мок, Под, С, Тиш, Вид, Наг, унђе По, Б,

Заг, Тр, Мок, П, Тиш, Вид, Р, Бј, Ст, Об, Трн, унђекаре Б, Бас,

Заг, Трн, П, З, Пр, Ке, уне Тр, Трн, Наг, З, Б, уни Вр, Груб,

Тр, Тиш, Р., Ке, Мок, Наг, Ж, П., Ш, З, В., Б., См, Д, Pм, Трн, Ос,

Бј, Т, Буш, унт Вр, Трн, Б., Рм, Тр, Груб, Ж, Гр, Буш, унијем

Б, По, Бас, Мок, С, у унијем дббама Шип, под унијем вром Б, унд

По, Заг, Тиш, Тр, Мр, Трн, Бј, Мок, Врб, Р., Наг, Ш, См, Буш,

Рм, Ке, Бе, унога Тр, Трн, Р., Мок, Под, Ж, З, Буш, Вид, унбм

Тиш, Трн, Рм, с унбм земљбм З, уну Тиш, Трн, Б., Мр, С, См,

Д, Дрв, З, Хр, Шип, Гр, Рм, Ос, Ма, Буш,
-

гостијуна Трн, гостијуна Под, Трн, гунили П, Трн, гуним

Под, гунићеш Мр, гунте Жу, См, Бас, двунестеро Трн, — в. т. 26,

з-днуом Трн, дунесе П, Р, Трн, дунесоше Трн, дунесте Вр, Трн,

| дунијела Вид, Трн, Мок, знуј Под, лунац Вид, Трн, Бб, лунца

Мр, Трн, лунчићи Вид, нагунили Вид, нануво Вр, нува Под, Нува

ковић Трн, С, Пе, нуга Вид, Трн, Бб, нугама Шип, Трн, по нугама

Бј, Трн, нугами Трн, Под, Пе, звали су Видова ћаћу Нугоњбм

Мр, нугу Трн, на нугу Вид, Вр, Под, Бу, по нугу Пе, у нугу Трн,

Дрв, нуђе Трн, Бас, Наг, См, Бе, на нужевије Ж, на нукту Трн,

нуса Под, С, нусало П, нусе Пр, Под, Бас, Н, Д, на нусилије Трн,

нусити Трн, Под, Наг, Бе, См, Б, нусб Мр, на нусу. Трн, Об,

нућевала Вр, нушњу Вид, пунијети Под, пуново Вр, Под, у ра

дијуни Под, спуне Вид, унамо Мр, Под, Б, З, ундашњи Под,

унђека Вид, Ке, Рм, Мок, Врб, уне Трн, Вид, Д., Св, Жу, Б, Х,

Рм, Наг, Пе, Мр, Под, З, Н., Ма, уније Трн, Вид, Бас, Р, Пе, Н.,

Бј, по уније буква Под, под уније врба Трн, уноме П, Р, З, у уноме

Рм, по уноме дробу Трн, четверунестеро Под, Об, четверунесто

ро Дрв,
-

нијесам, буна Наг, гуна Дрв, Трн, гунај Мок, гуне Трн, Дрв,

Бе, гунило Мок, гунимо Шип, Св, гунле Шип, гунло См, губити

См, О, при днуу Мок, по днуу Ол, на днуу Буш, Трн, Вру, догунили

Мок, дунез-де Трн, дунесе Дрв, Под, Трн, дунесем См, дунеси

Трн, См, дунијеле Наг, дунијети С, Б, Об, дунијећу Дрв, занувје

тали Дрв, звуно Бас, изгунт Р., клуне се Д, кунопаља С, лунци Дрв,

Трн, с лунчићом Трн, наснувати Трн, нувац С, Пе, нуве Дрв, В.,

нуво Трн, до Нувđга Шип, нуга Наг, нугбм Трн, нугоступ Мок,

нужице В, нужбва Шип, нужови Бас, К, Трн, нуката Трн, Нуко

вићу Шип, нус Трн, Об, нусалица Мок, нусија Мок, Трн, З, нусило
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С, нуспм Шип, См, З, нуспмо Наг, З, нућала Трн, нућева См,

нућевају Д, нућевала Наг, нућево Б, нућијо Бас, Дрв, См, нућити

Под, Дрв, нуш Бас, Трн, понувија Шип, пунеси Трн, пуноћи Наг,

Трн, уна Трн, Бас, Мок, Под, П, Ж, Вр, Б, З, Об, ундален Р.,

ундален Трн, ундуда Наг, Врб, Р, З, уно Дрв, См, Р., уног Мок,

унок Трн, П., Мр, на уном рогљу Б, Шлавунског Брдда Р;

у гостијуни Ч, гунли Рм, донусија Пе, дунесемо З, Трн,

нува Трн, нувш Трн, нуђека Врб, нуђка Ма, по нукту Об, нунда

Рм, Врб, нусом Трн, Об, нућива О, нуф Бј, Трн, пренућили Буш,

пунесем Врт, пунесемо З, Славунац До, у Славунт Би, Славунију

До, ундален З, унијема Рм, у Шлавунт Ма;

дну Трн, дунешен Трн, лунаца Трн, у лунцима Трн, нузи Трн,

нукти Об, нукци Трн, нукцима Трн, по нукцима Трн, нућеc Трн,

нућеске Трн, снут Трн, снута Трн, снупље Трн, снупови Трн.

Стране ријечи:

авијун Трн, От, авијуна Б, Трн, авијуна Трн, Д, авијуни

Р, Дрв, Р.д., у авијуну Трн, баруна Мок, баталjун Дл, баталjуни

Дл, бетун Рг, брунзе В, брунзин Под, Бас, брунзина Трн, бундва

Трн, вагун Пр, Врб, Би, Трн, Ла, Дј, Об, Ту, Стр, Бус, Са, вагуна

См, Рг, Гра, Вож, вагуна Тр, Мок, Пет, Ра, Ол, Ја, вагуне Ка, Бас,

С, Врт, Врб, У, Ту, у вагуније Мок, у вагуније Вид, вагунирашмо се

Врб, у вагуну Пу, вагунчић Буд, Трн, (а)вијуни Тр, Мр, Под,

врунта Под, на врунти Bж, у ддбору врунтовском Заг, акуне Бј,

камијун П, Трн, камијуна Бас, камијуни Д, у камијуну Врб, колуне

Тр, у Колунт Наг, колуниста Рад, кунаба = коноба, Шип, кунак

С, Врт, кунобар Трн, кунтер = кондуктер, Трн, кунши Гр, кун

шија Бас, куншпја Дрв, Л, куншије Тиш, Т, Бе, Груб, Тр, куншије

. М, макаруна Под, макаруни М, милијун Б, Врб, Бус, Ла, Об,

Буд, Мд, Пу, Дј, Стр, Са, милијуна Под, милијуна Вр, См, Д.,

Са, Бус, Врб, Об, Ла, Стр, Трн, милијуни Мд, милијунима Ор,

најлун Вид, патрун Наг, петун = бетон, Тиш, Гр, Шип, петуна

Ст, петунтра = бетонира, В, на петуну Пе, плафуна Трн, по пла

фуну Трн, радијун Трн, радијун Шип, ђаво, сатуна, шта ли је

Груб, сезуна Трн, на телевуну Под, фрунт Вр, Тиш, Ч, фрун

ту До.

Вокал о је прешао у у и у овим случајевима:

брузина Трн, куверенцију Б, куфаренцију Са, на куференци

Заг, Бас, куференција Ч, куференцију Вр.

До промјене је долазило у присуству сонанта н који се касније

изгубио.

в) о-у у сусједству назалног њ:

Друњак презиме, Шип, Трн, Друњка Трн, Дуња Драгдтиња

Св, дуње Под, Дуње Вртбче Вр, дуњела Трн, дуњели Вр, дуњети

Трн, Дрв, дуњи П, Трн, дуњо Трн, дуњđга Бас, дуњу Вр, куњ

Вид, Дрв, Под, З, Трн, куња По, Под, Мок, Груб, См, Пр, Шип,
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куња По, Вид, Под, З, См, Врб, Бб, куњаници Вид, Дрв, кyње

Трн, П, Под, Мок, См, Пе, Бе, О, са куњем Жу, куњи Тиш, Трн,

Под, Пр, См, Ке, Бе, на куњије Врт, на куњије Вр, Наг, Вид, Пр,

на куњије Трн, на куњима Дрв, на њивим куњима Трн, с куњима

Трн, Под, куњића Пе, куњма Трн, с куњма Вид, Трн, Мок, Дрв,

на куњма Трн, с куњом Вид, Трн, куњом Под, на куњу Шип, куњче

Бас, њуј Заг, Тиш, Под, Врт, њујзи Трн, Наг, Мр, Под, при

њујзи Трн, ш-нум Бас, Наг, Хр, ш-нуме Тиш, Наг, Трн, Вр,

См, Р, Пе, Св, Врт, стдлац послуњач Трн, пуњава Шип, пуњаве

Дрв, Бу, пуњаве Наг, пуњаву Трн, Шип, пуњела Трн, пуњети

Тиш, РМ.

г) о-у у страном суфиксу -ор:

деректур Под, деректури Вид, директур По, Бас, Вр, Сa,

Трн, директур Трн, Об, директур Жу, директура Грд, с уније

директурије Жу, доктур Ј., Бј, Ла, Вру, Ор., доктур Груб, Наг,

Врб, Стр., Бус, Трн, госпон-ддктур вок., Пљ, доктур Вид, Под,

Об, Вр, Б, Гр, Бј, Са, Ма, госпддин-ддктур вок., Груб, доктура

Д., Бј, доктура Тиш, Шип, доктуре вок.., Вру, Ла, доктуре вок..,

Д, доктуре вок., Стр, Бус, доктури Ј., Pд, з-ддктурма Трн, док

турбва Са, доктурови Под, доктурдвима Заг, доктуру По, Заг,

Бас, Трн, Ст, доктуру вок..., Об, годподин-доктуру вок., Под,

ддктуру Пе, Ра, прдвисури Бас, професур Ж, прдфисур Врб, прд

фисура Ја. -

Из наведеног материјала може се извести више закључака.

1) Промјена о су у сусједству назалних м и н односи се и на наше

и на стране ријечи, с тим да је знатно више примјера за наше ријечи.

Иста промјена у вези с назалом њ забиљежена је само код наших ријечи,

насупрот четвртој групи примјера, у којима о-у испред сонанта рсамо

у ријечима страног поријекла.

2) У резултату промјене добива се чист вокал у, а само неколика

пута сам забиљежио прелазни ступањ о”: но-силе Врб, б°н Врб, Пу.

Могло би се поставити питање: зашто до ове појаве долази најчешће уз

назале? Одговор треба свакако тражити у чињеници да се при артику

лацији назалних сонаната меко непце спушта, што има за посљедицу

1) да један дио фонационе струје пролази кроз нос и 2) да се спуштањем

меког непца смањује растојање између језика и небаца. Смањењем овог

растојања вокал о, ако се изговори непосредно испред или иза м, н, њ,

постаје нешто затворенији. Кад се зна и то да лабијални изговор назал

ног м још више доприноси затварању сусједног вокала о и кад се сјетимо

претходне тачке у којој смо рекли да је о и иначе понекад нешто затво

реније, без обзира на то да ли је акцентовано или није и да ли је уз м,

н, њ или уз неки други консонант, биће нам јасно зашто тако често до

лази до промјене о су уз назалне сонанте.

3) Прелазак вокала о у вокал у врши се уз м, н, њ и у неакценто

ваним слоговима, као и у слоговима под неакцентованом дужином:
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замутато, кумадант, мудерније, у мук ћаће, мумака, на муре;

авијун, догунт, камијун, под нугу, сву нућ, пунеси, Славунију;

на куњије, при њујзи.

Очигледно је да је до преласко о у у долазило под утицајем одго

варајућих облика и ријечи у којима је промјена извршена јер је о било

под акцентом. Наведени примјери су се, дакле, угледали на ове:

замуташи, куманда, мудерно, мук, мумак, муре;

авијуни, догунити, камијуна, нугу, нућ, пунесем, Славунац;

на куњије, њујзи.

Једино се код неколико раније поменутих ријечи страног пори

јекла не може говорити о директној аналогији према одговарајућим

формама с вокалом у:

гродрум. До, на еродруму Буш, икуне Бј, кумпанија Св, ку

ференцију Вр, радијун Трн.

Овдје би се прије могло говорити о манифестовању опште тежње

у крајишким говорима ка ширењу промјене оху (уз сонанте) и на не

акцентоване слогове. Што су томе најподложније ријечи страног пори

јекла, може се разумјети само ако се зна да се оне артикулишу са мање

прецизности него домаће.

4) Тенденција уочена у претходном одјељку нарочито је изра

жена онда кад је о у страном суфиксу -ор. Примјери под г) показују

да до промјене долази једино у неакцентованим слоговима.

5) Најзад, прелазак вокала о у у не врши се у истој мјери у свим

областима западне Босне. Наиме, у том погледу наше ријечи и ријечи

страног поријекла различито се понашају. Док у многим страним рије

чима долази до поменуте промјене подједнако у читавој Крајини, дотле

у нашим ријечима ова промјена је најчешћа у југозападним и западним

крајевима. Из осталих региона забиљежен је само понеки примјер, а

из неких нема ниједне потврде (в. карту 1).

44. Да бисмо имали потпуну слику промјене оху у западнобосан

ским ијекавским говорима, навешћемо и примјере у којима не долази

до промјене (с напоменом да је из записаног материјала изостављено

80% примјера).

a) о не даје у у сусједству назалног м:

домобрана Вр, замотало По, Тома, с мбром, поможе Под,

домобрана Ж, мој Мумо вок., Трн, мој пријатељу вок., Жу, брате

мój, узречица, морб Мр, мој куме вок., О, брате мој, узречица, не

мбраш, мдеЗ, смдкава, споменик Пљ, момци, морскије Пе, замдтају,

мдгб, моју Н, могб, молим, мбра, моје Бј, помага Бу, Мдстар Р, мо

гб, море Ка, море С, драги си мој, узречица, См, грдмиле, даднем

коме, мдгу, морам, споменик К., кдме?, мдгу, мај, момака, на мом

цима, мотика, мога, мдије, мдмак, моме, могне, мде Об, могб, обне

могб, поможе, помоли се, помбћ, моја Б, могу, мој, молим, морб,

Тома, мојој, мбра, у море, морем, помдгли, момци, помоли се, Томића
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Врб, могб, море, с момцима, мбра, помогне, споменб, спомиње Рг,

море, преко моста Рд, помбћ, преко мбра, опдмињем Хр, мбра Вра,

мој, морамо, у ддму, мотиками, помоле се, морете Рм, мој, грбм,

мдтика, срамдта Гр, грбм, мбра Г, дмладне Ј, момцима, премдстити

Ми, могб, море, Сански Мбст, моје, молп се Грд, дом, мбра, могли

От, могу, мореш, с мдијем Са, мдгу, молим, момака, мораш, на Сан

ском Мдсту Буд, мој, мотика, могло, помете Ч, у помоћи У, могу,

мбга Ол, могб, мој, момака, море, мотика, мдије, моја, момак Стр,

мој, момака, мбра, у мога ћаће, мдгле, момак, морају, помагати

помдрла Л, могу, молим, мореш, у Санском Мдсту, припдмогну,

мдгла, моја М., мој, морб, мбром, Томислав, мојој, преко мбра, мога,

мдгла, Мдмић, мбре Су, споменик, мозга Пер, могб, морб, молијо,

мбе, моје Ра, могу, мотиком БМ, могб, мој, молим, морб, могли,

мдмак Рад, мдгу, мој, мотика Ја, кдме?, могб, мој, момака, море,

мдмцима, мога, мдмак, моме, мде Бус, могу, на мбру, одмдрити Дл,

мој, море, мора, мозак, изнемогне. Гра, кдме?, мдгу, мој, момака,

море, мдјбј, с мдмцима, мотика, мде, на мдијем, моја, момак,

моме, момче Вру, мдгу, мој, морам, мореш, мдлија, мдтика, сра

мдта, мдгло, моме, морали, мост, лдми, мокри, мдлитву, морати

Буш, могу, мој, дом, мотика, могла, мозак, момак, мотака, морала

Ма, море, мдјбм руком. И, мај, морамо, у Смдљани Ос, морам,

море, моју, мост, молитви Бб, у помбћ Св, на коме?, мој, море,

дом, мора, споменд, моје Бр, поменеш, поможеш До, дмладина Бо,

мдста, на мозгу Ор, момака, мораш, море, дбм, моја, момак, по

лдмило, спомене Пет, могу, мој, молим, морам, море, мдгли, момак,

молбу Т, мдгу, молим, мотика, морали Вж., кдме?, мдгу, мој, мо

мака, море, с момцима, мотика, моја, момак, моме Дj, мдгу, помоћи,

мдкро, моме, мораш Мд, мој, помдзи, момак Пу, могб, море, мбра,

помогне, мбга Ко, момака, могло, момке Би, не мбра, мдтака Бук,

кдме?, мдгу, мој, момака, море, момцима, мбга, моја, моме, мдима

Ла, домобрана, мдгб, мои, мораш, море, моћи, Санскбг Мдста,

гдмила, мдтика, мокра, са мотикама, мотке. Ту, могу, морам,

мдтика, домовина, Мдмчило Ва.

Стране ријечи:

комендија Дрв, комесија По, комисија Ка, кдмшинска Бј,

командира См, комесију Пљ, комесију Рг, брбмзу, кдмесију, кд

мандару вок.., Врб., кдманда, командир Рм, командир, компјери

Бм, комадант, команду Су, команде, комесија Ра, ббмбе, кдмшију

Рад, кдмшија Л., кдмпјер Стp, с моторима Са, кдмат Буд, коман

дант Грд, комесија От, командир, кдмшије вок..., Буш, кдмшија

Ма, комада Бб, комадић Вж, комада Гра, командир Дл, комаде,

комесија Бо, комаданта Св, комада, кдманду, комшилука Т, на

стомаку Пу, компјер Бус, ббмбе Ту, стдмака Ва.

Најмалобројнији су примјери из југозападних области. То је слу

чај и са нашим ријечима и са ријечима страног поријекла (в. карту 1).

Поред ових постоје и примјери у којима никад не долази до про

мјене о-у и који су расути по читавој западној Босни, чак и у југоза
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падним крајевима, гдје је прелажење о у у најдосљедније. Ту се ради

о ријечима у којих је о у сусједству назалног м, али истовремено је у

саставу префикса или суфикса, или представља спојни вокал. Овдје се

о чува под утицајем оних случајева у којима уз њега као спојни вокал

или као саставни дио префикса и суфикса долази неки сонант или консо

нант који не доводи до његове промјене у вокал у . Осим тога, нема

промјене о-у ни у неким основама. Ту се о одржало захваљујући обли

цима у којима није било под акцентом, затим облицима и сличним из

веденим ријечима у којима м није било непосредно уз о или уопште није

постојало. Нека све то потврди овај материјал:

двама Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, имдвину Хр, знаш

- у кбм си селу Гра, кдмараца Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Бус, кдмараца

Стр, кумдвати Пу, Трн, кумдвскб Пу, Трн, Ма, кумдвској Ту, Трн,

- дмpзб Дл, дмркла Тиш, дмрче Груб, осмдљетка Груб, Гра, помало

Бј, Трн, не помаља се Врб, помири се Су, Трн, помјеша Б, Трн,

помрли Б, помрла Бј, Трн, помужена Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр,

Бус, помужене Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, помужено Ко,

пдмусти Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, прдмијент Бус, промијену

Бус, прдмјент Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, От, промјент Трн, Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, прдмјенто Б, самоук Ч., Бј, самоуци Пет, свбм

Ке, Трн, свбме Ос, Трн, сирдма Гр, сиромак Груб, Ј, От, Гра, Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, сирдмашан Пу, Трн, сирдмашни Рад,

Трн, сирдмаштво Б, тбм цестбм Мр, с том водбм Б, с тđм земљбм

Л, томе Вру, Дј, Ма, Стр, Бус, Pм, Са, Трн, Пу, тбме Об, тбме

Лa, ćepдмак Рг. - - -

Овоме би се могло додати и боме, гдје о не даје у можда због тога

што још постоји у свијести форма бдгме, у којој нема услова за добивање

вокала у: - --

боме се вала Трн, есу бдме и цуре палале се З, нисам боме Пљ.

Неке стране ријечи такође се јављају само са о:

гијометар Тиш, гијдметар Рд, Врб. километар Бук, километар

До, километара Рм, Ма, От, килдметара Х, километера До, ки

лометера Ра, Бук, Бо, километере Б, километри Са.

Имају бар два разлога због којих се чува акцентовано о: 1. утицај

форми у којима је о неакцентовано или није уз назал, 2. могућност

схватања тога о као спојног вокала, што повлачи за собом извјесну

отпорност према промјенама.

Ријеч аутомат Т, Трн је најновијег поријекла и није је захватила

промјена ос-у уз назални сонант м. -

б) о не даје у у сусједству назалног н:

гднили К, донесоше Са, Трн, Вру, Дј, Ла, Стр, звона Бу,

Врб, звони Са, Пу, Ма, звоно Са, Пу, Гр, Ма, ноге Ке, Бј, И, М.,

Bж, Врб, З, Мд, До, Рад, Об, Дj, Стр, Бус, носе Буд, Ва, Буш, Ја,

нбћ Буд, Ја, Н., Врб, Пљ, Грд, Рм, Бј, Рад, Т, Б, Рг, ноћевали Са,

Буш, ноћи Ч, Пет, Пу, ношњу Рг, двнбћ Мр, Ва, Б, Рг, Рад, Т,

4 Српски дијалектолошки зборник
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Н, Ма, От, Врб, бн Шип, К, У, Ка, Ва, Гр, Рм, Ра, Рг, Ч, Су,

Л, Грд, До, Гра, От, Мд, Рад, Врб, Буд, Ма, Пу, Ја, Бук, Бј, Бб,

Ко, Буш, Ту, Т, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, днaј К, Су, Мд, Pм,

Ра, Би, Бук, Врб, Ва, Рад, Буш, Вру, Ма, Ту, Об, Дj, Ла, Са, Стр,

Бус, понеси Буд, З, Врб, Рад, Ма, Буш, преност Вж, сндибва Са;

гдни Гр, Пер, Ја, Буш, донесе Св, Ва, Грд, Бр, Ма, кднопље

М, Врб, кбнца Ка, нови Су, Ст, Об, Дj, Са, Вру, Бус, Ла, Стр.,

ндвије М, ногу Ва, Об, Вру, Дј, Ла, ногу У, Врб, Пет, Мд, Би, Сa,

Стр, Бук, Ва, И., Буш, Об, Вру, Дј, Бус, ност Ка, Гр, Врб, Т, Ра,

Буш, Ја, Ту, Пу, И., С, носила Пљ, М, От, носимо Ј., Рад, ноћас

Ка, Бб, Рад, Об, Вру, Са, нош Гр, Бј, Грд, Об, днт Ка, Мд, Т,

Грд, Су, Л, Буш, дноме Ка, Врб, Грд, Ту, сндпови Гр, Об, Вру,

Дј, Ла, Стр., Бус,

гднијо М, Т, Грд, Ту, донесемо Су, Ла, Дј, Вру, Об, Стр,

Бус, звона Рг, Ор, звонце Л, У, кднопци У, нагднијд До, нову Рд,

нбђе Л, Рм, Мд, Ва, Ос, Стр, Са, Дј, Вру, Бб, Ма, Врб, нбонса Вж,

ндкат Ч, И., Буш, Вру, Бус, Дj, Ла, Са, Стр, носија Ол, Вж, Pм,

ндсити Л, Рм, Бр, Ту, Буш, по ноћи Су, Врб, Рм, Ма, дна Грд,

Рм, Вж, Ту, Бус, Стр, Дј, Ма, Об, Вру, дније Су, Буш, днд Л,

Врб, Б, Бј, Грд, Пу, Т, Ту, днога Мд, Врб, Ма, Буш, Ba, Pм,

Грд, понесем Су, Мд, понијели До, Буш, Рад, склднли се Мд, снди

До, Пет, Бр, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

гдни Врб, гонд Врб, гостијана Ст, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

Са, по гостијбнама Бук, догднијб Б, донесе Врб, Вру, Об, Буш, Дј,

Ла, Стр, Бус, донијб Пу, Ту, Бб, Ма, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

лднац Ту, И, Ма, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, мндги Пу, мндго

Б, Т, Буш, Вру, нагонти З, нбвце Рад, у нбвцу Бр, нога Врб, Ва,

Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, нбос Врб, Дj, Ла, Стр., нбжови Би, Об,

Вру, Стр, Бус, Са, носа Ва, нбсали З, носили Рм, Врб, Н., Ва, Ја,

Бј, Грд, носте Врб, ноћева Ст, ноћили Б, Грд, нбшња Би, дбнбћ Хр,

одгонијо Б, дне Рм, днбј Рм, понесемо Пу, Рад, понбћа Врб, Bж, по

ноћи Ва, Ту, Об, Вру, Дј, Ла, Бус, Са, пригонпи З, сндпић Ко;

гдне Буш, гостијбна Стp, Бус, Са, днд Буш, Трн, Об, Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, донијета Стp, Бус, донијети Ма, Буш, Вру, Дj,

Лa, Бус, Са, доност Буш, у казнијбни Ту, лонца Об, Вру, Дј, Лa,

Са, Стр, Бус, лонче Буш, нов Ва, Буш, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

Са, ново Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, ногама Об, Дj, Ла, по ногами

Са, нбжеви Ла, Дј, ножем Дј, ножица Вру, Дј, Ла, Бус, у ноздрве

Бј, нози Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, ноката Буш, Вру, Стр, Са, нокти

Вру, Дј, Ла, Са, по нокту Вру, по нокту Дј, Ла, Стр, Бус, Са,

нбс Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, носе Бј, Т, носови Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, носом Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, ноће Грд, до ноћи Буш, ноћи

Бб, ноћивали Грд, ношено Ја, днамо Ту, Ма, днда Врб, понесу Т,

поноћ Об, понбћ Стр, преноћимо Буш, пригони Бј, четверднестеро Трн.

Стране ријечи:

авијона Рад, Рм, брбнза Буд, вагбн Бр, Рад, Буш, Вру, камијон

Pм, кднак Врб, Bж, Бј, Ма, кондуктер Под, кондуктера Буш, кдн
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шије Грд, милијон Вру, Дј, новембер Рг, радијдне Б, фрднт Рм,

фрднту Су, Бр.

И за примјере са о уз сонант н може се рећи да их је најмање из

југозападног дијела Босанске крајине (в. карту 1). Осим тога, чују се

и примјери у којима никад нема промјене оl-у, раширени по читавој

Крајини. Овдје се ради о случајевима поменутим под a) (у вези су са

префиксима, суфиксима, умецима, са спојним вокалом и неким осно

вама):

дднеклен Ва, камендвито Рд, Мд., књигдноша Врб, ладндба

Хр, у љевоници Р., у Мукрднога Д, у Мукрдногами Вид, Мукрдноге

Трн, Мок, непднишћен Хр, нолико Буш, понеки Врт, поништити

Хр, тднишћен Бј, понишћена Бб, понишћено Ј., прдневјеру Ор, прд

нијо Ос, синбва Вид, Грд, Св, синдвац Тиш, Врб, Гр, Об, Вру, Бус,

Трн, Дj, Ла, Стр, Са, синдваца Об, Бус, Са, синдвма Тр, синдвокб

Груб, синбвца К, Трн, Гр, Р, Вж, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са,

синовци Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, са синбвцом Бб, Об, Вру,

Трн, Дj, Ла, Стр, Бус, сјендкос См, сјендкоса Н, сјендкоси Ј., по

сјендкосије Бј, станбва Под, Бб, стандвати Ко, црндгорска Заг,

Дрндгбpци Рм, читабница Бр, ćендкос Вр.

Мали је број страних ријечи које се јављају само са о:

пемзијднисат Ор, пемзијдниcó се Пу.

в) о не даје у у сусједству назалног њ:

гбњали М, Доњег Рибника Рд, доњи Ко, Об, Вру, Дј, Лa,

Стр, Бус, Са, коњ Н, Пу, Бук, Буш, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

кдњи К, Пљ, Н, Х, Г, Бм, М., JI, Pм, Ч, Мд, Bж, Буш, Врб, Ма,

Ту, коњићи Бб, Ту, на коњу Ка, Ра, Рг, Пет, Бб, коњче Ко, њбј Бу,

Р, Хр, Врб, Рад, Т, Об, Дj, Ла, Стр, Бус, Са, њбјзи М, Вру, у

нобјзи Дрв, Ст, по њбјзи Бук, а њбјзи Груб, ш-наме Л, Т, Вж,

Рад, И, Врб, Ма, Вру, Стр, Бус, Дj, Ла, поњавбм Ја.

Вокал о се чува у сусједству сонанта њ углавном у оном географ

ском обиму који смо констатовали говорећи о овоме вокалу уз м и н

(под a) и б)) (в. карту 1). Нијесам забиљежио примјере који не знају за

промјену о-у а који би били познати у свим дијеловима Босанске крајине.

г) о не даје у у страном суфиксу – ор:

деректор Ор, директор Дј, директор Вру, Ла, Стр., доктор

Т, Дј, доктора Бо, Т, доктору Ко.

Није забиљежен ниједан примјер из југозападног дијела Крајине.

Уколико их тамо у говору има, они су врло ријетки.

45. Потврде за промјену оху у змијањском говору наводи Д. Пе

тровић у својој дисертацији. Поред лунче, Славунци, уне пуњаве, пуне

си, затим вагуни, фрунт, доктура и сл. забиљежени су као рјеђи облици:

у музгу, вулбва, буријо се, мугла“. Има и доста примјера са затвореним

** Петровић, Змијање, 30.

4%
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о“. Ова појава је позната и у осталим говорима, нарочито оним запад

нијим, али у знатно мањој мјери. Јекавци западне Херцеговине имају

унђе, ундана, уномадне, плафун, милијун, вагун, крумпир, прдфесур,

ддктур“, а „ову појаву сретамо и у централнохерцеговачком, али она

ту није тако изразита“. У источнохерцеговачком често о прелази у

у кад је уз неки сонант у страним ријечима (рјеђе у нашим): бумбе,

баталијун, бетун, милијун, телефун, директур, доктур, професури,

пдлакумити се“. У Вушовићевом источнохерцеговачком говору има:

унђе, кумандир, наполијун“, док је за говор Хрвата икаваца у Ливањ

ском пољу карактеристична замјеница тиј“. У Ливањском говору код

Срба ијекаваца чује се рrovisur“, а у Лици дунила, профисур“ и у Крба

ви: niš, kanj, unaj, lunac, nav“. За Жумберак је забиљежено: ип,

indaj, unaj, onuliko, telefan, kumpanija, kilmendija, klimesija, као и

kuliko, tüliko, ovuliko (Popović, Žumberački, 7—8). И сам сам имао при

лике да слушам Далматинце и Личане из области које се граниче са

Босанском крајином и да се увјерим да и у њиховом говору вокал о

уз сонанте м, н, њ, p прелази у у. Кад и ови говори буду добро проу

чени, знаћемо још више о овом фонетском феномену у нашем језику,

карактеристичном углавном за западну штокавштину.

. 3) Вокал е

46. Овај вокал се понекад изговара отворено:

дјетата Врт, једамо Буш, увáче Грд, Буш.

Видимо да е реализује овакву артикулацију кад је неакцентовано

и кад долази иза дентала и лабиодентала. Забиљежени примјери су

наше ријечи, али није искључено да исту појаву имамо и код ријечи

страног поријекла. - . -

47. И други испитивачи западнијих народних говора констатовали

су промјену еха. Д. Петровић је то учинио за змијањски говор, наво

дећи и примјере за промјену ев-е“, а Д. Брозовић за Фојницу“. Ђ.

Чустовић је забиљежила deve“t у Ливањском пољу, код Срба ијека

ваца“.

** Нав. дјело, 31.

** Пецо, Западнохерц., 283.

** Пецо, Централнохерц., 302.

** Пецо, ГИХ, 38—39.

* Вушовић, ДИХ, 12.

* Čustović, Livno, 92.

** Нав. дјело, 109.

* Георгијевић, Лички, 141, 142.

** Lastavica, Korenica, 754.

** Петровић, Змијање, 36.

** Brozović, Izvještaj, 433.

** Čustović, Livno, 109.
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48. Нешто више примјера има за промјену еха:

a) Домаће ријечи:

десетаро Бј, ђакат Ра, ђеталну Вр, у мане Л, ципала Бус, цитала

Под, цитале Тиш, Буш, Мр, П, цитале Бас, циталице Кe.

б) Стране ријечи: - * \

бајднати Буш, душаци Шип, зачерма Вр, зачерме Ст, ку

фаренцију Са, парација = операција, Трн.

Број десетаро може бити потврда за ех-а (према десетеро), а може
и за ох-а (према десеторо). # - х - .

Именица шверцер обично се јавља у изворном њемачком облику,

а само ријетко са веома продуктивним наставком -ар: шверцар Дл.

Прелазак еу а врши се у неакцентованим слоговима (само у ђакат

је е било акцентовано); иза лабијалних и других, консонаната, у нашим

и у страним ријечима. Ова појава је забиљежена и у говору Змијања“.

49. Промјене ех-а и еха нијесу обавезне за наведене примјере,

па имамо неизмијењено е:

дјетета Трн, ђекада З, ђетелина Бус, ђетелине Ор, ђетелна

Пер, Пу, Мд, Вру, ђете на Об, Дj, Ла, Стр, ђетелну Ту, зечерму

Под, једемо Трн, јечерма Ж, куференција, Ч, у мене Врб, Трн,

перацију По, увече Грд, Трн, у ципела Пет, ципелами Рг, ципеле

Бј, Пет, Хр. - „“

50. Крајишки говори знају и за прелаз е у о. Забиљежио сам ту

појаву само код једне именице:

ђатолна Су, Бо, ђетодна Трн, ђетолне Рм, ђетодне Сме

ђетолну Вр. -

До промјене је дошло у ванакценатској позицији. Ове облике

наводи и Д. Петровић за змијањски говор, као и још неке: кру се пот

поче, вјeвoр“ча, домократа, шбдор, пороз“. - }

51. Једна од карактеристика западнобосанских ијекавских говора

је промјена вокала е у вокал и: -

- бржибоље Тр, С, Под, Трн, двадисат По, Вр, Мок, Пр,

Трн, Под, Грд, Пљ, Д, Хр, Ст, Мд, тридисет По, Вр, Хр, Вид,

С, Гр, Бм, И, Ор, Ст, Би, Об.

Стране ријечи: - -

гијометар Тиш, гиjoметар Рд, Врб, Иглези Тр, Иглеска

Под, Наг, иглеска Ра, иглеске Вр, иглески Ка, Ол, у Иглеској По,

Иглеску Шип, Под, Мд, ижињири Б, Ст, у Инглеској Гра, испло

дира Трн, Дрв, са исплозивом Вр, прдвисури Бас, прдфисур Врб,

** Пегровић, Змијање, 36-37.

** Нав. дјело, 37.
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прдфисура Ја, цименат Вр, цимент См, Буд, цимента Н., Буд, Ст,

цимента Под, Шип, цименте Груб, цименту Груб, на цименту

лежа Пе.

У облику бржибоље препознаје се некадашња синтагма брже и

боље, а у двадисет ради се о дисимилацији. Облици као што су Иглези,

цимент дошли су из страних језика (уп. тал. Inglese, франц. ciment),

мада не може бити искључена ни дисимилација.

Промјена се вршила и кад је е било под акцентом и кад је било

неакцентовано. У неким случајевима и је добивено путем асимилације

(ижињири, тридисет). У своме раду о змијањском говору Д. Петровић

не говори ништа о томе, али из мог материјала се види да је појава ех и

присутна и на Змијању (у Бм, Ра, Ја).

52. Познате су и форме са неизмијењеним е:

брже-боље Р, Трн, двадесет Груб, Мок, См, Р, Св, Л, Ч,

Т, Об, Вру, Дј, Стр, Са, Трн, тридесет Трн, Вр, Р., Мр, См, Л,

Су, Б, Бр, Ту, Вру, Дј, Стр, Бус;

тридесета Бр,

геометар Бм, енглеске Мок, ижињери Б, Трн.

53. Прелазак вокала е у и није непознат у другим народним го

ворима. У личком говору има: профисур, цимента“, а у ливањском

provisur, Ingleska“. У источнохерцеговачком је забиљежено: Инглеска,

инглешки, гијдметар“.

4) Вокал и

54. Овај вокал може да се замијени вокалом е:

артелерија До, ателерац Рад, ателерија Ч, бециклина Бе,

з-бециклином Вр, бецикло Заг, на бециклу Тр, врешкб месо Дрв,

деректер Вж, деректно Вр, деректор Ор, деректур Под, деректури

Вид, дерекција РД, дерекција Трн, кдмесија По, Бо, комесија Ра,

От, Бо, комесију Пљ, БМ, кдмесију Врб, комесију Рг, кумесија Ж,

Д, кумесија Вид, Трн, кумесију Тиш, легетимацију Ј, леквидирб

Жу, медецинска Св, медецинска шкбла См, мериши Вид, Трн, ме

сирача И, месарача И, Вр, Наг, месараче Дрв, И, регемента Под,

Бј, регементе Рм, регементу Б, стабелнија Шип, степендије Рг,

Мд, степендију Тиш, Трн, Вр, Мр, степендирала Мд., Талејана

Дрв, с целиндерима Дрв.

Као што материјал показује, ова појава обухвата ријечи страног

поријекла. До промјене долази и у акцентованим и у неакцентованим

слоговима, а сама појава је резултат асимилационих, односно дисими

** Георгијевић, Лички, 142.

* Čustović, Livno, 109.

** Пецо, ГИХ, 40.



Западнобосански ијекавски говори 55

лационих процеса. Једино у врешкб имамо е према тал. fresco, насупрот

њем. frisch, што значи да је ријеч о два различита извора.

55. Забиљежио сам извјестан број примјера у којима и није дало е:

вришкб месо Ст, директер Бус, директор Вру, Ла, Стр, ди

ректор Дј, директур Трн, По, Са, директур Об, директур Жу,

директура Грд, комисија Ка, кдмпсију Дл, мирисала Ла, мирисати

Ла, миришала Трн, Под, Об, Вру, Стр, Бус, миришати Трн, Об,

Вру, Дј, Стр, Бус, мирише Мр, Стр., мирише Трн, Об, Вру, Дj,

Лa, Бус, мириши Об, Вру, Дј, Ла, Бус, мириши Ко, Стр, Бус, ми

сирача Гр, Пу, Т, Ја, мисирача Мд., Пу, Ја, Ко, мисираче Наг,

Под, Ко, Пу, стипендија Заг, Трн, Талијани Пр, Дрв, Трн.

56. Промјена и се позната је у свим западнобосанским ијекавским

говорима, па и у говору Змијања. За змијањски говор већ сам навео

неколике потврде, а њима ћу додати и оне које је навео Д. Петровић:

Муслеман, зејтен, ателерију“. На ову појаву се наилази и у другим

говорима. Проф. Асим Пецо је забиљежио у источнохерцеговачком:

бецикло, ћерилица, леквидирати, регемента, медецина, врешка“, а слично

и код јекаваца у западној Херцеговини“. У говору Личког поља има

комесија“.

57. Мјесто и понекад стоји а, опет у ријечима страног поријекла:

бацакле Д, на бацакли Ва, бацаклиста Ја, бацаклисту Ја,

бацакјн Т., бацакло Бб, бацаклом Бук, Бб, масирача Под.

Овдје је а, то се јасно види, добивено преко е, које у овим гово

pима у сличним приликама може да да овај вокал. Примјери су потвр

ђени и код Д. Петровића за змијањски говор. Петровић помиње и

промјену ис- а је, као и и-у“.

5) Вокал у

58. Мјесто у може да се јави о:

вјероете ли? Трн, не вјербе По, жованцади Бус, жованце Бус,

жованцета Бус, Кукорјек топ., Трн, купое Дрв, Трн, навалијо

се на шљиве црв паочњак Трн, убјеђoе нас Тр.

Стране ријечи:

докоменат Вра, докоменте Дрв, фебровара Ма.

Из материјала се види да промјена почива на асимилацији и да

је обухватила само југозападни и западни дио Босанске крајине.

** Петровић, Змијање, 40.

** Пецо, ГИХ, 40.

** Пецо, Западнохерц., 285.

** Георгијевић, Лички, 142.

** Петровић, Змијање, 40.
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59. Ни ова промјена није досљедно спроведена:

вјеруе Хр, не вјеруе Дрв, жуванаца Трн, жуванаца Об, жу

ванца Трн, Об, жуванцади Ла, жуванце Трн, Ла, Об, жуванцета

Ла, кукурјека Мр, купуе Дрв, Бј, купује Л, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

фебрувара Буш, у фебрувару Бб.
-

60. У југозападним крајишким говорима у врло ријетко даје а:

баланту = амбуланту, Бас, варуна Вид, Дрв, варуница Ж.

Овдје је у питању непрецизан, деформисан изговор страних ријечи.

61. Прелазак у у а није досљедно спроведен, па први примјер

гласи и са у:

амбуланта Трн, у амбуланти Трн.

Ову промјену као маргиналну забиљежио је Д. Петровић у источном
дијелу Крајине, у Змијању: дпатњаци, дпатњаке“. м

Редукције и елизије вокала

62. Ванакценатске вокалске редукције су одлика босанских го

вора, према томе и говора западне Босне. Почећемо од вокала а.

- а) Овај вокал се у постакценатским позицијама врло ријетко своди

на неутрално а : ноћаске Буш. - - . . ».

б) Вокал а се потпуно губи испред акцента на почетку неких ријечи

страног поријекла:
- " " ,

вијуни Тр, Мр, Под, двдкат. И, двоката Ма, гродрум. До,

на еродруму Буш, дроплан Под, Бе, Хр, дроплана Рад, гротланска

Буш, Мерика Тр, Под, Мерике Под, у Мерики Буш, Мерику Н.,

у Мерици Тр, Д, парат Трн.

в) Вокал а се редукује у средини ријечи, испред и иза акцента.

Поред:

вреника Ко, вренике Трн, каз'ти Буш, Ма, Бб, Вру, Ла, казти

Са, каз“ћу Ма,
-

често се чује и брте, гдје је редуковано а било под акцентом:

já, брте, не идем Тиш, брдићемо, брте Вид, двај, брте, други

Вр, бдже, брте, смрти! Ж, еси, брте Под, дркће, брте, ко прут

Под, нек иде, брте, за прдсака Под, није, брте Дрв, брте, губи

углет Ол, сад не жалим, брте, умријети Рад.

У брте основно значење именице брат сасвим је изблиједјело

и свело се на функцију узречице, тј. ријечи која се у приповиједању

често употребљава и служи говорнику за успостављање ближег (брат

ског!) односа са слушаоцем. Због тога је узета најпогоднија именичка

форма, вокатив.
- -

** Нав. дјело, 57.
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г) На крају ријечи а се елидира кад њиме почиње сљедећа ријеч:

кум-Ана Трн, кум-Анђа Врт. “ . . >

До елизије долази и у примјеру:

толко времена потрдшили, па са-д-идемо кући Буш.

Рјечца нека, којом се твори императив за 3. лице (рјеђе за остала

лица), обично се јавља без а:
-

нек уне стде. Тр, нек уни тресу П, нек иде Под, Т, Гра, Ст,

Св, Ке, Ко, Буш, нек иду Буш, нек уни шишају В, нек детану

Бу, нек бда М, толко нек и буде И, нек бн води Т;

нек вози По, нек ми не да лагати Вид, нек се лади Трн, нек

будне како дбе Вр, нек сјава благо П, ја ћу Српкињу довести, нек

знате С, нек Вицо унесе брашно См, нек се удава Ке, нек чека Ке,

нек ти учину Ј, нек легне Г, нек јдш мало разладе се Г, нек се детрани

Су, нек прдда Ра, нек вршу Врб, нек не учи Ч, нек не видим на то

Ма, нек једу Буш, нек све прочитају Дл, нек се јави Мд, нек ме

коље Рад, нек се туче Вук, нек се испече Ту, нек се море ранти Ту,

нек се не помиља нико Врб, нек нусп Ма.
-

У свим досадашњим примјерима под г) вокал а је био на крају

неакцентоване ријечи, изузев оних ријетких случајева кад се акценат

преноси на нек (нек иду, нек иде). - " .

Рјечца нека, овог пута акцентована, губи а и ван императива:

нек је скупље Буш.
|- . . - …

О овом ћемо нешто више рећи. Наиме, у RЈА помиње се и пека и

nek. Ту се налазе потврде за пећа из ХV в., а најстарија потврда (која

у овом рјечнику није наведена) за пећ је с почетка ХVII вијека, у Мати

је Дивковића (Sto čudesa aliti zlamenia ... divice Marie 676). Код

Дивковића је обичније пека, а „od početka XVIII vijeka nek je isto tako

obično kao i neka“ (в. RJA s.v.). Т. Маретић узима пећа и пећ за рав

ноправне облике (Маretić, Gramatika 38, 198, 248—249, 464, 473—474),

а тако и Белић у свом Правопису (1950) нек, -а и Ристић-Кангpга нек(а)

у Речнику српскохрватског и немачког језика (Београд, 1928). У Нrvat

skosrpsko-francuskom rječniku (аутори Dayre-Deanović-Maixner —

Zagreb, 1960) něk је упућено на пека, док је у Речнику српскохрватскога

књижевног језика (Матица српска — Матица хрватска, Нови Сад —

Загреб, 1969) уз нека наведена и форма нек, али као некњижевна. Проф.

М. Стевановић у дјелу Савремени српскохрватски језик (I, II, Београд,

1964, 1974) помиње само нека (у првој књизи стр. 346, а у другој 703,

704, 707). За савремени српскохрватски језик може се, дакле, узети

нека као обичније, а нек се може сматрати некњижевном формом. Кра

јишко нек је у односу на књижевнији облик нека примјер редукције

вокала а, али на основу историје ове ријечи и на основу чињенице да

крајишки говори познају обје форме, нек и нека, вокала се може сма

трати покретним. - - -

Без а је и везник воља: вољ те спавати, вољ те ићи Вид, а понекад

и замјенички облик њега: преко њек Ст, гдје је а, према придјевским

замјеницама, могло бити схваћено као покретно.
-
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63. Редукција вокала а не реализује се увијек, па се наведени

примјери јављају и са нередукованим а:

а) авијđна Рад, авијун От, авијуна Б, авијуна Трн, Д, авијуни

Р, Рд, у авијуну Трн, у Америки Вид, у Америци Пу, Бј,

б) варенике Буш, Трн, варенику Ту, Трн, казати Бб, Об, Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, казаћу Трн,

брате си мбј Под, брате муј П, Пр, брате мој Мр, З., К.,

мđј брате Бу, Грд, Б., Рад, Буш, брате мој драги Рг, брате мој

pдбент Врб, дје, брате Буд, есу, брате Бј, добро, брате Т;

в) нека иде гдведима Груб, нека свак дбђе Ма; нека га е убила

под.

64. Редукцију и елизију вокала а биљежили су и други испитивачи

наших народних говора. Што се тиче Крајине, за Змијање је Петровић

забиљежио: наћерале, мор“ло, ја ћ казти чоеку, бом, брте, ја, немам

зашта д-идем, у Мерици“. Од осталих поменимо ливањски говор Срба

ијекаваца: gledt“, затим варешки: brte“, источнохерцеговачки: нем

колача, п днда, парат“ и сремски говор: касти, нем бđгзна шта, дав“ли,

д“ идете“.

65. Вокал о је такође подложан редукцији. Обично то бива код

неакцентованих ријечи, а код акцентованих испред акцента. У постак

ценатској позицији о се не редукује често. Навешћемо материјал и

груписати га према природи појаве и према категоријама ријечи код

којих се та појава манифестује.

a) Почетно о из замјенице оно (овдје у функцији партикуле) по

некад се елидира као други вокал :

дремо ђе-но курузи саде По, како-нб бијаде? Заг, што-но

реку Трн, По, ђе-но уна вода Бас, што-но рече Марија Трн, кб-нб

вöди парита? См, како-нбриче? Ке, како-нб потуче лет? Рм, шта-нб

јауче? Л, како-нб се звао? Врб, ђе-но шкбла била Ма.

Елизија другог вокала је и у овим примјерима:

па-ндак. Тиш, Наг, Су, С, па-нда Трн, Су, Б, па-нда Б, Грд,

ма ашиковали па-нда препоручујем њему Рад, па-нда ћемо и пуш

тити Г, та-нда не краде се Ра;
-

a-ни са мном па Мандићу ддберају Под, а-ни шкрипе Гр,

či-нда М;

y-нбј трави Су, у-ну кутију Су, у-ва дбба Ја, затворе нас

у-не ћелије Ту, у-ним ћелијама Ту, донија тамо-ној згради Су,

на-вој земљи Б.

** Петровић, Змијање, 35—36, 58.

* Čustović, Livno, 111.

50 Žuljić, Vareški, 39.

** Пецо, ГИХ, 44.

“ Николић, Сремски, 315, 319, 321.
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Неке придјевске замјенице и прилози изведени од исте основе

врло често губе почетно о:
- …

вака Дрв, М., Ст, ваквије Вр, ваке Вид, Б, Ма, вакт Груб,

См, Мр, Мок, Под, М, Врб, Трн, Бус, Са, Об, Вру, Дј, Стр,

вакије Бу, у вакије чарапа М, вакијем Бу, вакб Тр, Мок, Тиш,

Дрв, Мр, К, С., Св., Рм, Ка, Д., Бе, Г, Ст, Врб, Рг, Т, Бук, Бј,

М., З, Б., Л, Рд, Ту, Ос, Рад, Грд, Ма, Буш, вако вамо 3, вакбга

Б, на вакој врућини Ст, ваку Врб, вамо Вид, Трн, П, К, Д, Ка,

Су, Ј, Гр, Г, Рм, Врб, Гра, Буш, З, Ту, Ма, От, Ос, Ор, Т, Грд,

Ја, вдлика Дрв, Би, Буш, вдлике И, Ту, волике Бас, вдлика Су,

Грд, З., Ма, Буш, Бб, вдлико Тр, волико Су, вдлкб Буш, вдлкбга

Ма, нака Рг, наке М, накт Груб, Трн, Под, Д., Врб, накије Дрв,

Гр, Врб, накб Трн, С, М., Рм, П., Шип, Л, З., Ма, Буш, Ст, Бук,

Ч, Буд, Врб, накбг Трн, накога Врб, наку Трн, Наг, ноликб Буш.

У примјерима: овлика Дрв, двликт Ж, двлико Вр, Бе, Трн, овлико

Мок, Сa, Pм такође се губило почетно о, па је послије дошло до ме

ТаТеЗе 80 с. 06.

Вокал о се редукује и у почетку ријечи страног поријекла (ри

јетко код наших):

вицир Тр, Под, парација Трн, перација Под, перацију По,

перисан Тиш, перисата Вр, сдвине Под.

Сви примјери су из југозападног дијела Бос. крајине.

б) У резервар Вр о се елидира у средини ријечи као први вокал.

в) На крају ријечи може да се елидира о као први вокал:

ак-дјете дбадва Буш, дај ишта ак-имаш Буш, ак-дјеш Буш,

čф-двд Тиш, как-дје М., как-дјеш Су, к-двај штап Су, и-двије

К, ак-дбу З, д-двије бара Ма, ев-двд Дрв, ен-днамо су Буш, п-двије

страна Бу, п-двом гају Ст, прек-двије шљива Бј, прек-днога тунела

Буш, гунт лопатице п-yномé P, там-амо Вр, шта ћем-днда? Буш.

Везник него обично се јавља без финалног о:

лашње му е нег жицбм По, не мереш нек такб Х, гдра нек

прва Рм, више нег у шуми Рм, нема нек пушћати М, гдре нег два

бвна Ра, није нег за налджити Бј, нема нег једну ћер Грд, зна бдље

нег ја От, не зна нег лајати Гра, боље сваћаш нег ја Дл, боље нег

лани Бо, бдље нек пријесна репа И, боље се днда знало от — четри

разреда нег данас од деам Бј, ја никако нек дојећи парипу главу Бј,

пушака има више нег листа Врб, нијесмо имали нег два карабина

Грд, прије нек се заратдо Рад, шта е мене држало нек тđ Рад,

виђа се да нијесу били партизани нег да е била позадина Ту, ја би

вдлија ви"шти дјевојку нек та све плеће Ма, сретни си нек паметни Ж.

Прилог колико јавља се без крајњег о, које се елидира као први

ВОКаЛ .

брдимо колик има куња З, покопамо колик од две сдве па два

метера вамо Су, дабогда живили колик и ја Наг, нек уни тресу

колик дје П.
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66. Редукција вокала о није досљедно спроведена у крајишким

говорима, па има и примјера с очуваним о:

а) па днда узмемо посати козу Рад;

оваки Ла, Бус, овако Буш, двамо Ту; - -

-
овицар Тиш, Дрв, Ра, Б, См, Дл, овицира Бј, овицири Вр,

М., двицпру вок., Дрв, официр Ч, Ва, официра Буш, официре Ор,

б) по дној земљи Ту; - -

гдре него било По, сретни него паметни Гр, више него саде Св, боље

чувати врећу бува него жену И. - -

67. За змијањски говор, поред мог материјала, има потврда за

редукцију и елизију вокала о и код Д. Петровића: потак, в°ћара, ак

имају висдка врата, по ној бујади“. У источнохерцеговачком такође

се редукује о: нака жена, вака клима, ет видиш, фицир, перација“, а

слично је и у Пиви (волики, вакт)“, Никшићкој жупи“ и у Срему (нем

више нек сам те три, ет видиш, мал јефтиније, ак неш, више нег” икад)“.

68. И вокал е се редукује у крајишким говорима, испред и иза

акцента. Материјал ће показати о којој редукцији се ради и на које

случајеве се она односи. |- - -

а) Овај вокал се понекад у сантхију своди на 2: нембјта се напи

ти Буш. . - - -

. б) Вокал е се потпуно редукује на почетку страних ријечи:

вакуишу се Бас, Врбаљани Су, Врбиу Су, летричар Трн

(тако и аутолетричара Р), палете = еполете, Шип.

в) До редукције долази и у средини ријечи. * .

Наше ријечи: вођка Вж, Пет, вртена Об, вртено Под, Трн, Об,

Са, два?сет Са, двадсет Л, Т, Рад, Бо, Су, двадсета Ту, двадсети

У, Вру, Ла, двадсетбг Бј, нбђка Ма, буђкаре С, бнђка Вж, осамдез-де

вете Рад, седамдез-гддина Т, седамдест кила Бј, тридсет Су, Бо,

Са, шездес пете Рад, шездест четрт Шип.

Стране ријечи:

матријал Вр, У, Pд, Р, В, Рм, матријала Под, метријал Тр.

Ако се губи е иза р, онда то р постаје вокално (вртено).

г) На крају ријечи такође се редукује е. Тако је код прилога више:

виш немаш Ж, ја виш то дурати нећу Под, виш никада ле

жати нећу с тобом Ж, гдни виш почели куће правити Д, нема виш

ништа Д, виш не ваља Рг, виш никат Ма.

** Петровић, Змијање, 39, 58.

** Пецо, ГИХ, 45.

** Вуковић, П.Д., 61. - -

5° Вушовић, ДИХ, 14. -

** Николић, Сремски, 318, 321.
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Исти случај редукције је и у примјерима: м

ка-с-cáгне Т, море да живи, каж, на земљи Т, ајд и ти мени

пдлт Буш, морт дома кући ићи Буш.

У сантхију је присутна елизија е као првог вокала:

ајд у јединцу Ж, ђаво т донијо Трн, како с днда чува? Л,
примић бн-ас на посб Буш. н * -

69. Забиљежио сам и примјере у којима се чува e : -

a) вођека Т, И, вдјека Ма, вођекаре Пр, Ке, вдјекаре По,

вретена Трн, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, вретено Трн, Вру, Дј, Ла, Стр,

Бус, двадесет Ч, Т, Стр, Са, Трн, двадесети Об, Дj, Стр, Бус, Трн,

осамдесет Т, Буш, тридесет Л, Б, Бр, Ту, шездесет Под, Р, Г, Ј;

б) не мерем више бдати М., и немамо више ништа М, више се

у грат и не иде Рм, његова гласа више није било Са, неће више да туче

народа Вж, тбе више било гдтово Бј, нијесам питд. више никога Бј.

70. Мој материјал показује да редукције и елизије вокала е има

у свим крајишким говорима, па и у змијањском. А за змијањски говор

има доста потврда и Д. Петровић: затворане, дочкају, двадсет, сазрле

шљиве, ббк т-убио и сл“. Ова појава није непозната ни у другим гово

pима. У источнохерцеговачком, на примјер, имамо: бн м убијо, брж

боље, јуч ујутру“, а у сремском: нећ нико, одмакоше с мало, прас“та,

кажам“. Слично је у Бачкој (Поповић, ГГ, 61, 68) и Банату (Милетић,

Извештај, 19). - -

71. Вокал и се најчешће редукује у западнобосанским ијекавским

говорима. Редукција може бити дјелимична и потпуна. Ево примјера

за дјелимичну редукцију вокала и:

вдзит“ Стр, вдзит“ се Трн, врат“ти се. Рм, у Град“шкој

Ту, Град“шку Ту, донијет“ Стр, играт“ Стр, истрест“ Стр,

куп“ти Л, куповат“ Стр, мисл“ли Трн, моб“лизација Рм, наб“ло

Ту, навал“ле Бо, нос“ла Ма, дип“ша Бј, план“на Трн, план“ну

| Вру, у план“ну Трн, пожет“ Стр, пушт“ти Т, рад“ти Рм, Ч,

рват“ се Бус, слан“не Буш, сдб“ше Ту, спас“т“ Стр., трест“ Стр,

умријет“ Стр, ципел“ye T.

Забиљежио сам један примјер и у сантхију:

да т” кажем Рм.

Дјелимична редукција се врши најчешће онда кад се и нађе иза

акцента.

На крају говорног такта редуковано и је у ствари обезвучено и,

због чега је посебно обиљежено. Из материјала се види да је до обе

звучавања дошло у инфинитиву, и то само у Стр., тј. у Змијању.

** Петровић, Змијање, 37, 58.

** Пецо, ГИХ, 45. |-

* Николић, Сремски, 316, 319-320.
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72. Много је већи број примјера за потпуну редукцију вокала и.

Какве то посљедице има по сусједне сонанте и консонанте, видјећемо

послије наведеног материјала.

a) У иницијалном положају и се редукује само у двије стране

основc .

некцију = инјекцију, Заг, Ст, Под, Талијан Хр, Рм, Талијана

Су, Вж, Талијани Вр, Бе, К, Наг, Грд, Вж, Ос, са Талијанима М.,

на Талијанма Тр, талијанска Са, Рм, талијанске Рад, талијански

Су, талијански Ра, Б, талијанску Бр.

Редукција иницијалног предакценатског и од маргиналног је зна

чаја за западнобосанске ијекавске говоре. И то из ових разлога: прво,

то су стране ријечи и још малобројне; друго, примјери с основом та

лијан-толико су раширени у нашем језику да се већ сматрају књижевним

(в. Св. Предић, Италијан — Талијан, Наш језик, н. c., III, 267—269).

б) Вокал и се најчешће губи у медијалном положају. Пошто је

број потврда врло велики, навешћемо само дио материјала и груписати

га у неколико поткатегорија.

Најприје примјери за императив:

бацте Буш, берте Вр, бјеште Вр, Мр, Рм, К, Бм, бранте се

Бо, гунте Бас, Жу, См, дјелте Трн, доренте Вр, дбђте Трн, ду

несте Вр, жањше Бо, изласте Рг, јавте Пет, каште С., Ва, крећите

Рм, лесте Ко, мусте Грд, носте Врб, доласте Трн, С, оперте се

Ка, детавте И, дотанте Н, отвдpте Вр, палте Бо, Бб, пиште Х,

До, повеште Буш, потпиште се Врб, придриште Трн, Дj, Ла, Стр,

Бус, прикупте Бј, разићите се Тр, спалте Ка, спремте С, не шалте

се Трн.

У глаголском радном придјеву још чешће се редукује и:

близнла се Бј, бдрло се Бо, бранла Трн, бранли Врт, бранло Л,

видЛа Трн, Наг, Дрв, видла Мок, Шип, Врб, Ст, Б, Мр, видли

Ма, Са, Пу, Пљ, З, вддда Рад, Груб, Шип, вратли се Н, М.,

вратли се Грд, Пр, гдњло Л, Т, гунли Рм, гунло См, дјелло См,

дозволдо М, долазло Д, дорекли Бо, До, жалли Грд, женло се Ке,

забранла Ол, забранло Трн, Д., Ст, заладло П, заледло К, замјенла

Са, запалди Врб, заратло се М., Буш, Гр, затворли Грд, извадла

Вр, изгдрла Ј, ледло Под, летли Бр, мјерли Бр, нагдила До, наилазли

Рм, направли Бук, наредли се Л, населди Бук, наслдњли се Врб,

дбјењло се Под, Трн, огулда Трн, одредли Рм, дпазла Трн, оседла

Врб, И, Гр, оседле Бб, оседли Грд, Л, оселдо Ст, отворло Заг,

дтили Рм, Бј, Грд, дпшб Пт, Ма, Грд, Ту, Рад, Врб, Буш, палди

Би, Грд, палдо Бу, платли Б, побједли Мок, побло Рм, повратла се

Трн, подјелда Груб, полджла Св, помдрла Л, попалди Би, Ту,

потоварло Са, пребацла Л, преварла Вж, преседла Под, прислунло

Вр, пуштло Врб, радли Бу, Бб, Су, Св, радли Бј, развалдо Б,

ранло Су, Ту, расeдло се Ми, расподјелли Рм, рддла се Гр, родла
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М, Рг, Т, pддла С, pддли Св, pддло Рм, Са, Мд, родло Мок, Пр,

свадби се Дрв, сједла Рм, сједли Трн, Буш, склдили се Мд, смлатло

Ж, уватла Бј, уватле Врб, уватли Врб, Грд, уватло От, узбунла

Врт, умирло се М, упамтла Л, упантла Рм, урадли От, уредло

Бм, ćедли Ва;

бдрли се М, варла Ма, гднли Т, Ту, дијелла Трн, Об, Вру,

Дј, Ла, Стр., дозвдали Т, зардбли Ту, лджла Ма, направла Т, облeд

ло се Буш, дчистли Буш, пазла Ма, палде Грд, постди Буш, прит

сло Буш, промијенла Бус, раддо Буш, свpшло се Рад, сједда Об, Вру,

Бус, славли Т, убле Рад, уватли Ту, ćедла Трн, Ла, Стр, Бус, Сa.

До потпуне редукције долази често и у инфинитиву, а у футуру

СаМО ПОНекаД :

бранти Ра, З, Бр, ви?ти Трн, Ма, Вру, Бус, ви“ћемо Буш,

возти Буш, вра“ти Заг, Под, гунти См, Pм, гуслити Ма, диванти

Мд, Ма, Дрв, дијелти Трн, Вру, Дј, Ла, Стр., дозволти Р, допла“ти

Буш, женти се М, Т, Ма, замдáти Буш, запдслити Т, мислити Рад,

мддти Пе, дбјењти се Трн, оженти се Ма, опалти Ос, падти Рм,

Ту, Врб, пла“ти Б, Рад, Буш, пла“ћу Буш, пос“ти Буш, почас“ти

T, прела“ти се Буш, примјенти Трн, присилти Вру, ра?ти Рад,

Буш, Т, развалти Буш, развалбемо Буш, ранти Бу, Рг, Ко, Ту,

pд“ти Ко, сре“ти Буш, ува“ти Ту, уса“ти Буш, учинти Рад,

Трн, Об, Вру, Дј, Бус, Ла, Стр.

Ова појава је ријетка у глаголским основама:

не вдим Т, гранчи Хр, дишну ме Т.

Губљење вокала и из основе познато је и код других категорија

ријечи:

dљна Ч, У, Грд, аљне Бр, Ко, аљну Вид, С, бблHца Вид, Под,

Ж, Р, Мд, у болнци Бас, Су, Мок, Гр, Б, Ко, варнца Вж, варћак

Бм, велка Рг, Б, Су, велка Су, велки Л, гддна Ол, Мд, гддне Л, Врб,

Наг, Д, Bж, гддне Мок, М., Под, Л, Д, Б, Гр, Пe, Pд, См, Гдмјенцу

Л, гранца Ол, Трн, Ла, Стр, Бус, гранцу Д, Рм, десетну Бр, Деснца

презиме, Вр, долна Гр, И, додне Д, Гр, Ту, у дддни Мр, додну Б,

Дубца Ко, ђеталну Вр, ђетелна Пер, Вру, Мд, Пу, ђетодне См,

ђетолну Вр, јединцу Ж, јунцу Бр, кабанцу Врб, каблну Мр, канца

Ол, канцу З, кардце Ту, кључанца Ту, кобанце М, Рг., кдбле Ту,

с коблбм Под, кдлкб? Pa, Су, Рг, По, Л, Рм, Б, См, Мр, Св, Пу,

Ма, З, Са, Ту, Буш, Ја, колицу Гр, Грд, См, кошанце Л, лубенце

Буд, Рад, љетне Д, мадне Под, Медна М, Медне Пер, Рад, Милца

Под, Рад, у млн Трн, модтва Вж, неколка пута Ва, неколко Тр,

Рм, Бук, Су, Л, Ол, Буш, Бб, Николна Рм, Стр, Ч, Николно Буд,

њезна М., дмладне Ј, оранце Врб, печенцу Ту, плетенца Грд, подце

Трн, претеченца Ја, преслцу Под, рд°тељи Ма, Л, санце Бј, Буш,

Врб, Т, Ол, Санце Б, Врт, Санцу Буд, станце Бр, у станци Рм,

станцу Ја, Ту, станцу Св., столцу Ко, Т, Ма, Шип, Буш, Субо“уe

Л, таблцу З, на тканци Рг, тдлкб Су, Ту, И., Буш, Рад, Ма,
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четне Л, четрп Вр, Тр, Тиш, Вид, Буш, Об, Вру, Ж, К, В, Бе,

Бу, Мд, Буд, Врб, Л, Ла, Дj, Стр, Бус, Са, Трн, Су, Б, См, Св,

Бм, Хр, Грд, Ко, Ту, И., Т., Бј, Ос, Рм, четри Ке, Гра, четри-пет

- дана Гр, четри-пет Ја, шалца Грд, шенце Пер, Хр, Ра, Рг, Гра,

Бр, До, Бо, И, Мд, Вож, Пет, Ту, Ко, Грд, шенцу Б, Гр, М, Л,

Врб, Ја, Ту, Буд, Бб, У, Буш, Ч, Вж.; .

aљне Врб, бабетну Ма, Богдре“ua Tрн, Богдре“uу Буш, по

Божћу Грд, варћака Рад, велке Рад, волко Буш, волкбеа Ма, вратнце

Ла, Трн, гддна Бј, Ма, гддне Бј, Грд, Рад, Ма, Гдмјенце Ту, госпд

дн-вакмајстор вок.., Буш, Грaдну Рад, Дамјанћ Буш, Данца вок..,

Дј, Ла, Бус, Са, Трн, дјетњи Стр, Трн, ђетећна Об, Дj, Ла, Стр,

ђетелну Ту, ђетодна Трн, Ђуринца Бб, занца Дj, Стр, Бус, Са,

Зрнћи Рад, Јелђа Врб, кобанца Буш, на кобилци Буш, Колунћа Бј,

кошанца Трн, Об, лубенцу Рад, Милца вок., Стр., Мркоњfia Tрд,

неколка пута Буш, дмладна Т, дпштина Ма, палдбе Врб, Перинца

- Вру, Дј, Са, пе“ша Са, Трн, у позадни Ту, прасетне Буш, притeжн

ца Трн, Са, сланне Буш, сланну Буш, срчанца Трн, Об, Вру, Дj,

Стр, Бус, Са, столце Ма, творнца Т, толко Ту, у једној улци Буш,

улцу Буш, четрију Об, Вру, Дј, Бус, Трн, четристо Об, Вру, Дj,

- Ла, четристб Стр, Бус, Трн, ćенца Бб.

в) У финалној позицији и се редукује код различитих категорија,

али знатно рјеђе него у средини ријечи. |- -

Примјери за редукцију вокала и у императиву:

однес вас ђаво По, упрти кацу па нус, нус доље Под, а унгун,

гун и леже крај њега Наг, диш-се ж, Гр, Ос, пла“ ти Буш.

Има случајева кад се крајње и губи у императиву испред парти

куле де: - - .

не газ-де. Бр, дунез-де Трн, См, затвор-де О, окрен-де се Рм,

отвор-де К, узјаж-де См, унез-де См. -

До редукције долази понекад у глаголском радном придјеву и

у инфинитиву: “ - w |-

дошл су четрп муслимана Буш, дошл ту на кумство Ма;

жент те Ма, мрсит Буш, постит Буш, примит Буш.

Слично је и у осталим глаголским облицима:

- јести полудија? Буш, јес видија шта ми рече? Дл,

ђе с лугару? П, - - -

ја б тебе молијо Буш, ја б теби дошо Ма, да б ти се фалијб,
немам чиме Т.

Додаћемо овоме редуковани енклитички облик замјенице ти:

оћеш да т кажем? Рм.
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Вокал и се губи с краја приједлога уочи у примјерима:

уоч Малбе Никољдана Мок, уоч свеца Л, уоч Петровдана Су,

уоч славе Ол, уоч самбе рата Ор.

Редукцију вокала и срећемо често код везника али, или, јали, нити:

ал сам ја бијо у патрбли Су, ал ништа то није Ма, разгова

ipajу, ал да би кум што рекли ружно, јок, брате Бј;

пó динара ил динар Л., ил ћеш брбј или круну? Л, жањше ил

палте Бо, мумка ил повести ил не повести Бј, едан учитељ ил два

Бј, мени је сведно, ил постди ил мрсили Буш,

јал паре јали краву Врб;

нит знаш куда ш Трн, нит је ко узимље Р, нит мугу јести

масла, ни скорупа Трн, нит је чобан, нит је шкблник Рм, нит муре

радити Гр, нит се пере, нит се чисти БМ, нит је зна ђе кућа, нит

је кад бје бијо Б, нит се напије, нит се наије От, нит је у каквој

власти Ва.

јечи

Најзад, партикула ли обично се јавља без финалног и:

би л се могло запдсđти? Буш, бил ти ћијо мене послушати? Вид,

би л ти њи да” Под, бил ти јаја ијо? К, бил се ти удала? См, би

л ти имала штојести? Бе, бил се ти сјетијбРЈ, бил ти знао дитићи?

И, би л ми дао? Пет, бил ви мене ћели одвести? Ко, бил јели? Бб,

би л ја говориjб? Буш, бил ти знао оченаш ишчитати? Буш;

ја избијб да виђо ел ми ту ђет Бас, ел те препа? Мок, ел

ти причđ? Ж, ел де? Бу, е л пот? Бј, ел те ћела срушити? Бб,

је л ја вечерати? Буш, је л да пије боље? Су, је л морб? Су, је л тд.

лијепо? Ра, је л жива? Рг, је л кот-куће? Л, је л печено? Бм, је л

далеко Дрвар? Н, је л де? Врб, је л то долеко? Буш,

има л те ракије? Буш.

Забиљежио сам извјестан број примјера у којима се на крају ри

елидира и као први вокал:

у императиву:

бјеж у кућу Мp;

у осталим глаголским облицима:

јес одрјешија? Г;

ако с ишб Ма;

изб ун Ж; gº

нама да б умрб Ма;

у енклитичком облику замјенице ти:

ђе су т бвце? По;

код приједлога уочи, везника али, или, нити и партикуле ли:

уоч устанка Жу; х

ал има добар расадник Буш, ал Илија неће Буш,

ил икеда ил никеда В, дна ће казати ил дâе ил неће Рад, ја

ил бн Рад :

5 Српски дијалектолошки зборник
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нит бн зна што е рат Бј, нит је палпто, нит дптимато Ту;

шта ја знам би л бн ћијо Рад, би лијо? Мд, има л ишто по

пити? Буш.

На основу материјала наведеног под б) и в) може се извести не

колико закључака.

1) Вокал и се редукује и елидира у слоговима који се налазе не

посредно иза акцента. Много мање има примјера у којима је редукција

захватила и из другог по реду постакценатског слога (ддласте, извадла).

До губљења и елизије долази и у неакцентованим ријечима, било да се

ради о ријечима које остају без акцента само у неким синтагмама и ре

ченицама (четри-пет стотина, јес одрјешија?, колкб гдд) било да су

у питању ријечи које су иначе неакцентоване (ако с ишб, ја б тебе мо

лија, ђе су т бвце?, уоч славе, ал ништа то није, по динара ил динар, јал

паре јали краву, нит знаш куда ш, шта ја знам би л бн ћијо). Само изу

зетно и се редукује у слогу који непосредно претходи акценту. То се

јавља у падежним облицима броја четири (четрема, четрију, четрима,

четрима).

2) Редукција вокала и обухвата најчешће наше ријечи. Ријетке

су потврде за ту фонетску појаву у страним ријечима.

3) Кад се и губи, онда или се ријеч скраћује за један слог или

остаје број слогова исти, али на тај начин што се вокализују сонантил,

љ, н, њ, као и р. Уз то, вокално л је и тврдо.

О вокализацији сонаната треба рећи нешто више. Наиме, губље

њем вокала и настају често гласовне комбинације састављене од по два

сонанта или од једног сонанта и једнога консонанта, што може касније

да доведе до тога да сонант постане носилац слога. Ако је у питању ком

бинација од два сонанта, онда је увијек слоготворан први сонант (борли

се, бранла, дбјењло се, дљна, долна). Други сонант чини слог само онда

кад је први неслоготворан, па имамо комбинацију вл у примјеру славди.

Уколико је ријеч о сонантско-консонантској комбинацији, носилац

слога је, наравно, сонант, био он на првом или на другом мјесту (бранти,

гранчи, гранца, Зрнћи, дбјењти се, Мркоњfћа, гуслити, разваћемо, улцу,

велка, дошл су, палдбе; видла, заратлo сe, свpшло се, убје, гддна прасетне,

дјетња).

Послије редукције вокала и могу да се нађу један до другога два

л и два н (дијелда, дозволди, палде; сланне, сланину). У свим овим слу

чајевима удвојено л и удвојено н носиоци су слога и артикулишу се

тако што се на изговор првог елемента наставља изговор другога, тако

да немамо два одвојена сонанта него по један сонант са продуженом

артикулацијом.

Ако се послије губљења вокала и нађу заједно експлозивни ден

тали д и т, тј. ако настану групе дип и тит, онда ријечи губе један слог

и стварају се такве консонантске комбинације којих нема у књижевном

језику. У ствари, први експлозивни консонант артикулише се непот

пуно јер има имплозију и оклузију, другим ријечима: увод у експлозију

и припрему за њу, а у тренутку кад треба да дође до експлозије, на оклу
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зију првог наставља се оклузија другог консонанта, послије чега долази

до његове експлозије (ви“ти, рд"тељи, вра“ти, пла“ти). У овоме

процесу не долази до асимилације по звучности. Пошто је трајање оклу

зије продужено, за ове консонантске групе је карактеристична врло

напрегнута артикулација.

Сличан физиолошки процес дешава се и кад се, као посљедица

губљења, оформе групе дб, тh, ди, ту, састављене од експлозивних

консонаната и африката. На оклузију експлозивног консонанта наставља

се оклузија африкате и послије, умјесто експлозијом, преграда се отклања

струјањем, пошто потпуна преграда прелази у тјеснац, о чије зидове се

таре фонациона струја (ви“ћемо, пла“ћу, пе“ца, Богдре“uy).

73. Иако се вокал и тако често редукује, дјелимично или потпуно,

ипак ова фонетска појава није досљедно спроведена, што потврђује

велики број примјера у којима се и чува. У навођењу потврда ићи ћемо

истим оним редом којим смо ишли кад смо говорили о потпуној редукцији.

Пошто се примјери за губљење иницијалног и (некцију, Талијан

и сл.) јављају само тако, прећи ћемо одмах на примјере чувања и у ме

дијалном положају. Почећемо од императива:

вршите Дј, кажите Трн, напеците Хр, окрените се Трн,

потегните Под.

Из овога се јасно види да се у 2. лицу множине императива врло

ријетко употребљава и испред личног наставка -те.

Примјери за чување вокала и у глаголском радном придјеву:

борили се Ја, бранили се Дрв, варила Вр, веселила се Трн,

видило Мок, вддило се Пр, вдлила Тр, волиле Дрв, вратили се Хр,

гднили К, дијелила Бус, дјелила Трн, дјелили се Вр, долазили Бј,

ддлазило Ор, загрлила Вр, закаснила Рм, запалили К, издјелили Под,

издјелило се Тр, крстило се Дрв, мобилисали Ту, навалили се Шип,

наредила Под, наредили Тиш, насадили Мд, оградили Бб, одранила

Пт, дипиша Трн, Тр, Ос, дипинила Вр, Л, Св., Рм, Заг, З, Ке, Д,

В, Тиш, О, Об, Са, Ва, Рад, Стр, Ла, Дј, Вру, Бус, дитишли Бас,

Хр, Рм, Л, Р, С, Наг, Ка, Врб, Бо, датишло Грд, дитишб Бј, Ту,

Буш, Ж, Pм, Г., См, М., Врб, Мд, Пет, Ко, Ч, Бр, Рад, Вж, пали

ле Мок, платили Тиш, подмирило Груб, идстило Д, постило се

Мр, поцрљенили Рм, пријетили Гр, радили Су, Рм, Вид, Ор., Бј,

Бу, Грд, ранила Трн, родила Ко, П, Бј, Гр, рддило Трн, Вр, сакрила

Трн, Об, Дj, Ла, Бус, сједила Дј, сједили Трн, Гр, славило се Т,

снимили По, убиједили Т, убили Н., Вж, Т, убило Св., Рг, Буш,

уватиле Р, ударили Пљ, Ту, упамтили Рм.

Примјери за чување вокала и у инфинитиву и футуру:

бринити се Дј, Бус, брстити См, вeнити Бус, видити Трн, ПI,

Т, Об, вддити Трн, Вук, Пу, Ос, возити Ма, Бб, Дj, Об, Вру, Бус,

возити се Ла, вратити Трн, З, Тр, Бб, градити Наг, Врб, гунити

Вр, Ш, Рм, диванити Шип, Ке, дијелити Об, Бус, otceнити се Под,

М., P, заградити М, заклyнити Заг, замијенити Буш, запалити Бј,

5k
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иселити Ш, јањити се Груб, казнити П, крстити Ј, купити По,

летити Ж, мислити И, мрсити Буш, мулити Бас, Шип, мулити

се Р, патити се Ма, платити Д, Рм, Врб, платићеш Бј, подјелити

се Заг, подранити Под, постити Ко, почастити Пу, Под, пратити

Т, премдстити Ми, пресилити Об, приватити Заг, припдвидити

Св, припдвидићу Ра, пуштити Наг, Ст, Буш, Вж, Мд., Г, радити

Тр, Дрв, Под, К, Пе, Б, С, Пт, Би, Ја, Рг, БМ, Гр, Мд., Бј, Т, Буш,

ранити Наг, родити См, родити се Заг, садити Мок, Ол, Су,

селити Р, сједити Заг, Трн, Хр, Об, Дј, служити По, средити П,

уватити Под, Врб, Ту, улити Тр, упантити Мд, уранити Пр,

чинити Бј, чистити И, ćедити Пет, Об.

Забиљежио сам само два примјера за футур (платићеш, припдви

дићу), а приликом навођења примјера за редукцију и у овом глаголском

облику поменута су само три случаја (ви“ћемо, пла“ћу, развалiћемо), тако

да се на основу забиљеженог материјала не може поуздано рећи да ли

је футур обичнији са и испред наставка или без и .

Малобројне су и потврде за чување вокала и у другим глаголским

облицима (као што су биле малобројне и за редукцију):

не видим Пет, Трн, И; дишину ме Трн.

Друге категорије ријечи могу такође да чувају и у медијалном

положају:

аљинама С, аљине Вр, Ко, Врб, Бу, М, Ол, аљинице Ја, аљину

Наг, Ол, Мр, Л., по болница Бј, у болницама Мд., по болницами Пљ,

болнице Врб, вареника Бр, варенику Ту, велика Пу, велика Бе, Мд,

Б, Су, Буш, велике Ст, От, Пет, велики Рм, Л., Буш, Ор, Рг, Трн,

великб Рд, гддине Жу, Пет, К, Грд, Бу, Р, Буд, Ст, Бј, Рм, Ј, Св,

у шеснестој гддини Гра, гддину Су, Т, Гдмјеница У, Гдмјенице М.,

граница Заг, Бус, Об, Вру, Дј, на граница Грд, границе Ка, грдзница

Бас, у долина Ј, дрењине По, Дубица Би, Дубици Бук, ђетелине Ор,

женидбе Ч, зеница Су, Трн, Об, Вру, Ла, по јединица Л, јединицу

Бас, Врб, Јелици Хр, јунице Пљ, канице С, каницу Пе, кдбила Под,

кобилу Ке, кдликб* По, Тр, Ка, Ке, Наг, Рм, Су, Св., Б., От, Т,

Грд, Бј, Буш, Колунића Бј, ледину Бр, лубеницу Мок, љетине М.,

Милица Пу, мдлитви Бб, неколике Св., Бј, Николина Рг, Бус, Трн,

Об, Вру, Дј, Лa, њезино Буд, њезину Рг, ораницу Гр, Панина Грд,

планина Об, Врб, У, планине Буд, Дj, Трн, Об, Вру, планине Бб,

планину И, Дј, на планину Пљ, преслицу З, Трн, прдпалице Тиш,

равнице Х, санице См, Грд, сједница Бас, сједницу Бо, станица Тр,

на станици Ко, тдлика Рм, тдлико Вр, Ст, Груб, Рм, J, P, Пр, Трн,

З, Т, по улица Ва, по улицама Бук, улицбм Бб, чобанице З, шеница

Тр, В, Гр, шенице Дрв, Ј, шеницу Бм, ćедница Врб;
-

вдлика Буш, вратнице Вру, Дј, Стр, Бус, грањица Са, Даница

вок., Об, Вру, дјетињи Дј, ђетелина Бус, мдлитву Буш, петица

Вру, позадина Ту, станице Буш.

У финалној позицији вокал и се не редукује код разних катего

pија. Најприје примјери за императив:

бјежи, ћиће По, потпиши се Ма; надштри-де Врб.
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Примјери за инфинитив и глагол јесам:

| возити Об, Вру, Дј, Бус, возити се Ла, донијети Бус, Са, Лa,

Дј, Вру, дунијети Об, дуњети Трн, играти Трн, Об, Вру, Дј, Лa,

Бус, истрести Трн, Об, Вру, Бус, истрести Дј, Ла, Бус, Са, купд

вати Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Бус, рвати се Об, Трн, рвати се Вру,

Дј, Ла, спасити Об, Вру, Дј, Ла, Бус, Трн, спасити Са, трести

Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Бус, Са, умријети Трн, Об, Вру, Дј, Лa,

Бус, Са;

ђе си, ћиће? По, еси ми дунија пемзију? По.

Слично је и код приједлога уочи и везника или и нити:

уочи неђиље Р; едно дијете или двде Бј, нити вдла, нити ко

на Врб.

Рекли смо већ да се партикула ли јавља обично без крајњег и.

Међутим, има примјера у којима се и чува:

еси ли ишта записа? Трн, је ли јакт? Пет, је ли устб* Грд,

је ли вакат ручати? Бр, је ли бјежб* Рм, јеси ли нашб2 Буш, јеси

ли ти задовољна? Ма,јеси ли ти ддбровољно дошла? Рад, јесте ли ви

прочитали уредбу? Бј, оћемо ли ићи вечерас? Рад.

На крају, на основу свега што је досад речено о редукцији и чу

вању вокала и, може се закључити да се у свим западнобосанским ијекав

ским говорима губи и у описаним позицијама, и то, ако се узму у обзир

све потврде са терена, знатно чешће него што се чува.

74. На редукцију вокала и указивали су и други испитивачи наших

народних говора, како оних у Босни тако и сусједних и оних који су ге

ографски доста удаљени. Што се тиче Босанске крајине, најопширније је

о томе писао Д. Петровић, описујући змијањски говор.“ Он наводи ве

лики број примјера и за дјелимичну и за потпуну редукцију и долази до

скоро истих закључака до којих сам ја дошао проучавајући западнобо

санске ијекавске говоре, укључујући ту и змијањски. Петровићевом

разматрању те појаве додао бих сљедећу примједбу: слажем се с њим

кад каже да се, као посљедица редукције вокала и, појављују вокални

сонанти л, н, р, и њ, љ, али се не бих у потпуности сложио са његовом

тврдњом да се у функцији носиоца слога могу, поред сонаната, појавити

скоро сви консонанти.“ О вокалности би се могло говорити једино кад

су у питању фрикативни консонанти (Петpсвићеви примјери: двизцу,

лисце, тужти и сл.), уколико ту вокал и није сведен на а или се губи

не остављајући никакве посљедице на консонанте између којих је био.

Петровићеви примјери типа видт, рддтељ представљају у ствари оне

случајеве кад се од два експлозивна дентала први изговара без експло

зије, због чега их треба писати као ви“т, рд"тељ (вл. 72. мога рада,

под 3). Његови примјери као притснем, дчсти, странчца могли су бити

изговорени без и и без већих посљедица по сусједне консонанте, а могли

* Петровић, Змијање, 40—44, 61.

* Нав. дјело, 44.
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су да се артикулишу са а мјесто и (притаснем). Као што видимо, послије

губљења и функцију носиоца слога могу добити сонанти и евентуално

фрикативи, док остали консонанти никад нијесу слоготворни.

Вокалске редукције, особито редукција вокала и, веома су честе

у говору Јајца“, а у говору Имљана проф. Вуковић је забиљежио ре

дукцију вокала и и у и дјелимично вокализоване сонанте“. О губљењу

вокала и и у у првом постакценатском слогу у неким крајевима Босне и

Лике писао је А. Белић још 1908. г.“, а нешто раније је иста појава у

вези са и констатована у говору Коренице“. Вокал и се редукује, поред

осталих, и у источнохерцеговачком“, пивскодробњачком“, сремском“,

као и у мачванском (Николић, Мачвански, 236, 241) и тршићком говору

(Николић, Тршићки, 401) а те појаве има такође у бачким (Поповић,

ГГ, 64) и банатским (Милетић, Извештај, 19) говорима.

75. За редукцију зна и вокал у . Она може бити дјелимична или

потпуна. За дјелимичну редукцију имам само један примјер:

дс“ства Д,

али то не значи да је ова појава тако ријетка у крајишким говорима.

Сасвим случајно нијесам забиљежио више примјера.

76. Потпуна редукција вокала у је много чешћа.

a) Почетно у се врло ријетко губи. Забиљежио сам само:

зенђија Под, зенђије Под.

До редукције је дошло у предакценатском у.

б) Вокал у се најчешће редукује у неком од унутрашњих

слогова ријечи. Почећемо од глагола:

венло Трн, Вру, Дј, Стр, Бус, гинли Са, загрили Под, изгинло

Ке, Ту, искренло Тр, кренли Ја, П, кренло Т, Ту, манла Л, метила

Трн, Об, Вру, Дј, Стр., окренла Т, планла Ту, повело Стр., по

гинла Рад, погинли Са, погинло Под, Ту, Грд, преврнли Би, пре

окренла се Б, прила Ко, сванло Под, увело Трн, Вру, Дј, Бус,

утрнла Трн, чвакила Су;

бринти се Вру, Ла, венти Трн, Вру, Са, Дј, Ла, Стр, викнти

Тр, дигнти З, Ч, Буш, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, збвити

Трн, Л, крвнти Мок, Врб, Ра, Б, Буш, мазити Буш, макити Вр,

Трн, Врб, метнти Вид, Р, М., Рм, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Сa,

мрднти Бас, Под, Су, окренти се Б, Р, Врт, окренће П, дмpкути

Б, диинти С, планти Хр, пљеснти Мок, погинти Су, От, погинћу

Су, покренти Тиш, потегнти По, притиснти Вид, скинути Вид,

скинти се Рм, стигнти Буш, трићу Трн, устегити Ке, утpнти Пљ.

** Павловић, Јајце, 110.

** Vuković, Imljani, 33.

** Belić, Rocznik, 198—199.

** Lastavica, Korenica, 756.

87 Пецо, ГИХ, 45—46.

* Вуковић, ПД, 25, 70. -

** Николић, Сремски, 317—318, 320, 321, 331—332.
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И неки прилози се јављају без у:

вдвда Св, Рм, Ма, Рад, вдвда Рг, пžтра Врт, пžтра Бј, нонда

Врб, двда По, Рг, Б, Мок, Трн, Буд, Грд, Рм, Пљ, И, Врб, двдак

Под, днда Врб, ујтру Ол.

Најзад, вокал у се редукује, доста ријетко, код именица:

вруну У, жванаца = жуманаца, Вру, Дj, жванцади Стp,

жванце Вру, Дј, Стр, Са, жванцета Вру, Дј, Стр, желдац Трн,

Заг, Об, Мок, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, желдаца Трн, Об, Вру,

Дј, Ла, Бус.

в) Немам примјера у којима се редукује у на крају ријечи.

На основу примјера под б) закључује се сљедеће:

Прво, као посљедица губљења у појављује се вокално н. То бива,

у ствари, код глагола на нујне. Ту важи правило које смо утврдили го

ворећи о редукцији вокала и: ако губљењем вокала (овдје у) настану

сонантске или сонантско-консонантске групе, онда од два сонанта први

постаје носилац слога (овдје је то н: гинли, метнла), а у сонантско-кон

сонантској комбинацији слоготворан је, наравно, сонант (викити,

покренти, окренће).

Друго, редукција најчешће захвата у из првог постакценатског

слога, а врло ријетко из другога. Једино код неких именица губи се у

из првог предакценатског слога.

Треће, ова појава обухвата наше ријечи, а сасвим ријетко стране.

77. Као ни већина других фонетских појава, ни редукција вокала

у, како дјелимична тако ни потпуна, није обавезна код наведених ка

тегорија. Ту констатацију ћемо потврдити, наравно, примјерима.

Пошто се иницијално у губи увијек у наведеним примјерима (зен

ђија, зенђије), прећи ћемо на примјере чувања у у медијалном положају.

Примјери за глаголски радни придјев:

венуло Об, Ла, гинуло се М, диинула Наг, плануло Под, свануло

Под, Т, турнула Тиш, увенуло Об, Ла.

Забиљежио сам само два примјера за инфинитив:

венути Об, погледнути Трн.

Неки од прилога поменутих у претходној тачки такође могу да

чувају у: *

пјутра Хр, Ст, Буд, Врб, Рг, Сa, Ч, У, Об, Вру, Дј, Лa,

Бус, Трн, Ол, Мд, Бр, Вж, Бб, Грд, Буш, Ма, И, Ја, Ту, Бук,

Ко, Пу, Т, Ва, изутра Грд, изјутра Стр., двуда Ке, Бј, ујутру

Заг, Буш, Ва, Пр, Вид, Врб.

И једна именица, раније поменута као примјер за редукцију вока

ла у, јавља се без икакве вокалске промјене:

жуванаца Трн, жуванаца Об, жуванца Трн, Об, жуванцади

Ла, жуванце Трн, Об, Ла, жуванцета Ла.
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78. О дјелимичној и потпуној редукцији и (елизији) вокалау говори

се и у Петровићевом раду о змијањском говору“. Слично ономе што

сам рекао уз редукцију вокала и, ни овдје се не бих сложио с тврђе

њем да се консонанти могу појавити у функцији носиоца слога (уп.

његове примјере: дозб, покпили, куда ћ ја)“. Мислим да се послије

пубљења у стварају консонантске групе које се могу изговорити и без

вокализације некога члана групе. У најбољем случају ту се консонант

можда артикулише са а мјесто у: длазд, тим прије што Петровић наводи

примјере и за такву промјену: јастак, комшилак, подрам“.

Већ је речено да се у редукује у говору Имљана и неких других

крајева Босне, као и у личким говорима (в. т. 74). Осим тога, Решетар

је забиљежио за Бугојно šeldac“, а слична појава код глагола на нујне

констатована је у Кореници: viknti, kresnti, kresnla“. Вокал у се ре

дукује такође у источнохерцеговачком“ и сремском говору“.

Контракције вокалских група

79. У западнобосанским ијекавским говорима долази врло често

до асимилације вокала, прогресивне и регресивне, а затим и до њихове

контракције. Контрахују се у неким случајевима исти вокали ако се

нађу један до другога послије губљења сонанта или консонанта који је

био између њих. Из даљег излагања ће се видјети да резултати асими

лације вокала нијесу увијек исти у свим крајишким говорима.

Кад се, послије губљења консонанта x, нађу два вокала а, дуга или

кратка, један до другога, долази до њиховог сажимања у једно дуго а:

гра Трн, Вр, Мр, Под, Рм, Св, Врт, Б, Врб, Буд, Са, Пу,

Ол, Мд, Bж, Ко, Буш, Т, Бук, брез гра Бук, изјати = изјахати,

Б, јали = jaхали, Врт, јати Б, Пљ, Врб, дра = ораха, Врб, Буш,

Ол, Вру, Стр, Бус, Са, појали Врб, сјати Врб, сна Тиш, В., Мр,

П, Врб, Бм, Ч, Буш, Мд, Рад, д-стра Бас, Рад, Хр, Б, от-стра

Трн, тога стра Жу, од некбеа стра З, ја узjа коња аор., Су, узјало

Ол, узјати Груб, Дрв.

Исто то догађа се послије ишчезавања сонанта ј из облика инфи

нитива и радног придјева глагола стајати:

стала Шип, Грд, стале Ш, стали Бб, Вр, Под, Мок, Врб,

стало Бас, стати Дрв, Под, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус.

80. Мали је број потврда у којима се не сажима а послије губљења

х, а само једном сам забуљежио ју инфинитиву глагола стајати:

** Петровић, Змијање, 44–46, 58.

** Нав. дјело, 45.

** Нав. дјело, 46.

* Rešetar, Štok., 114.

74 Lastavica, Korenica, 755.

75 Пецо, ГИХ, 46.

** Николић, Сремски, 318—319, 320, 321.

?
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Бастаа Вид, Бас, Вр, снда Тиш, Дрв, С., М., Гр, Буд, Пр;

стајати Вру.

Сасвим је разумљиво што у Бастаа нема контракције. Нема је

због тога што би њоме посљедњи слог добио акценат, а то онда не би

било у духу акцентуације крајишких говора.

81. За змијањски говор има примјера сажимања два а у једно а,

поред мојих, и код Д. Петровића: бра, сна”. Он наводи и оне случајеве

кад не долази до контракције: граа, снаа“, стаат“, стаала“. Проф. А.

Пецо наводи за источнохерцеговачки говор: јати, мати, пати, нав

лију

ТаКО

(< на авлију), али и: на авлију, у маали“.

82. У неким крајишким говорима вокалска скупина ао укидахијат

што прогресивном асимилацијом и касније контракцијом даје а.

Ова појава је нарочито изразита у глаголском радном придјеву:

болова Ст, вага Рм, веза Пе, влада Бас, Шип, вра Вр, Мок,

Трн, Об, вука Заг, греба Трн, да По, Трн, Груб, Бб, Бј, Об, Бас,

Мок, Шип, Наг, П, Под, Ж, Жу, Мр, Рм, дава По, Бу, Наг, С,

Пе, Бб, довеза Дрв, доша По, Д, Тиш, Заг, Вр, Об, Бб, Трн, Бас,

Вид, Дрв, Мок, Шип, С, Под, Наг, Пе, Вра, Гр, Бј, Хр., зва Об,

Заг, Вр, Пе, Трн, Бб, С, Врб, зна Рм, Заг, Бас, Мок, Вр, Бе, Бу,

Мр, П, Ж, Ј, Б, Врб, Бј, Врт, Бб, изаша Р., изиша Трн, Под, Гр,

исјека Вр, исказа Ос, иста Под, испека Вр, Под, иша По, Заг, Вр,

Тиш, Тр, Трн, Вид, Бас, Мок, Дрв, Под, Шип, С, Д., Р., Рм, Гр,

З, Бј, Хр, Бб, каза Бас, Шип, Д, Р, Гр, кра З, купова Трн, Об,

лијева Шип, мета Трн, мирова Под, мога Гр, муга Вр, Пe, Груб,

Заг, Об, Тиш, С, Под, Трн, З, Дрв, Наг, Шип, мура Трн, Р.,

Дрв, наиша Пе, наша Трн, Под, Вр, нуса Под, Р, С, бда Д, Бб,

Трн, Бј, озида Гр, дкрета Пе, дета Дрв, Трн, Рм, Тиш, Р, Вр,

Вид, Наг, Хр, С., По, дптиша Вид, Вр, Ос, Бас, Бу, Мок, Трн, Под,

Пе, дпша Гр, З, диша Бб, Гр, дбека Шип, па Бас, Трн, Под, Об,

пека Заг, Д, Трн, Об, писа Д, пита Бас, Дрв, Р., Под, подига Рм,

покиса Пе, покла Заг, помага Бу, посла Р, Дрв, поста Р, потека

Груб, потказа Пе, потписа Бј, почитова Мок, поша Трн, Под,

Д, Шип, Бј, препа се Трн, претека Врт, преша Пе, прима Д, приста

Pм, прича Бас, Дрв, Pм, Трн, С, Пе, прддâ Вр, Под, Трн, Бј, О,

пропа Бу, прдша Рм, Гр, Бб, Пе, пука Шип, путова Пе, ратова

Рм, река Вр, Трн, Р, С, Наг, Бас, Бб, Ос, Гр, Бј, Хр, саста се

Дрв, саша Хр, Трн, свука се Гр, сија Трн, сла Тр, сдва Наг, Трн,

спа Б, ста Ка, Бј, узора Трн, укра Трн, Ст, усија Гр, уста Р.,

утека Груб, Гр, Хр, Трн, Бб, уша Дрв, Трн, Гр, четова Дрв,

ćетова Заг;

** Петровић, Змијање, 64.

** Нав. дјело, 64.

** Нав. дјело, 70.

** Пешо, ГИХ, 41.
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баца Трн, Рм, боја се Груб, Заг, Трн, Наг, Бу, бра Трн, брија

Трн, брија се Об, вјенча се Трн, Об, враћа се Тиш, гледа Заг, Мок,

дига Трн, Об, доћера Шип, Вр, Под, држа Вр, Груб, Заг, Шип,

Под, Бу, Р., З, Трн, Об, задржа Рм, задржава Рм, изазива Гр,

избјега Бб, изубија се Трн, има По, Дрв, Груб, Вр, Трн, Бас, Вид,

Мок, Шип, Под, Бу, Р, Пe, Pм, Гр, З, Ст, имава Хр, испребија се

Трн, ишкбла Хр, ишћера Пе, казива Бб, Трн, Об, кдва Трн, Об,

кдпа Ст, лежа Заг, Пe, Шип, Д, Ст, Бу, лећа Под, мора Бб, Ос,

наздраља Мок, напа Бб, Ос, нараста Трн, Об, ноћева Ст, нућива

О, одбацива Мок, дра Бј, ослужива Р., дип“ша Бј, дбера Дрв, Под,

Вр, деећа По, попраља Трн, посјека Трн, Об, преслика Бј, престаја

Бј, пристаља Дрв, прићера З, продава З, прдкопа Вр, просјеца Рм,

пуца Бас, скида Ос, слуша Мок, Шип, смија се Трн, Об, смјешћа

Вр, спава Ос, Трн, стаја Ос, Трн, стрпа О, треба Под, Пе, убија

Бу, увука се Бб, удава Гр, узраста Врт, уљега Бб, умива се Трн,

чешља Трн, Об, чува Рм, Р, Хр, шпара Пe.

Посебне случајеве представљају примјери гдје је сажимањем

захваћен и један вокал у глаголском коријену и гдје до промјене до

лази послије губљења х:

a) надијд Шип, Пр, надили су Дрв;

б) ja = јахао, Шип, узја == узјахао, Трн, Под.

И код именица имамо прелазак ао у а:

вита Трн, каба Р, Трн, Об, кота Трн, Под, Наг, нуга Трн,

Нуга бабин топ., Шип, дра Д., Ст, Трн, Об, Пава Под, пијета Мок,

пдса Заг, Д, Тр, З, Дрв, Бу, Врт, Хр, Ст, Бб, Трн, Об, сврда Трн,

чава Вр;

зава Мок, Под, Трн, Ла, Стр, Бус, Са, заве Под, зави Тиш,

Бас, заву Вид, санице См, Грд, на санцама Т, санце Бј, Буш, Ол,

Врб, Т.

Ту спадају, наравно, и именице код којих група ао настаје пошто

се претходно изгуби х:

Грава Под, из Грава Заг, Дрв, П, Б, Гравац презиме, Шип,

Граво Вид, на Граво Тр, у Граво Трн, Пе, за Граво Под, у Граву

Р, З, Ке, Гравца По.

Забиљежио сам и један примјер у коме послије губљења консо

нанта х група ао не даје дуго већ кратко а:

дравина = орахово дрво, Ја.

Придјеви и прилози такође знају за промјену ао:- а:

жа Б, Рм, Бе, Д, С, Врт, Врб, Ос, Трн, См, Под, П, Ж,

округа Об, Бб, дкруга Об, Трн,

гравска Жу, напак Под, Жу, напаки Рм, напакије Бас, напако

Тр, Б, Р, Пe.

Исти случај је и са везником као:
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ка и ми Тр, не мере косити ка наши људи Под, ка и ја Наг,

није ка данас Рм, баш ка два слјепца Вр, није се водало ка данас

Трн, трава карддила П, волим Урдина ка сам себе Под, знаду ка и

људи См, баш ка у тору P, није ка данас Рм, не мере бити ка бће

Врт, сведно ка и мдлтва Вж, сијет ка бвца Пет, иде ка и чунак И.

Овдје је вокала, добивен од вокалске групе ао, некад дуг а некад

кратак. Ова чињеница би се могла протумачити тиме што се као, као

везник и помоћна ријеч, јавља и са акцентом и без акцента, па се недос

љедност, нестабилност у акценту пренијела и на дужину.

Из досадашњег излагања о промјени ао:- а произлазе одређени

закључци.

1) Ова промјена је карактеристична за говоре западног и југо

западног дијела Босанске крајине (в. карту 1). Поклапа се, углавном,

са ареом коју покрива изоглоса оху уз сонанте м, н, њ (у нашим рије

чима) (в. т. 43, закључак бр. 5). Ако има који примјер из осталих, источ

нијих крајева западне Босне, онда се ради о групи ао у средини ријечи

(зава, дравина).

2) Прелазак ао у а врши се, углавном, у оним крајевима који се

граниче с Ликом и Далмацијом или су у њиховом нешто даљем сусјед

ству. Будући да је већина крајишког становништва поријеклом из Лике

и Далмације, гдје је ова фонетска појава такође позната, није тешко

доказати да је прелазак ао у а једна од многих језичких црта које су

преци данашњих Крајишника донијели са собом из старе постојбине.

У вези са преласком ао у а у радном придјеву постоје двије мо

гућности: или се изгубило л, а претходни слог се дуљио (као у чакавском)

или је сажимању претходила вокализација л (као у штокавском). Кра

јишко аос- а штокавског је карактера као што је у Црној Гори у околини

Никшића (ддша и сл.). О појави аоx-а в. Белић, Карта, 55 и Фонетика,

80 и Пецо, Западнохерц., 286.

3) Група ао, састављена од два кратка вокала, акцентована или

неакцентована, даје најчешће једно дуго а. Сасвим ријетко добива се

кратко а.

83. Промјена аоx-а доста досљедно се спроводи у поменутим кра

јишким говорима и у поменутим категоријама ријечи. Одступање од

промјене, које није тако често, постиже се на два начина: или чувањем

групе ао или развијањем секундарног в.

Код везника као заступљена су оба начина:

као парипчету Под, као старт чоек. Б, дбе да буду ајдуци

као што и ун Трн, има гдре једна руда, као се здве гњила З;

каво ујутру Заг, каво да припушташ јањце Тр, бијо каво

кyнобар Трн, каво саде Вид, здбљу каво куњи Трн, каво и данаске

Бас, нешто ће каво бити Наг, кад би га ти каво убијб Б.

Вокалска група ао чува се код именице Граова Вр, Мок, гдје је

први вокал групе под акцентом. Код именица граове Мок, снао вок...,

Под, са снадм Бб, као и код претходне, остаје ао неизмијењено, с тим да
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је и овдје а акцентовано, али је о у саставу наставка за падеж. У при

мјерима заокрет Бб, наочале Бб вокал а припада префиксима за, на,

а о преосталом дијелу.

Група ао не даје а ни код глаголских облика задјели се Дрв, зад

стали Р, нити код прилога наоколо З. Као и код претходне двије име

нице, а припада префиксима за, на, а о преосталом дијелу.

84. Већ је речено да у источнијим крајевима западне Босне аоl-a

(а) (в. т. 82, закључак бр. 1) ако се ао налази у средини ријечи. То

потврђује и Д. Петровић у своме раду о змијањском говору. Он наводи

примјере: зава, напак, сан“ye, yнаколо“. Изузетно, забиљежио је и

облике доша, поша, „али се они, и поред свега, морају објаснити им

портом са стране“. |- -

Решетар помиње а у радном придјеву (da, proda) за средњу и сје

верну Далмацију, за област Лике и Крбавe и за један дио Босне и Хер

цеговине“. Слично је забиљежено и у западнохерцеговачком (љубуш

ко-лиштичком) говору: доша, поша, али и бија, видија“. Промјену аоl-a

наводе и други испитивачи: зава у источнохерцеговачком говору (поред

на ву страну)“ и у посавским говорима“, a napako у говору Коренице“.

Осим тога, Вушовић је за ближу околину Никшића забиљежио: доша,

гледа, кдта, надити, зава“, а М. Поповић за жумберачки: ima, čuva,

pisa поред рјеђег Кdzo, vikó (Popović, Žumberački, 10).

85. У већем дијелу крајишких говора ао даје б. Пошто примјера

има много, подијелићемо их у неколико група (с тим да ће бити изостав

љено 80% материјала).

Појава се најчешће манифестује у глаголском радном придјеву:

врб И, вукб Св., Рг, ббг му не до Врб, Ч, не до му ббк Мд,

ддид Ч, Ол, Бр, Рд, Бј, Ва, Би, Ос, Б, У, Вж, Пу, И., Бус, Рад,

Ту, Ма, Стр, Вру, Дј, Ла, П, Пр, Ш, Мр, См, Буд, Бм, Ка, Ја, Т.,

Ј, Св, Врб, Pм, згризб От, зебд Мр, ишколб Св, Л., ишбЖ, Жу, Мр,

Пр, Ма, Бј, Врб, B, C, Б, См, Пљ, Ка, М., Ј., Бе, Х, Рд, Буд, Рм,

Л, Пет, Би, Са, Ол, Рад, Дл, Грд, мугб Мр, Бе, наишб Пљ, Н, Ж,

дтишб Бј, Рад, Бр, Ч, Буш, Врб, Мд, Пет, Вж, Ко, Ке, Ту, Ж,

Жу, Б, См, К, Pд, Мр, Пр, В, Г, М., Pм, пекб Т, Ма, Са, Бус, Вру,

Дј, Ла, Стр, повукб се Жу, Вра, познб От, Буш, Бе, предб У, Дл,

продавд Св, Ч, Ор, Мр, смакб В, снашб се П, стекб Пр, М., Пљ,

чувб Св., Бј, Рад, Бук, Пљ, Ка, С, П, Пр, Б;

** Петровић, Змијање, 59.

** Нав. дјело, 59.

** Rešetar, Stok., 107.

** Пецо, Централнохерц., 297.

85 Пецо, ГИХ, 42.

** Ivšić, DPG I, 184.

** Lastavica, Korenica, 754.

* Вушовић, ДИХ, 13.
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атерисб се Пу, демобилисб се Ж, дизб П, Пр, дозво Са, доказб

Мр, залајб Ж, записб Бр, зидд. П, Врб, исписб Бм, Би, јаукб Ко,

лагб М, И, Дл, одвезб се Буш, дорезб См, дро Пр, Ј, Врб, Ва, Ми,

Пет, Т, писд Ке, посрко Мр, пронашб М., свезб Г, Ма, Грд, сисб

Ж, ушд Мр, Пр, Рм, Буш,

ашиковб Рад, бирд Бј, вјерово Са, Т, даровд И, ббг јој не до!

Ј, не до им бок Ж, допутово Ма, заклб М, Врб, И., Буд, Дл, Ч,

застб Буш, К, В., Бе, издб Ж., изигрб От, казивб Ш, Вру, Бус, Мд,

Дј, Ла, Стр, кумовд. До, макб Буш, навикб Рг, надб се П, Рд, на

растд Вру, Ч, настб П, нико Ра, бдбСу, Врб, Пет, дмpзб Дл, осни

вб Ор, деовд. Мд, детб Ка, Ј, Пр, Пер, Буш, Ја, Су, Са, Б, Дл, Пет,

До, Ту, питд. Бе, Б, Ол, Врб, Рад, поваљбЧ, подерб Рад, подмићи

вб Бр, покајд се Ма, посија Т, послб Жу, Мд, Ја, Вж, постд Б, Пр,

Хр, Бук, поћерд Врб, Рад, превикб Ту, предбукб Ја, предсто Бр,

престб Су, претрб Рг, привукб Буш, признавб Ма- притиско Кe, J,

причд Рм, Ж, М., Ту, Грд, путовд Врб, Гра, ругб се Ја, састо се

Гра, Ке, спавбЈ, См, стигд Буш, трговб Св., требд Буш, См, И,

увукб се Гра, угледб Врб, узрастб И, уљегб. Ту, усто Б, Грд,

школб Буд, От;

бацđ Ту, Ке, ваљб Врб, Жу, вечерб Н, вјенчавб се Мр, владб

Ра, дочекивб Пр, заштићивб Бук, избјегаво Са, издавд Мр, имб Ж,

Жу, Ја, К, Пр, Т, Буш, Б, С, См, Бј, Рад, Ту, Н, Ј., Бе, Ко, Бм,

М, Врб, Pм, Pд, Буд, Ма, Ор, Ч, колонизирб се Жу, морб Мр, Мд,

Су, Ма, мурб С, наговард Т, надвладб Мр, дбећа Пу, дправдб се Бр,

дheрб Мр, Л., позивб Б, полутб П, послуживб Бм, поткопо У, пре

зивб се Пр, прочитавб Гра, проширивб В, раскарикб Су, рачунб Бе,

Врб, сарађивб Ол, свраћа се Н, слушава И, спашава Рг, сустб См,

чутб См;

бјежб Пр, Гр, См, Рм, Су, вард И, вјенчб се Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, врб Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, дочекб К., кдвó Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, кува М., дјељб К, падб Грд, посјекб Вру, Бус, поčекб Са, пушћа

Би, сјекб Вру, Ла, Стр, Бус, слико Мд, уздб се Пет, чешљб Дj,

Стр, Бус, читд. Вру, Дј, Ла, Стр, Бус.

Поменућемо, као специфичне случајеве, и ове облике глаголског

радног придјева:

прејб = прејахао, Врб, узjб = узјахао, Ж.

До промјене аоl-д долази и код именица:

кабб Ла, Стр., кдтд. П, Ж., Су, В., К., Мр, Ол, Буш, Ту, Т,

Ма, дрб Вру, Дј, Са, Стр, пакб Вж, пијетб Пу, Вру, Ла, Стр, пјетб

Ж, посб К, Б, Пт, Ке, Рг, Ор, Гра, Са, Буш, Бус, Вру, Дј, Ла, Стр.

Ту спадају и именице:

у љевđници Р, љевđницу Вр, сдбраћај Под, чекбницу Мр.

Код придјева сам забиљежио само дкругб Вру, Дј, Ла, Стр.

Забиљежио сам и собраћајна служба Вра.



78 Милорад Дешић

Примјери са везником као:

ко да немаш зуба Трн, навалдо ко деови Бас, псина ко вук Под,

ко пјетб Ж, завуци се баш кб миш Пр, баш кб цимент См, којарац

См, гледа на ме ко на пса Пе, ко гдведа Ка, баш ко зец Гр, баш кб

дјете Гр, ко и бвца бијел М, нема ко што е било Б, љуто ко ђаво

З, клиса ко и срна Н, банд ко звјере Хр, ко зецови Врб, ко и данаске

Рг, добре вдлове сам имб, ко коње Буд, ко двије шкбле Буш, ко косбм

кад удариш Ту, ко решета Са, пјан ко земља Са, ко и преко прага

От, није ко лđни Бо, ко у ципела Пет, надштрили га ко сабљу Пу,

ко крмача у тдру Бук, мајстор ко и ћаћа му Ту, ко мрави Ва, ко

јелови ступци Буш, плаче ко гддина! Бб, није унда било ко што е

било некеда Бј, ко дјеца Ма.

Код овог везника група ао даје б, сасвим ријетко се добива б, што

је слично ситуацији код истог везника, а у вези са промјеном ао:- a (а)

(в. т. 82).

Из цјелокупног материјала извешћемо неколико закључака.

1) Примјери за промјену ао-б јављају се у читавој Крајини, с

тим да је ова промјена у источним, сјеверним и централним крајевима

скоро једини начин укидања зијева, за разлику од западних и југоза

падних крајева гдје је знатно заступљена и промјена аоl-а (понекад се

срећу обје асимилације у оквиру истог села). Група ао-д најдосљедније

у оним предјелима Крајине у којима вокал о не прелази, или ријетко

прелази у у уз назале м, н, њ (у нашим ријечима) (в. карту 1).

2) Група ао, састављена од два кратка вокала, обично неакценто

вана, даје најчешће б. Кратко о је забиљежено код поменутог везника

као и у собраћај, сдбраћајна, гдје ао није било на апсолутном крају ријечи

(као што је то случај са већином осталих примјера) и гдје је а било под

акцентом. У примјерима: љевоницу, чекбницу група ао такође се налазила

у средини ријечи, само што је сад био акцентован вокал о из те скупине.

3) Примјери типа љевоницу, сдбраћај, ко да немаш зуба јављају се

у свим крајишким говорима, независно од тога да ли у радном придјеву

ao D-д или ао X-a.

86. До одступања од промјене ао-б, тј. до чувања ове групе, до

лази обично онда кад је један од њених чланова акцентован. Такав је,

на примјер, случај са двoсложним облицима глаголског радног придјева:

брао Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Са, дао Пљ, Рм, Г, Ј, Б, Пт, Св.,

Ра, М., Бм, Pд, Ко, Буш, Пу, Вж, Ма, Ту, Бј, Ја, Ва, Т, Врб, Грд,

Ca, Pг, Ч, Гра, Пет, Мд, Вру, Бус, звао Пљ, Са, Врб, Т, Пу, Лa,

Стр, Бус, звао се К, Грд, Л, Ра, М., Б, Бр, И, Ту, Рад, Грд, знао

Пљ, Ч, Св, См, Л, Рг, Пер, Грд, Ма, Бр, Гра, Ми, Мд, Бук, И,

Ва, Буш, клао Ч, Вж, пао Б., Ра, Гр, Рд, Бр, Рад, Ва, Пет, Буш,

Вру, Дј, Ла, Бус, Са, слао Ра, Мд, спао От, стао См, Ол, Буш, М.,

Ко, Гр, Пет, Пљ.
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Ту спада и глаголски придјев сјао –= сјахао. Врб, чији облик је

добивен послије губљења консонанта x.

Понекад се у глаголском радном придјеву група ао разбија умета

њем секундарног сонанта в:

браво Бус, даво Дј, Ла, Стр., зваво Вру, Дј, паво Ла.

Скупина ао чува се код прилога жао М., Ра, Рд, Врб, Рад, Бук,

Буш, Ма, као и код именице заова Об, Вру, Дj.

У облицима именице талац имамо такође неизмијењено ао, јер

је а под акцентом:

таоце Ор, таоци Бр.

Основна именица овдје је тале (в. Основе српскога или хрватскога

језика од Ђуре Даничића, Бгд. 1876, стр. 340. и Миклошићев Lexicon

palaeoslovenico-graeco-latinum, s.v.). -

Не долази ни до какве промјене ни онда кад вокали ове групе при

падају различитим морфемама исте ријечи, заправо кад се један вокал

налази у основном дијелу, а други у наставку за падеж, у наставку за

творбу или у префиксу:

граови Ч, днадва Об, Вру, Дј, Стр, Бус, дндови Об, Вру, Дj,

Стр, Бус;

читабница Бр, чиштабнице Бр,

задбишб П, задсталије. И, наоружали се Грд, наоштри Л,

надштри Врб, надштрили Пу, надштрити Врб, сваоклен Бо, Бук.

Забиљежио сам и везник као неизмијењен:

сјећам се као дијете Бук, као дјечак Ја, бн као дјечак Рад.

За разлику од претходних примјера из ове тачке, овдје није под

акцентом ни а, ни о из групе ао.

87. Промјена аоl-б позната је многим српскохрватским народним

говорима, па нема потребе да их све овдје помињемо. Биће довољно да

наведемо само неколика. Тако, на примјер, у змијањском говору, као

што то и мој материјал показује, врло често ао-б. Д. Петровић даје

доста примјера“, међу њима и ове: котб, чавб, округб, причо, могб. Ту

су и примјери: ниж клан“це, љевон“ца, ко бива. Што се тиче одступања

од промјене ао-б, Петровић наводи не само звао, зваво, каво кбље, што

сам и ја биљежио по западној Босни, него и зваво, зваб, кавд, чак и

дравб, вјероваво, скакао“.

Проф. Асим Пецо је забиљежио код јекаваца у западној Херце

говини: писб, ишб, котб“, као и у источнохерцеговачком говору: бацд,

дошб, затим продавана, сđбраћај“. Одступања од промјене у овом пос

љедњем говору слична су онима која сам ја забиљежио у западнобосан

ским ијекавским говорима: брао, дао, заова, жао ми је“.

** Петровић, Змијање, 59—60.

** Нав. дјело, 59–60.

Пецо, Западнохерц., 285.

** Пецо, ГИХ, 41—42.

** Нав. дјело, 42.
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88. У југозападном и, рјеђе, западном дијелу Крајине биљежио

сам облик ки, као посебан случај асимилације вокала:

муга сам ићи ки вребац Тиш, гно Драгиње ки цура Трн, вуку

ки змајови Трн, ун се жути ки сунце Трн, дбадва ћете лећи ки краве

Дрв, ки пашче Наг, слуша ме ки мајку Бас, имаш ти ки два други?

Под, треба ти куњ ки крава Под буде народа ки о Лучину у Пе

трбвцу Бј, иду ки на чудо Гр.

Нема сумње да је ки постало од као и. Питање је само: на који на

чин? Мислим да су постојале двије фазе у процесу формирања везника

ки. У првој фази је као дало ка или ко, а у другој је ка-f-и (ко-{-и) дало

ки. У вези са другом фазом постоје двије могућности: или је и добивено

регресивном асимилацијом и каснијим сажимањем у групи аи (ои) (ис

тина, и је кратко као што су обично кратки вокали а и о у ка и ко) или

је једноставно елидирано а (о) у комбинацији ка-и (ко-i-u), што је кас

није дало ки. Обје могућности су вјероватне, али ако смо облике ка и

ко објашњавали асимилацијом и контракцијом у вокалској групи ао, а

не елизијом вокала о или а, онда ми се чини вјероватнијом прва могућ

ност, тј. процес који укључује асимилацију и контракцију, а не елизију.

89. Као ни многе друге фонетске промјене, ни прелазак као и у ки

не представља опште правило. У југозападним и западним ијекавским

говорима Крајине забиљежио сам поред ки и ка и, ко и. Потврде за ове

друге облике нећемо наводити зато што су веће поменуте код везника

као, кад се говорило о промјенама аоx-a (ă), aol- б (б) (в. т. 82, 85).

90. О везнику ки већ су писали испитивачи српскохрватских на

родних говора. Ившић га је забиљежио у посавским говорима и изнио

мишљење да „se o u „ko i“ asimiliralo vokalu i“. М. Пешикан конста

тује у староцрногорским говорима кт као један од ријетких примјера

сажимања вокала уз регресивну асимилацију“. У Мачви је Б. Николић

записао и примјер добра ки лебац, износећи мишљење да је у ко-Ни „о ели

дирано, а к'+ис-ки“. Д. Јовић је навео за трстенички говор ки- као-{-

+и (Јовић, Трстенички, 51).

91. Као и у неким другим говорима, и у крајишким група ае у

бројевима од 11 до 19 даје е:

двана-сати Вид, Грд, З, дване-стотина Мок, Рад, дванес

По, Заг, Рад, Вид, Трн, Пр, К, См, Б, Су, Хр, Буш, Ст, От, Ор,

дванест Дрв, Шип, П., Ш, Р, Са, Пе, Бб, Би, Рад, дванестеро Л,

Дј, Ла, Стр, Бус, дванести И, дванестога Пу, дванесторо Грд, Вру,

Са, двонестеро Вр, Ст, Об, Трн, двунестеро Трн, деветнесте Ка,

деветнести Ма, једане-сати Грд, Буш, једанес Тр, Мок, Бас, Дрв,

К, Б, Пe, Pм, О, И., Рад, једанест Ја, Ту, једанеста Ма, Ту, једа

** Ivšić, DРG I, 184.

* Пешикан, Староцрногорски, 125.

** Николић, Мачвански, 243.
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нести Трн, у једанестбј Ту, једанесту Ту, Ма, једунестеро Вр,

осамнес Вр, Тиш, Бу, Х, З, Рад, Ја, осамнест См, Пе, М, Ч, Мд,

Т, Вр, осамнесте Ка, М., Бук, Са, осамнестеро Под, осамнестога

Бј, петне-сам гддин имб Жу, петне-села Гра, петнес Вр, Тр, Бе,

Пр, Наг, Трн, Дрв, Мок, П, Мр, Под, См, Б, Д, Пe, Pм, Врб,

Ст, Грд, Ма, петнест Су, Ра, Б, Врт, Грд, Ма, Ко, Ја, И., Бб,

петнесте Хр, Са, петнестеро Л., петнестбеа Ту, у петнестај Вид,

петнесторо Рг, седамнес Бас, Под, Рад, седамнест С, Ка, Ми, се

дамнесте Б, Бр, Врт, трине-села Дрв, трине-стдтин Ж., Стр.,

трина-стдтпна Об, Дј, Вру, Ла, Бус, Са, Трн, тринес Вр, Тр,

Тиш, Под, Ј, тринест Шип, Бб, Б, Врб, Рг, тринесте Рад, четве

pднестеро Трн, четверунестеро Об, Под, четверунесторо Дрв,

четрнес Ст, Т, Ма, четрнесте Б, Д, Ор, Рад, М., Pм, Буш, Ма,

четрнестеро Пр, Дј, Ла, Стр, Бус, четрнастога Буш, четрнасторо

Вру, шеснес Заг, Мок, Бас, Под, См, С., Су, Трн, Грд, Рад, шес

нест Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, Су, И, шеснеста Ма, шес

несте Бр, шеснестбеа Ма, у шеснестбј Гра.

У овим бројевима ае је неакцентовано и досљедно даје е у свим

западнобосанским ијекавским говорима.

92. Уколико је код бројева један од чланова вокалске групе ае

акцентован, нпр. вокал а, онда не долази до регресивне асимилације и

контракције вокала. То потврђује и број дваест:

дваес По, Трн, Дрв, Мок, Вр, П, Ж, Пр, К, Х, Ј, Г, Гр, М.,

Ра, Грд, Рад, Ма, Буш, Ос, З., Бј, Врб, Мд, И, Об, Дj, Ла, дваест

Шип, Блм, Врб, Пер, З, Ол, Ту, Буш, Грд, Бук, Ко, Бр, М., Пe, Ca,

Вж, Пет, Ла, Вру, Бус, дваестеро Бм, дваесторо Грд, Ко

Посебан случај представља примјер дваес бомбеа. Ст, гдје се чува

група ае иако је неакцентована. Ту дваес остаје без акцента, а бcмбга

постаје носилац акцента читаве синтагме. До асимилације не долази

због тога што се у свијести још увијек чува чешћа, акцентована форма

дваес, која не дозвољава никакве промјене у групи ае.

93. На промјену аехе (наравно, код бројева) указивали су и други

испитивачи. За Змијање, област из које сам и ја навео примјере, даје

потврде Д. Петровић“, а за источну Херцеговину проф. Асим Пецо“

(поред бројева, он наводи и Сарево). Д. Вушовић је ову појаву забиље

жио у околини Никшића“.

94. У крајишким говорима вокалска група ае може у резултату

асимилације да да а. С обзиром на мјесто које заузима ае у ријечи, раз

ликујемо двије групе примјера.

** Петровић, Змијање, 60.

* Пецо, ГИХ, 42–43.

** Вушовић, ДИХ, 13.
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a) У првој групи су малобројни примјери у којима аеха у среди

ни ријечи:

Сарава Вр, Сараво Под, Бј, Сараву Шип, у Сараву Под, Д,

устамо Вид.

До асимилације долази послије губљења ј у интервокалном по

ложају. Сви примјери су из југозападног дијела Босанске крајине.

б) У другој групи има далеко више примјера за промјену аеD-a.

Вокалска скупина ае формира се у сантхију, и то од крајњег а обично

акцентоване ријечи и вокала е из енклитичког глаголског (и рјеђе

замјеничког) облика је. Наравно, и овдје се губи ј у интервокалном

положају:

била една цурица Под, брига њега! Трн, било га овлакд Рм,

пита га Под, рано га метати Пр, газда бијо у војсци Тиш, дбдила

бђе Трн, една дитишла Тиш, Краина била добра Жу, мајка та Ке,

ЛМилка муја ту била Вр, најљешва смрт кат-се не мере Дрв, нека

у тебе Вр, дипишла к млину Тиш, пала њима цијена Гр, трава

pддила П, уна мишљала Вр, цигла приправита Рм, црква буђе била

К, шта? Под, шта то? Трн, шта унб? Вр;

била једна кућа Ту, раније га било много Б, шта га брига!

Ст, бн га гладб Дј, причд ти тај да погинб Грд, чујемо ми да ун

погинб Рм, ишла преко те Греде. Ст, бде питати која Ђуранова

баба С, моја мати била вриједна Л., и у њега било Л, бвца добра

Бм, прешла мало Ма, шта двд? Н.

Примјера има из свих дијелова Босанске крајине.

95. Прелазак ае у а, као и толике друге промјене, не врши се дос

љедно у крајишким говорима. Тако се ае чува у средини ријечи:

Сараева Р, Сараево Трн, Су, Б, Сараево Ма, у Сараеву Заг,

Бас, Ј, Ко, Бј.

Група ае у средини ријечи остаје неизмијењена и онда кад је а

под акцентом:

даем Мр, даемо Вру, Ла, Стр, Бус, даете Ст, заедно Ст, Врб,

Бе, Ка, Бу, Тиш, З, Трн, По, заедно Грд, jaета Вру, Дј, Ла, Стр,

Бус, Са, каем се Вр, краева Об, краеви Об, у краевима Об.

Нема никакве промјене ни кад је ае на крају ријечи, било да је

а акцентовано било да је без акцента:

Бастае Дрв, По, дае П, Врб, Л, Буд, jaе Трн, Об, Вру, Дj,

Стр, Бус, Са, кае се Трн, лае Рг, детае Ј, покае се Р, прддае Л,

Наг, Бј, Са, прддâе ли се? Врб, снде Тиш, удае се Рад.

Група ае може да се чува и у сантхију, тј. кад се вокалом а завр

шава једна ријеч а вокал е (< је) одмах иза ње слиједи:

била е шкбла Вид, била е ископата Дрв, била е за лугаром

Наг, нека га е убила Под, гредта е Ј., грбта е Р., дошла е уна З, една

е удата Д, зва е Пане Пе, змија e yeма! Вр, изгдрала е кућа По,
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иша е Блаже Дрв, ишла е вдда Вр, причам каква е роба С, легла

e Рм, нека е ту Трн, његова е мати дзгд В, њима е велика брига при

мити тебе П, обама е било Мок, два екдса тврда Мр, два е шкбла

на средини Дринића Д., двда е међа М., днда е датишла Л, погдрала е

Дрв, ракија е пришла крају Врт, ракија е прдпаст П, Сава е доље

Трн, Санца е доље Б, свадба е лијепа Ке, скупа е мас По, слаба

е здравља Гр, така е зима да стакла пуцају Жу, уна е извиривала

Б, yнда е уна наша З, црква е била ту Б, шта е било? Врб, шта

ти знаш шта е било Л., кд ће знати шта е било до ње З, шта е,

Драгољубе? Су;

била е два мјесеца Т., била е зима Буш, Боса е љекар До, војска

е била Бук, да е Гбјко бће, бн би испричд Бј, па да е цура не знам

каква Ма, зна се да е погинб Бб, зима е Буш, зима ејака била Ту,

изгдрала е кућа Врб имала е синове Т, каква е породица била? Ма,

јави каква е ствар Т, љешва е ракија Мд, дна е музла и краве и кдзе

T, дна е пила вдде Са, доуда е пала Врб, дилишла е Нади Ва, пила е

вина Ч, pддла е Т, топла е земља Ва, трећина е понишћена Бб,

узимала е милоште Т, школа е дитворита Бр, знаш и ти шта е

Ол, да шта е Бус, д-шта е? Са, шта е било? Т, шта е мене држало

нек тđ Рад, шта е дгранака окд ње! Буд, д-шта е прављена? Стр.,

дда шта е прављено? Дј, да шта е свијет? Мд, шта е тđ? Бј,

д-шта е то? Трн.

96. О промјени аеха у крајишким говорима пише и Д. Петровић.

За змијањски говор он наводи само један примјер: задно“. На истоме

мјесту помиње и један примјер за промјену ау-а: нам пало чоеку (мно

го је обичније пасти нау). Промјену ау-а ја нијесам забиљежио ни у

змијањском ни у осталим ијекавским крајишким говорима.

97. Западнобосански ијекавски говори знају и за промјену оe… б.

Разликују се двије групе примјера.

a) У првој групи налази се неколико примјера у којима се поме

нута промјена врши у оквиру једне ријечи, а не у сантхију:

двб гаће Под, два куња Вид, два прасади Под, два телаца

О, њи трб ишло Под, није има, чбче Мок.

У првих пет примјера оe се налази на крају ријечи, а у посљедњем,

шестом, у средини.

Ту би дошли и примјери у којима је претходно извршена промјена

ус-o (и гдје тако добивено ое такође може бити на крају и у средини

ријечи):

не вјербм П, вјербм да би има Под, вјербм да имаш По, вјерби

ми? Трн, доручкомо Под, изручбм арддвић Под, испитб га Заг,

ун казб П, накупблм крува Под, упућб га Тиш, уна се не чб Под,

ја не чđм ништа Шип.

*** Петровић, Змијање, 60.
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О промјени ухо треба видјети т. 58, а што се тиче промјене оeo-б,

јасно се види да сви примјери потичу из југозападног дијела Босанске

крајине. Наравно, асимилацији вокала и контракцији претходи губље

ње интервокалног ј.

б) У другој групи има много више примјера. У њима оe настаје у

сантхију, од крајњег о најчешће акцентоване ријечи и вокала е из ен

клитичког глаголског облика је. И овдје промјени оeo-б претходи

губљење сонанта ј:

бијбун у Парти Дрв, билб више народа Рм, билб и горе Бј,

билд и јуче кише К, билб и студени Гр, билб куншпја Л, билб људи

Тр, Бу, билб нас више Т, било нас деам Бас, билд њи Грд, билб

у новина Ж, билд шљива у мене По, големб тđ Гр, дошло до доктура

Тиш, Драшко бијо судац Б, ишлд суду кад међеда убије Б, ишлб

тб по школа Тр, Јовд бијо у војсци Под, знам кб бијо у црквенбм

ддбору Бј, којб кућа његова? Под, кдлико кућа потдпило! Ке, види

кдликбун нбвца нашд! Б, кдлкб да за њега? Мр, лако теби Наг,

лакд теби јавити П, незгоднд то Тр, двд тијесно сва Б, овд. Часни

пбст Буш, Перд кот-кућа Под, Перб слат чобан П, реченб то било

Трн, Стојкб бивб кнеc Ра, тамбљешвé Пр, тамбун мета стоки

Трн, тешко било до динара доћи Дрв, тб нами поса наш З, требалд

и њему дđећи главу Заг, унб бједа Трн, унб млин Ш, чија дво? Ст,

чајб унд магаре? Ке, дбе да буду ајдуци као што и ун Трн, штć

мени за тијем Тиш.

Овим примјерима додаћемо још два у којима о из групе ое води

поријекло од у (о промјени ухо в. т. 58):

брат мо бијо Пр, не знам шта мо било Гр.

Потврде наведене под б) показују да промјена оeo-б у сантхију

обухвата скоро све дијелове Босанске крајине.

98. Забиљежио сам доста одступања од промјене из претходне

тачке. Најприје одступања од потврда под a):

двде Груб, Ла, Тр, Трн, Бус, Наг, Са, К, См, М., Ј, Мд,

Би, Пу, И., Бј, Ос, Ту, Стр, Об, Вру, Дј, Буд, Врб, Бр, на двоe

Наг, по двое Ке, трђе Трн, Дрв, Мр, Бб, Грд, Рд, С., В, Л, О,

Хр, Бр, по трое Бр, Ке, педесет и трое Пет, како не знам, чоече!

М., по два-три сата учи га, чоече Бј, чоече божп Са;

не вјерде По, вјeрoете ли? Трн, купое Дрв, Трн, убјеђoе нас Тр.

Група оe чува се у сантхију (одступања од примјера под б):

бијо е њиов слуган Бас, бијбе буђе Под, бијо е тамо Су, било

е жена Рд, било е зима Л, било е и вукова Бу, било е мало низа страну

Рм, било е ту људи Шип, било е чардакбва По, вакбе требало Г,

гдтово е Рг, Су, добро е по некога Пе, дошбе у кућу Мр, ишло е

доста народа Дрв, Jóво е изб доста цитала Бас, како е лашње жи

вити? М, како е прдшла? Трн, знаш како е тđ Вид, кд е иша у

Гламоч? Гр, кд е то? Рм, лако е за сијено П, лако е здраву исану
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Под, лако е теби См, лијепо е унб виђати Наг, двд е задњб Ка, двд

е пушћато М., днбе вук Л, детарало е тđ Вид, дпишбе на другу

страну Рм, пилбе Ке, пошто е узето? Б., тачно е то Ј, тешко е

гдведа чувати Рм, тешко е имати добра чоека Трн, тешко е кат

чöек детарт Св, толико е нарасла Ј;

ако е цура ддбра Ма, свије догођаја бивало е Б, бијо е вриједан

Рад, бијо е један Сарач Врб, бијо е мајстор Буш, бија е Тривун

Ту, било е гра Вж, било е домобрана Ту, било е и коња Гра, било е

и Срба Врб, било е људи. Ту, било е наске двиста Грд, било е некат

Пу, билде питање како се порађа Ма, било е свега Б, Врт, било етб

Бј, било е три сата З, било е ту Грд, било е Шваба Ја, затбе

ддша Бј, вдлија е полити Бр, ијакбе цуру волијо Ма, ишло е нđске

девет Грд, како е, бек? Ту, како е плдтове прескакивб И, каснбе

Врб, касно е посијата Рг, ко е гдј ћијо јавити се Ва, ко е зна? Бј,

не зна се ко е јачи Буш, кд е нашб* И, не знам колико е пасало Бј,

не знамо кд е ш-нsиме бијо Рад, не зна се колко е пало Ту, лијепо етб

Мд, мало е тд. било Бј, млого е људи Бр, могб е ићи за Њемачку

Ту, мучно е до бруса дбђи Врб, неко е бијо Ту, неко е зна Бб, два

е гранца Ол, двбе кума-Ивана брестић Ос, дно е датац Буш, дјерб

e све Буш, пошто е? Буш, прело е у комшилуку било Т, стрпамо е

у шибицу З, тако е било Ма, такбе радпто Пет, такбе то било

Грд, такбе тđ бдало Рг, тамбе било дјеце. Ту, тамо е гулпта кора

У, тамбе тај диак Буш, тбе вакб било Ос, тбе наш светац Бј,

угдворено е Ма, Љубан што е вđдб чету Врб.

99. У југозападнокрајишким и, рјеђе, у источнокрајишким гово

pима биљежио сам промјену оох-б:

дбде Наг, дбди Вид, Дрв, не дбди Дрв, дбдијд Вид, Пр, Ва,

дбдила Вр, Трн, Шип, додиле Дрв, додили Вид, Пр, дбдило Дрв,

дбдити Жу;

ишбе дитац ћери у поди, у гдсте Л, иша е у поди Трн.

Из примјера се види да је промјена заступљена код глагола до

ходити и именице походи. Пошто се изгуби консонант х, два вокала о

сажимају се у једно б.

Наравно, у свим крајишким говорима јављају се, као и у књижев

ном језику, примјери: убб, дб, вб, cб, гд и др.

100. Промјена до-д досљедно се спроводи у наведеним примје

pима. У осталим случајевима оо се не сажима:

от-штдоклен Бј, у народноослобддлачкбме рату Буш.

101. Крајишки говори знају и за промјену ео се б. То најбоље по

казује глаголски радни придјев:

ддвó Тиш, Бј, Л, Шип, Бу, Р, Врб, Буш, Бб, Трн, Об, Стр.,

здвд См, заклд се Под, запд Рг, Буш, започб Са, Шип, заузб Б, Р.,

Ос, Врб, извб Бм, Ол, испд се Тр, Бе, доалд Под, довд Дрв, П.,

öдузб Ј, далд Н, дитд. Тр, Пет, повб Вид, Хр, Пт, пожб Трн, Хр,
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Буд, Врб, попд се Ж, Пу, почб По, Тиш, Б, Ж., См, Л., Пе, Ке, Ј,

М, Пљ, Св, Бм, Врб, Ва, Трн, Об, Стр, Са, превб Врб, предузб

Трн, преотд. Св, преузб Ке, припд Дрв, Шип, прдвд Бб, спрдвд Пe,

увб Рд, Бј, узб Вр, Заг, Тр, Трн, Шип, Ж, Мр, Пе, Ке, Ј, Г, Гр,

М., Ра, Рм, С, Б, Са, От, У, Дл, И., Бј, Об, Вру, Стр.

Тако и код именица:

анђд Трн, грбта Дрв, Об, Вру, Вж, Дj, Ла, Стр, Трн, Бус,

Са, грбта е Р, грбте Вид, Врб, Бас, канцб Трн, пепо Ос, пето Трн.

Код именице грота до промјене је дошло послије губљења интер

вокалног х.

Промјена се врши такође код придјева:

весб П, Р, От, Об, Стр, Са, Трн, дебд По, Мр, К, Врб, Пљ,

Ст, От, И, Bж, Об, Стр, Трн, Са, кисб Трн, К.

Забиљежио сам и прилог просутра См, У, Рг, Врб, Ч, Грд, И,

Пет, Трн, код којег је прије промјене дошло до губљења консонанта к.

Ако анализирамо примјере, видјећемо да промјена еох-б обухвата

читаву западну Босну. Секвенца ео је у свим овим случајевима била

неакцентована. Једино је у грбта и прđćутра ео било под акцентом.

102. Биљежио сам и облике у којима секвенца ео остаје неизмије

њена или у којима долази до промјена које спречавају асимилацију.

Најприје ћемо навести оне ријечи које су у претходној тачки пред

стављале потврде, а сада су изузеци од промјене ео - б:

ддвео Ту, Ва, Ма, Вру, Бус, заклео се И, извео Ту, пожео Вру,

почео Вру, Ла, превео И, прдвео Ва, узео Дј, Бус;

весео Ла, Бус, дебео И, Ма, Буш, Вру, Дј, Ла, Бус, кисео Ма;

гредта Ј.

Понекад се код ових ријечи група ео разбија уметањем секундар

НОГ СОНаНTa 6 :

ддвево Дј, Ла, почево Дј, Бус, узево Ла;

весево Вру, Дј, дебево Дј.

Сви ови примјери, било да се ради о очуваној секвенци ео било

да су у питању секвенце ево или ево, потичу из сјевернијих дијелова

западне Босне, гдје сам забиљежио и промјену ео — б.

А сад ћемо навести потврде из свих крајева западне Босне, у који

ма се на разне начине одступа од промјене ео - б:

a) otcêво Ла, Бус, жео Гр, Трн, Об, Вру, Дј, Стр, Са, зрео

Ко, јео Ко, плео Шип, П,

себца Жу, тевдца Об, Ст, тевоци Об, Дj, тевоцима Об, Дj,

с тевоцима Об, са тевоцима Дј, на тевоцима Об, Дj, тебца В, С,

Би, Буд, Бо, Ко, Трн, Вру, Ла, Стр, Бус, теоце К, Би, Пет, Ко,

теоци Мок, Би, Ко, О, Р, Мд, Трн, Вру, Ла, Стр, Бус, с таоције

Бј, теоцима Трн, Вру, Ла, Стр, Бус, с теоцима Трн, Ла, Стр, Бус,

са теоцима Вру, на теоцима Трн, Вру, Ла, Бус;
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. б) жетеоц У, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, жетеоца У,

жетебца Са, Трн, У, Вру, жетеоце Т, жетеоци Вру, Дј, Ла, Стр,

Бус, Са, жетебци Трн, засеок От, Ту;

в) преовдде Рд, прео врата Под, прео Главице Трн, прео Гла

моча Врб, прео Граба Мок, прео Грава Под, прео гранце Дл, једне

пред друге Врб, прео Италије Ра, прео јаруге П, прео кољена Бј,

прео кољена Ол, прео косе Под, прео кукрике Жу, прео куруза Шип,

лдш пут прео мјере Би, прео плота Врб, прео пута М., прео те

Греде Ст;

г) неджењен И, Рад, неоклен Врб, предбукб се Ја, преобуци се

Р, преобуче Р, преокренла се Б, преокренд се Пе, предстд. Бр, пре

отели Са, преотд. Св.;

Бедграда Буш, Београда До, по Бедграду Буш, у Београду З,

Београт Д., Под, Бедграт Р., Предбражење Ст.

У ове четири групе примјера ситуација је сљедећа: под a) су при

мјери у којима је ео акцентовано (понекад растављено сонантом в),

а под б) су облици именица жетелац и заселак са неакцентованом сек

венцом ео, у групи в) налази се приједлог преко без консонанта к, а тако

настала скупина ео или је без акцента или је с пренесеним акцентом;

група г) обухвата ријечи сложене с одричном рјечцом не и с префиксом

пре, као и облике сложеница Београд и Преображење, и све су, наравно,

са секвенцом ео, која може бити под акцентом, а може бити и неак

Центована.

103. Д. Петровић је на Змијању забиљежио промјену ео-д у

радном придјеву: почб, довд, повб. Навео је и разне случајеве у којима

не долази до ове промјене: почеб, узеб, ја сам сјево ђе сам ћево, јево,

jeвд, жево, ћевд, довевд; ćео, ћео“.

Ова асимилациона промјена карактеристична је и за друге говоре,

нпр., за источнохерцеговачки“, затим за околину Никшића“, као и

за сарајевски“ и варешки“ говор.

104. На крајњем сјеверозападу Босанске крајине, у Босанској

Бојни, забиљежио сам два примјера за промјену еоl-ē:

ддвé Бб, пове Бб.

Ови облици се у истом мјесту јављају паралелно с облицима:

ддвб, прдво (в. т. 101).

Прелазак ео у вима, као што видимо, периферни, локални значај.

105. Послије губљења сонанта ј формира се вокалска група еe,

која касније контракцијом даје г. У том погледу разликујемо два слу

чаја. У првом се промјена догађа у оквиру једне исте ријечи:

*** Петровић, Змијање, 60.

*** Пецо, ГИХ, 43—44.

198 Вушовић, ДИХ, 13.

104 Šurmin, Sarajevski, 191.

*** Žuljić, Vareški, 38.
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сведно М, Рг, Ст, Буд, Трн, Ол, Грд, Бас, Бук, От, Гра,

Вж, Пет, Буш, Ту, мени сведно Буш, сведно бвце кат пуштпи на

сó К.

Међутим, много чешће в настаје у сантхију, кад се губи ј из ен

клитичког глаголског (и рјеђе замјеничког) облика је:

боме ђаво наљега По, Дана бијо добар Заг, доље љешва земља

Ш., доље ун све издавб Мр, ђе Бјелајац? Ж, ђе Јека? Трн, ђе метла?

См, ђе Миле? Ст, ђе нуђе чоек! Трн, ђе Перка? Врт, ђе равно? К,

ђе Сава? По, ђе Ратка? Трн, ђе сикира? Тиш, ђе Славка? Вр, ђе

Стојан? Гр, није ми драгође ш-њима Трн, лашње бће трпати См,

вдљала ме Под, ун ме веза Пе, звало ме мумака доста Ке, снда ме

тужила Тиш, нусало ме у бисазима П, наше дјете срадало Дрв,

све тđ било разбацано Вр, што те брига Тиш, кд те послб* Жу,

у тебе ташна била Мр, унђе црква била Вид,

боље пити каву От, боље чувати врећу бува него жену И, боље

што дебело Ка, боље што си изишла Б, дјете ваје се Наг, свак лети

ђе боље Св., нашли ђе заврћало Трн, ђе кума-Крстан? П, ја знам

ђе купита Са, нит је зна ђе кућа, нит је кад буђе бијо Б, ђе магаре

дтишло? Ке, не зна се ни ђе ни шта е Грд, ђе дотока? Ма, ђе Перо?

Врб, ђе та Босна? Буш, ђе тај парип? Гр, ђе то што вози? Буш,

забиљежија ђе ударијо штуц Буш, знаш боље ђе што завезато Трн,

те које извео Ту, бн је видијд Об, Вру, ун је гледа Трн, бн је гледб

Дј, Ла, Стр., лашње било славити Рм, лашње драти саде М, љешве

било Буш, шта ме брига Су, Бб, мене маћија одранила Пт, не мере

утрнти Пљ, муга ме стрељати Пе, почб ме тући Су, на ме узјало

Ол, нуђе бијо амбар Трн, одведоше Л, биће било чобана Трн, буђе

најљешве П, бје развалдо сламу Б, бђе школа прорадла Л, мислим

jä пашче Наг, Раде тđ испашћа Дрв, ако није присутан дптац,

иабе та све Ма.

Из примјера се види да је контракција еe-е карактеристична за

све крајишке говоре. Нема ниједног одступања од ње.

106. Сажимање два узастопна е у е познато је и у источнохерце

говачком говору: шер, сведно“. Разумије се, сажимању је претходило

губљење консонаната х и ј.

107. Секвенца ији, послије ишчезавања сонанта ј, даје у краји

шким говорима и:

у авла П, у Албант Рм, у Аустрала Гра, у бирти Дрв, Трн,

на Галаца БМ, у дивизи Па, Или Ст, Илпцу Са, у Итали Су, Пe, Bж,

у Југослава Врб, Т, у канцеларл Бј, на капи Шип, Рм, комшп Рад,

Буш, кунша Гр, у кутица Вид, на куференци Бас, маћи Трн, Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, милици Вр, Бј, по наци Буш, у опозици

Бр, у Парти Дрв, Ор, у пемзи Дрв, Бј, Рм, Д, са пемзицбм. И, y

10* Пецо, ГИХ, 44.
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ракт Шип, на Руси Су, у Слдвент Ту, спап М., Срби Св, турпица

Трн, ћуприцу Бас, фамилт Ту, у чаршт Заг, у џами Хр;

вјешти З, здрави Ч, Об, Вру, Ла, Дj, Стр, Трн, Бус, кул

турни Т, мудри Т, најглавни Б, Ол, најдштра Об, Вру, Дј, Трн,

Бус, најдштри Ла, Стр., најружни Ч, најстари Л, Грд, Пет, Ма,

Об, Вру, Трн, Бус, најстари Ла, Стр., најстари Дј, нови Об, Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, нува Трн, паметни Ж, Т, Гр, слаба Врб, сретни

Ж, Гр, старт Ма, Мок, Об, Под, Т, Вру, Буд, Дj, Ту, Ла, Рад,

Стр, Трн, Бус, чисти Вр;

бджи Са, диви Тиш, Ј., Гр, Ж., Су, Буд, Мд, Са, До, Вж,

Би, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, друкчи Дрв, Ми, Ђурђан

Бм, Илпна Наг, Иличина Мок, Јандрина Дрв, Јандрине Наг, кози

По, Мок, Трн, Жу, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Марпна Ж,

мачи Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, нечт См, двчи Вид, Мр,

паст Вид, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус.

Ако се у сантхију нађу два и једно до другога, може да дође до

њиховог сажимања у једно п: -

ђаволт знали Груб, нусп к врагу Трн, има ли гдре? Бас, не би

утантијо да су били ддбри П, ђаволи знали К, Бу, пушти к врагу

В, дберали гдpe P, не трдшт Бј, не би ббк наранијб Бј, кад би вагнб

Пу, лант поијб Св, има ли колико? Су, извукли тамо Су, тамо

повелт Су;

ја би-м бијо да кацу БМ, узб би-м крушака С.

Од два узастопна и у сантхију друго је, у ствари, из енклитичког

облика замјенице их (овдје без х) или, рјеђе, из им.

Примјери показују да до контракције иш-п долази у свим запад

нобосанским говорима, без обзира на то да ли ии потиче од секвенце ији

или настаје у сантхију.

108. Забиљежио сам свега неколико примјера у којима ии остаје

неизмијењено:

тuије гддина Тиш, чит? Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн,

чиије? Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, чиијем? Вру, Дј, Стр, Бус,

Трн, читм? Об, читма? Ла;

вратили и Трн, ето ти и нами Трн. -

Два иста узастопна вокала не сажимају се обично онда кад је

један од њих под акцентом.

109. Говорећи о губљењу сонанта ј у змијањском говору Д. Пе

тровић каже: „Ретке су потврде за потпуну редукцију ј у секвенци ији,

што је нарочито често у нашим јужним говорима: од историји, чији,

старији ..., али и: одма сом друговачи“. Мој материјал, међутим, по

казује да потпуна редукција ј у секвенци ији, па према томе и контрак

ција иис-п, није тако ријетка ни у змијањском, ни у осталим крајишким

говорима. -

107 Петровић, Змијање, 69.
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Сажимање два и у пипознато је и у источнохерцеговачком говору.

Тамо је проф. А. Пецо забиљежио неколика примјера у сантхију: била

ти примијо?, не би ни видијо, шта бим сад?“ Ову појаву, али у вези са

групом ији, помиње и М. Жуљић као карактеристичну за варешки го

вор: čarši, komši“.

110. У овоме одјељку о асимилацијама вокалских група навешће

мо и промјену уо-б:

банд П, Хр, бринд се Ла, вагнб Мр, Пу, викнб И, гранд По,

замјенб Бас, Под, засб Тр, Рг, збвнб Буш, Бе, И, М., извинб се Трн,

изгинб Наг, изб Бас, Трн, Об, Стр., изб се К, Вру, Са, изренд У,

канд се Ол, клекнд По, кренд Ва, См, Ј, Су, Пе, кренб Врб, лизнб

Трн, манд Бј, метнб По, Р., Заг, Бас, См, Н., Грд, Ва, Рад, Ос,

Буш, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, мjенд се мјесец Ст, надб

се Трн, дбд Бу, обрнб се Ра, дкинд Пу, окренд се Буш, осванд Дрв,

дшинб Т, Су, пикнбЈ, пирнб Тиш, Ту, пљеснд Пљ, погинб Вр, Заг,

Дрв, Шип, Ж, К, Бу, Пљ, Рм, Св., М., Бј, Л, Ст, Врб, От, Ол,

До, Бр, Ор, Вж, Пет, Пу, Ко, Би, Ва, Бб, Грд, поклизнб се Буш,

покренб Тиш, прекинд Вид, См, преокренд се Пе, промјенд се Р,

расб се Гр, рукнбЈ, сагнб се Рм, сасб Рм, Гр, Врб, свpнд се Р, смјенб

В, Ка, споменб Рг, Бр, стукнб Бас, укинд Мок, усб Ж, И, учинб

Трн, Ор, Буш, уштинд Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр., Бус, Сa.

Промјена се односи на глаголски радни придјев и обухвата све

говоре западне Босне. Примјери као што су: замјенб, извинд се, изренд,

мјенб се, промјенб се, смјенб, учинд добили су финално нб аналогијом

према истом облику код глагола -ну-)-не

111. Секвенца уо не даје б у малом броју примјера:

а) днубва Трн, днуови Трн, Дубва См, Грд, Дуови Ке, Грд,

Пу;

чуо Д, Пе, Пер, Бм, Бе, Ва, Буш;

б) изуво Бус;

в) изуо Дј, Ла.

Под а) су примјери с акцентованим уо (с тим да је уо у прва два

примјера секундарног поријекла), под б) је сза група неакцентована и

разбијена уметањем секундарног в, а под Е, уо је исто неакцентовано.

Примјери под б) и в) карактеристични су за сјеверније говоре западне

Босне, гдје сам нешто слично забиљежио код секвенце ео (в. т. 102).

112. За змијањски говор Петровић је навео неколико случајева

у којима се огледа судбина групе уо: стиснб, окренб, засб; чувб, чуд,

затим: увоч“ Бож“ћа, полувока, а за лексему Духови досљедно: Доови,

Добва.“ Он помиње и учинд, али као примјер у коме ио-б.“

*** Пецо, ГИХ, 44.

109 Žuljić, Vareški, 37.

*** Петровић, Змијање, 60.

*** Нав. дјело, 60.



Западнобосански ијекавски говори 91

Прелазак уо у б познат је и другим ијекавским говорима. Заби

љежен је у источнохерцеговачком,“ као и у говору Никшићке жупе.“

За ту појаву знају и екавски говори, нпр. сремски (Николић, Сремски,

322), мачвански (Николић, Мачвански, 243), трстенички (Јовић, Трсте

нички, 44), само што у њима о које се тако добије није дуго.

Покретни вокали

113. Као и у књижевном језику, и у крајишким говорима постоје

покретни вокали а, е и у .

Најприје ћемо навести облике придјевско-замјеничке промјене с

покретним а:

а) не виђо чдека гдлијđга и бдсијđга От, без даљндга Ор, ду

њöга краја Бас, једрога гра Буд, крмећđга Трн, Милкиндга сина Т,

млађега Тиш, радндга стажа Ст, слијепбга цревета Заг, почито

вали су старијđга Шип, старбеа доба Д., Ма, тешкога митрољеза

Ту, туђбга Трн,

Бадњбеа дана Вид, бољбга борца Ж, бољбга нема Бм, Ведрбга

поља Бј, великбга Гр, дивијега Врб, добрбга посла Груб, задњега

дана Пет, јачбга Мр, малбга спасили Жу, Милановбга Бук, најста

дијđга Трн, Грд, дклопнбга воза Р, покојнбга Вида Врб, подрум

Ђуре покојнбга што е бијо Грд, православнбга народа Пе, ратнбга

плијена Бб, свакаквбга свијета Мок, светбга Ђурђа Л, светбга Петра

Трн, турскога рата Р., унога Кöстина Под, Црнбга језера Рм;

бијелбга Врб, Буш, кдга? Трн, Об, Дj, Ж, Наг, Ла, Вру, К,

Стр, Бус, Ка, моја кућа ни от-кога затворена није Ма, тражи ко

га дјеци М, како кога пане шака Гра, знамо колкб кдга фалт Ту,

мбга Бус, Стр, Дј, Вру, Об, Ла, Ја, мога брата Су, мога имања Врб,

мöга крува Ра, мога дуа Ол, Буш, мога свекра Бб, брата мога син

Ко, мога стрица Бр, муга вијека Б, некога Трн, Ст, Бј, никога Груб,

Об, Вру, Бус, Дj, Ла, Тиш, Су, Ра, Стр, БМ, Х, Трн, Бо, Буш, Бј,

Рад, од дптога Хр, свет бга Ђурђа Грд, светбга Николу Грд, тога Вр,

Вру, Су, Дј, Бр, Стр, Жу, Бус, Ма, Са, Трн, Ја, З, Т, брес-тога

Т, ис-тога вра Ст, д-тога грма Врб, ис-тога дола Ј, тога Ђуре

Грд, на тога муслимана Буш, кд-тога Пере Буш, тога посланика

Буш, ис-тога села Рм, цијелбга села Т, збдк-чега, ја не знам К,

ш-чега нећеш? Ке;

из вашега села Врб, вашога некога Бј, командант нареди којега

ће Грд, нашега Дрв, З, Дј, Вру, Бус, Ла, Стр, Трн, нашога Трн,

Об, П, Дрв, Грд, нашога Миливоја Су, некбеа стра З, некбеа Томе

Б, некбеа Цвије Ту, наквога Ч, његовбга Пе, Ла, њиовога Вж, двога

вддовода Су днога времена Буш, за днога исто Ма, днога неста Ва,

*** Пецо, ГИХ, 44.

*** Вушовић, ДИХ, 14.
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днога Стевана Грд, свакаквога свијета Мок, свакбга воћа Бб, свога

живдта Дл, свога жита Рм, свбга облачила Трн, свбга дуа Ор,

свбга растића Под, свога сина Ос, унога Тр, З, Трн, Ж, унога

жињера Буш, бде нуђе ђе су унога бвна дерали Трн, донесе унога

скорупа Трн, унога чуда Р; - - - .

еднога муслимана Бј, еднога нашога П, Ш, едндга рани Трн,

еднога растића Под, еднбга свијета Трн, едндга учитеља Бј, јед

ндга Бус, Стр, Ла, Дј, Св, Об, У, једнога врелца Буш, једнога јунца

Гра, једнога капетана Ка, једндга Личанина Хр, једнога нашога Грд,

једндга познатбга чоека Ту, једнога по једнога избаце Су, најпрвога

О, најпрвога Ка, ниједнога Врб, ја се ниједндга не бдим Рад, осам

нестога јануара Бј, дваес бомбеа. Ст, ту сам детд. до ослобођења

самдга Ту, свега Са, Стр, Ч, Вр, П, Бус, У, Дј, Врт, И, Грд, Р,

Гра, Трн, Б., Рад, Рм, Вру, Ла, трећега Бук, с трећога спрата Ж,

шеснестбеa фебровара Ма;

буковбга Ла, Бус, врућđга Вру, Дј, Стр, Трн, Бус, дванестога

септембера Пу, другога Су, Ма, С, д-другога Бј, д-другбга Ж, за

другдга Рад, Т, испре-другбга Грд, другдга аутббуса. Ту, нећеш дру

гдга донијети Л, ни от-кога Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, петбга раз

реда Рд, свега Об, тијеснбга Ла, Бус, чега? Об, Вру, Ла, от-чега е?

Трн, Бус, четвртбга Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

б) на бијелијема Вру, на бијелима Ла, бдсанскима беговима Рм,

не да младијема мјесто Бб, треба и млађијема да дcпавимо Вр, мо

ијема Об, Вру, са молма Ла, двијема Мд, свема Вж, Дј, Бус, ишб

сам свема Би, кажемо свема Галицијани Бук, свема гледа Пет, свима

Об, Вру, Ла, Стр, Са, Трн, у свима П, по свима леђима Ја, на леђима

свдијема Ос, прикључи се свдијема Рм, старијема Вру, старима

Ла, по сувијема прелазили Мд, тијема Об, Вру, донијела тијема

људима Ко, читма? Ла.

Покретно а јавља се и код прилога:

ддсада Ке, лако вам је досада било Врб, досада жена продавала

Pд, ђекада Под, З, Х, Бу, ђекада туку се К, икада Пр, ако се икада

могне Буш, ако потечеш икуда, убићу те Бас, када би косили, било

би сијена Ра, куда? Рм, Буш, нема нам куда враћати се Мок, куда

ћеш? Ја, Ту, некада Трн, Под, Рад, М, некада било Т, некеда Бас,

Бј, Рм, некуда Р, никада Бас, Трн, Ту, У, Рг, Мок, никада им није

послб Мд, ја то никада има нијесам Буш, никеда Тиш, В, Рм,

Дрв, По, ил икеда ил никеда В, никуда Пe, Pм, Тиш, Бас, Л, Ва,

Бб, Врб, никуда није могло Грд, двуда Ке, Бј, датуда По, Су, З,

- Б., Ј, Ва, Грд, Ту, Буш, Бб, и сада ми је жа Врб, свукуда Гра, Бо,

ундуда Наг, Р, Врб, З. -

На основу примјера са покретним а могу се извести ови закључци:

1) Код облика придјевско-замјеничке промјене забиљежио сам

много више примјера с покретним а у ген. и акуз. једнине (примјери

под a) него у дат.-инстр.-лок. множине (примјери под б).
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2) За појаву несталног вокала а није битно да ли иза њега слиједи

нека ријеч или не слиједи, нити је важно којим консонантом, сонантом

или вокалом почиње сљедећа ријеч. Чак се може догодити да иза по

кретног вокала долази ријеч која почиње истим вокалом.

3) Покретно а срећемо у свим крајишким говорима.

114. Забиљежио сам доста случајева у којима нема покретног а.

Почињемо од облика придјевско-замјеничке промјене:

a) бијелбг вјетра Бј, бијелбк крува Бас, нема га бољек у нашом

селу Вр, велкбк посла Б, већбг зла Под, из Горњек Тимара Рад, гор

њбк спрата Бе, дивијбк народа П, у ђешког има Б, Ђурђиндк ковчега

Трн, здравијđг исана Мок, једнбк старбк Л, крупнде дувана Буш,

кукасток крста Ко, љешвđг укопа Трн, до Малбе Ђурђевдана Л,

Малбг Никољдана Мок, Лазина малбк Вр, Меденбк поља Ст, млађбк

сина Ш, дклопнбг воза Ор, покојнбе Милдиша Вид, поштенијек Вр,

прошлог рата Л, раднок стажа Ма, руског народа Пе, Санског

Моста Ту, светбе Аранђела Бј, светог Ђурђа Пљ, светбе Илију

Ст, Вж, Врб, светбг Јована Бј, светбг Луке Ра, светбг Луку Врб,

Под, светбг Николе Врб, Ма, светбк Пантелију Грд, светбк Петра

Трн, светбк Саву Ос, слијепбе дка Ж., идиштавајте старијдк Под,

старинског доба Тиш, са старбе мјеста Ра, више стардк свата М.,

ћоравбк парита Трн, црнбг брашна Т, ис-Црнбг Луга Пe, Шла

вöнскбг Брдда Гр,

за мог вијека Би, мбг бвна Ра, мук Вид, нашок Тр, Мр, није

никог звала Ра, његовбк ћаће Трн, двог рата Вж, двок Трн, Жу,

По, двок едндк бвна Трн, свог Милу Ко, свдк коња Су, свбк идела

Б, ко-тог драса Рм, дд ток Бј,

брез иквок позива Бр, кдек? Трн, некбе лугара И, днок Грд,

уоч самбе рата Ор, сваког ђавола Ке, свакбк четвртка З, такбк

чдека Б, унок лунца Трн,

двадсетбг маја Бј, за другде дванес Рад, другбк Дрв, за другбк

чоека Л, за едндг ддбијам Рад, едндк по едндк Бе, едндк муреш свезати

П, еднак свијета Трн, едндк Спасоја Ма, једног ата Пер, једног

вдла Ос, једног дана Т, једндк кавеџије Буш, једноксина Гр, једндк

стардк Л, ниједног ува Ва, првог рата Бр, трећек рата Вр, трећдг

Бук, шестде маја Л;

врућđк Об, његовбе Вру, сестринбг Ла;

б) на бијелијем Об, Дj, Стр, Бус, на бјелијем Трн, у другијем

мјестима Тиш, по другим Х, у еднијем кућама Ш, комунистичкијем

дббама натеже Р., младијем почнеш причати К, с мдијем Об, Дj, Сa,

Стр, Бус, муијем Трн, по брдима нашијем Бас, нашијем кућама У,

пред нашијем линијами Ра, његовијем потбмцима Буш, његовијем

ријечима Стр, његовијем ријечма Бус, са његовим ријечима Ла, дава

двијем коп најбоље туку С, двијем људма Дрв, с днијем коњима Су,

у днијем ћуповма Буш, с дпијем дЗљедама Гр, на свим несрећами Ос,

са свдијем замјеникма Трн, днда сам гледб дчима свдим ђе жене бацају

дјецу у воду Ту, са старијем Об, Дj, Стр, Трн, Бус, тијем Дj, Лa,
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Стр, Бус, Трн, тијем парами Рм, по тијем шумама Р, унијем вуков

ма Б, унијем женама С, чиијем Вру, Дј, Стр, Бус, Трн, чипм Об.

И прилози могу бити без покретног а:

ддсад је ишла Л, досат Бу, ђекат Трн, еси била икад у решту?

Наг, сели куд знаш Н, куд доше? С, не знам куд окренуше Ст, море

куд ранти М, ку-си пошла? Наг, кут је дитишбР Мр, кут де?

Трн, немаш кут пријећи Са, ку-ћемо? Бо, ку-ћеш? Ке, ку-ћеш с

торбом? Ст, ку-ћу? Рад, не знам ку-ћу Под, некад је поштивало

пољопривреду Т, некад народ ишб збору Ма, некад дЗгб. доренемо

Б, кд би некад река Р, некат Под, Л, Пу, никад Рад, никад бољије

ддстбва Буш, гдведа сама се врате, никад вук удавити Н., никад

жељезница не застајава Б, никад измјенут није бијо Ст, никад ми

није било лошо Тр, газити неш никад млађи Мр, никад нам боље

било није Л, никад није врућо Бу, није никад деово бдга Мд., никат

пресушити Л, никат суви ндгу Бј, никет. Вид, никуд Бук, неће

никуд макнти Врб, никуд не пумиче По, не смијем никуд ни путд

вати Л, никут Мок, Врб, немој се никут мицати Ке, двдут Заг,

Бе, дитут Заг, свукут З., свукут је ијели С, свут. К.

На основу примјера без покретног а изводимо ове закључке:

1) У ген.-акуз. једнине придјевско-замјеничке промјене има до

ста примјера без покретног а (примјери под a), али ипак мање него што

их је било са покретним а. И поред разлика у броју потврда, може се

рећи да су присуство и одсуство покретног а у ген.-акуз. једнине двије

потпуно равноправне појаве у крајишким говорима.

2) У дат.-инстр.-лок. множине придјевско-замјеничке промјене

има велики број потврда без покретног а (примјери под б), и то знатно

више него што их је било са покретним а. Без обзира на то ријеч је о

облицима који су подједнако обични с покретним а и без њега.

3) Кад се упореде прилози без покретног а и они претходни који га

имају, види се да су први нешто бројнији. И поред тога, ове двије фор

ме су у равноправном положају.

4) За одсуство покретног а није уопште од значаја да ли слиједи

нека ријеч или не слиједи, нити је битно којим гласом почиње сљедећа

ријеч (понекад је то исти онај консонант којим се завршава претходна

ријеч).

5) Одсуство покретног а је појава карактеристична за све кра

јишке говоре.

6) Факултативност употребе покретног а, као и осталих покретних

вокала, намеће питање: шта та појава представља у фонолошком по

гледу? Може се дати сљедећи одговор: ако у одређеним облицима и

категоријама ријечи појава односно одсуство неког вокала не утиче

уопште на семантику ријечи, онда се, гледано у цјелини, томе вокалу

смањује фонолошка вриједност. А конкретно гледано, тај вокал је

фонолошки испражњен.
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115. Покретно е се јавља у дат. и лок. једнине придјевско-замје

ничких ријечи, затим у инструменталу једнине замјеница бн, дно, дна,

кд, шта, као и код неких прилога за вријеме.

Најприје ћемо навести облике дат. и лок. једнине:

у Великоме Радићу Рм, ђеткоме није никеда Рм, даднем коме

К, како коме Су, нема њега коме би било мило погинти Су, немам

га коме прддати Би, коме су ћели, и помдгли су Врб, колко коме треба

Л, кумe? Трн, како куме Р, ваје дјелила и имала куме! Трн, у Пољу

меденбме С, на мутбрнбме бециклу Тр, у народноослободлачкоме

рату Буш, прама некадашњоме Р., у Ндвđме Саду Т, по светбме Или

Ст, у свјескбме рату Бу, у свјетскоме му рату ћаћа погинб Ст, у

средњоме гањку Под, по старбме Врб, старбме народу Ол, у су

сједноме селу Т;

никоме Жу, Рм, Бб, Бј, не да никоме никуда Врб, двоме Об,

Вру, Дј, Стр, Бус, Трн, двоме Ла, у двоме долишку Врб, није од

двоме радијд Р., у двоме рату Ст, дноме Ка, на гбрњем днoме бдју

Врб, дноме другбме Грд, према дноме селу Ту, сестринбме Об, ти

јеснбме Трн, Об, Дj, Ла, Стр, Бус, тијеснбме Трн, Об, Дj, Стр.,

Бус, тбме Об, тдме Вру, Рм, Дj, Стр, Ма, Бус, Са, Трн, тбме

Ла, на томе Об, Дj, Стр, Бус, Трн, на томе Ла, на томе Вру, д

томе Ос, Дрв, Бј, Мр, Р, Дл, Т, Мд, Ма, у томе Заг, Ра, Дрв,

Ма, по томе Б, на томе еродруму Буш, д томе живи Би, томе мус

лиману Буш, д томе рату Ту, томе чоеку Пу, уноме Р, П, у уноме

Рм, гунт лопатице п-yноме Р, по уноме дрдбу Трн, уноме шишу З;

на врућоме Трн, Бус, добрбме Дj, Ла, Трн, Бус, о добрбме

Дј, Ла, Бус, другоме З, Грд, на другоме Врб, другоме комшп Буш,

едноме Трн, на едноме Трн, једноме Об, Ла, Стр, Бус, на једноме

Вру, Ла, Бус, једноме комшп Рад, једноме муслиману Буш, кдме?

Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, на коме? Вру, Ла, Бус, астал на коме

бива писато Бр, на кумe? Трн, моме Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

на мбме Вру, Дј, Бус, на моме Ла, Стр., мбме ђеду Буш, мбме ћаћи

Мд, муме Трн, на муме Трн, муме ћаћи Мок, нашеме Ла, по нашеме

крају Пер, у нашеме селу Дрв, нашоме Трн, Вр, у селу нашоме Р.,

његовоме Ла, Трн, на његовбме Ла, Трн, у првоме реду Т, свакоме

Рм, Грд, свакоме жао мријети Рад, свакоме част Ос, у свакоме грму

З, у свакоме кораку Ма, на рамену свбме Ос, свак на своме држи

М., свбме кмету Су, свбј свбме де Дрв, у своме селу Врб, свбме стану

Грд, на своме темељу Бу, у трећеме Пет, на трећоме Мок, четвртб

ме Дј, Бус.

За инстр. једн. поменутих замјеница забиљежио сам ове потврде:

с киме? Об, Дj, Ла, Трн, нема с киме Мр, да имам с киме

См, ш-нsиме Заг, Рм, Жу, Р, Б, М., Ј, И., Буш, Бј, Ва, Ко, Ту, Бо,

Врб, Рад, Ол, Об, Вру, Дj, Лa, Стр, Бус, Трн, ш-њбме Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, Л, Врб, Рад, Вж, Ма, Т, ш-нуме Тиш, Наг, См,

Пе, Св, Врт, Трн, чиме? Вру, Дј, мазнти чиме Буш, немам чиме

Т, ш-чиме? Б., Ј., Бу, Ла, Стр, Бус, Трн, залијеш било ш-чиме Бр,

ш-чиме дрвета немају деећи Наг, немам ш-чиме покрити Буш.
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Покретно е се врло често јавља код прилога досад, кад, сад:

ддсаде И, Бб, досаде Рад, Бб, каде? Бас, Рад, Ма, немам каде

Вр, нема каде Тр, Врб, немам каде Тиш, Под, Ч, како каде Дрв,

И, Пет, Ми, Рг, Су, Под, Мок, К, нема се каде По, мало каде Врб,

ако улови каде О, кад га прегледа каде Мд, нема се каде доћерати

Су, мало каде не рдде Гр, имало се каде сједити Под, каде ћу ићи?

Ж, нема каде чекати Ке, немам каде ćедити Пет, када ће у школу?

У, саде По, Ра, Тр, Груб, Вид, См, П, К, Вж, Св, М., Гр, Рм, Д,

Бј, Мд, Ма, И., Би, Ко, Об, Трн, и саде Су, Мд, Бр, Вж, и саде

Пет, Бб, Ја, саде Грд, Ја, Т., Вж, Мд, Буш, саде боље рађа М, ајмо

саде другбме Буш, и саде иду Пер, свака част саде двој власти Рм,

ајде саде, попе Трн, саде Туре каже Р., саде ће у школу У, ку-ћеш

ти саде у нбћ? Л.

Ако анализирамо све примјере с покретним е, доћи ћемо до сље

дећих закључака: -

1) Покретно е се јавља без обзира на то да ли иза њега слиједи

ријеч или не слиједи. Није од значаја ни глас којим почиње сљедећа

ријеч (може то бити и вокал е).

2) Покретно е обично долази иза -ом у дат. и лок. једнине придјев

ско-замјеничких ријечи (само изузетно иза -ум: куме, муме), али поне

кад вокалу е претходи наставак -ем: нашеме, у трећеме.

3) За покретно е у дат. и лок. једнине, као и у инстр. једнинe пo

менутих категорија ријечи, зна и књижевни језик. Међутим, књижевни

језик нема е на крају прилога досад, кад, сад, као што га имају крајишки

говори.

4) Покретним е карактеришу се сви крајишки говори.

116. Забиљежио сам доста примјера у којима нема покретног е.

Даћемо их оним редом којим смо их наводили говорећи о присуству

ТОГА ВОКАЛа.

На самом почетку дајемо облике дат. и лок. једнине придјевско

-замјеничке деклинације у којима се не јавља покретно е:

на бјелбм парипчету Вр, у Радићу Великбм Рм, у Великом

Радићу Гр, Видовбм Селу Дрв, у војничком одијелу И, у ддбору

врунтовском Заг, на гбрњем боју Врб, на гбрњбм крају Шип, у

Горњом Миландвцу Бас, на десном крилу Хр, на добром положају

Ст, другбм Ж, на другом парипчету Бј, на другбм, трећем спрату

Буш, једно другом украдете Б, на едном Об, на едном мјесту Б,

једном Вру, Дј, на једном брду Ту, од једном трдшку Т, на Јдва

новом парипу Трн, на ком? Об, Дj, Стр, у лијепбм су идслу Рг, ни

каквбм парипу Под, на његовбм Дj, у ослобддилачком рату Бр,

покојнбм Су, у првом Су, у рату првом погинд Л, по самом себи

Ор, сваком раду Груб, на сваком раскршћу Ја, по Светбм Ђурђу

Pм, у Светом писму Са, по Светбм Сави С, у свјеском рату По,

Мр, К, сестринбм Вру, Ла, на страшном суду Врб, у тијесндм
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дно,

сокаку Бб, у туђбм свјету Тиш, у црквеном ддбору Бј, ђаволу црнбм

Трн, на Црнбм вру Х, чијом? Об, чијом? Трн, -

у рату бившом Рад, жандармерпском нареднику Т, на једном

Дj, Стр, кум буде требало, радиће Трн, ун је њему више него кум

другом довеза Дрв, кум ћу наздравити? Мр, муслиманском дноме

селу Ту, на двом нашем старбм пијацу Рм, кад је слава неком Грд,

неком нијесу Ј, ником Вж, није се ником замјеријо Гр, ником ја њега

не дам К, ником није брат Б, не да ником никут Врб, ником ништа

Буш, његовбм Вру, Дј, на пољопривредном раду От, Санском Мдсту

Грд, у Санском Мдсту М, на Санском Мдсту Буд, искићено српски

јем главама Врб, старбм Л, Ор., старбм свату М, тијеснбм Вру,

Ла, у цијелбм. свијету Бј; - - -

вашем М, на врућем Ла, на врућом Об, Вру, Дј, Стр., у каквом

си колу, наку пјесму пјевај Трн, знаш у кбм си селу Гра, на мбм Об,

мбм Љуби Пу, о мбм трошку Буш, нашем Дj, Стр., у нашем селу

М., у нашем селу Бр, нашом Об, у нашом заселку Вид, у нашом селу

Дрв, у нашом селу Вр, на кљусини неком Р, неком Виду Н., по њиовом

Су, и-двом гају Ст, у дном селу Ту, сваком Заг, Рм, у свбм војничком

одијелу И, на свом мјесту Р, свбм дјетету Ке, иде от-свбм трдшку

Трн, по том вру Ст, у том страу Гр, тешко унбм ко буде лджијд

Рм, на уном рогљу Б, четвртбм Об, Вру, Трн, Ла, Стр.

Покретно е може да изостане и у инстр. једнине замјеница бн,
дна, кд, шта: -- - “ . с -

с ким? Об, Трн, Вру, Стр, Бус, немају с ким подизати земље

Бас, ш-нsим Заг, Ма, См, Пљ, Ра, Бј, Гр, Трн, РД, Буд, Грд, У,

Буш, Дл, за њим Р, Буш, З, пред њим Бо, Вж, ш-нобм Су, Об, за

њöм Д, ш-нsум Наг, ш-чим? Об, уби чим прије стигне Пет, за

чим ти је Дрв, немам чим К.

И прилози кад, сад могу бити без покретног е (особито сад):

кад идеш? От, ка-си дошб* П, ка-си купијо? Су, ка-смо сједи

ли? Трн, нема кат чекати Ке, ка-ће купити? Бу; ,

станемо нбвтати шта ћемо сад Л, шта ће сад бити? Пљ, ђе

сад војска лежи! Бе, ево га и сад жива Ж, сад знаде Гр, а сад иду

до гранце Л, сад имаде Св., кд сад има ићи? К, сад имам Врб, сад је

волбва нестало В, и сад је жив Су, сад је забранло Д, сад је испрост

| Ке, сад је лако М., сад је лугар лако бити Ст, сад је начињена Б,

сад је нужда сваком Рм, сад бн управља Рм, дј сад, Стојане Бе,

сад у неђељу Рд, идеш ли сад у школу? Бј, са-се дcнива Ка, сат

Заг, Л, Рг, Х, Б., Ра, З, Трн, Мок, а сат Дрв, Рм, да ми га е сат

виђати! Ж, и сат има Шип, гадно сат ићи Г, не знам ти сат казати

Рм, не смије се на сат рећи „нећу“ Бј, са-ће Бу, са-ће нестати Трн,

са-ће ручак Вид, са-ће свр тебе См, са-ће устајати Грд, са-ћеш

ти тамо Тиш, са-ћу причати Р;

сад Ла, сад“ Об, Дj, Стр, Бус, днда накб, сад вакб Бук, шта

ш сад, Илија? Буш, сад има пемзију Буш, сад је болестан Пет, а

сад је жив Ма, сад је касно Врб, и сад јој имају два сина Рад, сад

7 Српски дијалектолошки зборник
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нема Ма, сад не мереш пријећи Ту, сад рече Грд, и сат исто Бј, и

са-тб има Бј, ајте сат потпте још по кафу Буш.

Нијесам наводио прилог досад без покретног е због тога што сам

га већ поменуо међу примјерима који се одликују одсуством покретног а.

Прегледајући примјере у овој тачки закључићемо сљедеће:

1) На одсуство покретног е не утиче сљедећа ријеч, нити њен ини

цијални глас. Може се догодити да истим консонантом или сонантом

завршава се претходна ријеч и почиње сљедећа.

2) Примјери без покретног е засвједочени су колико и они са по

кретним е, па се не може говорити о предности једних над другима.

3) Одсуство покретног е карактерише све крајишке говоре.

117. И у источнохерцеговачком говору постоји покретно е. Проф.

А. Пецо је забиљежио у пограничним мјестима према централнохерце

говачком: чијеме, мојеме, нашеме. „Пошто је ова појава у централно

херцеговачком сасвим обична, највјероватније је да се и овдје појавила

под утицајем тог говора“.

118. Покретно у сам биљежио у дат. и лок, једнине замјеница

наш, сав, чији, шта:

нашему Вру, Дј, Бус, у нашему селу Ту, свему Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, Трн, по свему Петрбвцу См, чему? Вру, Дј, Ла, Бус,

Трн, на чему? Вру, Дј, Ла, Трн, Т, о чему? Бус, по чему? Т, по

чему знаш? Бо, е ли чему мумак? Под, о чему се ради? Пу, чијему?

Вру, чијему? Дј.

У свим примјерима покретном у претходи наставак -ем. Ова појава

покретног у има општекрајишки карактер, а односи се, вјероватно, не

само на наведене замјенице него и на неке друге замјенице и замјеничко

-придевске ријечи.

119. Наводим неколико замјеничких ријечи у којима нема оче

киваног покретног у:

мбрд је од нечем дивaнти Мд, по свем свјету П, чем? Об, Стр.,

на чем? Об, Стр, Наг, Трн, по чем знаш да сам капетан? Бо, чем

пјевају? Под, немам чем пјевати Груб, чем се смијете? Ма, чијем?

Ла, Стр, Бус.

Неке замјеничко-придјевске ријечи (трећем, нашем, вашем), које

спадају у ову категорију, навео сам већ као примјере који се одликују

одсуством покретног е.

Рефлекси некадашњег вокала ђ (jата)

120. У српскохрватском књижевном језику правила ијекавског

изговора много су компликованија од правила екавског. Понекад се о

њих огријеше и најобразованији ијекавци. Ситуација у ијекавским на

114 Пецо, ГИХ, 47.
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родним говорима је још компликованија. Сваки говор, тако рећи, има

своја правила замјене старог вокала ђ. И западнобосански ијекавски

говори имају својих специфичности у томе погледу. Оне их, с једне

стране, одвајају од осталих ијекаваца, а, са друге стране, дијеле их,

формирају од њих говорне зоне.

121. Почећемо од примјера за промјену ђх ије:

биједника Дрв, бријега Стр, ЈПа, Трн, Бус, Об, Вру, Дj, Pд

бријек Рд, Трн, Об, вијек Тр, Вид, Св, От, вијека Б, Р, Би, По,

дијете вок., Бас, Под, Мок, Трн, П, Бе, Рм, Буш, Св, Т., Ос, Пу,

Ра, Пер, Л, Са, ждријебе Дрв, Ст, Гр, Грд, ђе си била, Даницо

звијездо? из нар. пјесме, Врб, звијере Врб, у Лијевч-поље Л, лијек

Трн, Би, лијеске Ј, лијечначе вок..., Вр, ријеч Вру, Трн, Гр, Об,

Р, Дj, Ла, Стр, Бус, Пу, ријечи Вру, С, Трн, свијет Тр, Бас, Грд,

Мд, Мок, Пу, Ж, Б, Ту, См, Ј, Д, Р, Пљ, М., Ра, Л, РД, Су, Бј,

Врб, свијета Хр, Буд, Мд, Под, Бб, Вид, Трн, С, са свијетом П,

сијена Гра, Мд, Заг, Трн, Пет, Дрв, Т., Под, Ту, П, См, Ка, БМ,

М, Л, Грд, Буш, Ра, Врт, Врб, сијено Врб, Буд, И, Ч, Ма, Грд, Мд,

Вру, М, Л, Су, Руд, Бј, К, Б, Бу, Дj, Н., Св, Ла, Груб, Стр, Бус,

Пр, Са, Трн, Об, Мок, снијег Стр, Ла, Бј, Pм, М., Ту, Врб, Вру,

снијега Су, Грд, Б, Х, Рм, Гр, М., Под, Шип, К, сније-гази Вр,

снијек Ма, Буш, Дрв, Вид, Бас, Ж, С, Б, Р, Л, Рм, Трн, Св, Об,

Ра, Сријемаца Су, цвијеш Вр, Бу, Пе, Ке, Вра, Пу, Цвијети Буд,

Наг, Цвијето вок., Т, См, цвијеће В., Пу, цијев К, Б, цијеви Бб,

Трн, Мок, Д., цријепом Бр, Врб, Бу;

биједници Ос, Бијелић Мд, у Бијељинбј Ту, бријег Дj, Лa,

Стр., бријег“ Вру, Бус, вијест Рад, вијести Бј, дријен Ва, звијер

Лa, звијери Ла, Нијемаца Дј, Вру, Ла, Стр, Бус, Нијемче вок...,

Вру, Дј, Стр., пијеваца Об, плијена Бб, с такбм ријечи Трн, с дилбм

ријечи Ор, његовбм ријечи Дј, Ла, Стр, Бус, на сијену Дј, Бус,

слијепаца Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, слијепче вок..., Вру,

Дј, Бус, снијег“ Дј, Бус, сриједу Вож, тијело Ва, Вру, цвијећа Пу,

цијену Л, Бр,

бијела кошуља Вид, бијели капут Жу, бијели крув М, Д, Т,

Дрв, у струњици бијелбј Трн, бијелбк крува Бас, бијелу каву Шип,

крејду бијелу Трн, била јој-е матер вриједна! Вр, лијеп Трн, Ко,

Св, Ма, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, што е лијепа два Весна!

Вр, пријека болест Вид, пријеке смрти Вж, ријетка Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Трн, Бус, Са, ријечно Заг, слијепа кључаница П, слије

пđга цревета Заг, слијепог дка Ж, тијесни Трн, Об, Вру, Ла, Дj,

Стр, Бус, Са, тијеснбм Вру, Ла, тијеснбме Трн, Об, Дj, Стр, Бус,

цијел Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, цијела истина Заг, С, цијела

чаршија Трн, цијеле зиме Вр, Ту, цијели дан Трн, Тиш, Н, Св.,

М., Грд, цијели нарот М., цијели рат По, цијело вријеме Б, цијелд

врјеме Пе, у цијелој додни Мр, цијелб кућпште По, цијелб љето

Под, у цијелбм свијету Бј, цијелд село Мок, Врб, Мд, Рад, цијелу

нућ Трн, цијелу Русију Пе, цијелу страну Т;

7*
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бијел М, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Врб, Са, Р, Трн, земља

бијела Под, бијела липа Рм, бијеле Рг, куће бијеле Б, бијеле аљине

Врб, От, бијеле чарапе Ст, бијеле челе Ра, бијели зубуни Б, бијелије

Буд, на бијелијем Об, Дj, Стр, Бус, на бијелијема Вру, на бијелима

Ла, бијели црви М, бијел коњ Буш, бијелб брашно Т, бијелба вјетра

Бј, лијеве стране Ва, лијеву нугу Бј, лијен Об, Вру, Дј, Ла, Стр,

Бус, Са, Трн, лијепе чарапе Ке, лијепи адет Ке, Каменица цијела

Р, цијела историја Хр, цијела земља Су, цијела кумпанија Св,

цијелд прдљеће Бу, цијелу зиму Св., Рад, цијелу нбћ Пљ,

бијеле блузе Ч, бијеле месираче И, бијелбга Врб, брашна би

јелбга Буш, бијелбга гра Са, бијелб платно Бр, лулу бијелу Буш,

лијево крило У, Ту, лијепа жена Мд, беćеде лијепе Трн, свијет лијепт

Пу, лијепи младићи Мд, за ријетким гајом У, ријетки случај Гра,

сијет Пет, слијеп И, Бб, слијепа кључанца. Ту, цијела. Једанеста

бригада Ту, цијел дан Пет, Бб, цијелб брдо От, цијелдеа села Т.,

по цијелбј држави Ор;
-

вријеђаш Пљ, гријеше се Шип, гријешти Врб, Bж, дијеле се

Тр, дијелимо БМ, Вру, Бус, Стр, Ла, Дј, Об, Трн, дијели се Тиш,

дријешт Трн, лијеже К, См, лијежем Бе, лијежемо Х, лијежеш Дрв,

лијежу. Вр, лијечи Врб, Тиш, Дрв, мијент се мјесец Врб, мијења

Вид, Груб, мијеша Врт, ријешено Врт, цијеним Б, цијенти Бм,

цијепа Пр,

гријеше Ту, дијеле Бр, дијелт Ва, дијелита Об, Вру, Дj,

дијељена Об, Вру, Стр, Бус, зијева Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са,

зијевље Об, кријепе Су, лијепим Ва, лијепите собе са земљбм Грд,

мијешам Буш, мијеша се Буш, От, плијент Би, ријешим се Рад;

биједно Пе, лијево П, лијепо Вр, Заг, Вид, П, С, Б, Р, Су,

Ра, Бе, Гр, М., З, Ст, Врб, У, Мд, Ту, Т, Ма, Буш, од Оштреља

лијепо доље Бј, заклало га лијепо кот-куће Бб, ćеде и пију лијепо,

фино Ма, најприје Л, Бб, прије Вид, Бас, П, В, См, Р, Д, Х, Гр,

Бј, Св, Хр, Врб, Л, М., Ст, Pм, Рг, Дл, Вж, Рад, Бр, Ор, Пет,

Бук, Ту, Т, Ос, Ва, Ја, Буш, пријеко Под, Х, Рм, Т., Бј, ријетко

Тр, Вид, Ор, Жу, Л., Бј, Ст, Рг, Са, Гра, Грд, Ма, слијепо летли

Бр, сприједа У., тијесно Мд, Пет; - …

двије Груб, В, Вид, Трн, Ж, К, С, Р, Б, Д, Пљ, Х, Г, Ј, Рм,

Гр, Св., Бм, Ра, Су, З., Бј, Ст, Врб, Рг, Буд, Ор, Са, Ол, Грд, Дл,

Bж, Пет, Ко, Ва, Би, Ту, Ја, И., Т., Бб, Рад, Буш, Ма, Об, Вру,

Дј, Ла, Стр., Бус. - |-

У овим многобројним примјерима имамо двосложну замјену ћ.

Акцентованом рефлексу ије одговара акцентовани екавски рефлекс е.

Појава је позната у свим западнобосанским ијекавским говорима.

Уз ово долази још неколико напомена:

1) Рефлекс ије срећемо и у ген. мн. именица врећа, здјела:

вријећа Бас, Шип, Пе, Ми, См, П, Ке, И, здијела С.

Овоме одговара књижевно врећа, здјела. Иако су и у књижевном

језику и у крајишким говорима обично два посљедња слога дуга у ген.
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мн., овдје је претпосљедњи слог кратак јер представља увијек кратко

е из рефлекса ије. Појава је карактеристична за западније говоре.

2) Префикс прђ даје прије у презенту глагола пријећи:

пријеђе Трн, Ту, Мд, пријеђем Бб, пријеђемо Дрв, прије

ђеш Наг.

Ову појаву сам забиљежио у југозападним и сјеверним говорима,

али тако нешто вјероватно се чује и другдје у Крајини.

3) Глагол лијевати има у презенту и императиву ије:

лијева Трн, Рм, У, И, лијевај Под.

Примјери потичу из југозападних, западних и централних дије

лова Крајине. -
- -

4) Глагол смјети има такође ије у презенту: -

смије М., Грд, Трн, смијем Ра, Пет, Вж, смијеш Пер, Трн.

Иако нема много потврда, са сигурношћу се може рећи да су овакви

облици познати код свих ијекаваца западне Босне. Секвенца ије овдје

је само привидно рефлекс ђ, пошто јој одговара екавско е. сме, смем.

А, у ствари, ту је ријеч о замјени ђ вокалом и (исп. стсл. сликти, слићнж,

слићеши). : -

5) Забиљежио сам ије и у презенту глагола зрети:

зрије Ла. . » |-
-

... Мјесто овог облика обично сам биљежио здри, и сасвим ријетко

зpи, о чему ћу опширније говорити у Морфологији. Иако облик зрије

није књижевни, већ су то зре и зри, ипак је у њему извршена уобичајена

замјена ђ испред јвокалом и (а не групом пје, као што би изгледало;

исп. стсл. зуkти, зуšta, зуkeши). м * •

6) Понекад сам биљежио ије у презенту глагола јести:

неће да ије Пер, пјем М. - -

Овдје ије води поријекло од ђ (исп. стсл. kcTи, пасти, алик, гаси).

122. Мјесто рефлекса ије у крајишким говорима се понекад јав

ља је: - -
- *

мауна бјелије Трн, у бјелије аљина Груб, бјелб жито Пр, на

- бјелбм парипчету Вр, дјела Трн, дјељена Трн, Ла, зјева Трн, ка-се

мјене мјесец Ст, мјењати См, мјеша Ол, мјешај. Пер, Hјемаца Трн,

пјеваца. К, Трн, сјена Буд, сјено Трн, смјенти Б, смјену га Ол,

стрјељат Ол, цвјеће Тр, цјела болница Шип, цјела истина Рм,

цјеле зиме Под, цјели дан Н., Шип, цјелб вријеме Бј, цјелб љето Рд,

цјелу историју Ш, цјелу нбћ Н., --

Ту долазе и примјери у којима је извршено јотовање сонанта л:

| љева По, Ђемаца Под. |-

Јотовање је извршено и у вокативном облику ђедо Рад, Пет, гдје

долази, као у књижевном језику, до дуљења у хипокористику.
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У ген. мн. забиљежио сам поред врјећа Тиш, коме одговара у

књижевном језику врећа, и облике са књижевном замјеном ђ:

зјела Дрв, мјеста Бј.

Уз то, поменућу смјер Р., у коме је добивено је дуљењем пред

сонантом, а интересантан је и примјер:

уни се побише, а ја бјежи Мр,

гдје је до дуљења вокала е дошло због веће експресивности у живом

приповиједању.

Што се тиче географске распрострањености рефлекса је, може се

констатовати да већина примјера потиче из западних и југозападних

говора. То је сасвим разумљиво кад се зна да је таква појава врло честа

у сусједним личким и далматинским говорима. Данашње сусједство и

некадашњи заједнички живот тих говора са крајишким били су од

пресудног значаја за појаву истог рефлекса је код једних и код других.

123. У западнобосанским говорима врло ријетко срећемо це:

Ниемаца Шип, Об, дивљена Трн, Лиевчу Л, прџеђу Мок.

124. Забиљежио сам доста примјера за промјену ђl-ије:

на Бријегу Дрв, дијете Мр, Врб, Ва, Гр, Мд, М., Ко, Рг, У,

Трн, Би, Об, Бук, Вру, Бб, Дj, Ла, Ма, Стр, Бј, Рад, Бус, Са, Ли

јемци По, лијеске Рм, млијека Трн, млијеко Трн, Об, Вру, Дј, Лa,

Рад, Стр, Бр, Ту, И., Бус, Нијемац Об, Вру, Дј, Ла, Стр., Бус, Трн,

Дрв, Мд, Бм, М., Нијемца Вож, Су, Врб, Нијемце Дрв, Нијемци

Груб, Трн, См, Врб, Ту, П, Рм, Би, одијело Вид, Т, Жу, Буш, Пљ,

Би, М., пијевац Трн, Об, пијевца Трн, Об, пијевци Об, пијевцима

Об, пијета Мок, пијетла Вру, Пу, Ла, Стр, Бм, пијетли Вру,

пијетлбва Вру, пијетловима Вру, ријека Об, Вру, Дј, Ла, Бус, Стр.,

Трн, ријека Об, Вру, Дј, Трн, у ријекама Об, Дj, Ла, Бус, Трн,

у ријеками Стр., ријеке Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, ријект Лa,

Стр, Бус, у ријеки Трн, на ријеки Буш, ријеку Об, Вру, Дј, Ла, Бус,

Са, Трн, у ријеци Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, свијетло Мок, на

свијету Гр, свијеће М, Т, слијепац Об, Вру, Дј, Ла, Ма, Стр, Бус,

Трн, са слијепцом Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, сриједа Вид,

Bж, Грд, У, узела јање по сриједи Л, Стијена Гр, цијена Гр;

Бијелић Ол, Бијелићу Ол, у вијеку И, вријеме У, Буш, Ва, Бј,

Bж, Б, Врб, М, Ке, Рм, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, Са, гни

јездо Ја, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, дијела Бр, звијера Об, звијере Трн,

Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, От, лијески Бук, Бб, с млијеком Ја, оди

јела Са, по одијелу Ко, у одијелу И, пијесак Ол, пијетб Пу, ријечи

И, Бб, у ријечи Пет, Трн, Ла, Об, Бус, Вру, Дј, Стр, с твдијема

ријечима Об, у њемачкијем ријечима Об, ријечима Вру, Дj, њего

вијем ријечима Стр., на ријечима Вру, Дј, Ла, са његовим ријечима

Ла, на ријечма Трн, Бус, његовијем ријечма Бус, с такије ријечма

Трн, по свијету Пе, сијело Буш, Би, сијена Мд, Бр, Трн, Об, Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, Са, у сијену Трн, сриједбм Гра, по Сријему Ол,

Двијета З, Т, цијене Гра, цијенбм Гра;
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Бијељац Бј, на бријегу Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, до

свбга вијека Ма, звијезда Ос, звијезда Об, Трн, Са, звијезди Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, клијешта Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, клијешта

Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, на лијески Бб, млијеком Ма, у свијету

Бј, свијећа Грд, Вж, у снијегу Бук, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн,

Бус, стијење Ту, у цвијету Ко;

бијела Мок, З, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, бијеле чакшире

Жу, бијело Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, вриједна Мр, Л, лијепа

Мок, Ст, Врб, Ра, Ос, Ке, Гр, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, Са,

лијепе земљице Дрв, лијепе ракије Пт, лијепи Мр, Ч, лијепи курузи

Б, лијепије Шип, лијепије каменбва Дрв, лијепо Бо, Бу, Дрв, лијепу

Шип, слијепа Шип, Мд, слијепу Пр, тријезан Трн, Дрв;

вриједан Рад, вриједне Грд, вриједно Бј, Рад, лијено Об, Вру,

Дј, Ла, Трн, Са, Стр, Бус, лијепе Бб, Трн, лијепије брвана

Трн, у лијепбм су послу Рг, риједак Об, Вру, Дј, Ла, Ол, Стр, Трн,

Бус, Са, ријетке У., ријетки Ол, тијесан Трн, Об, Вру, Дј, Лa,

Стр, Бус, Са, тијесна Пет, Об, Вру, Дј, Трн, Стр, тијесно Б, Ту,

тијеснбга Ла, Бус, тијеснбме Трн, Об, Дj, Ла, Стр, Бус, у тијес

нбм сокаку Бб, тијесну Вру;

бијелт се Ол, вријећи Врб, Бук, Трн, Bж, Об, Вру, Дј, Лa,

Стр, Бус, У, Пет, М., донијети Бм, Бус, излијечити Д, лијечијд

Ка, насијече Бр, обијели Врб, освијестијб се Ол, погријешили Рм,

подијелили се Мд., пријетили Гр, промијени Л, свијетли Мд, сијеци

Врб, сијече Ма, Бр, Пет, улијепи БМ, умријети Са, Рад, Бус;

замијенити Буш, замијенија Пу, зијевају Трн, Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, измијешали се Ту, искоријенити Би, лијепи Ја, лије

пити Ва, мијењали се Грд, мријети Рад, нанијети Рад, одијелијо

се Ва, озлиједиjб се Об, промијењла Бус, сасијеку Ко, свијетли Т,

сијевају Буш, убиједили Т;

дијелијо Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, дијелија Бус, дијелила

Бус, дијелити Об, Бус, дијелла Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, дијелли

Дј, дијелти Трн, Вру, Дј, Ла, Стр, посијечемо Сa, cujëку Л, Трн,

Бус, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, сијечем Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, сијечу Вру.

Оваква двoсложна замјена ђ позната је у свим западнобосанским

ијекавским говорима (в. карту 2). Крајишком рефлексу ије одговара

књижевно ијекавско ије.

Овоме материјалу додаћемо још неколико посебних случајева:

1) Префикс прђ даје прије

а) код именица:

пријевару П, пријевоз Ва, пријевоc J, Приједор Вр, Ту, Рад,

Приједора Бо, Ор, Ту, у Приједору Бр, Рад, пријеклад“ У, пријек

лада Трн, пријеклат Трн, с пријеплетма Вр, пријестблник Мок,

пријестблница Дрв;

б) у облицима глагола пријећи:

пријеђе Под, Ол, пријеђо Трн, пријеђоше Ко, пријеће Наг,

пријећи Наг, Ка, Ж., Сa, Bж, Ту.
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Примјери за прђl-прије потичу из разних крајева западне Босне.

Напомињем да у придјева пријесна И, прђ није било префикс, како

би се могло учинити, већ је припадало коријену (в. RЈА, s. v. и Зти

мологическић словарв русского извика од Макса Фасмера, том III,

Москва 1971, под преснии). . . - . -

2) Умјесто уобичајеног и књижевног облика Ливнo ијекавци за

падне Босне имају Лијевно: -

Лијевна Мок, Пе, Ка, Лијевно Пљ, Рг, у Лијевну пљ.

Потврде су углавном из оних мјеста која нијесу далеко од Ливањ

СКОГ ПОЉa. - - - -

3) У одричним облицима помоћног глагола јесам имамо такође

рефлекс ије: |- - -

нијесам По, Трн, Заг, Вид, Рм, П, Жу, См, Б, Д, К, Пе, Св,

Х, Бе, Гр, М, Н, Пер, Рг, Ко, Бј, Врб, Буд, Ч, Грд, Дл, Ор., Bж,

Пет, Би, Рад, И, Бб, Ос, Ту, Буш, Са, нијеси Тиш, Трн, Св., Мок,

Под, Ж, Бу, Гр, Рг, З., Б., М., С, Врб, Буд, Ор, Буш, Ос, Рад, ни

јесмо Трн, Дрв, Наг, П, Ж, Х, Буд, Су, „Л, З, Ч, Би, Врб, Грд,

Ту, нијесом Мок, Дрв, Бук, Ва, И., Ма, Об, Вру, Дј, Стр, Бус,

нијесте Рм, С., Буш, Пет, Бј, нијесу Вр, Заг, П, Дрв, Мок, Ж,

Р, Ке, К, Х, Гр, Рм, Л, М., Бј, Врб, Ор, Пет, Пу, Рад, Ту, Бб,

И, Грд, Буд, Бр, Ч, Са, Ол, Мд, Ма, Буш. -

Као што се види из наведених примјера, рефлексије у одричним

облицима глагола јесам јавља се у свим западнобосанским ијекавским
говорима. . . . м - - - * -

4) Глагол лијевати и композите имају исто тако ије:

залијевали Грд, излијевала Ко, лијева Шип, лијевају Трн,

лијевати Трн, налијевати Наг, полијевају Бј, Ја, полијевали Вр,

полијевало Л., полијево Буш, пролијевали Ос, салијева Трн.

Примјери потичу из различитих крајева западне Босне.

125. Забиљежио сам мањи број примјера у којима имамо це:

врџеме Св, Т., Pм, дуете. Св, ждрцепца Св, мливка З, млџéко

З, Рад, Ниемци Рм, нџесам З, нџесмо Рм, З, одцело Бј, пиевцима

Трн, Срџемац Су, црџево Хр. - “ “ ,

126. Насупрот томе, забиљежио сам много примјера са једнослож

ним је мјесто двосложног ије:

бједа. Заг, Трн, Р, бједе Трн, за Бјељцом Наг, врјеме Д, Пe,

Р, Трн, Вид, З, дјела Заг, Тр, Тиш, Трн, дјелове Под, Вр, дјете

Заг, Вид, Тиш, Пe, Груб, Бу, Б, К, Тр, Дрв, Бе, Рм, Хр, Ра, Гр,

Pд, звјезда По, звјезду Тиш, мјена Груб, См, млjеко Трн, пјевац

По, Мок, пјевци Трн, салjeвање Трн, у свјету Тиш, свјеће Трн,

Пр, свјећу Бас, Пе, слјепца Вр, у снјегу Под, Цвјета Мок, цјеп

ци Трн, |- - *
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Благовјеста Ка, Л, вјековма Д, вјенцом Св, вјести Д, по за

повједи Бу, заповједи Вж, звјере Хр, одјела С, Х, одјело Р, М, Хр,

одјелце М., пјевца См, пјетб Ж, у працјепу Б, свјетло Под, Ст, по

свјету П, свјећа Бе, сјела В, сјена Гр, срједа Под;

бјела Св, платна бјела Р, зуби бјели Хр, на бјелијем Трн,

бјело Трн, Х, бјело парипче Шип, бјелу врану Дрв, бјесна пса Буш,

pједак Трн, рједак случај Б, свјетла Р, слјепа чоека Заг, тјесна

Трн, у тјесније кланцима Ра, тјесно Трн, у тјесну кланцу Шип,

цјела гддина Тиш, цјелу Трн, Мок; -

бјелт се Шип, Под, Вр, М., врјећи Трн, М., дјелила Трн, дје

лиле Вр, дјелили Вр, дјелте Трн, здра забјелла Бас, замјенили Мок,

замјенд Бас, Под, занувјетали Дрв, заповједају Наг, заповједали

Трн, издјелило се Тр, измјенла Вр, измјешали се Бас, мјена Груб,

мјењало се Бас, мрјети Бу, Бас, нацјепа Трн, побједили Бас, побједли

Мок, подјелити се Заг, подјелише Под, подјелда Груб, посједиjб

Вр, Гр, пресјецала Трн, примјенти Трн, приповједају Груб, при

повједали Дрв, приповједати Трн, промјени П, просјецало Мок,

просјецати Вид, расподјели Дрв, садјевају Трн, садјевати Трн, Р.,

сасјече Бм, Груб, свјетли Под, сјеку Тр, сјеци Ст, Ра, Бас, смјенли

Дрв, смјенти Дрв, усјечу Мок, цјепајући Трн, цјепала Трн,

бјелити Гр, врједи В, дјелити Р, дјелдо См, дјелти Врб,

задјевају Б, замјенла Са, заповједати Врб, заповједб Врб, издје

лили Под, измјешају Д, исјече Гр, мјенд се мјесец Ст, мјењају Б,

мјењати Мок, мјешати Пет, навјестила Х, објелише Мр, огрјешијд

се Дрв, одрјешија Г, одрјешити Г, осјечемо З, оцјенише. См, по

бједиjб Пер, побједити По, поцјеташе Вра, пресјецају Б, пресјеци

Ке, пресјецте Буш, примјетијб Б., Ј., промјенла Трн, Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, промјенд се Р, просјеца Рм, расподјелли Рм, расподјелти

- Рм, рјешија З, рјешити Под, сјече Бу, Ра, К, Ст, смјенд В, смјенб

се Ка, снабдјевала Л, умрјети Бм, усјечемо Врб, успјевало Б, успје

вати Ст, цједиле Под;

- нјесам Груб, Трн, Под, Пр, нјеси Вр, Под, нјесмо Под, нјесу

По, Тр, Тиш, Вид, Под, полjeвале Ш; - . “

двје годне Бј. " .

. У ову категорију долазе и примјери у којима је извршено јото
ВаHoće . - - к - . . -

гњездо Трн, Бус, висе од гњезду Ст, кљешта Трн, кљешта

Трн, кљешти Наг, Трн, у кљештима Бб, у Љевну Тр, Р, Љемац

Бас, Вр, Дрв, Љемци Вр, Бас, на љески Бб, мљеко Ст, Немац Бас,

НБéмци Са, (о)гљето Трн, ćела Вр;

љена Под; - * -

- љева Вр, љевали Под, љежи Трн, њесам По, Заг, Трн,

Шип, Бас, њеси Вр, Трн, Тр, П, њесмо Вр, Ст, њесом Трн, њесу

Вр, Вид, Рм, Ст, осљепљала Трн, пљевија Под, пљевсти Бе, убе

че Дрв. -

Поменућу овдје и оне облике у којима је, као и у књижевном

језику, секвенца је постала дуљењем кратког је из основног облика
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ријечи или из основне ријечи. Наиме, ријеч је о дуљењу у ова три слу

чаја:

a) у ген. множине:

мјеста Бу, Пет, Бр, Бј,

б) у хипокористицима:

„Богдре“ цу дјеву“ ишчитај Буш, здјека гра Буш, здјеке Бас,

врело Зјекице Вр;

ту спада и примјер с извршеним јотовањем: ђедо Св, Би, Ту;

в) у појединачним изведеним ријечима:

вјерна Р.

Ако обратимо пажњу на географску распрострањеност рефлекса

је, видјећемо да је таква замјена ђ карактеристична за западне и југо

западне крајишке говоре. Из осталих говора долази врло мали број

примјера. То значи да се је јавља на истом оном терену гдје и је (в.

карту 2).

127. У неакцентованим дугим слоговима ђ је често давало ије:

вијек на вијек Тр, кдлијевка Трн, Об, Вру, Дј, Бус, Са, кд

лијевке С., кдлијевке Наг, кдлијевки Бус, кдријен Трн, кдријења Трн,

кдријење Трн, кдријењу Трн, по Лијевчу Л, уз ријеку Вру, Стр.,

У, у ријеч Наг, у свијет Ч, за свијет Мд, д-сијčна Бј, за сијено

П, у сијено Буш, у сијену Буш, Дрв, Трн, Об, Вру, Стр., на сијену

Лa, Ca, č-снијега Ке, крд-снијек Ст, у сриједу Д, Х, у Сријем Рм,

на Цвијети См, у цијев Б;

на лијеву руку Пр, на лијеву страну Врб, натијесно П,

донијела Об, Вру, Дј, Ла, Ко, Стр, Бус, донијет Стр., донијета

Бус, Стр., донијети Вру, Дј, Ла, Стр, Ма, Бус, Буш, Са, донијет.“

Стр., дунијела Вид, Трн, Мок, дунијеле Наг, дунијети С, Б, Об,

дунијећу Дрв, нанијели Бј, нанијело Бе, нанијети Жу, Ј, донијела

Д., М., донијели Трн, донијело Вид, Ке, донијети Тиш, Л, дднијеће

Л, полијева Трн, полијеће Бу, понијели Гр, Су, Рад, До, Буш, нје

смо ниједне ни понијели Под, понијети Б, Рад, Буд, прилијеже Су,

прддријети Рм, Трн, прддријеше Трн, прдстријети Бе, Б, пунијети

Вр, Под, Наг, разнијели Гр, салијева Вр, Б, Дрв, умрије Дрв, Дл,

Рад, Вр, Рд, Врб, Бб, Б, Ке, Х, Мок, умријети Заг, Врб, См, Д,

Врт, Ол, Трн, Об, Вру, Вж, Дj, Ла, Бус, Са, умријети Стр., умри

јеше Трн, Вру, Дј, Ла, Бус, умријеше Об, унијећ-a = унијећу ја,

Б, сунце уприје Рм;

заплијену Бр, изнијеле Трн, исијече У, налијевамо Наг, наси

јече Буш, подијеле Ја, подијелимо Рад, помријеше Стр, прдмијени

се Т, промијент Бус, промијену Бус, разастријети Буш, разнијеле

Бб, убиједи Бр, убиједимо Т, улијепи се Ко, унијети Врб;

вавијек Бук, Ва, најпослије Л, малопpије Св., напријет Вр,

Ту, Б, Рд, Рм, Су, З, попријеко Трн, Ра, послије Заг, Пет, Наг,

Ко, Мок, Би, С, Ва, Б, Р, Ја, Н, Ј, Буш, Гр, Св, Пер, Ра, Рд, Бј,

Л, З, Хр, Рг, До, Бр, Вж, Бб, Врб, Рад, Ту, Т, и послије рата
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Мок, и послије ћу мрјети Бу, и послије ће умријети Са, суријет

ко Бј, увијек Наг, Шип, Т.

За ије, рефлекс неакцентованог дугог ђ, знају сви западнобосан

ски ијекавски говори. Њему одговара у ијекавском књижевном изго

вору ије, а у екавском е.

Размотрићемо још неколико специјалних случајева.

1) Секвенца ије јавља се у презенту глагола умјети, разумјети,

успјети и смјети Овај посљедњи глагол има ије само у одричним обли

цима. Примјери:

разумије Пет, разумијем Ч, Бук, Бм, М., Трн, Ла, Стр, не

разумијем Бус, разумијемо Дј, Вру, разумијеш Вр, Пе, М, Дл, Ту,

не смије Тр, Вид, Под, К, Л, Бу, См, Ка, Бе, Ра, Су, Бј, О, Врб,

Мд, До, Ја, Буш, не смијем Вж, Ко, Наг, Вр, Дл, Хр, Л, Ка, Ј,

Рм, Су, Ра, И., Буш, не смијеше Р, Вж, не смијеш Под, Трн, Р, Врб,

Буд, Вр, Бб, Ту, Пљ, умије Трн, Мок, М., С, Врб, Рг, Буш, умијем

Буш, умијемо Буш, умијете Буш, умијеш Буш, успије Пу.

Овдје секвенци ије одговара екавско е, па би се рекло да је и једно

и друго обична замјена. Међутим, обоје воде поријекло од ђје, због чега

у крајишком ије имамо, у ствари, само и као рефлекс ћ (исп. стсл. оулићти,

оулиšнк, сулићнеши, разоулићти, разоулићнк, разоулићнеши, суспћити, о успћња,

оYсп'kнши, сли-kти, слићнк, слићнеши).

Примјера са ије у презенту наведених глагола има у свим ијекав

ским говорима западне Босне.

2) Слична ситуација је и у презенту глагола сазрети, гдје се ради

о промјени ђх и испред ј, а не ђа-ије (исп. стсл. зуkти, зуktљ, зуkнши):

сазрије Шип. -

Тешко је рећи колико су овакви облици раширени, пошто постоје

и форме: здрати, здрт, саздрати, саздрија.

3) Композите глагола дјети имају у презенту такође ије:

надије име Р, садијемо По, садијеш Врб.

Примјери су углавном из југозападног дијела Крајине, али вје

рујем да се могу чути и у другим крајишким говорима. У њима, као и у

примјерима из претходне двије напомене, секвенца ије представља нека

дашње ђје. Према томе, и овдје је ријеч о промјени ђх и испредј (исп.

стсл. д.ћути, дућнт, дућнеши).

4) У југозападном дијелу Крајине забиљежио сам једном облик

засије Мр, презент глагола засјести. Овдје ије долази према односу

изјести — изије, садјети — садије и сл.

5) У одричним облицима презента глагола јести, као и у презенту

његових композита, јавља се исто тако ије:

не ије Трн, не ије се С, не ијеш Гр,

изије М., поије См, Шип, Мр, поијете Гр, идијеш Дрв, М.,

уије Трн, Ке, Ј.
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Овдје је ије рефлекс неакцентованог дугог ђ (исп. стсл. из Кети

из Клик, из Кси).

6) Секвенцу ије срећемо и у множинским облицима именица, као

и у облицима придјевско-замјеничке промјене, о чему ће бити ријечи

на одговарајућем мјесту у Морфологији.

128. Западнобосански ијекавци имају понекад неакцентовано ије

кратко као и у књижевном језику: - --

на двије стране Ке, по двије Л, четрест и двије Ст, шездесет

и двије У, Грд, седамдесет и двије Ва, са двије стране Грд, најприје

По, Буш, Грд, Бр, Б, К, Пе, Пу, најприје Жу, Пр, Су, дбадвије

Об, Дj, Ла, Трн, Бус, дбедвије Вру, Стр, Бус, Трн, И, попри

јеко Буш. - - -

Презент глагола разумјети може да буде понекад са кратким ије,

насупрот дугом књижевном ије:

разумијемо Об.

- Биљежио сам кратко ије и у одричним облицима презента глагола

смјети, и јести: - - - . . - * ,

не смије Ж, не смије се пушћати По, не смијемо Мок,

не ије Трн, не ијем М, Трн.

129. Неакцентовано дуго ђ може као рефлекс имати једносложно је:

Благовјести Ст, двдцјевку С, заповједи Пљ, исповјет Вид,

Трн, Буш, кдлjeвка Са, колjeвки Вру, Дј, колосјеци Вра, корјен

Ј, кукурјека Мр, працјеп Трн, кроза свјет Р; -

“ , - запдвједа В, запдвједај Л, измјене Вид, измјент Ш, измјенут

Ст, измјеша Вид, измјеша Бм, измјешати От, изнесвјести се Ке,

обавјешћани Ту, обезбјеђен Дрв, дојалпт Св., донјећу Су, дејбца Ј,

пддјелпто Бј, Ту, подјељено Вр, Жу, Ј, помјеша Груб, Б, помјешато

Мр, поцјепа Гр, прелjeва. Под, пресјеца Бе, Буш, припдвједам Бм,

промјене По, прдмјент Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, От, прдмјент

Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, промјенпто Б, прдмјешам Трн, прд

цјене Дрв, Вр, прдцјени Трн, Б, раздјели Дрв, раздјелити Бр, рас

подјелати Рм, расцјепамо Су, садјевај Трн, садјевамо Трн, сасје

цамо Трн, успјева Бук, уцјепај Р, уцјепи Ст;

вавја Заг, Бас, Трн, Мок, Ст, Бј, „Р, П., См, М., Буд, Грд,

Гр, Об, Бе, Ј, Pм, Вру, Рг, Буш, вавјек Трн, Мок, П, Мр, Бу, Ка,

Гр, Бј, Бм, М, Л, Врб, Рг, Са, Гра, Бб, Дj, Стр, Бус, ваја По, Заг,

Трн, Рад, Тр, Вид, П, Рм, В., Б, Н, Д, Р, Гр, М., Рг, Врт, Буд,

Бј, Вж, Бб, Об, вајек Вид, Дрв, Под, См, Б, Д, Ј, Су, РД, Вж,
зававјек М., нацјело К. - W

Рефлекс је имамо и у примјерима с извршеним јотовањем:

ддњели Рм, дуњела Трн, дуњали Вр, дуњети Трн, Дрв, ижље

ва Бас, ижњети Шип, не љева Под, доњело Под, подњела Р, пуње

ла Трн, пуњети Тиш, Рм, унели Трн,

у кољевки Шип.
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Секвенца је јавља се, као и у књижевном језику, послије дуљења

кратког је из основног облика ријечи или из основне ријечи:

a) у облику ген. множине (који се понекад употребљава и за лок.

мн.): . . . - - - - -

усјева Ј, Гр, Рм, на мјеста има шљива Врб.

Основни облик с кратким је је усјев, мјесто.

б) у презенту неких изведених глагола:

замјерам Бук, замјерам се Ј. }

Основна ријеч која је послужила за извођење је именица мјера.
.- se -У » } -

Што се тиче географске раширености рефлекса је, може се рећи

да се тако рефлектује неакцентовано дуго ђ у свим западнобосанским

ијекавским говорима, с тим да су потврде ипак чешће из западних и

југозападних крајева, тј. с терена на којима су обичнији рефлекси је
• “

и је.

130. Само једном сам забиљежио једносложно кратко је као реф

лекс неакцентованог дугог ђ:

ваје се свађају Буш.

131. Из досадашњег излагања о рефлексима дугог ђ може се сље

деће закључити.

1) Под силазним акцентом имамо ове замјене:

а) ије — на читавом терену (најчешћа замјена);

б) је — углавном у западним и југозападним говорима (рјеђа по
јава); м

в) uе — само у неколико мјеста (изузетно ријетка појава).

2) Под узлазним акцентом су рефлекси: -

а) ије — на читавом терену (најчешћа замјена); -

б) је — углавном у западним и југозападним говорима (појава

нешто рјеђа од претходне); !

в) иé — примјери из малог броја мјеста у разним крајевима (ри

јетка појава).

3) у неакцентованим слоговима забиљежени су ови рефлекси:

а) ије — на читавом терену (најчешћа замјена);

б) је — нешто чешће у западним и југозападним говорима (појава

нешто рјеђа од претходне); -

в) ије — на читавом терену (само у неколике категорије ријечи);

г) је — само у једном мјесту забиљежена (врло ријетка појава).

На основу овога прегледа лако се може уочити да је двoсложна

замјена дугог ђ одлика свих западнобосанских ијекавских говора, а

да се једносложном замјеном карактеришу углавном западни и југо

западни говори. Сасвим је јасно због чега је то тако. Наиме, западни и
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југозападни говори граниче се са личким и далматинским, у којима су

такође чести једносложни рефлекси дугога ђ, па је нормално што се

иста појава среће код два сусједа (в. Георгијевић, Лички, 133—149;

Белић, Фонетика, 93; у околини Книна, према мојим забиљешкама,

такође се јавља једносложно дуго ћ). Осим тога, ваља имати стално на

уму и то да су преци данашњих Крајишника ијекаваца највећим дије

лом досељеници из Лике и Далмације и потпуно је природно што су

Личанима и Далматинцима данас језички најсличнији ијекавци из нај

ближих западних и југозападних области Крајине, с којима никад ни

јесу прекидали везе. -

Једносложни рефлекси је, је, је доста су чести у градским и при

прадским насељима читаве западне Босне. Ја у томе видим, у ствари,

утицај западнобосанских икавских говора, пошто у градовима живи

доста оних који су по поријеклу икавци. А кад један икавац усваја

ијекавски изговор, онда обично све ијекавске рефлексе ђ изговара јед

нoсложно, да би у ријечи сачувао исти број слогoвa.

132. Што се тиче артикулације сонанта ј у поменутим рефлексима

ђ, може се рећи да његов интензитет није увијек исти. Може понекад

да ослаби и да се ј сведе на “ (си“ено, ди“ете, дони“ела, или да се, изу

зетно, сасвим изгуби (спено, диете, дониела). Овакве случајеве ни

јесам посебно биљежио пошто је ухом тешко разграничити кад је ј а

кад“, кад је “ а кад нема никаквога гласа и пошто је ова појава ријетка

и има факултативан карактер. О свему томе моћи ће се нешто одређе

није рећи тек онда кад се изврше прецизна мјерења најмодернијим

апаратима експерименталне фонетике.

133. Видјели смо у т. 131. да међу рефлексима ђ под дугим узлаз

ним акцентом (ије, је, џе) нема ије, једино признатог у ијекавском књи

жевном изговору. Чуо сам га свега неколика пута, али то је било у

брзом темпу говора, кад се скраћују сви дуги акценти, тако да се овај

податак не може узимати као доказ о постојању класичног рефлекса ије.

134. Да бисмо тачније одредили однос западнобосанских према

осталим ијекавским говорима у погледу замјене дугог ђ, навешћемо

рефлексе ђ које су забиљежили испитивачи тих говора.

Прије него што пређемо на остале ијекавске говоре, рећи ћемо

нешто о резултатима до којих је дошао Д. Петровић проучавајући зми

јањски говор, који је обухваћен и у овом раду. Његова запажања о

рефлексима дугог ђ нијесу увијек идентична са мојима. Слаже се са

мном кад тврди да постоје рефлекси пје (цвијет, лијевака, пријеђе),“

ије (пријећи, пријеклад“),“ “jé (гњ“језда)“ (код мене је то це), је (бјела,

приповједб)“ (код мене више примјера за Змијање), је (полjeва, донјела)“

*** Петровић, Змијање, 49—50.

*** Нав. дјело, 49.

*** Нав. дјело, 49.

*** Нав. дјело, 51.

*** На истоме мјесту.
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(код мене више примјера за Змијање), је (дднјет)“ (код мене само

један примјер, али није са Змијања). Разликује се од мене кад каже да

се у змијањском говору чује ије мјесто ђ под дугим узлазним акцентом“

(истина, много мање има примјера него за ије) и да се дуго неакценто

вано b само изузетно рефлектује као ије“ (салијева). Ја сам биљежио

ије само у брзом темпу говора, а ије врло често и у свим говорима, па и

у змијањском. Како растумачити разлике у Петровићевом и мом биље

жењу рефлекса дугог ђ? Одговор треба тражити у различитом третира

њу дугих и кратких слогова. Оно што је Петровић чуо као кратко, за

мене је често било дуго, због чега код мене има више дугих рефлекса

него код њега. Све ово упућује нас на констатацију: 1) да су дужина и

краткоћа релативни појмови и 2) да разлике између појединих ијекав

ских говора у погледу рефлекса ђ могу бити понекад само привидне, тј.

да се не ради о различитим феноменима него о различитим интерпре

тацијама истих феномена.

Говорећи о сонантуј у рефлексима ђ Петровић каже „да је ј ре

лативно најстабилније у позицији непосредно испред узлазних акце

ната“ (нијесу, нијесу)“. У неакцентованој секвенци ије и у секвенци

ије ј се слабије артикулише, „али се тешко може одредити било каква

доследност у појавама“ (дсијек, ситн“је, сијено, снијег“)“. Ја сам за

биљежио у крајишким говорима (а ту је и змијањски) стабилнији изговор

гласа ј, али га нијесам везивао, као Петровић, само за позицију непо

средно испред узлазних акцената него и за све остале позиције, као што

нијесам евентуални изговор јвезивао само за неакцентовану секвенцу

ије и секвенцу ије већ и за остале случајеве.

У осталим ијекавским говорима ситуација је оваква:

1) у говору Јајца и околине поред икавизама чују се и ијекавски

облици: дјете, ди“ете, д%ете, дијете, сијено“;

2) ијекавци у долини Босне имају: дијете, свијет, донијела“;

3) код ијекаваца у западној Херцеговини има: ије (цијена), uje

(свијет), ије (млијека), пје (вријеђа), ије (помијешано), ије (дднијели),

це (увиек), иé (диете), ше (лиеву), џе (мливко), te (бриек), je (pјека), је

(лјепо)“;

4) у централнохерцеговачком говору је: џе (диете, сниве), рјеђе

ије, а често је (дјете, бјел), забиљежено је и: би?ел, диете“;

5) у сјевернохерцеговачком, биелд, дуете“;

*** На истоме мјесту.

*** Нав. дјело, 49.

*** Нав. дјело, 50.

*** Нав. дјело, 70.

*** Нав. дјело, 70.

*** Павловић, Јајце, 106.

*** Ружичић, Босански, 242.

*** Пецо, Западнохерц., 286—288.

*** Пецо, Централнохерц., 297, 303.

*** Нав. дјело, 300–301.
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6) у источнохерцеговачком: ије (бијел), ujë (бијčла лук), (врло

ријетко џе — лцевбм), ије (бијела), ије (биједа), ије (дднијет), ujá (дд

нијšше)“; - . “ , . . . .

. 7) у Никшићкој жупи имамо: бриџег, циена и цивна, обијелити и

обијелити, дивнијег“; |- - . * - - *

8) у говору Пиве и Дробњака поред класичне ијекавштине по

стоји и налијевати, завијек“; - 1 - “ -

9) у пљеваљском говору је: ријека, сијено, д Благовијестима“;

10) у говору Ускока у Црној Гори имамо класичне рефлексе ђ:

ије и ије“; - - - - -

. 11) за личке ијекавске говоре сматра се у нашој науци да увијек

имају је, и мјесто дугог и мјесто кратког ђ (дјете, сјено), али у то се

може посумњати из ова два разлога: прво, Георгијевић је у говору

Личког поља забиљежио двосложну замјену ђ, како у акцентованим

тако и у неакцентованим слоговима“ и друго, мој материјал показује

да и сусједни западни и југозападни крајишки говори, који су великим

дијелом били не тако давно лички, знају такође за двoсложну замјену ђ;

12) у кореничком говору се чује: vijek, riječ, vjek, rieč, uviek; lepo,

lévi, slepac, kolevka, nesam, poheti, zanemiti (Lastavica, Korenica, 753);

13) у Банији је забиљежено: тијесто, заповијет (рјеђе цјев, жљет),

са млијеком и са млијеком, вријеме, клијешта (Петровић, Банија, 9);

14) у говору Великог Грђевца имамо: бри“ег, припови“етка, би“еда

(у п*е и и°е вокал е је дужи од кратког е, а краћи од дугог е; у и”е вокал

е је дуг, али ипак краћи од дугог е) (Кашић, Грђевац, 150); -

15) у жумберачком је: сiер — сјеpovi, zviezda — zviezdica, kösier

— kosierić, dlieto, — dietašce (Popović, Žumberački, 3);

16) у ијекавскошћакавском (источнобосанском): најчешћи реф

лекс је двoсложно је (рјеђе је), али има и дифтонга је, а на подручју

између Вареша и Криваје и је и је (liepo, niesam, dietu) (Brozović, IBD,

134); -

17) за говор села Биоске (западно од Ужица) забиљежено је:

дијете, снијег, доријешим (Ивић, Извештај о дијалектолошкој екскур

зији, 399);

18) у говору села Гoрoбиља (код Ужичке Пожеге) је: вијека,

лијек, понекад зијева; д"јете, а јавља се и изговор с нередукованим

и; рефлексије само у пријепуно и на ријечи; увијек, донијели (Николић,

Горобиље, 652—3); - |- • , у

19) у дубровачком говору: lijep (156), zijehati (158), lijeto (159):

дvijem, ovijeh (173), dobrijem (172), kolijevka (160), plijevsti (175)

(Budmani, Dubrovački);

189 Пецо, ГИХ, 47—56.

*** Вушовић, ДИХ, 7–8.

*** Вуковић, ПД, 14—16.

*** Ружичић, Пљеваљски, 121—141.

*** Станић, Ускоци, 329.

*** Георгијевић, Лички, 143—148.
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20) у источноцрногорском: бријег, би”еда, кори“ен (Стевановић,

Источноцрногорски, 21);

21) у црмничком: биеле, диете, биеднак, бри(ј)ег, обиедили, врičђат,

дднџели, дорћеше, да јЈелиLjlо, донi(j)ет, овћем, нашиема (Милетић,

Црмнички, 239—244);

22) у староцрногорским говорима: пријебој, пребај, приређем (пре

ђем, ви?ећат, пониела (Пешикан, Староцрногорски, 105—106).

Из овога материјала се види да је мало ијекавских говора који

се потпуно слажу са класичном ијекавском нормом, тј. који према екав

ском е, е, е, е имају је, ије, ије, ије.

135. У својим универзитетским предавањима из фонетике А. Белић

је на почетку одјељка о ђ у српскохрватском језику рекао: „Питање о

овоме звуку најсложеније је у историји нашега језика“.“ Ова мисао је

и данас актуелна и тачна. И данас има много неријешених питања у вези

са овим гласом. Једно од њих је и питање времена преласка дифтонга

у вриједности је, ије.

„Основна је вредност јата у српскохрватском била неправи диф

тонг је, који је могао: а) изгубити прву компоненту и прећи у е (екав

ски говори); b) joш више затворити другу компоненту и прећи у 1 (икав

ски говори); c) развити прву компоненту и прећи у потпун дифтонг

iе, iе (јекавски говори)“, каже проф. Р. Бошковић у књизи „Основи

упоредне граматике словенских језика“.“ Претварање ђ у дифтонг

пе догодило се, по Белићу, крајем XIII и почетком XIV вијека на ју

гоистоку босанско-херцеговачке територије.“ Белић у својој Перио

дизацији не говори о времену претварања дифтонга у дугим слоговима

у иде, у кратким у џе, нити о времену настајања многобројних комби

нација на које данас наилазимо у ијекавским говорима. Међутим, о

томе говори М. Решетар у расправи о језику Марина Држића. Ту он

каже: „ostajem pri tome da je u dubrovačkom govoru dugo é već u prvoj

polovini XVI. vijeka bilo ili moglo biti dvosložno u krajnjem otvorenom

slogu (nije, dvije, prije) i u završecima pronominalne i adjektivne de

klinacije (-ijem itd.), gdje je i sada redovno dvosložno“.“ Решетaрoво

мишљење прихвата проф. А. Пецо у раду о централнохерцеговачком

говору: „и наш цx. говор у тој позицији зна за двoсложну замјену.

Истина, ту је овим, али то се објашњава утицајем промјене других осно

ва. Остале позиције у то вријеме још нису знале за двoсложно ије“.“

Шта се о томе може рећи на основу материјала из крајишких го

вора? Најприје да подсјетим да је ијекавско становништво западне

Босне поријеклом из херцеговачке ијекавске зоне, коју је почело на

пуштати у другој половини ХV вијека и наставило касније (в. Белић,

Фонетика 1960, 93 и Стевановић, Савремени I, 13). И даље, у западно

*** Белић, Фонетика, 86.

*** Бошковић, Упоредна грам., 29.

*** Белић, Периодизација, 9—10.

*** Rešetar, Jezik M. Držića, 134.

*** Пецо, Централнохерц., 319.

8 Српски дијалектолошки зборник
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босанским ијекавским говорима најчешћа је двoсложна замјена дугог

ђ, било оно под акцентом или не било. Осим тога, двосложна замјена

није везана само за крајњи отворени слог и за замјеничко-придјевске

наставке већ и за друге позиције. Слична ситуација је и у неким хер

цеговачким говорима, као и оним који су по поријеклу херцеговачки

(рачунајући ту и личке) (в. т. 134). Све ово упућује нас на закључак да

је дифтонг ие могао дати у дугим слоговима иџе (ије), у кратким џе (је)

прије него што је то претпоставио Решетар за дубровачки говор (прва

половина ХVI вијека) и Белић за личке говоре (ше се чува у другој

половини ХV вијека)“. Наиме, овај процес је могао да започне још

крајем XIV и почетком ХV вијека, и то не само у крајњем отвореном

слогу и у наставцима замјеничко-придјевске промјене него и у другим

позицијама. Наравно, у неким херцеговачким ијекавским говорима и

западнијим говорима тога типа прелазак дифтонга те у двосложно ије

није потпуно завршен ни до данашњега дана, јер се и данас мјесто ије

у њима често изговара је или нека друга једносложна комбинација

(понекад и чист дифтонг).

136. На основу крајишких и осталих западноијекавских говора

може се претпоставити да је до новоштокавског повлачења силазних

акцената ка почетку ријечи и стварања четвороакценатске системе дошло

већ крајем XIV и почетком ХV вијека. С тим у вези поставља се питање

настанка дугог узлазног акцента у секвенци ије, у рефлексу дугог ђ.

Рефлекс ије настао је, свакако, у исто вријеме кад и остали узлазни

акценти и истовремено са једносложним рефлексом је, како то показују

крајишки и неки други ијекавски говори. Међутим, питање је сад: у

каквом односу стоје ије (је) из великог броја говора и рјеђе ије? Јесу

ли они настали у исто вријеме? На који начин? О овом проблему је

писао А. Пецо у монографији „Говор источне Херцеговине“. Он

сматра да се источнохерцеговачко ије може објаснити на два начина:

или као утицај говора централне Херцеговине, гдје је најчешће џе или

је (за њега вјероватнија претпоставка) или као стара појава „наслије

ђена из дифтоншког рефлекса вокала 5: ē — те — ије — ије“. По њему,

дакле, ије може бити старија, прелазна форма од дифтонга те ка мла

ђем, класичном рефлексу ије. Крајишки говори, међутим, могу, као и

остали, да нас упуте ка друкчијим рјешењима. Наиме, они су се почели

одвајати од херцеговачких говора већ у ХV вијеку и из Херцеговине су

понијели потпуну четвороакценатску систему. То значи да су носили и

ије (је), рефлекс са дугим узлазним акцентом. Тешко би било повјерова

ти да је и ту било ије које је касније продужено. Питање је: како је ту

настао дуги узлазни акценат? Мислим да је најнормалније претпоста

вити онај пут којим су прошли сcтали акценти те врсте, тј. преношење

кратког силазног на претходни дуги слог. Тако је дијете (диете, дуете)

давало дијете (дуете, дјете). То је могуће и због тога што и данас у

већини ијекавских говора херцеговачког типа постоји дуго неакценто

* Белић, Фонетика, 93.

*** Пецо, ГИХ, 53, 54, 61.
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вано (истина, постакценатско) ије (рјеђе је): донијела, донјела, доњела.

А рефлекс ије, са кратким узлазним акцентом, настао је, вјерујем, у

исто вријеме кад и ије, само што је у овом случају било у питању пре

ношење краткосилазног акцента на претходни кратак слог. На тај начин

је од дијете (диџете) добивено дијете (диџете). А да је могуће да неак

центовани рефлекс дугог ђ буде кратак, показују углавном они говори

који имају ије: донијела.

137. Најчешћи рефлекс ђ у кратким слоговима је секвенца је:

бјегунаца К, бјежање Жу, Бјелица име овци, Трн, вјежбе К, вјеру

К, вјетар Трн, К, Б, Гр, Врб, Под, са замјенткма Трн, у Збјегу

топ., Трн, мјесец По, Бас, Дл, П, Ж, Ма, Ра, С, Пљ, Бе, Св. Ја,

Ва, Врб, Ст, Бј, Ту, Бб, у мјестима Тиш, мјесто Наг, Пет, Вр,

Мр, Р, Ос, Pм, Бб, Ж, мјешина Ла, Трн, Б, пјевчића К, пјесма И,

Ж, З, Рм, Ке, пјесну Мр, свједок Буш, П, смјена Под, старјешина

Пет, М., Дрв, старјешине Под, на Цвјетњићу Наг;

бјежанија Д., Бјелић Б., Бј, вјежба Г, вјекове Ј., вјере Су, вјетро

ве Бу, вјетрови Пет, Бу, Р, В, Д, Гр, вјештице Трн, замјеник Н.,

мјесеца Б, Буш, Д, Ту, Ра, Врб, Су, Т, Грд, Л, Пe, До, у мјесецу

Ј, Вук, мјеста Ј, Ра, Рм, Т., Бј, на едном мјесту Б, у незгодну мјесту

Пт, мјешину Р, пјена Вр, земља пјескуља Гр, пјетлови Ра, Пу, пје

шадинац С, побједу Су, правили смо прдрjeде у шумама Ј, свјетло

Су, Са, Ма, Бб, Д, Мд, старјешинами Вра, старјешине С, Н.,

старјешину Су;
-

Бјелаја Бј, Ст, бјеланце Трн, бјелца врста шљиве, Врб, Бус,

Ла, Стр, Са, Трн, бјелце Рг, Ма, вјенчавање Ма, вјера Ч, с вјербм

Буш, вјеронауку Бј, звјерета Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, корје

нбва Трн, корјенови Трн, корјендвима Трн, у мају мјесецу Гра,

мјеста До, О, по мјестије Хр, на мјестије Бј, пјетлбва Пу, Лa,

пјетлови Ла, Стр., примјер Ма, у рјекама Вру, свјетла З., смјеша Б;

бјегунаца До, Бјелајци И, бјелац камен До, вјеверица Трн,

Вјеровање Буш, вјеронауке Вж, у мају мјесецу Рад, мјеyр Дj, мјеyр

Бус, мјеyри Дј, мјеурови Бус, намјештаја Бр, нестало и пјесама И,

пјесме Ја, пјесне Врб, пјетлове Ту, пјешадија Рад, прдневјеру Ор,

рјешење И, свједока И, Буш, свједоџби Бб, свјетлбс Вж, цвјетића

Бр, цвјетдва Пу;
-

дугдвјечна Су, савјестан Б, свјески рат Б, Н, свјеског рата Шип,

у свјескоме рату Бу, у свјеском рату Мр, По, К, сјерава вуна См,

цијо-цјелцати дан Трн,

бјелајске цесте Бј, бјеља Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, бјељи

Ту, вјетрдвито Хр, вјешти З, гвджђа звјeрeћа Буш, рјеђе Вру, рјеђи

Вру, свјесан Ор, у свјетскоме рату Ст, умјетни теоци Мд}

бјежати Вра, Т, Рм, Буд, Р, Хр, Ту, Вр, Тиш, бјежи По,

Жу, Ке, Вид, Ка, Х, Ј, Pм, Б, Вра, Гр, Врб, Бј, Грд, Ко, Ту, вјерова

Шип, вјеровати Бас, вјeрoете Трн, не вјербм П, ја вјербм да имаш

По, вјеруј Дрв, Мок, Трн, вјешати Вр, забјељуе Заг, замјењивати

Тр, запјева Трн, избјега Шип, Бб, извјежбат Груб, дбјеси Трн,

8“
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пјевати Груб, побјегну Бас, Грд, У, пребјегнем Дрв, процјењују

Шип, Пет, разумјети Шип, смјеле Трн, Врб, смјели Бб, Дрв, Под,

убјеђoе Тр, умјели Дрв, Р., -

бјеже Ос, Ја, Х, Ж, Ту, бјежи Пет, Су, Ка, М, Жу, Ту,

вјенчавд се Мр, нијесам ни вјенчата била Под, вјеровало Пр, ја

вјербм Под, исцвјетало Бу, дбјесити Под, Бук, пјева Бу, Р, Пљ, Б,

Гр, Рм, Буд, М, Мд, Бр, Вж, Бј, Ма, пјевају Грд, Рад, Буд, Врб, Ра,

Рм, Под, Би, пјева Рад, Пр, Л., пребјегне К, рјешава Ж, спјевата Ж;

бјежало Су, Бо, вјежбају Г, вјенчала се М, Ла, Стр, Бус,

Трн, Об, Вру, Дј, вјеровали М, замјењивб Пт, дбјеси Трн, Bж,

дбјесита Вра, оцјењивали Гр, побјегли М, Вж, побјего Св, Ту, по

свједочити Ј., пребјегли Рм, пребјегб Ка, смјела Л, смјестили се Р;

бјежала Т, вјенча Ма, вјеровд Са, Т, вјеруе Хр, вјерује Врб,

вјерују Б, запјевају Т, избјегавб Са, извјетрити Рг, обавјештавати

Ту, дбјест се Хр, Ол, пјешачи Ми, побјегла З, побјегнем Ту, ус

пјети Ту;

вјенча се Трн, Буш, вјенчана Бо, вјенчат Трн, Об, Вру, Бус,

вјенча се Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, вјерујем Буш, мјере Би, мјерли Бр,

дбјест Ор, дбјесим Рад, пјент Вж, не разумjе Дj, Стр, Бус, разумjеде

Трн, Об, Вру, цвјетало Бб;

двјеста Дј, Ла, Бус, Са, Трн, Вр, Ту, мјесто вдде Буш, мјесто

пара Бб, објеручка Бе, бацали смо смјеста Трн.

Рефлекс је мјесто кратког ђ општејекавска је особина. Овом својом

особином западнобосански говори најчешће се слажу са нашим књи

жевним језиком ијекавског изговора. Међутим, овдје ћемо навести и

прокоментарисати и неколико специјалних случајева.

1) Познато је да у књижевном језику кратко ћ даје е иза р, а не

је, али онда кад испред рстоји који консонант или сонант. Тако је и у

овим говорима. Сасвим изузетно јавља се у оваквим случајевима се

квенца је:

брjeгđва Дj, брjëгови Дј, по брjeгдвима Дj.

2) Према тећи итеративни глаголи гласе: затјецати, претјецати,

стјецати:

не затјече се сунце По, претјецали Са, жива глава вавјек

стјече Бу.

Према утаћи се забиљежио сам утјецати се:

утјечем се у ријеч Наг.

Примјери су углавном из југозападних говора. У примјерима се

не врши јотовање, промјена тје-ће.

138. Као и у другим ијекавским говорима, и у крајишким нека

дашњи глас ћ дао је е у одређеним случајевима. Сав материјал који се

тиче рефлекса ђ можемо разврстати у неколико категорија.

1) На почетку ћемо навести оне примјере који се, у погледу реф

лекса ђ, слажу с књижевним језиком:
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а) Секвенца рђ:

брегдва Трн, Об, Стр, Бус, брегова Вру, Ла, брегови Трн, Об,

Вру, Ла, Стр, Бус, по бреговима Стp, Об, по брегдвима Трн, Лa,

Бус, по брегдвма Вру, на Брежина Дрв, времена Буш, Св., РМ, Об,

Вру, Грд, Дj, Ла, Стр, Трн, Бус, Са, времена Би, Бу, Св, времена

Ст, врећа Ту, вреће Трн, Дрв, К, Врб, Бр, И., Рад, врећа С, врећу

См, И, Врб, Гр, Бр, гредта Ј., грешка Ч, И, грешку П, дрењина В,

Врб, дрењине Мр, ждребад Под, ждребета См, ждребешца Под,

ждребица Пу, ждребица Пу, мрежа Са, погрешка От, репа Са, Мд,

И, репе Наг, К, репу Д, Ч, стрга Об, страва От, Трн, Вру, Дj,

Бус, Са, стреве См, От, са стревбм Дрв, пот-стреву Мр, по-стреву

Трн, стреву Вру, Дј, Бус, стреја Ла, Стр, стреју Ла, пот-страју

Стр, пот стреу Об, трешања Ко, на трешњи Пу, трешњу Гр,

цревета Заг;

ждребећа глава Би, зрела Пер, Трн, Об, Вру, Бј, Дj, Ла, Стр.,

Бус, Са, зреле Ол, најпрече Т, најпречи Св.;

ддзрети Хр, зрети Трн, Дj, Ла, Стр, Бус, дорезб См, прд

реже Мд, реже. И, режу Р, резану грађу P, резати Жу, В, сазрела

О, срела Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, срести Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, Са, Трн, срете Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн,

сретем Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн,

гдре Врт, Хр, Ол, О, Рг, Св., Б., Буд, Ра, Пет, Врб, Мд, Л, Грд,

С, З, Рад, Д., Р, Ке, Буш, Рм, Т, Ту, Трн, Вж, Под, Бј, Мок,

Бас, К, и горе Х, ни горе Су;

б) Префикс нћ:

нека Мок, Трн, Гр, Су, Т, Буш, некав Ч, Бр, Тр, Рад, Дрв,

Бас, Бб, Врб, Мд, См, Бе, Шип, Гр, Заг, Св., Pм, М., некад Под,

Р, Б, Ма, Т, некада Рад, Под, З, М., Дрв, Наг, Т, Ол, некадашњоме

Р, некакав Д., некакви Са, Буш, некаквије Буш, некаки поскок бијо

З, некако Р, Трн, Л, Ј, Т, Ту, некат Пу, Л, неква Ма, Гр, Рм,

Тиш, Ја, Бб, некве кладе Рм, накве аљине Ко, некве Грд, Б, Ва, Ма,

из некве. Краине Бб, неква пилади К, некви Пет, Бук, Ва, некво Рм,

некву шуму Рм, неке Трн, Рм, Мр, С, Т, Ма, Ту, неке лијеске Ј,

неке дјелове Вр, некеда Бј, неки Т, Ма, Тиш, Трн, П, Ту, И., Бас,

Буш, Бб, Мок, Пе, газда неки Б, неки ђавб Рм, трговац неки Л, неки

Петриновић Рм, нека Миле Бјелић Б., неки Ићо Крнета Пе, некадан

Пе, некије Б, Рм, кдд некије кућа. Ту, с некијема Дрв, неко Заг, П.,

Мок, Дрв, Вид, Б, К, См, Г, Рд, Гр, Л, М., Ст, Врб, Мд, Бр, Пет,

Ко, Ја, И., Бб, Р, Бе, Бј, Ту, Ма, некб село Ту, некб ćеме Вр, некбе

слугана Ра, неког ђавла Врб, некбе лугара И, некога Бј, Трн, Ст,

пд некога Пе, некбеa Буш, Ту, некбеа Циганина Трн, некбеa Töме

Маздрака Б, некбеа стра З, у некој штали Буш, у некој шуми Ј.,

неколике куће Бј, Шип, неколике гддине Св, неколико Трн, Мок,

Р, Х, Бј, Хр, неколка дута Д, неколка пута Ва, неколка пута Буш,

неколко Тр, Су, Л, Буш, Бук, Ол, С, Рм, Бб, неком Ј., Грд, на кљу

сини некбм Р, неком Виду Зрилићу Н., неку Мок, Т, Ма, Трн, неку

пиљарницу З, неку краву Бј, некуда Р, било е нешта појако Рм,
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нешто По, Тиш, Груб, Пет, Вид, Ш, Мр, Рад, К, См, Б, Н, Л,

Р, Ј, Рм, Гр, Ма, Св, Пе, Бј, Т, Бб, БМ, Л, С, Бо, Ва, О, Би, Бр,

Врб, Bж, Мд, У, Са, Ор., од нечем дивaнти Мд, начи зец См, с не

чије леђа Мд., понект Врт, нешто Рм, имам шуме нешто Рад, у

нешто Д; - -

у овим говорима нијесам забиљежио замјенице њеко и њешто, нити

прилог њекада; -
-

в) Лексема цеста:

цеста Ч, Мок, Вр, П, Б, Д, цеста К, Ст, Мд, Бр, И, цеста

Ст, Са, К, цесте Буд, цесте Бо, Св, Ј, цесте Мр, Бј, Жу, кд-цесте

Бј, окд цесте Бј, крај цесте Бј, Ко, до цесте Хр, преко цесте Ко,

на цести Врб, на цести Врб, Бб, на цести Под, по цести Врт, цестбм

Рм, Бј, Мд, цестбм Врб, Мр, на цесту Врб, Бб, нис-цесту Ч,

ус-цесту Ч, цесту Под, К, Бб, В.

Ова лексема може да се јавља још у три форме, све три некњи

жевне: ћеста, честа и теста: -

ћеста Св, Ол, Бо, Бук, ћеста Ч, ћесте Бо, Т, Бук, крај ћесте

Мд, око ћесте Бр, ћесте Ор, кд-ћесте Пет, преко ћесте Ва, то ћести

Мд, на ћести Бр, Ва, ћестбм Бм, ћесту Пет, на ћесту Ва;

честа М, честбм М, честу. Ра;

теста Мок, П, тесте Ж;

г) Остали случајеви:

обећати Трн, обећање Трн,

слезена Трн.

Забиљежио сам и облике основе кисел:

киселе Буш, не мугу кисела купуса Мок, кисео краставац Ма,

кисд. Трн, К, покиселише ли ти се дпанци? Трн.

2) Секвенца рђ давала је ре и у случајевима који се нешто раз

ликују од оних под 1a).

a) Префикс прђ- даје пре- у примјерима:

превознб срество Ор, пређе Тиш, Под, Бр, Рм, пређеш Ст,

прећи Тр, Х.

Раније смо већ видјели да овај префикс може да да прије- (в. гла

гол пријећи у т. 121, напомена бр. 2, и у т. 124, напомена бр. 16). Уоста

лом, и пре- и прије- (<прђ-) могу се у овим случајевима употребљавати

у ијекавском изговору књижевног језика.

б) Екавизам се јавља у облицима глагола стријељати и његовим

изведеницама: |-

, стрељајте Под, стрељали Буш, стрељан Хр, стрељање Пу,

стрељати Пе, Хр.

Овдје је у књижевном језику ијекавски рефлекс ћ само ије. Овај

екавизам је доспио у крајишке говоре из војничкога говора.
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в) О екавској замјени ђ може се говорити и онда кад су у питању

облици аориста глагола изгдpјети и погдpјети:

изгоре Наг, Ж, Под, Ст, Ј, Рг, Врб, погдре Под.

У књижевном језику ијекавски изговор зна само за је: изгорје,

погдрje.

г) Забиљежио сам екавизам и у облицима компаратива придјева

риједак: -

ређе Бук, Об, Дj, Ла, Стр, Трн, Бус, ређа Об, Дj, Ла, Стр,

Трн, Бус, Сa.

У књижевном ијекавском изговору ту имамо је: рјеђе, рјеђи, а

те облике сам биљежио и у крајишким говорима (в. т. 137), али не тако

често као облике с рефлексом е.

д) Само једном сам забиљежио ген. мн. врећа Ко, како гласи и у

књижевном језику. У овим говорима је обичнији ген. мн. вријећа (в.

т. 121, напомена бр. 1).

ђ) Сасвим ријетко се јавља придјев зрео у књижевном (аналош

ком) облику:

није зрео дуван Ко.

Обично се у крајишким говорима употребљава икавска форма

зријо, о чему ће бити ријечи кад се буде говорило о икавизмима.

е) Рефлексе је забиљежен и у именици дрења (ракија од дрењина):

дрења Трн, дрења ће бити Пр.

Овдје је е новијег поријекла (као и сама именица) и настало је

дуљењем кратког слога основе (исп. књижевно дједо, дјева).

3) Именица Бедград јавља се у свом изворном, екавском облику:

Бедград“. Буш, Бедграда Буш, по Бедграду Буш, у Београду

З, Београт Под, Д., Бедграт Р.

Међутим, чује се и Бијдград, форма о којој ће бити ријечи неш

то касније.

4) Екавизам имамо и у примјерима:

дбе З, дбе руке М, дбе ноге Рад, дбедвије И, обема Трн,

двема Вру, Дј, Ла, Бус, Трн, з-двема Вру, Бус, Трн, са две

ма Дj, Ла; -

свема Дј, Бус, дитела се војска свема Вж, свема гледа Пет, ишб

сам свема Би, ми им кажемо свема Галицијани Бук,

тела Трн, Об, Дj, Стр, Бус, Ла, два тела Рад, тело Р, Пљ,

Ол, От, Трн, Об, Дj, Ла, Стр, Бус, према телу Гра;

зеница Трн, Об, Вру, Ла, зеница прдширена Су, зенице прд

шпрене Су, занца Дj, Стр, Бус, Са;

недзлеђен Хр, озледиjб се Вру, Стр, Трн, Бус, озледијд се Дj,

озледиће се Ко, позледијд се Ла, позледу Хр;

cледовање М, Тр, следуе Дрв, знаш што те следуе К;

оделење У.
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Неки од наведених случајева могу се појавити у ијекавском облику:

објеручка Бе, тијело Вру, Ва, озлиједија се Об.

5) У крајишким ијекавским говорима наилазимо понекад на врло
интересантну замјену ђ вокалом е:

беби, ето маце Трн, ко-нд пева? К.

Ове примјере сам забиљежио од одраслих особа кад су се тепајући

обраћале сасвим малој дјеци. У ствари, ради се о гласовном упрошћа

вању,
карактеристичном за такве прилике.

6) Префикс при- у овим говорима, као и у неким другим, често

даје прђ-: -

презнају Ор, прембрд Бус, пресилија Трн, Об, Т, Ла, Стр,

пресилија Бус, Са, Трн, пресилити Заг, Трн, Об, пресплна рат

Вр, пресплна рат Бас, Гр, Хр, претисне га Ј.

Међутим, биљежио сам и неизмијењено при-:

призна Бе, Са, До, Ст, признај Р, признају Трн, признали П,

признамо М., признато Вра, признати Трн, присилија Дј, приси

лија Вру, присилти Вру.

Ту спада и глагол присјести:

присјело му дабогда Трн.

7) У градском говору ијекаваца западне Босне чују се екавски

облици две и доле, што код ијекаваца на селу нијесам никада чуо. Откуд

ови екавизми? Да ли се у њима огледа какав утицај крајишких икаваца

или је у питању нешто друго? Тешко је дати поуздан одговор на ова

питања, као и на многа друга која стоје у вези с екавизмом у ијекавским

говорима.

139. Кад је већ ријеч о екавској замјени b, хтио бих да укажем на

једну појаву карактеристичну за ијекавце из западне Босне. Наиме,

често ми се догађало на терену да чист ијекавац започне разговор са

мном потпуно екавски. Пошто ми је та појава била позната одраније,

ја сам у таквим случајевима пуштао саговорника да доврши такво из

лагање (то би трајало обично око пола сата), а онда је разговор почињао

да прима свој уобичајени ток, своју уобичајену форму, ијекавску. Могу

се поставити два питања: 1) како је информатор упознао екавски изго

вор? и 2) због чега један ијекавац жели у својој средини, у своме селу,

да говори екавски? Мислим да су Крајишници (особито они старији)

могли научити екавску варијанту нашег језика у војсци или за вријеме

боравка у екавским срединама, у које су долазили ради зараде, а у новије

вријеме такав изговор могу чути преко радија и телевизије и прочитати

у новинама. У ствари, ријеч је о прилагођавању другом изговору. У

којим приликама Крајишник ијекавац постаје екавац? Одговор би

био: онда кад разговара са непознатом, страном особом. Зашто то чини?

Вјероватно зато што сматра да је екавски изговор репрезентативнији,

отмјенији. Мислим да се ту огледа оно што постоји у свим језицима
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свијета: утицај културнијих и економски развијенијих региона и њи

ХОВИХ центара.

На ову појаву ћемо вјероватно наићи и у другим ијекавским го

ворима. О њој треба да води рачуна сваки испитивач тих говора. Мора

увијек да разграничава прави, стални екавизам, који је у свакодневној

употреби ијекаваца, и привидни, привремени екавизам, који се упо

требљава у разговору с непознатим лицем. Уз то, пожељно би било да

испитивач ијекавских говора на терену говори ијекавски, јер би екавски

изговор испитивача могао сугерисати појачану употребу екавизма.

140. Други проучаваоци западних и југозападних говора такође

су указивали на екавизме. Тако је Д. Петровић у своме раду о змијањ

ском говору забиљежио: време, тело, цвет, старешина (чешће старјеши

на), мрежа, трешње, стрева, гредта, цеста (теста, честа, ћеста), зеница,

преморд, пресилни рад, деекб, снегбва, тера, понедељак, кисело итд“.

Он је забиљежио више екавских ријечи него ја. Његов материјал се

у највећем дијелу слаже с мојим, али има и извјестан број примјера

које никад нијесам чуо у Крајини. Како протумачити те разлике? Ја

мислим да неке сталне екавизме једноставно нијесам имао прилике да

чујем, а да неки могу бити привремени екавизми, употријебљени у раз

говору с непознатом особом (у овом случају с испитивачем) (в. прет

ходну тачку).

Решетар је забиљежио у Броду теio, poslednji, у Костајници delo,

у Бањој Луци рreko“, а Ластавица у Кореници 1elo, delo“. Проф.

Асим Пецо је у источној Херцеговини биљежио: цеста, мрежа, обећати,

зеница, доле, тело“, а у западној Херцеговини код ијекаваца употре

би“. Вушовић је навео за Никшићку жупу тело, позледа“. О екавиз

мима у ијекавским говорима писао је и проф. П. Ивић (Ивић, Дија

лектологија, 133).

141. Као и остали ијекавски, и крајишки говори знају за икавиз

ме. Пошто су икавски облици настали на различите начине и пошто су

неки од њих признати као књижевни, а неки нијесу, сврстаћемо их у

неколико група.

1) Најприје ћемо навести облике који су у ијекавски говор дошли

из икавског :

ваик држали Приједор Ту, дид Дј, дид“ Са, дида Ла, дида

вок., К, здву те, диде вок., Ка, даде, не знам шта ћу вок., Pд,

ајде вамо, диде, ручати вок., Гр, диде вок.., Бј, Врт, Бус, Врб,

Ол, узми, диде вок., Са, ево даде! П, диде Бр, дидо Об, Дj, Стр.,

* Петровић, Змијање, 51, 52–53, 54—56.

* Rešetar, Stok., 72.

145 Lastavica, Korenica, 753.

148 Пецо, ГИХ, 58.

**? Пецо, Западнохерц., 288.

* Вушовић, ДИХ, 11.
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дидо ће дбути дпанак К, з-дидом Врт, 3-де вамо диду! К, не да њега

дит К, то му е дат Гр, дат Врт, Ч, У, Ос, Об, буњкери су били

лато под дпијем брдом Гр, дпићу липо кот-суда. И, кад, двај, ја

лüпо дошб..., бн лежи вакб Рад, лакше ми је тамо — лпто бацаклн

и идем у творнцу Т, не разума Ла, разумпш Bж, старосидијоци

Би, увик славе Т.

Икавизми у крајишким говорима могу да имају двоструко пори

јекло: или су из западнобосанског шћакавскога говора, тј. новијег су

поријекла, или су из икавских говора западне Херцеговине, Далмације

И ЛИКе (на чијим теренима су ијекавци раније боравили), тј. старијег

су поријекла.

Посебну групу сачињавају ови примјери:

двама Об, Стр, Са, з-двама Об, са двама Стр., двиста Об,

Вру, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, Шип, Под, Вр, П, Ж, К, С, См, Д,

Св., Гр, Р, Ка, Пер, Ст, Ра, Врт, Врб, Рг, Буд, Грд, Ч, У, Ол, Ми,

Дл, Мд, Бук, Ор, Пет, Т, Би, Буш, Ос, двисто и педесет Л, запд

види Ч, Ва, запдвидија М, запдвидим Пљ, испдвиди Пе, испдвидимо

Пе, нисам Пљ, Бук, Ва, ниси Ка, нисмо Пљ, Бук, нисом Бук, Ла,

нисте Бук, обима рукама Ж, припдвиди У, припдвидим Ч, У, Пет,

Дрв, Буш, Трн, Мок, Под, Пр, припдвидити Св, припдвидићу Ра,

разумили се Пу, разумити Ч, сикира Тиш, Б, Бе, Вж, Ч, Буш, Ко,

Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, сиктра Буш, сикирама До,

са сикирама. Ту, сикирами Рад, са сикирами Бас, сикире Ја, Бр,

Грд, сикире Наг, сикиретину К., сикирице Мд, сикирбм Ст, Врб,

Pг, Грд, От, Гра, Бр, Бб, Трн, сикиру Шип, Мр, Р, Рг, Пет, Би,

Бб, споразумили се Бр.

У неким од наведених примјера замјена ђ могла је бити посље

дица утицаја сусједних, сличних облика исте парадигме или сличних

ријечи: двима према двију, обима према обију, двиста према триста

(двјеста је знатно рјеђе — в. т. 137). Негдје, међутим, можемо претпо

ставити и извјесну асимилацију према вокалу и из наредног слога:

испдвиди, запдвиди, припдвидити, разумити, споразумили се, сикира,

сикире.

Забиљежио сам, као што се види, свега неколико пута одричне

облике глагола јесам са рефлексом и (нисам, ниси). Међутим, много

чешћи, најобичнији облици су са ије (нијесам, нијеси — в. т. 124, напо

мена бр. 3). Интересантно је да форме типа нијесам сматрају Крајишници

за неправилне, некњижевне (као и ћерати, ђе?, уни, куњи итд.), па кад

хоће да говоре књижевним језиком, „грађански“, онда обавезно упо

требљавају форме типа нисам. И већина образованих ијекаваца из ових

крајева мисли да је нијесам некњижевно. Разлог томе треба, свакако,

тражити у чињеници да се у уџбеницима и средствима комуникације

среће искључиво нисам, ниси.

2) Много већа је група примјера у којима се рефлекс и развио од

ђ фонетским путем. Тако је ђ давало и: а) испред ј, б) испред љ, в)

испред ђ; г) испред о-л.
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а) Што се тиче промјене ђх и испред ј, можемо рећи да је заби

љежено доста ријечи које и у књижевном језику имају и:

бијаде Заг, Наг, Жу, Д, Трн, Мд, Шип, Рг, Мок, П, бијадо

Ж, бијадоше Трн, Ке, бијадошмо Рм, бијадоште Мр, бијаше Трн,

Бм, гријати Гр, Пу, грије Рм, Бо, Хр, Врб, загријало См, згријавам

се Ж, насијато М, насмијат Бас, насмијем се Б, посијати Заг, посија

Т, превијати Бас, превију Гр, прдсијати См, садију Трн, сија

º Трн, сијали Р, Бр, Рм, Пу, сијало Наг, сијало се Дрв, сијати Бас,

Бм, Трн, Б, Р, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, БM, сије Дрв, Л, не сије Х,

сијем Под, сајб Рад, сију Гр, М, Мд, Ја, слабо и сију Д, смијање

В, смијати се Бас, Трн, смије се Под, Д, смију се Вра, Пет, Мр,

не смију Бе, Ту, Наг, угријало Рм, угрије В., Б, успј шеницу Мок,

усија Гр, усијала Шип, Ке, усијали Св, Вр, усијати Груб,

не бијаде Мд, не бијаше Пе, гријемо се Буш, двију Рад, Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, Са, Трн, загријава Пет, насмија се Пу, обадвију

Ту, обију И, дгријало Трн, пост Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, посијали

Ко, посијата Рг, посијати Бр, превијавај Ја, превијавали жито

Бук, разумију Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, са Трн, Об, Вру,

Дј, сијано Би, сијато Вж, Бр, сијачица Ја, сијемо Врб, Ч, Трн,

Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, смија се Трн, Об, смијала се Трн, Об,

Вру, Ла, Стр, смије се Бј, смијем се Бј, Трн, Об, смијем се Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, Са, смијете се Ма, смијд се Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, смију Ту, смију се Ма, смијући се Св., умију Буш, усије Ол,

усијеш Гра. |-

Навешћемо и ове примјере с вокалом из ђ испред ј:

у смиј Трн, смија Тр, Бј, П, Д., Бе, Ја, Ос;

мијеви Вру, мијови Трн, Об, Дj, Стр, Бус, Са, мијови ковач

ки Мок;

мијур Ј, Трн, Об, Стр, Са, мијурић Под, мијурови Трн, Об,

Стр; -

зрију Ла, Стр, сазрију См; -

не ију Мок, Ко, В, наију се Са, поију Д, Тиш, Под;

не п. по дан, по два Б, изи Трн, изпте Трн, Стр, поп Буш.

Мијур је настао према мај, мијови, смиј, смија, а јавља се, рјеђе,

и са је: - -

мјеyр Дj, мјеyр Бус, мјеyри Дј, мјеурови Бус.

Императив глагола јести и његових композита може имати облике

презента:

изије Стр, Бус, изијете Бус, ије Трн, Об, Ра, Р, Вру, ијете

Об, наије се Трн, поије Об, поије Д, Вру, Дј, поијете Об, поијете

Вру, Дj. - -

Мислим да су употријебљени ови облици ради избјегавања сек

венце иј, која је тешка за изговор (особито на крају ријечи).

Иначе, глагол јести (и композите) јавља се у императиву и са је:

једи Трн, Врт, Врб, И, једи Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, једите

Дj, je”те Бус, јете Трн, јете Вру, Ла, Стр, поеди Ла, поете Ла.



124 Милорад Дешић

О презентској форми једу в. т. 381.

Забиљежио сам у презенту глагола засјести облик засију От, који

је добивен према односу изјести-изију, садјети-cáдију и сл. Биљежио

сам и форму са је: засједу Мок. О овом глаголу и неким другим в. т.

127, напомене бр. 1—4.

б) У западнобосанским ијекавским говорима, као и у књижевном

језику, ђа-и испред љу одређеним ријечима. Ево неких примјера из

западне Босне:

биљ М., два биља М., биљац Трн, Бу, биљаца Дрв, Трн, би

љежили Бр, биљце Вр, Бу, биљци Дрв, Ж, под биљцом Вид, биљ

чину Бу, забиљежи Пер, забиљежијо Буш, обиљежијо М.

Ту долазе и ријечи у којима се рефлекс ђ нашао између два пала

тална консонанта: ђ (настало јотовањем) и љ:

куђиља Трн, куђиљу З, пет неђиљ М., седом неђиљ Вид, не

ђиља Св, Ко, Грд, неђиља Заг, Трн, У, Грд, Об, Буш, Вру, Дj,

Са, неђиље Дрв, Бб, неђиље Вр, С, Вид, Заг, Р, Рм, Са, неђиљо

света! Ж, неђиљбм Трн, С, неђиљу Под, Гр, Врб, понеђиљак Под,

Грд, Гр, У, Буш.

У неким наведеним примјерима из претходне групе и је могло

бити и резултат дисимилације (забиљежи), а у примјерима типа куђиља,

неђиља у питању је контаминација облика куђеља, неђеља и кудиља,

недиља.

Забиљежио сам и понедпљком Ј., као и неколико случајева у којима

је и-- b потпуно редуковано:

недља Ла, Бук, недфа Буш, Бус, неђља И, понедљак Бук, по

неђљак И.

Промјена ђу-и испред љ ограничава се само на одређен број ри

јечи. Чак ни у тим ријечима не спроводи се увијек досљедно:

неђеља Рг, Стр, неђеља Вр, Заг, Л, Ту, Вид, Бас, Мр, С, Бм,

неђеље Врб, неђељом Вр, неђељу Под, Ра, Рд, понеђељак Врб, поне

ђељком Д., РД.

в) У крајишким говорима понекад рефлекс ћ испред ђ даје и:

запдвиђати Шип, запдвиђено П, припдвиђати Тиш, Под, раси

ђала се Дрв, сиђа Трн, По, сиђала Бу, сиђали Тиш, Бас, Дрв,

сиђети Мд.

Ова појава је карактеристична углавном за
југозападнокрајишке

говоре. Међутим, ни у њима није досљедно спроведена:

поćеђећемо мало См, сјеђа Трн, ćеђати Трн, Мок, Стр, Вид, Вр.

г) Промјена ђ-и испред о-л, позната и у књижевном језику,

широко је заступљена у овим говорима. Примјери:

у Бијограду Ст, Бас, Заг, По, Под, Bж, К, Бе, Бијограт Св,

Ст, дијо Рм, Трн, Хр, Ја, старосидијоци Би, старосједијсци Ко;
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зријо Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Ту, Стр, Бус, Са, чоек зријо И,

зријо чдек Бј, зријо гра Ма, зријо парадаис Трн, куpус је већ зријо

Мр, цијо Бус, Трн, цијо дан Пет, Бј,

видијд Врб, Са, Дл, Т, Ма, Бе, Вр, Вид, Под, З, П, Жу,

Бј, Грд, Рм, волијо Дл, Бу, Бр, Св, Bж, Трн, Рм, Р, Бб, Ма, Т.,

Бас, Под, Су, Б, донија Об, Вру, Дј, Бб, Ла, Стр, Бус, Пу, Ту, Ма,

дунијо Трн, З, Бас, Ма, Д, желија Вр, живијо Врт, Тр, Ла, Дрв,

Трн, Наг, Об, Вру, Под, Стр, Ту, Н, живијâ Дј, Бус, живијо К.,

завдлијо Трн, Тиш, задијо Буш, заживијâ С, запдвидијд М., изијд

Трн, Стр, Бус, М., Ра, изнијб Буш, Ј., ијо Ст, Врб, Ч, Грд, Ту,

Са, Стр, Дј, Вру, Об, Трн, Рад, Мд, От, Ја, Буш, Тиш, Вид, К,

Тр, Р, Бј, Рм, Бе, Гр, не ијо Вид, Перу сам назријо ко-тржнце

Трн, наијо се Грд, наијо се Буш, највдлија Дл, Вож, Гр, обдлијо

Рм, Буд, дднија Ма, Ке, Трн, Вид, Л, Н, П, Под, Мр, Су, З, донијо

В, детаријо Ол, Ор, детаријо Су, поujб Гра, Т, Св, Об, Вру, Рад,

Мд, Бр, Дј, Трн, Ту, Тр, Мр, полудијд Буш, понијо Би, поцрнијо

Са, принија Буш, прднијо Ос, сазријд Дj, Ла, Стр, Мр, сазријč

Бус, самлијо Бј, сијо Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Су, Ра, Хр,

Мр, См, Бб, Д., Буш, Ор, Пет, Ва, смијо Бр, Ор, Пет, Рад, Вид,

Наг, Вр, Ј, Су, сријо Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, Пет,

ћијо Вр, Бб, Вид, Тр, Ва, Бј, Мд, З, Жу, Ж, Под, Ми, Хр, С, См,

Б, Д, До, Врб, Пе, Х, Ј, Бр, И., Са, Пт, Гр, М., Рад, Ол, Су, Рд,

Рм, Вж, Пет, Пу, Би, Буш, yujб Рг, Ж, Т, умијо Б, Буш, ćедијо

Трн, М., Стр, Би, ćедијд Ла;

трбу га бдлијо Рм, видијо Ра, изгладнијб Рм, изгдријč Би, Ту,

летија З, млијо См, наживијо се Пе, нанија Пе, обневидијо Гр,

оживијо. У, предија име Вид, сједиjб Грд, Л, Об, Вру, Дј, Бус,

Бас, cºu'о Са, трпијд Жу.

У радном придјеву глагола јести (и композита) јављају се и облици:

једиjб Бр, једиjб Ко, Дј, Бус,

јево Ла, јео Ко, идјево Ла.

Ове форме сам биљежио у сјевернокрајишким говорима.

3) Као и у другим ијекавским говорима, и у крајишким се јављају

морфолошки икавизми у инфинитивној основи глагола VI Стеванови

ћеве врсте:

видила Трн, видило се Мок, видити П, Трн, Об, Т, вдлила

Тр, волиле Дрв, доживили Рд, живило се Трн, Св, живила Наг,

Трн, живили Буд, Стр, Дј, Су, Вру, Са, Ла, Наг, Под, Трн, Ма,

Шип, Об, живити Стр, Дј, Врб, По, Тиш, Гра, Ч, Б, Бус, Бу,

Об, Гр, И, Дл, М., Би, Шип, Ла, Пе, живићеш Мок, летити Ж,

полудити Мок, сједили Трн, Гр, сједити Дј, Об, Груб, Хр, Трн,

Под, стидило се Л, трпити Тр, От, П, Т, шутити Тиш,

проживили Ма, проживило се У, сједила Дј, стидили се Ол,

ćедити Об, Пет.

Ту долазе и примјери у којима је редуковано и:
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видла Трн, Дрв, Наг, видла Мок, Б., Ст, Врб, Шип, Мр,

видли Пу, З, Са, Ма, видло се Мок, видло се Т, ви?ти Трн, Вру,

Бус, Ма, ви“ћемо Буш, ви ћеш Трн, волда Т, Ко, Жу, здра за

бјелда Бас, летли Бр, летдо Жу, поцрљенле дчи Буш, разбол да се

Ту, сjедла Рм, сједла Об, Вру, Бус, сједли Грд, сједли Трн, Буш,

cje“ти Вру, ćедла Трн, Стр, Са, Бус, Лa, ćeđли Ва, ćедли Шип,

če"пи Ла, Бус, Сa.

Знатно је мање облика који мјесто аналошког и имају вокал е с
јотованим претходним сонантом или консонантом:

виђети Мр, Рм, вдљела Трн, Под, вољели Гр, вољети Мд,
у м - »V „- v.

жељела Шип, забдљело ме Наг, побеђећемо См, разбољела се М.,

сиђети Мд.

4) Префикс прђ- понекад даје при-:

Пријдбражења Груб, Пријдбражење Шип,

прима Мањачи, прима намастиру Гра.

Биљежио сам и пре-:

Предбражење Ст.

142. Од других испитивача који су писали о икавизму у ијекав

ским говорима, поменућемо најприје Д. Петровића. Његов материјал о

Змијању углавном се слаже с мојим материјалом: двиста, прамдид,

сикира, о смија, мајур, биљец, недиља, живио, смијо, ијо (поред

јево, једијо), живити, вид“ти, вавик, липо, Придбражење, прима сунцу.

Он каже да није чуо примјере типа сиђети, припдвиђети. То је сасвим

могуће пошто такве случајеве нијесам ни ја забиљежио у области Зми

јања“. Умјесто тих примјера Петровић је записао: ćед“ле (стр. 54),

припдв“дити (51).

У варешком говору је тiur“, а у говору Личког поља чује се:

сиђала, сиђа, ијо“. Проф. А. Пецо је биљежио код јекаваца у западној

Херцеговини: проминила, два гддине, не разумим, звиздан, живит, ди

ца“, а у источној Херцеговини: гријдта, биљац, сиђет, запдвиђели су,

сријо, ијо, вдлила, мисец, доли, прина сунцу“. О икавизмима у ијекав

ским говорима писао је и проф. П. Ивић (Ивић, Дијалектологија, 133).

143. При крају овог разматрања о рефлексима некадашњег вокала

ђ рећи ћемо нешто и о секундарном ђ. Оно се јавља најчешће у секвенци

ир, како у нашим ријечима тако и у страним. Ова секвенца се манифе

стује као јер (ијер), што потврђују сљедећи примјери:

Стране ријечи: колjeрићи Шип, Ст, компјер Стp, Бус, ком

пјери БМ, коштијерати Св, крумпијер Ор, Ко, Вру, крумпијер Об,

Т, крумпијера Ко, крумпијера Вж, крумпијерова златица Т, крум

*** Петровић, Змијање, 53—54, 51.

150 Žuljić, Vareški, 40.

*** Георгијевић, Лички, 141—142.

*** Пецо, Западнохерц., 288, 290.

*** Пецо, ГИХ, 58—59, 39.
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пијером Мд, кумпјер Трн, Пљ, Врб, Рг, Бук, Ту, Дј, Ла, кум

пјера Груб, Х, Трн, Бас, Ке, Рм, Бук, Би, кумпјере Ва, Шип, Ст,

Под, К, Буд, кумпјери Тиш, Ол, Мр, Под, Пу, у кумпјерије Под,

купјер Дрв, Д, купјера Трн, Дрв, Б, купјере Вид, купјери Заг,

Тиш, Дрв, К, В, Д, патијер Дј, Бук, Ва, патијерне лаче Бук,

папјер Рг, Буш, Вру, Ла, Стр, Бус, планијерб Св., талијер Шип,

талијере Вид, Гр, талијери Вид, Под, Вр, Ол, У, Гра, талjeрe

Заг, талјери Дрв, танјер Вру, Дј, Бб, танјера Бб.

Наше ријечи: вддијер Бус, вддјер Трн, Вру, Дј, Ла, Врб, Рг,

Стр, водјера Под, Косјери топ., Трн, Косјерић топ., Трн, жи

вотније намјерница Р, ćердмак Рг, ćеромака Рг.

Знатно рјеђе се чује ир у овим ријечима:

крумпир У, талира Врб.

Иста ова секвенца остаје неизмијењена и у примјерима:

папир Об, Са, Трн, тањир Об, Стр, Са, Трн, сирдмак Груб,

Пр, Пе, Бе, Ј, От, Гра, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, сиромака

Гра, Трн.

Ако бисмо хтјели да објаснимо поријекло промјене ир-јер (ијер),

морали бисмо претпоставити двије могућности: или је у питању фонет

ски процес или, пак, страни утицај. Уз то, у неким случајевима имамо

двоструки суфикс: косbрв и косиро“.

Постоје још неки случајеви у којима имамо секундарно ђ. Тако

сам, на примјер, биљежио:

вјетренар = Ветеринар, Ту; -

подумијенте = темељи, Вр, подумијенте Б, подумјента

Трн (лат. fundamentum, тал. fondamento); ".

насикирају ме Ј, не сикирај се Буш, сикирам се Дл, сикирати

се Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, сикирација Трн (тал. seccare).

О облицима као што су: отидчјева, свањева, ноћијева, затим: миш

љала, мишљати, биће ријечи у Морфологији. -

Најзад, у крајишким говорима се јављају облици: ђетелина, ђета,

ђетлић, у којима почетни слог није имао ђ у прасловенској фази раз

витка већ назал А (в. RЈА под djetelina, djetao, djetlić, и Зтимоло

гическић словарљ русского извика од Макса Фасмера — том I, Москва

1964, под дâтел, датлина). Потврде ће бити наведене у одјељку о јо

товању. -

144. Секундарно ђ биљежили су и други испитивачи. Тако је

Д. Петровић за Змијање навео: компијера, водијера, папијер, да кла

сијера земљу, сjердтиња“. За ову појаву знају други говори: сара

јевски“, варешки“, говор Личког поља“, говор Срба ијекаваца у

*** Стевановић, Источноцрногорски, 27. RЈА, s.v.

*** Петровић, Змијање, 50.

*** Šurmin, Sarajevski, 190.

*** Žuljić, Vareški, 38.

*** Георгијевић, Лички, 147.
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Ливањском пољу,“ а наводе је и А. Пецо за источнохерцеговачки“

и западнохерцеговачки ијекавски говор“ и Вушовић за говор Ник

шићке жупе“. Секундарно ђ помиње и Решетар“.

Закључци о вокализму

145. На основу свега што смо рекли о вокализму западнобосан

ских ијекавских говора може се закључити сљедеће.

1) а) Ови говори имају пет стандардних вокалских фонема (и

вокално р). Артикулација вокала је као и у књижевном језику. Поне

кад сам биљежио отворен односно затворен изговор.

б) Промјена вокала је веома честа. Тако ах-o, e, oхе, а, (оу), у;

ex-а, о, и, и -е, а; ухо, а. У вези с овом појавом треба учинити неко

лико напомена. Прво, промјена вокала нема увијек општекрајишки ка

рактер. Промјена о-оу код глагола пробати, на примјер, није позната

југозападним говорима, као што за уз-а знају само ти говори, а за ус-o

југозападни и западни. Друго, наше ријечи и ријечи страног поријекла

не понашају се једнако. Тако промјене ис-е, и -а важе само за стране

ријечи, а прелаз о у у, једна од
најкарактеристичнијих особина крајиш

ког вокализма, врши се тако да се у одређеним категоријама страних

ријечи потврђује на читавом терену, а у домаћим ријечима уз назални

сонант обично у југозападним и западним крајевима. Треће, замјена

једног вокала другим може да буде зависна и од сусједних гласова. То

потврђује замјена о -у, која се најчешће врши уз назалне сонанте м,

н, њ. Четврто, акценат игра врло важну улогу. Он често чува слог од

промјене, тако да до супституције долази обично у неакцентованим

слоговима. Најизразитији примјер у коме се акцентовани вокал супсти

туише другим вокалом јесте већ помињана промјена оху. Пето, недо

сљедност је основна карактеристика вокалске супституције. У истом

крају, често и у говору исте личности, једна појава може бити једном

реализована, а други пут да изостане. Недосљедност је, мислим, одлика

сваког народног говора. Она, у ствари, представља једну од суштин

ских разлика између народног језика и књижевног. Док у књижевном

језику постоје релативно строга правила, дотле у народном језику имамо

много већу слободу. Због тога не треба изједначавати статичне струк

туре првог са динамичним структурама другог језика.

2) а) Сви вокали могу да се редукују, а најчешће и. Редукција

може бити дјелимична и потпуна. Дјелимична је рјеђа. Поред тога, во

КаЛИ a И е Понекад се своде на 2.

*** Čustović, Livno, 109.

*** Пецо, ГИХ, 60-61.

*** Пецо, Западнохерц., 290.

*** Вушовић, ДИХ, 10.

*** Rešetar, Štok., 73–74.
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б) Губљење вокала је заступљено у ванакценатским позицијама,

како у нашим тако и у страним ријечима, како на почетку тако и у сре

дини ријечи, или на крају. Ова појава није досљедно спроведена, па

има доста одступања, тј. примјера у којима остаје одређени вокал.

в) Вокалске редукције имају често за посљедицу стварање во

калских сонаната. На тај начин послије редукованог у јавља се н, а

послије редукције вокала и добивамо вокализоване сонанте л, љ, н,

њ, као и р. Вокално л је тврдо. Уз то, послије редуковања и настају

консонантске групе посебне артикулације: "т, "т, *ћ, “ћ, “y, "ц.

3) Асимилације и контракције вокалских група заузимају значајно

мјесто у вокализму западнобосанских ијекавских говора. Забиљежио

сам: aa D-ći, aol-a, ao D- б, као их ки, аехе, аеD-a, oеX б, одX д, eo X. д,

еохе, eехе, иих т, уох-б. Даћу неколико напомена о овој појави. Прво,

неке од наведених промјена врше се у свим говорима, а неке само у по

јединим регионима. Тако промјене ае-e, ael-a, eo-б, уос-б имају

општекрајишки карактер, док прелазак ао у а, као и у ки карактерише

само југозападне и западне говоре (и поклапа се углавном с изоглосом

о-у — у нашим ријечима уз м, н, њ), а промјена ео-е забиљежена је

само у једноме мјесту на сјеверозападу Босанске крајине. Друго, аси

милације могу бити прогресивне и регресивне. Треће, асимилационе

промјене могу да се врше у границама једне ријечи (ао -a, aol-б, aе-ê,

eoc-б, уо-б, eo-e), а могу и у сантхију (ael-a, oе-б, као ис-ки). Чет

врто, до вокалских контракција (аa -a, oо себ, ee-e, uи -п, долази

послије редукције х или ј. Пето, недосљедност је такође одлика ових

асимилација и контракција. Манифестује се на више начина. Узимамо

за примјер промјену аоl-б, која се врши у већини крајишких говора.

У источним, сјеверним и централним говорима она се спроводи доста

досљедно, док у западним и југозападним крајевима јавља се напоредо

са промјеном аоl-а. Напоредност може да буде и у границама једног села

(нпр. у Бј, Рм, Хр, С — в. и карту 1), али обично није у говору истих

представника. У ствари, прелазак аоl-д најдосљедније се врши тамо

гдје о не прелази или ријетко прелази у у уз назале м, н, њ (у нашим

ријечима). Међутим, промјена аех-а у сантхију, за коју знају сви кра

јишки говори, не врши се досљедно ни у оквиру истог села, ни у го

вору истог лица, иако фонетски услови остају непромијењени.

4) Покретни вокали су a, e, y.

a) Покретно а се јавља у свим говорима, и то у ген.-ак. једнине и

у дат.-инстр.-лок. множине придјевско-замјеничке промјене и код

прилога. Његова употреба не зависи од сљедеће ријечи, која може

почињати истим оним гласом којим се завршава претходна. Присуство

и одсуство покретног а равноправне су појаве.

б) Покретно е се јавља у дат.-лок. једн. придјевско-замјеничких

ријечи, у инстр. једн. замјеница бн, дно, дна, кд, шта и код прилога.

Појава је забиљежена у свим говорима. Као ни код покретног а, ни

овдје сљедећа ријеч није од значаја (може почињати истим гласом којим

се завршава претходна ријеч). Облици с покретним е равноправни су

9 Српски дијалектолошки зборник
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с облицима без њега. И најзад, покретно е обично долази иза -ом у дат.-

-лок. једнине придјевско-замјеничких ријечи (у неким говорима томе

наставку одговара у извјесним случајевима -ум), а понекад иза -ем.

в) Покретно у имамо у дат.-лок. једнине замјеница наш, сав,

чији, шта, и то у свим говорима. Овом вокалу претходи -ем. Има и

примјера у којима изостаје покретно у .

5) Некадашњи вокал ђ дао је велики број рефлекса.

a) Под силазним акцентом у дугим слоговима рефлекси су: ије,

је, џе. Најчешћа замјена је двoсложно ије (у свим говорима), док је је

рјеђа појава (углавном у западним и југозападним говорима), а џе са

свим ријетко се чује.

б) Под узлазним акцентом у дугим слоговима забиљежени су

рефлекси: ије, је, иé. Најобичније је ије (у свим говорима), а је се чује

углавном у западним и југозападним крајевима (нешто рјеђа појава од

претходне). Ријетко се употребљава џе.

в) У неакцентованим дугим слоговима најчешће је двoсложно ије

(у свим говорима). У нешто рјеђој употреби је рефлекс је (мало чешће

у западним и југозападним крајевима). Још мање се чује ије, а је врло

ријетко.

Видимо да се двoсложном замјеном дугог ђ одликују сви западно

босански ијекавски говори, а да се једносложна замјена јавља углав

ном у западним и југозападним говорима.

г) У кратким слоговима најчешћи је рефлекс у свим говорима је.

д) Западнобосански ијекавски говори знају за екавизме и ика

визме, као и за секундарно ђ.

II.
КОНСОНАНТИЗАМ.

146. У овом поглављу биће ријечи о сонантима и консонантима.

Систем сонаната је као у књижевном језику:

В ј

М Н Н».

JI Љ р

Консонантски систем крајишких говора може се представити

сљедећом сликом:

К II т ћ ч ц

Г б д ђ џ (s)

(ф) ć ш с

5 ж. з

Овдје недостаје фонема х да бисмо имали максималан број кон

сонантских фонема у српскохрватском језику (в. Ивић, Два правца, 169).
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1) Консонант x

147. Овај консонант не постоји у крајишким ијекавским гово

pима. Или се губи или се мјесто њега јављају друге фонеме. Губи се

на почетку, у средини и на крају ријечи.

a) Примјери за губљење х на почетку ријечи:

ајдук Трн, Ко, Ма, ајдук Р, ајдука Б, ајдуке Р, ајдуклук

Б, ајдуци Ра, Буш, Врб, Трн, Ко, Би, Ту, Акија Б, аљина Трн,

Ол, Наг, Бј, у дљина Груб, аљинама С, дљине Вр, Ол, Мок, Бу,

Ко, М., Врб, аљину Тиш, Л, Мр, аљинце Б, Мок, аљинци Бас, С,

аљинчић Трн, афну Вид, С, анџар Вид, Вр, Шип, П, Р, артију Р,

аубицу Бас, с аџами Груб, Ашане Х, Ашани Х, у Ашанима Пт,

Ашанци Ј., пет čктера земље Ка, Ерцеговац Груб, Шип, Н, у Ерце

говини Бас, ВЖ, К, Ерцеговинбм Ра, Ерцегбвци Пљ, Ч, J, иљада

Ж, Су, Ра, Буш, Об, Дj, Ла, Стр, Бус, иљада Ра, Рг, Пе, Б, Гр,

Ј, Ка, Д., Св., Бм, М., Врб, Дл, Буд, Ч, Мд, Ор, Т, Би, Буш, Ту,

Бј, Тр, Трн, Бас, Ж., См, пет иљада Пе, иљадарке Ж., иљадарке

Под, иљаде См, Буд, Рм, Са, От, Ту, иљаду Вр, Тиш, В, Пр, Бас,

Д., Р., Рад, Пет, Вру, иљеда Трн, иљеде Груб, Под, Мок, на иљеде

Дрв, uљеду Буш, Итлер Хр, Итлера Ж, лад Пет, у лад Л, Врб,

ладндба Хр, Вра, у ладу Мр, Ст, Г., Врб, Мд, лат. Рм, у лат Г,

љеба Вр, Рг, Пe, Ca, љебац Ка, љебом Бу, за свдијем љебом Б, жи

вијо от-свом љебу Дрв, љеп Мок, ддник Ж, ддници Трн, дител Мр,

До, Гра, дитела По, Шип, у отелу Трн, диа Трн, Бј, Бе, диу По,

рана Шип, Врт, Буш, Мр, У, Под, Пљ, Б, ране Вр, Н., Рм, Вра,

Пет, К, См, Ту, БМ, рану Вид, Рад, Под, Хр, Рм, Ја, Пет, М.,

растић Вр, Ма, растића Под, до рашћа Л, за рашћом Л, Рват

Шип, Рвата Пе, Рвата Ос, П, Рвацкој Вр, Бб, у Рвацкој Бу, рпу

Ра, Врб, pтењача Рм, ука Жу; „“

ајван Гра, ајдуци Ст, ајку Рм, Ајро Ма, алва Бук, алве Бук,

аљинами Б, аљиница Ке, аљинице Ја, дивна Ч, У, Грд, афне Бр, Ко,

афне Врб, Амдије Са, армуника Р, армунике Ја, грбу Ор, Ерцеговина

Ја, Ерцеговине Рм, Су, М, на Босни и Ерцeгoвини Ту, Ерцегбвци Пет,

иљадарка Рг, пе-шесиљат Тиш, лача Дрв, Бук, лаче Хр, Врб, Грд,

Ја, Бук, Пу, Бр, дđa Бј, са Орватима Ја, дрбз Вру, Стр., дрđз“ Дj,

Бус, Са, дрози Вру, ордзију Вру, ордзима Вру, дрозима Бус, Са,

орозбва Об, Дј, Бус, Са, дрсзови Об, Дј, Бус, Са, сроздвима Об, Дj,

Са, дрбс Об, у дпелима Бр, пред отелом Са, у дипелу Шип, Вр, Бе,

páстик Буш, растића Бук, растићи Буш, растовине Бе, Рвати. И,

Рвацка Гра, Пет, Костајница Рвацке Пет, } Дубицу Би, Ргар

Хр, Ргара Хр, Ргара Хр, рта Буш, Бб, pте Буш, рту Ја, у рпи Пет,

у уку И;

ладни Ке, ладније Рд, ладно Бу, Врб, Буд, Трн, ладндм вддбм

Тиш, растови жир Пр, са жиром растовије Пр, растово кбље Бас,

рвацка власт Рм;

ладна Рг, ладна Ч, растов Са, растови У., растово Ма, ром

Пет:

9%
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ајде Вр, Груб, Вид, П, Г, Гр, Н, Пе, С, Бм, Бј, К, Pм, Ка,

Р, Д., Бе, Хр, От, У, Врб, Мд, Вук, Би, Ко, Пет, Ја, И, Грд, Бб,

Рад, ајмо Трн, Су, Ч, Бас, С., Вид, Пљ, Гр, Врт, Ст, Рг, Ор, Ту,

Буш, Бб, Т, Ос, Бј, дјте С, Врб, Заг, Св, Вид, П, Ка;

öјдуковали См, ити Вид, мени се не ити Ор, лади се Трн, бда Д,

Трн, Бј, Бб, бда Д, Т, Ма, К, М., Св, Хр, Су, бдају Б, Вж, бдајући

Буш, М., бдале Трн, бдали Тр, Трн, Б, бдало Рм, Рг, Т, бдамо Врб,

бдати Врб, Bж, Пр, Трн, Бј, Л, Су, Мр, М., д-де мени Трн, См, д-де

у собу С, дои Ке, Врб, Рм, Ма, Вид, Буд, Св, К, До, доп Су, допмо

М, бдд Врб, Пет, Су, рамље Мд, рамљу Мд, ране се См, ране Бук,

jрант Трн, Бу, Су, Вр, Св, рани се В, ранија Са, Ор, Буш, Ј, ранила

Трн, раним Ст, Би, ранити Наг, ранпш Гра, Су, ранла Т., Бас,

ранти Рг, Ко, Ту, Бу, рKaти Бј, рKне Бј, укну Ке;

дhe Tруб, Вр, Дрв, Тиш, Мок, К, Бас, Шип, Дрв, В, П, Б,

Д, Ка, Пе, Р, Бу, Ке, Ј, Гр, Рм, Бј, Рг, Св., З, Ст, Буд, Трн, Ч,

Врб, Н, ОТ, Дл, Би, Т, И, Рад, Буш, ун пита стално оће ли брзо

аустриска граница Заг, оће ли тдрес смањити се? Рм, бјежи, оће ти

разбити главу Вра, оће ли киша, Милане? Св, и оће Пе, оће ли ти

дбћи? Н, оће ли ко-тебе детати? Буд, дбе П, Д, Су, Ту, Бас, Под,

Рг, С, Ј, оће ли нами дстати куњи? Тиш, оће ли тдбити? Врб, оће

ли ми дати? Рад, днемо Мок, Бј, Буш, Рад, дјемо ли? Г, Рд, оћемо

ли ићи? П, оћемо у рибу? Гра, оћемо ли доживсти? Ко, демо л

днда причати? Рад, оћемо ли ићи? Рад, оћете ви тити? Мок, оћете

и ви ш-нsима? П, оћете ви сутра курузе загртати? Рм, дјете Бб,

Буш, дјеш Ка, Врб, Ја, Под, Ј, Бу, Су, оћеш ли пунијети шта јести?

Вр, оћеш ти у свдјдј кући пећи? Мок, оћеш још бабом егленисати?

Под, оћеш да ти испечем каву? Под, оћеш дcшати? Ке, оћеш крува?

Ке, оћеш ти у српску армију? Ка, оћеш наставити пут? Ј, оћеш да

т кажем? Рм, оћеш ићи на воду? Ја, оћеш ми дбђи? Ма, оћеш јдш

ткати? Ос, оћеш ти ићи? Рад, оћеш ти нас пратити? Т, дбу Вид

Вр, Под, Ж, См, Пе, Х, Св., М., Трн, З, Н, Врб, Пет, Би, Буш,

Бј, Рад, Ма. -

б) Консонант x се губи у средини ријечи:

светбе Аранђела Трн, Бј, Бастаа Вид, Бас, Вр, Бастае Груб,

По, Дрв, са Влашњама По, Вранчова вра топ., По, по вровима Вр,

по вру Заг, Грава Под, из Грава Заг, Дрв, П, Б, Гравац презиме,

Шип, Граво Вид, на Граво Тр, у Граво Трн, Пе, за Граво Под, у

Граву Р, З, Ке, на Граву Тиш, Гравца По, Граова Вр, Мок, граове

Мок, грбта Дрв, Об, Вру, Вж, Дj, Ла, Стр, Трн, Бус, Са, грбта е,

Р, грбте Вид, Врб, Бас, Дубва Груб, Вид, См, Грд, мауна Трн,

Мемет По, до Миоља По, сна Тиш, В., Мр, П, Врб, БМ, Пр, Ч,

Буш, Мд, Рад, снда Тиш, Дрв, С., М., Гр, Буд, Пр, снде Тиш, Мок,

cнао вок., Под, д-стра Бас, Рад, Хр, Б, от-стра Трн, тдга стра!

Жу, од некбеа стра З, на страу Жу;

вра Трн, Ст, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, В, Ми, Рацина вра

топ., Дрв, врови Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, В, Врб, по вровије

К, В, под унијем вром Б, на Црнбм вру топ., Х, на вру Бас, От, Трн,
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Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, гра Трн, Вр, Мр, Под, Рм, Св, Врт, Б,

Врб, Буд, Са, Пу, Ол, Мд, Вж, Ко, Буш, Т, Бук, брез гра Бук,

гредта Ј, Дуови С, Дуови Ке, Пу, ишбе дитац ћери у пđди, у гдсте

Л, иша е у поди Трн, приот Бј, снаи Рм, спап М., спаија Вж, Гр,

Пет, спаије М., спаије М., Бб, И, у том страу Гр;

Аранђела Ко, ардов Трн, ардовић Под, вром Ва, вpу Хр, по

том вру Ст, грдови Ч, мауне Буд, меаничар От, меану Врб, мјеyр

Дj, мјеyр Бус, мјеyри Дј, мјеурови Бус, дра = ораха, Врб, Буш, Ол,

Вру, Стр, Бус, Са, дравина = орахово дрво, Ја, теари Би, са снабм

Бб, снду Врб, Дл, спаија. И, у страу Ос, стреа Об, пот-стргу Об;

врдвније П, врбвно Р, гравска Жу, манита Трн, Пе, њив Вру, на

њивпм кyњима Трн, њиов Буш, Тр, Бас, Д., РМ, Об, њиова По, Вид,

В., Мр, К, Под, БМ, Грд, Бб, њиове Наг, њиови Би, Вид, њиовије

Ч, Буш, Вид, Бј, путом њиовијем Под, њиово Под, В, Рд, Бу;

- њиова Су, њиове Рм, њиови Буш, њиовије Су, с лугаром њиови

јем Бј, њиовбга Вж, њиовој Св, њиовој Рад, по њиовом Су, њиову

Буш, снаина С,
-

вра Вр, Об, Мок, Трн, врли Бас, Трн, По, Об, Вру, Лa,

Мок, Буш, Бус, Дj, Стр, Бр, дбде Наг, дбдп Вид, Дрв, Наг, не

дбди Дрв, додијд Вид, Пр, Ва, додила Вр, Трн, Шип, додиле Дрв,

дбдили Вид, Пр, дбдило Дрв, дбдити Жу, заладло П, изјати Б,

ja = јахао, Шип, јали Врт, јати Б, Пљ, Врб, надијд Шип, Пр,

надили су Дрв, оладијд се Тр, појали Врб, прерант се Дрв, сарант

- Вр, сјати Врб, сјауј Тиш, От, Ма, узjа Трн, Под, ја узjа коња

аор., Су, узјало Ол, узјати Груб, Дрв, узјауј Тиш, узjб Ж, Ол,
- уранити Пр;

м

врло Ми, врб Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, доитила Пер, доранти

Ра, зашти М, залада Ч, манеш К, манла Л, манд Бј, ману Б, на

ранија Бј, наранти Врб, двро Ја, доране се Мд, одранила Пт, дора
нити Рм, одранише Ко, прејб Врб, прела?ти се Буш, прелађиван

Гр, прила Ко, прућу Ке, разладе се Г, сарали Н, сарањена И, сара

њивали Трн, сјао Врб, скра Под, страује Хр, Ос, уапшен Ту,

уранпт Г.

в) Примјери за губљење х на крају ријечи:

вр Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Под, Црни вртоп., Б,

гра С, Бј, З, Пљ, Буд, Трн, Дрв, П, Вр, Мр, Ко, Ма, Бук, Ту, Ја,

У, Ол, Би, Бм, метала сам и гра Трн, кру Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

Са, дра Об, Вру, Бус, Са, Ја, И., Ма, Буш, Врб, Ол, Ч, Са, Ко,

Ту, сирдма Бе, Гр, Шип, стра Вид, Бас, Рм, Ко, трбу Рм;

пдвргни и По, кдлико и је возило? По, ја сам и љева Вр, има

ли гдре? Бас (в. т. 107), било и је Бас, ко ће и покупити? Шип, пре

воде и Ј, срам п било См, љешвé било да су и одвели П, гунте и ку

манди Жу, има и тридесет Мр, има и по двадисет. Под, не треба

и сјетовати Дрв, има и Ма, Т, Бб, Грд, Су, К, ево и Бе, дочеки

вали су и Бу, неколико и рани Р, шесторо и имаде Ке, разбацива и

Пт, одвела и Л, неш пишћерати Рм, како и не би тдштовала Рм,

па-нда ћемо и пуштити Г, напој и Гр, не мереш и коштијерати Св,
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шта и чека да се запосли! Пер, ја сам и гледб Ра, извлачила за руке

Л, уватпи пту З, неће да и убију Н., не трдшп Бј, само и треба

чудо Бј, доведе и Хр, нема и О, имам два вола па и дао у Гламоч.

Врб, раздрма и Ч, виђам и У, слабо и признају От, не би ббк нара

нијо Бј, свежу за коње па поћерају Врб, днда и је доћерало Грд,

èно и Рад, буђе ћу и у њиву Ми, виђај-де и Мд, кад би вагнд Пу, прије

и пушћа Бук, светац и дјечиња! Ва, тукло и Ја, сведем и И, назива

ше и четницима Бб, и тамо и рашћерамо Ту, платијб и Ма, шћера и

До, њи Вр, Заг, Тиш, Вид, Шип, Р, С, Рм, Н, Пљ, Бм, Мд, О,

Хр, Буд, Грд, Ту, Рад, Буш, Пу, Бб, И, Ва, Врб, Об, Вру, Дј, Лa,

Стр, Бус, Трн, за њи Вр, Бас, Под, Бе, Врб, на њи Шип, Об, Стр,

Бус, Трн, на њи Вру, Дј, Ла, Су, Ту, Са, у њпУ, К, Бј, Под, до

њи От, П, Ж, крај њи Рм, за њп Б, међу њи Бб, Буш, Ч, Ту, преда

њи Рад, кдд њи Вж, Т, Бук, уза њи Ту, у њи Бб, бреж-њи Ту;

диви крмака Х, Буд, каква гдведа Рад, мушкт Рм, сами Трн,

суви ногу Би, чвршћи људи Бм;

иша би По, не би се пазаријо Груб, не би ја за пјана чоека ишла

Трн, ја би вољелија мање јести Тиш, мислпш да би ја доша? Трн,

вдлија би се најести Бас, ја не би ишбЈ, ја би њега смакб В, гледам

како би укрб С, ја би га убијд Бе, не би желијо Вр, раније би дошб

П, били ддберб? Мр, ја би гдвор држб Мр, волијо би Под, Бу, Дл,

би Под, Буш, не би ја нућијо Дрв, да би ти се валијо, немам чим

К, ја би млијо См, били чуло? См, имб би ти причати Б, детб би ја

Ка, не би ја дао прста Г, ја би река Гр, ја би се била вратла Св, не

би бијо жив Бм, треба би дтићи Пер, бија Су, не би мдгб Ра, би

ja Pr, не би дао РД, узб би-м крушака С. (в. т. 107), ја би је звала

С, ја би заквалијо Врб, могб би попити Рг, не би знао Буш, Грд,

би познд От, ја би се да убити Бј, ишб би ја Врб, не би ти ја знао

Грд, шта би ја тебе питб2 Рад, би себе заклд Дл, споменд би Бр,

ја би ћела Рад, ја би рекб Ор, ја би волијо Вж, не би ћијо ићи Т,

попијо би Пу, ја би стао Ко, не би знао Бук, не би ја дао Ја, не би

ћијо Ма, ја би се вдлија возити Бб, ја би ддшб Бус, Стр, Вру, Дj,

Ла, Ма, би л ја говориjб? Буш, ја би дошла Трн, ја би ддша Об,

ја би њега леквидирб Жу;

замута се Трн, занесо По, Трн, заста Бас, изиђо Трн, обдље

Заг, дбу Трн, дира Вр, Под, погледну Вр, погдди По, пријеђо Трн,

скокну По, спреми се Вр, узе Ст, Об, Вру, Дј, Ла, Бус, Трн, учи

ни Трн,

бијадо Ж, врати се Вр, Ра, дадо Наг, дбђо Н, Вр, Врб, Мд,

Стр, Об, Дј, Вру, Бус, Ла, Врб, Трн, завати Под, изађо Ке, клеко

Ж, нађо Бј, Шип, РД, обазра се Под, дбу се Мр, до Врб, Рг, Наг,

отвори Вр, пита Под, пођо Шип, помоли се Б, пуко Ж, пушти По,

реко Бу, Гр, сједо Ж, стадо Пе, трену Ж, умpија Мок, уради Пљ,

утеко Пљ, Л, По, учи Вр, учину Бе;

дирну Су, зграби Бј, метну Врт, дета Св, Су, дитра Хр, по

вика Л., погледа Л, Ту, погуби Хр, позна Л, познадо Су, Л, показа

Б, почасти Гр, поче С, Врб, реко: „Шта пуцају?“ Рм, реко: „Кршна

цура“ С, Ајк врагу, реко Трн, скидо Л, уста Св, БМ, Под, чу Рм;
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извади Врб, ишчупа Би, падо Бб, не пита Бб, подера Ту, посла

Буш, потеко Ту, реко: „Води себи“ Рад, реко: „Виче командар“. Ту,

реко: „Илија, убићу те“ Буш, скину Врб, скочи Ту, Дл, уљего

Рад, Би, устадо Врб;

навр капе Трн, навр брда Х, навр главе Буш, нама Вид, Трн,

Б, Буд, Бас, Дрв, Хр, См, Ст, P, Pм, От, Су, Ј, Св., Гр, Вж, М.,

Ко, С, Буш, Бб, Бук, Ма, Ту, Врб, Бј, Рад, дома Тр, Пр, Шип,

Под, О, См, С, Н, Ке, Р, Су, Л, З, Са, Пет, Ол, Дл, Т, Ва, Ту,

Буш, повр Кнежевића Дрв, повр кољена Р, повр снијега Су, повр те

стране З, повр тије страна Хр, свр мене Тиш, Хр, свр њега В, свр

тебе См, свp Граба топ., Мр, свp нас Под, сврбециклина Бе, свp дру

гдк Под, увр њи Шип, увр села З, увр стдла Буш, ума О;

завр страве См, извр Доњег Рибника Рд, навр Брине топ., Вр,

одвр поља до удну Пет, повр гаја Рм.

Овдје долазе и множински облици именица, са секвенцом ије и

с наставком а, као и множински облици придјевско-замјеничке промјене

са секвенцом ије. О њима ће бити ријечи у Морфологији.

148. Напоменућу и то да се понекад чује х, али само у узвицима:

хеј, домаћине! Буш, ха, ти си муј синдвац Трн, хеј! К, ух!

В, Рад, Ма.

С обзиром на то да узвици и нијесу праве ријечи и да се у њима

х изговара ријетко и карактерише се веома слабом артикулацијом, оста

ћемо и даље при тврдњи да у крајишким ијекавским говорима нема

. консонанта х.

149. Секвенца хв даје у овим говорима најчешће в (изузетно кв).

Мало има потврда за хва-ф, о чему ће бити ријечи у одјељку о консо

нанту ф.

Примјери за хва-в:

вала Тр, Тиш, Трн, Су, Пљ, Б, Вид, Рад, вале се К, валп

се Вр, Трн, валијо се К, не валим се Дл, вата Заг, Рм, М., Р, ватај

З, ватајте Бас, ватају Вр, Б, ватали Тр, Хр, ватало Тр, ватачину

Заг, ваташ Трн, З, вати се Хр, ватијб се Мд, ватим се Ту, до

вати К, доватијб Бе, доватиле Мок, доватити Тиш, доваћала

Вид, завати Под, надваћају се Ту, обуватити Бу, поватају По,

Св, повaтaли Св, Са, Грд, поватало Гр, поватам Т, повaтaти Мд,

пдватаће Ту, поватб Б, не привати се Ст, приватијд Мок, прива

тијд се Тр, приватиле Дрв, приватити Заг, не сваћам М, не сва

ћаш М., сваћаш Дл, увате Ка, Ва, Ту, Врб, Трн, Св., Су, уватл По,

Ту, увати се Под, увати С, уватим се Б, уватити Пу, Под, Вр,

Врб, уватиће Пр, уватиш Р, З, уватише Оp;

уватијб Груб, М., Pм, Рг, Трн, Об, Вру, Стр., уватијб Дj,

Лa, Бус, уватила Бас, уватиле Р., уватимо Буш, уватда Бј, уватле

Врб, уватли Ту, увати Врб, Грд, уватло От;
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кава Под, Бе, М., Б, кава Грд, Бб, по кавана 3, каве Трн, Дрв,

Пет, Бр, кавена Св, кавењаке Под, кавеџије Буш, с кавом Бе, каву

Трн, Мок, Шип, Ке, Бе, Гр, М., Са, Т, От, У.

150. Већ је речено да се х замјењује другим фонемама. То су обич

но сонанти в, ј и консонант к, а изузетно и ф.

а) Замјена сонантом в.

бува Врб, И, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, бувама Трн,

Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, буву Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

глува дбба Ч, дуван Ол, Вид, Под, Д, У, Гр, Буд, Ко, Буш, дувана

Св, Буш, Пет, М, Хр, Бб, на дувану Бу, закувато Ор, крув Т,

Пе, Дрв, М., К, Дл, Ч, Д, Об, Л, узимам све, па и крув М, крува

Груб, Пр, Вид, Бас, Бе, Ј, Под, Pм, Ке, С, Р, Б, Гр, Св., Ра, М.,

Бм, Рг, Л, Ст, Буд, Врб, Дл, Мд, Бо, До, Ос, Ту, Ма, Би, Пет,

Т, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, крувове Бр, крувом Л, Бук,

с крувом Св, за крувом Гра, кува Врб, Ч, кувају Под, С, кували

Врб, кувар Вид, Буш, куварију Буш, кувати Тиш, у кувињи Тиш,

кувињу Тр, кувб М, мавала Трн, мува Ј, Буш, мува См, Буш, муве

Буш, Трн, некуванб Рад, тица првуће Тр, прдпува Буш, скува Рг,

скувам Врт, скувано Мок, сдва Ж, сдве Трн, И, сдве Су, сувдбурица

Бб, сувота От, ува Врб, Ва, укува Т, Ко, укувати Ту, чова Пет,

у чови Ра, чову Ра;

öћув Ва, дува Трн, Врб, с дјувом Ва, скувата Ко, стрева

Трн, Вру, От, Дј, Бус, Са, стреве От, См, стреву Вру, Дј, Бус,

пот-стреву Мр, по-стреву Трн, сув Рг, Об, Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, Трн, сува Трн, Врб, суви Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн,

сувије Ко, по сувијема Мд., сувља Ми, сувља Св, Об, Вру, Дј, Лa,

Стр, Бус, Трн, сувб Дрв, сув-сува Ст, нема ћува вјетра Мр.

б) Замјена сонантом ј:

Бастаја Пе, Биjаћ От, Под, Бј, Хр, Рг, Грд, Бијаћа По, Рм,

Х, Бе, Гр, Врт, Бб, Бј, Бијаћу Ст, Грд, Ч, у Бијаћу Трн, Ос, В.,

К, Ст, Хр, Г, Ор, дијање Тиш, Трн, Наг, дијати Мд, Ко, Би,

јефта Рг, Врб, сваке јефте Врб, јефту дана Л, кајам К, маћија Бас,

Пт, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, маћију Н., Мијаило Рм,

Гр, Вж, мијеви Вру, мијови ковачки Мок, мијови Трн, Об, Дj, Стр.,

Бус, Са, мијур Ј, Трн, Об, Стр, Са, мијурић Под, мијурови Трн,

Об, Стр, Мјаила Наг, Буш, Мјаило По, Мр, Су, И., Буш, Мјаи

лова Под, Мјаиловића Вид, њијев Дј, Ла, Стр, Бус, њијев Са, њи

јев“ Трн, њијов Ва, њијова Бук, њијови Ма, њијову Са, њијови Ма,

њијову Са, плеј Ва, Бб, на плеју Бб, снајо вок., Трн, Ш, снају И,

стреја Ла, Стр, стреју Ла, пот-стреју Стр.

в) Није мали број примјера у којима се х супституише консонан

ТОМ К:

алкокола Тр, Бикаћа П, ваздук Врт, Вркбвна штаб Бас,

Вркбвну куманду Шип, Грaкoва Мок, Шип, Ш, Граково Бас, Пр,

Ж, у Гракову П, Ж, јакаћи куњ Вид, Керцеговину Мок, дрден за
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крабрcст. Жу, кране Вид, Мок, Мр, кукињу Трн, Микаила Ту,

Микаило вок., Са, Микаило Ј., Св, пардкија Жу, У, пардкије Заг,

пардкију Вр, Гр, прекрану Вр, Бас, Дрв, прекрањуе се Вид, прикот.

Врт, сирдмак Груб, Пр, Пе, Бе, От, Ј, Гра, Об, Вру, Дј, Ла, Стр.,

Трн, Бус, сиромака Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, Ту, Т, сиро

мака Гра, сиромаке Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, сиромаци Жу,

Пе, Бе, Н, Дл, Ор, Вук, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, текничар

По, Дл, Чекословаци Тр, Чекослдвачка Ја, ćердмак Рг, ćеромака Рг.

Консонант к сам биљежио и у ријечима Крист и Кристос:

мајко Криста бога Бј, Кристе боже! вок., Бас, Грд, Крис

тдса Бј. -

Само изузетно се група хв јавља као кв:

заквалијо Врб.

И најзад, у облицима глагола дрхтати сачуване су старе групе

кт, кћ: - -

дpктати Об, Дj, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, дркте Св, дрктим

Дј, Наг, Пет, дрктити Вру, дркће Вр, Под, дркћем Наг, Об, Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, дркћу Хр, Рг, Вж.

г) Мјесто х врло ријетко се јавља ф:

куфиња Трн, у куфињи Трн, куфињу Вр.

151. Губљење х из већег дијела штокавских говора везује се за

период који почиње од краја 16. вијека, а завршава се у 18. вијеку“.

Видјели смо да се х губи и у западнобосанским ијекавским говорима,

чији су представници поријеклом из Херцеговине, одакле су се почели

исељавати још крајем 15. вијека. Одмах да напоменемо да се станов

ништво исељавало из Херцеговине у Далмацију и Лику, а одатле у за

падну Босну, у више махова, у више миграционих таласа. Како сад

утврдити вријеме губљења х у говору западнобосанских ијекаваца?

Ако прихватимо горњу констатацију да се х почело губити крајем 16.

вијека, онда бисмо морали претпоставити да су први исељеници из

Херцеговине носили тај глас у своме говору. Шта се с њим послије до

годило? Вјероватно је нестало под утицајем каснијих, јачих миграционих

струја, које су такође долазиле из Херцеговине, али из чијега језика је

х почело да се губи. Међутим, крајишки говори могу да нас упуте и на

једну другу претпоставку. Наиме, процес губљења консонанта х могао

је бити започет у матичној области, Херцеговини, и прије краја 16. ви

јека, можда већ крајем 15. в. У крајишким говорима има доста оста

така старе деклинације, што значи да у вријеме сеоба Крајишника није

био довршен процес једначења дат., инстр. и лок. множине, али има

довољно потврда и за изједначене ове падеже, што значи да се финално

х у лок. множине почело губити прије него што су преци данашњих

Крајишника напустили Херцеговину. Послије су миграционе струје

разнијеле ову појаву, с осталим појавама, у разне крајеве, у којима је

*** Белић, Фонетика, 106; Белић, Периодизација, 11.
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доцније фонема х потпуно нестала. Ова претпоставка биће потврђена

или одбачена онда кад будемо много боље познавали стање у нашем

језику током 15. и 16. в.

152. Пошто је ишчезавање консонанта х карактеристично за ве

ћину штокавских говора, нема потребе да сваки говор посебно поми

немо. Једино ћемо рећи да супституција х другим фонемама није иста,

не обухвата исте примјере у свим говорима. Навешћемо, ради поре

ђења, неколико случајева.

Најприје Змијање. Петровићев материјал се слаже добрим дије

лом с мојим, што је и разумљиво кад се зна да је и змијањски говор

западнобосански и ијекавски, и да ја такође наводим примјере са Зми

јања. Петровић је забиљежио замјену консонанта х гласовима: в (врте,

крува, страва, крув), ј (от плеја, стреја, маћ”ја, снаје, њијовоме, у Би

јаћу, плеј), к (Кристос, ктио, крабрт, крана, сиромака, гријеке,

сирдмак), ф (фаљ“не, прифод, уфо, куфала, пуф). Осим тога, он је заби

љежио као ријетку појаву прелазак х у к у аористу (преговарак) и у ген.

пл. именице шарак, чак и хо-г (њигови, њигова, сирдмаг, пуг). Овакве

облике са к и г нијесам чуо ни у змијањском ни у осталим говорима за

падне Босне. Најзад, Петровић говори о судбини групе хв, која се своди

на ф (фала, фати се) и в (вала, не вата), а међу претходним примјерима

за промјену ха-к помиње и кв: закваљ“је“.

У ливањском говору код Срба ијекаваца има: krana, Grakovo“,

а у источнохерцеговачком је проф. Асим Пецо биљежио: бува, снава,

чова, њијове, Мијајло, дадок, док, здравијек, ја биг, твдјиjeг, фала,

фатали, привати, вала“ (в. и Пецо, Централнохерц., 305—309, као

и А. Пецо, Један актуелан проблем наше фонетике (изговор и писање

фонеме х), Наш Језик, н.с., књ. ХVIII, 201—219). Промјене хо-к и

х-г нарочито су карактеристичне за црногорске говоре, говор Ник

шићке жупе“ и говор Пиве“.

2) Консонант ф

153. Насупрот консонанту х, који је ишчезао из крајишких го

вора, без трага или је замијењен другим фонемама, консонант ф се чува

или се замјењује другим гласовима.

a) Примјери у којима се ф чува:

јефту дана Л, кифле Под, на куференци Заг, Бас, куференцију

Вр, Ч, лифт Ка, луфта Дрв, Буш, офанзиву Под, офензива Рм, Су,

Ту, официрски Под, плафуна Трн, по плафуну Трн, професур Ж,

тифус Рм, Н., Са, Ол, Бб, у фабрики Вр, фалт Х., Ту, фамилија Вр,

*** Петровић, Змијање, 63–65.

*** Čustović, Livno, 110.

187 Пецо, ГИХ, 68—79.

*** Вушовић, ДИХ, 19.

*** Вуковић, П.Д., 35.
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Ос, Мд, Буш, фамилије Рм, Т, три фата См, фашизму Ж, Ферди

нант К, преко ферија Трн, фин Д, Пе, Буш, фина Рд, фине Пт,

фино Ва, Ма, Буш, фирма Св, Буд, фирми БМ, Француза Су, са

Французом Св, Французу Су, Фрању Заг, К, фрднт Рм, фрднту

Су, Бр, фрунт Вр, Тиш, Ч, фрунту До, шдфер Вр, Под, В, Трн,

Об, Дj, Ла, Стр, Бус, Би, шофера Дрв;

у бифеима Бр, јефта Рг, Врб, сваке јефте Врб, куфаренцију

Са, дфарба се Мд, офензиве Рм, официр Ч, Ва, оформија се Ст,

профисур Врб, униформу Ор, по фабрика Ва, фаврика Буд, не фалт

Рг, фамилт Ту, фамилију Бр, фашисти Бр, фашистима Бр, с ферија

От, фес Пет, фесбва Пет, фесове Пет, Ја, фину У, у фирми Ол, фд

ipинти Ол, фрај Ор, Буш, Французи Са, Француску Гра, фрднта

Pм, фртаљ Ва, Чифути Вук, шеф Бо, шефа Ол, Буш, шофери От;

официра Буш, официре Ор, профект = перфектно, И, прд

фисура Ја, расформирали И, рафал. Ту, фaерцак = упаљач, И, фа

шисте Ту, фебровара Ма, фебрувара Буш, у фебрувару Бб, филим

Ја, фина Буш, фине Ту, фине Ма, флаше И, форинту Ја, фртаља

Рад, фруштук. Ту, шкаф Ла.

Консонант ф сам забиљежио и у узвику уф! Грд.

б) Умјесто ф врло често се јавља сонант в:

вабрике Заг, Вид, ваврични Тр, варуна Вид, Дрв, вашизам

Вр, вилџана Трн, Грд, Bж, вирма Заг, у впрми Заг, у старој вирми

Вид, вицир Тр, Под, воринти Вид, воринта Вр, Бас, Б., М., Вран

цузи Тр, у Вранцуској Заг, Врању Вид, вртаљ. Вид, Ка, Дл, Мр,

Шип, Дрв, у ддбору врунтовскбм Заг, вучију Вр, дварбала Трн,

овицир Дрв, Дл, Тиш, Ра, Б, См, Бј, овицири По, Вр, М., треви

Дрв, Бј, Врб, Трн, Грд, Ол, тревијо Вид, Трн, Тривун Заг, Ту,

Тривуна Дрв, увам се Тиш, Хр;

вајде Шип, Б, вакини Шип, у вебруару Мок, Вердинант Шип,

вилџане Наг, винанција Мок, винџан Рг, вискултуру Бас, влашицу

Трн, Вранцуску Шип, Врањо Шип, П, Вра, Св, Ра, курузе врешке

Трн, врешко месо Дрв, вpуштиковали Под, вучија Трн, најваније

Под, овензиве Мр, Мок, потревши Дрв, прдвисури Бас, разворми

рала се Ст, развдрмирано Дрв, тревија се Вр, травити се Трн, Су,

светбк Триве Наг, Тривуне Вр, штовни капут Трн,

вабрика Б, вабричне Б, вали Бу, Св, вамплије Ст, вамплије

Под, вамплију П, В, Врт, вантезирб Ж, варуница Ж, Вердинант

Пљ, на двđј верт Гр, вилџан Ке, вино К, Вранцуска Под, вранцуска

Под, Врања Пр, Л, Ор, М, Вра, под Врањином рукбм Ра, врунта

Под, у вучија Б, кувер Ж, кувера Бе, куверенцију Б, развормирали

П, реверент Б, на телевуну Под, тивус Ж, тревили Рм, тревише

Трн, Травуне вок., Дрв, не ува се Мр, не увајте се Рм, не увам

се Мр, не увам Ка, Чивуткиње Под,

ваврика Вж, вамплија От, визички Ма, вилџани Би, вдpинте

М, вдpинта Вр, Вдчу Пљ, врај Бе, Вранцуске Рад, вришкб месо

Ст, три вртаља Трн, на врунти Вж, вруну У, нуваке Р, ованзиве
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П, овицира Бј, травити Грд, тргвишмо Ва, Дола Траванова Ж,

Триво И, Чивут Пет.
*.

в) Забиљежио сам и замјену консонанта ф консонантом п:

Вакуп Вр, Кулен-Вакуп Ж, Горња Вакуп Рг, Вакупа Бј, Бас,

Груб, Кулен-Вакупа Шип, у Вакупу Врт, Ст, у Вакупу Тиш, Дрв,

Ст, у Кулен-Вакупу П, Ст, грамотбн Под, мејтет Грд, Пилипов

Вр, Пилиповић Груб, Хр, Пилиповића Д, Врт, католички пратор

Бас, прешак купус Трн, сдира Л, Врб, Грд, сдпре Л, сдиру Ја, на

сопру Л, Трипун-дан Буш, шерап Трн, шкап Об, Вру, Дј, Са,Трн,

Стр, Бус, шкапић Ми, у шкапу См.
- -

154. Већ је речено да секвенца хв понекад даје ф. Примјери су:

пдфалу Бм, уфати Гра, фала Вр, Врб, Гр, Су, Пу, фалија се

Т, фатови дрва Буш, на тијем фатовма Буш,

кафана Буш, у кафани Т, кафану С, Буш, кафу Буш.

Забиљежио сам и неколико примјера у којима се сонант в десо

норизује на крају ријечи и добива се ф, в”:
-

глуф Дрв, еф два Тиш, круф Трн, љесков“ Дј, капут нуф

Бј, његов“ Трн, њијев“ Трн, растов“. У, ја га саф Под.

О промјени ва-ф, в" в. и т. 210 (напомене а, б).

У ријетким случајевима сонант в даје ф послије асимилације по

звучности у секвенци вт:

јефтине С, јефтино Б, Трн.

О промјени ха-ф било је ријечи у т. 150 (напомена г).

155. Из досадашњег излагања јасно се види да се ф не понаша

као х. Заједничко им је то што се оба могу замјењивати другим фонема

ма, а разликују се у томе што се х губи без трага, а ф се у одређеним

ријечима чува. Из наведених примјера се види да се ф чува најчешће у

ријечима које су у наш језик дошле у новије вријеме из савремених за

падноевропских језика (њемачки, италијански, француски).

156. О судбини консонанта ф писали су и други проучаваоци нашег

језика, посебно дијалектолози. Тако је за Змијање Петровић навео

примјере у којима је ф очувано: фино, сдфре, јефту, фртаљ. Помиње и

промјену ф-в: влаше, вуруне, дварба, као и фа-п: сопра, сдаре, Мустата,

ошарапи. По њему, ријетко се јављају облици у којима и, во-ф: калуфа,

фaљант биљови, а скоро обични су облици императива глагола правити,

набавити: прафте, набафте, гдје долази до асимилације по звучности“.

Католици западне Херцеговине изговарају тмјесто ф (Пилип,

пратар, вакуп), али још чешће в (вртаљ, вала)“. Промјена фа-п поз

ната је и говору Јајца“, а такође и у варешком“. У источној Херцего

*** Петровић, Змијање, 67–68.

*** Пецо, Централнохерц., 302.

*** Павловић, Јајце, 109.

*** Žuljić, Vareški, 258.
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вини чува се ф: фамилија, фабрика, фењер, али има и замјене сонантом

в: вамилија, вењер, и врло ријетко консонантом п: пратар (поред фра

тар)“. О фонеми ф детаљније је расправљао проф. А. Пецо у своме

раду о централнохерцеговачком говору (Пецо, Централнохерц., 305—

—309). Ту он судбину консонанта ф везује за судбину консонанта x.

3) Сонант в

157. Овај сонант нема увијек стабилну артикулацију. У међу

вокалском положају артикулација може да ослаби:

здра“o! Рад, Са“о Ту, сла у Грд.

Редукција може бити потпуна:

кау Врб, Стеука Вр, Трн, Стеукин Трн.

Наравно, бројнији су примјери у којима остаје в.

главу Вра, Заг, Вид, главуpину Мок, здраво Ра, каву Трн,

Наг, Мок, Под, Ке, Бе, Т, Са, Гр, М, У, От, краву Вид, Врб, Ј,

Св, М., Буд, Вр, Мр, Гра, Саво Ја, Бб, тавуpину Мок.

158. До губљења сонанта в долази у разним секвенцама, сонант

ским и сонантско-консонантским.

а) вј (<вb) -ј:

ваје По, Тр, Заг, Вид, П, Трн, В., Ма, Д, Об, Б, P, Bж, Pм,

Н., Гр, Бј, Буд, М., Рг, Врт, Бб, Рад, вајек. Вид, Под, Дрв, См,

Б, Д, Ј, Рд, Су, Вж.

Иста промјена је извршена и у облицима именице човјек, гдје је

ј редуковано у међувокалском положају:

чдек Вр, Груб, Тр, Тиш, Вид, Бу, Гр, Г, Пт, Р, Св., Ор,

См, К, П, Б, Бм, Бј, Пер, Ра, Рг, Н, Хр, Ст, Ми, Са, Ч., Грд, Гра,

Дл, Мд, Бр, Вж, Т, Бук, Пет, Ту, Ја, И., Буш, Рад, чоека Пу,

Ко, Бб, Грд, Ту, Заг, Жу, Трн, Тр, Р., Рд, Пљ, Св, Врб, От, Ч,

Буд, Пет, иш-чоека Буш, с неквијем чоеком Вр, чоеку Бас, П, Под,

Са, Ја, Пу, чоече вок., Ж, Бр, М., Са, Бј, Рад.

Прелазак вј у јније досљедно спроведен, па имамо примјере:

вавје Заг, Трн, Бас, См, Мок, П, Бј, Ст, Бе, Р, Ј, Грд, М.,

Гр, Рм, Буш, Буд, Рг, Врт, Об, Вру, вавјек Трн, Бу, П, Мок, Ка,

Гр, Бм, М., Рг, Врб, Бј, Л, Са, Гра, Бб, Дj, Стр., Бус, Трн, за

вавјек М.,

вјере Су, вјеровало Пр, вјеровати Бас, вјеруј Трн, вјетрови Гр.

б) двј (<двђ)-дја»ђ:

међед Вж, међед“ До, међеда Груб, Буд, Б, М., међеда В, М.,

Бо, међеде акуз. пл., Са, међеди М., Буш, на Међедијем брду топ.,

-----

*** Пецо, ГИХ, 79–81.
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У, Међеђе брдо топ., От, међеђо месо От, међеђд сало Трн, у Међе

ђој долини топ., Под, међеђу кућу Под, међет Тиш, Трн, Ст,

РГ, Бј.

Овдје је двј било у медијалном положају. У иницијалном се чува:

двјеста Трн, Вр, Ту, Дј, Ла, Бус, Сa.

в) вој (<вдb) - дје-ђ:

бђе Вр, Заг, К, П, Вид, Тиш, См, Б, Pм, Д, Р, Пљ, Гр, Св,

Врт, Бј, С, Бм, Ст, Врб, Мд, М., Бб, Ма, Об, Трн, буђека Вид,

Бу, Наг, Р, Пт, Ј, Врб, Б, Рм, Ч, От, Мд, Пет, И., Буш, бјека

Заг, Ж, Пр, бјекаре Вр, Заг, К, Ж, Тиш, П, Б, Бу, Р, Врб, Ст,

Ј, Са, Ос, бјекаре Буш, буђкаре С.

г) свј (<свђ)-сјх ć:

поćеддчити Св, сјетовала Р, сјетовати Дрв, сјетуе Наг,

ćетовати Наг.

Секвенца свје чува се у примјерима:

посвједочити Ј, свједок Буш, свједока Дл, И.

д) свла- сл., звла-зл:

слачи се Трн, слачиш Вр, излачити Вр, Мр.

Нема промјене:

свлачи се К, извлачи Ту, извлачили Ту, извлачити Бј.

ђ) вља-ле:

забаља се М, забаљају се Ч, забаљали се З, забаљам се Ва,

забаљати К, набаљач Рад, набаљати Ј, наздраља Мок, напраљено

Под, настаља се Бр, попраља Трн, попраљач Дрв, постаљају

Заг, пребаљали се Рм, пристаља Дрв, састаљати Тиш, упраља

Под, устаљају По; краљача Трн, Об, Са, краљачу Под, Пр,

црљив Трн, Црљивица Под.

Највећи број примјера односи се на глаголе на -ављати и на име

нице изведене од њих. Наравно, ни код њих није ова промјена досљедно

спроведена:

забављати се Ке, заборављали Бб, забдрављам Бј, наздравља

Трн, детавља Трн, поздрављати Ж, поправљати Пе, Мд, пре

бављали се Рм, растављамо се Рад, састављати Ор, управља Р., Рм,

управљају Вид, Вж, управљам Шип.

Прелазак вљ у љ у облицима придјева црвен, познат у нашем је

зику од 14. вијека (в. RЈА, под сrljen), налазимо и у овим говорима:

црљен Ла, црљена Ла, Трн, црљена Ла, црљена порција Ж, у

чарапа е, и црљена му капа Мр, црљени лунац Мок, црљени појас

С, има и зеленије и црљеније Под.

Ипак, облик црвен је чешћи:

црвен Об, Вру, Дј, Стр, Бус, Са, Трн, црвена Об, Вру, Дj,

Стр, Бус, Са, Трн, црвена Об, Вру, Дј, Стр, Бус, Трн, црвена ра

кетла Бас, црвене капе З, Ст, црвент мрави Рад, Црвени крст. Ту,
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црвент појасови Под, појас црвени З, Црвендга крста Бј, преко

Црвендга крижа Хр.

Разлика у фреквенцији и ширини употребе долази још више до

изражаја кад се упореде облици црљенкаст и црвенкаст. Док се црљен

каст Ла јавља само једном, дотле црвенкаст покрива знатно ширу

територију:

црвенкаст Об, Вру, Дј, Бус, Са, Трн, црвенкаст Стр.

е) вдxд:

ддален Тиш, Вид, ддален Наг, Вр, одален Дрв.

Овај прилог се јавља и са секвенцом вд:

двдален Наг, РМ, Н, Рг, До, овдален Пе, Бук, Грд, двдален

Рм, Бј, Ос, Врб, двдален Буш.

ж) Једном сам забиљежио промјену ство-сто:

учестовала Ж.

Ако анализирамо примјере у наведеним секвенцама, доћи ћемо

до закључка да до губљења сонанта в долази онда кад се у сусједству,

ближем или даљем, налазе сонантиј, л, љ, в. Ова дисимилација најчешће

се врши у унутрашњости ријечи.

159. Крајишки говори знају и за секундарно в. Оно се јавља у

вокалским групама и служи за укидање зијева. Било је већ ријечи о

таквим случајевима: браво, даво (т. 86), каво (т. 83), довево, весево (т.

102), изуво (т. 111). Додаћемо томе још неколико примјера:

двуша Вр, јавукала Трн, Са, јавукала Ла, јавуче Дj, Лa,

кавура Гр,

депбва Бб, тратоваре Дрв, фебровара Ма;

у јанувару Трн, ногува Дj, Ла, Стр, Бус, Врб, Ту, рукува

Врб, Ла, Стр, Бус, фебрувара Буш, у фебрувару Бб;

куве Об, купуве Об.

Секундарно в не јавља се обавезно у наведеним примјерима, па

ИМаМО .

јануара Бј, јаукала Об, Вру, јаукала Дј, Стр, Бус, јауче

Об, Трн, Вру, Са, јауче Стр, Бус, куе Трн.

О сонанту в као замјенику консонаната х и ф било је ријечи у прет

ходном излагању (в. т. 150, а, као и 153, б). Помињана је и промјена

в-ф десонсоризацијом и асимилацијом по звучности (т. 154).

160. У дијалектолошкој литератури доста је писано о сонанту

в. Поменућемо само неколика рада. За змијањски говор Петровић је

прикупио материјал сличан мојем: међед, међед“ya, cjegдци, осједдч“ли,

чдека, стаља, дпраља се, ваек, ваéк, паво, јево, чуво, јанувар, јавукнут.

Забиљежио је, међутим, и неке случајеве којих нема у моме материјалу:

гджђа, гдздено, гдздент плуг (нешто рјеђе: гвожђе, гвджђа), исцјетало,

јевер“ua, брнара, кочка, са су чељад устала“.

*** Петровић, Змијање, 66—67.
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У источнохерцеговачком је забиљежено: авуто, фебрувара, чуво,

јеверица, здрао, забаљат, краљача, одале, међед“, а у Никшићкој жупи

здрао и промјена вљ -љ“.

4) Сонант ј

161. У нашим народним говорима, у нашем језику уопште, сонант

ј нема увијек исту артикулацију. Нешто слично је и у овим говорима.

У њима артикулација овог сонанта зависи од природе сусједних гласова

и од положаја који ј заузима у ријечи. Из наредног излагања ћемо ви

дјети који сусједни гласови утичу на ј тако да му ослаби артикулација

или да се потпуно редукује, као и то да ли има разлике у изговору ј

на почетку, у средини и на крају ријечи.

162. У иницијалном положају јce apтикулише потпуно нормално

и нема потребе да се за то наводе примјери. Оно што овдје треба истаћи,

јесте то да се тај глас понекад губи на почетку ријечи. То бива у обли

цима броја (неодређене замјенице) један и у облицима глагола јесам.

a) Најприје примјери за облик један:

едан Трн, Бј, Тр, Наг, Дрв, Бас, едан малт бијо По, едан

му бијо неспособан Тиш, едан синдвац бијо Тиш, бандшту едан вок..,

Тиш, стра едан! Вид, едан ми је брат дета Вид, дета ми едан

нарушњак Трн, бијо едан на Тичеву Мок, цијелд село едан празник

слави Мок, у Макспћа по едан вб Под, едан дан ун мени косија Под,

едан промулијо главу Наг, едан д-другдга Ж, бијаде едан Мјаило Мр,

едан испарат изађе Мр, едан Радак пјева Пр, едан дбђе Пр, едан

пдмиља слике Под,јди едан К, ја ишб у едан варош См, едан Далма

тинац Б, едан прави кућу Д, едан клатац Ке, изуе едан дланак Трн,

едан за другиjeм Бј, има два сина: едан учи за машин-бравара Бј,

едан колега муј З, пригониш гдан другоме З, едан по едан Хр, ко

лега мој и још едан Рад, бијо само едан Турчин Рад, едан д-другога

Бј, едан учитељ Бј, едан или два попа буду Бј, едан што гдведа чу

ва Бј, брат едан стричевић Грд, едан је у војсци Вр;

бн је имбедан десет-једанез-гддина Рад, вдба има едан три

фртаља дулума Рад, путовали едан два сата Трн, нијесам доша

дöктуру него едан пут По, ја едан пут наљега Вид, едан пут Шип,

ун је долазија едан пут Под, све до едан пут Дрв,

гдна Трн, Вид, З, една гддина По, една е била удата Заг,

една станица Тр, една крава Трн, гдна шкбла Вид, ишла една дру

гдј Мок, една цурица Под, една акција П, една е за Перићом Под,

крава една К, има една См, една е удата Д, една до друге Д, гдна

му е ћер удата Р, една локва Р., иде една Трн, зато сам една и про

да Трн, една кола С,

178 Пецо, ГИХ, 81—82.

177 Вушовић, ДИХ, 31.
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едне ато кот-куће Заг, дошли смо до едне куће Бас, сјели с

едне стране Трн, ниђе едне шљиве Шип, код едне газдарице Под, од

èдне Рм, седне стране Ж, едне гддине Дрв, едне неђиље С, едне гддне

См, нема едне З, за едне људе Ст, није едне шљиве било Вр, гдни Жу,

едни зиђу, едни кују Вид, едни су дитишли Шип, едни тешу, едни

садјевају Трн, гдни долазе кући Марпћа Вр, убијали едни друге

К, едни ддлазе Д, едни ишли у Бастае По;

едније З., у едније селије имаде суше Ке, на едније дрењићима

нема ништа Под, на едније брвније сједли Бас, дба ће стати под

еднијем крдвом Трн, у тијем еднијем колами Под, у еднијем кућама

Ш, седнијем Об, Трн, едно Заг, Гр, едно уз другб Трн, прддај едно

Под, едно мјесто Наг, све било едно Мр, ако едно има поса, нема

другб Дрв, едно дјете Дрв, едно крмче С, едно мрко, едно жуто

См, требали би свако јутро по едно заклати См, жлицу едно дру

гбм украдете Б, едно јаје Би, едно дијете или двде Бј,

едно триес метара Груб, едно петнес нас Тр, скупијо е нас

едно двиста Шип, едно дваес комада убрали смо Рад, бијо од едно

десетак гддина Бб;

синовца едног Р, за едног добијам Рад, едндга Трн, Тр, едндга

свијета Трн, едндга рани Трн, едндга бега Мок, еднога нашога П,

Ш, еднога растића Под, еднđга ћу клати См, тргвише еднога Тур

чина Трн, едндга извијаш З, у едндга муслимана Бј, у еднога учитеља

Бј, едној Трн, у едној сдби Заг, на едној куференци Бас, у едној авли

П, ун река „здрав“ едној унбј Трн, ја сам едној кра З., има еднок

сина Груб, слали су еднок Симичиног малбк Трн, изводе едндк по

едндк Бе, еднбк муреш свезати П, едндк свр другбк Под, а па еднбк

свијета! Трн, едндк бвна Трн, еднбк Спасоја Ма, с едном Трн,

идем едном својбм пријом Бас, на едном мјесту Б, на едноме Трн,

èдну државу Груб, едну движичицу Трн, едну Мр, на едну нас

мучвару дјерало Бас, одвели едну козицу Дрв, едну сису Дрв, едну

краву Дрв, дошб у едну кућу Мр, ајмо узети едну килу С, ваташ

eдну по едну З, ушли у кућу едну Бб, с едну страну Са;

едну дваес метара Трн, њи едну десетак Трн, едну петнес

кубика См.

Облик један често се јавља и са иницијалним ј:

-- један Об, Вру, Ке, Дj, З, Ла, Пт, Стр., Св, Бус, БМ, Са, Л,

Врб, Мд, Трн, један Ерцеговац Груб, лети један от-Петрдвца Дрв,

један једити бијо Наг, ракија е прдпаст један П, један лежи Под,

један котб К, један Комјенић се звао К, један је шдфер В, легб у је

дан рогаљ Пљ, бек је један ваје Н, један жео Гр, један је погинб М.,

ја и један комшија стари Л, бијо један чоек и има три синбвца

Трн, ишли су још један ред Су, нуспмо један штап З, извалишмо је

дан камен Су, ис-Крупе један има Л, биљ један М., ишб један друк

ш-њиме Рм, један другбга С, један дзгб, један дздб З, један куњ

З, педесет један Пе, доктур један Бј, један мјесец дана Ма, један

бункер Ту, један колац дебд Ст, бијо е један Сарач Врб, један Швабо

- Врб, Буш, један во Врб, један за другијем Врб, један метак Буд,

10 Српски дијалектолошки зборник
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један с едну страну Са, један жетеоц У, један свpшија Грд, један

је бијо доскора От, један купуе Гра, де један Бо, један друг уста

Бо, један од генерала Бр, један богати чоек Вж, један ћути Вук, један

писар Пет, један митрдљез Пет, по један сндпић Ко, један писмен,

један неписмен Ко, један коњ Бук, шесет један Бук, један Црногорац

Ту, филим један Ја, један дра И, један мбј пријатељ Т, има један

аутдмат Т, у један транципорт метну нас Ту, дваест и један Ту,

дваес један Об, Трн, Дj, Ла, дваест један Вру, Бус, двадесет један

Стр, један мбј стричевић Рад, један усташа Буш, један глас Бб,

један учитељ учија триста дјеце Бб, један дан Бј, један на другоме

Врб, ја и један Тодоровић Грд, мали један пушкомитрдљéc Грд, један

испре-другога Грд, један старац мене учија Ма, бијо клапчић један

малт Ма, донија на један грабић Буш, мени само треба један Буш,

један дан-два Буш, ђе буде радијд један, ту ће и друга Буш, као

један Американац Пе;

један пут Дрв, Л, један пут засвира Рм, један пут, па други

пут Су, кат-пас један пут ркне у ноздрве, а бн уз дрво Бј,

једна Об, Вру, Дрв, Дj, Ч, Ла, Бу, Стр, Бус, једна соба Дрв,

једна кућа К, Су, пирне вјетар и све и једна пане К, иде једна десети

на Рм, ено га, будало једна Ра, једна лира Су, једна жена Н, једна

једина М, ту е једна штета велика била Б, има у нас једна руда

З, једна за другом Мд, једна душа, а два тела Рад, једна групица

Ор, једна ми деовала матер Т, једна ми се удала Ко, има само једна

лдза Ко, била једна велика врба Ту, свезата једна женска Буш, ја

и једна мала цурица Буш,

с једне стране Грд, једне пред друге Врб, иду једне санце Буш,

днда у Сиску једне прозивати Ту, једне су познавали у лицу Ту,

једни наишли двда Пљ, једни су били у Лики Вра, дај ми једне ви

љушке Бб, једни дстали Л, једни се предадоше, једни изгинуше Су,

једни се вратили прво мене Хр, и држати се нако једни за друге Рм,

једни другиjeм чувамо благо Ол, једни доље, једни гдре Ол, једни

двб, Пољаци днб Т, једни су били у јаругама. Ту, једни зарањају у

воду И, иша сам са једнијем сдли тражити Хр, с једнијем Талијаном

се волда Ко, с једнијем Вру, Дј, Стр, Бус, са једнијем Са, с једним

Ла, тридисет и једно чељаде Вид, једно јутро Ј, једно му је здраво

Ра, једно јање Л, једно за другијем Су, једно одјељење Рм, једно вриеме

Рм, једно за другиjeм Хр, једно Врб, тело једно От, једно јаје Би,

једно по сата Рм, нас једно седам Рм, једно пе-шес дана Ту;

пдслали једног мога брата Су, испред једног ата Пер, ајмо

заклати једног вола Ос, сви дошли ван једнога мене Вид, гво ти једнога

капетана Ка, набавим једндга Св, једндга сина имам М, једнога дана

Pм, увате једнога и убију Врб, једнога тежака Б, нађу једнога Ли

чанина Хр, једнога У., једнога јунца Гра, имд сам једндга сина Т,

код једнога чоека Ту, једнога нашога Грд, код једнога врелца Буш,

једној Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, у једној згради Рм, у једној задрузи

Гра, у једној кући Грд, на једној ријеки Буш, дпремам једндк старбк

Л, има једнđк сина Гр, са једном Об, Дj, Ла, с једном Вру, Стр, Бус,



Западнобосански ијекавски говори 147

једном Вру, Дј, на једном Дj, Стр, само једном пртинбм К, ја те

дпалим једном шиббм З, на једном брду Ту, под једном литбм Ту,

са једном дјевојкбм Т, дем једноме комшп Рад, једноме Об, Ла, Стр,

Бус, на једноме Вру, Ла, Бус, уну једну треви Дрв, двадисет и

једну гддину Шип, једну мараму Вр, по једну краву Пр, неко једну,

неко двије краве К, једну вече Ка, дваес једну Г, дбђе у једну кућу Л,

једну сестру имам Су, за једну нбћ Б., попи једну за пута Рг, нема

нег једну ћер Грд, пошаље мени једну карту Вж, једну краву Ко,

још једну грану има Ја, једну Ту, једну кафану Буш,

вдде га једну педесет-стб метара Грд, једну пе-шест неђпља

лежб Грд.

Почетно јce rуби и у изведеном облику једном, као и у сложеници

једампут:

едном смо ишли Груб, едном или двапут Заг, едном Вид, Трн,

èдном мура да сазорт Бас, бдем едном Дрв, кад едном ујака ето Наг,

едном је бијо гдре Под;

наије се едампут! Трн, едампут Ст, Трн, ишла сам едампут

Ке, едампутке сам дитицид Жу.

Ови облици се јављају и са сонантом ј:

једном Од, Трн, дđем једном у шталу Рад;

једампут Об, Вру, Стр, Трн, По, нашб сам једампут седом

десет воринти Б, дбђе једампут кдд мене Т, једампут почели бацати

бомбе Ту, истом једампут днај рафал прекину Ту, ишли смо једам

пут тамо Ту, запљуснем се једампут Буш, једампутке потисну

нас Нијемци Ту.

б) У презенту глагола јесам често се губи ј, што се види из сље

дећих примјера:

& ли? Вр, Ж, Ш, ел де? Вр, Бу, е ли Дане ка завршија? Заг,

е л' то близо села? Тр, е ли парна машина? Тр, е ли лакше накд

прести? Трн, е ли ти све казато? Тиш, ел те препа миш? Мок,

е ли давала драса? Трн, е ли дтишб, није ли, ја не знам Пр, е ли

тб Васо? К, неђиља ели, не би ти радијо нарот Дрв, е л ти причо?

Ж, ел ти врућо? Ке, ел поп? Бј, е ли ко-ћаће? Бас, ел се надаш Мар

ка? Бб, е ли било мукро? Мр, ез-богами коштало Бј, ēс Вр, Заг,

Ст, Тр, Бас, По, Трн, Дрв, Под, Р, Бу, есам По, Заг, Тиш, Тр,

Трн, Под, Вид, Наг, Шип, Мок, С, Бу, Бј, О, Бб, есам ли полу

ђала? Трн, есам ли устала, гдтова сам Наг, есам ли ти казала?

Под, еси Мок, Под, еси ми дунија пемзију? По, еси намлатијб2

Груб, еси ли ти пожб или њеси? Трн, еси иша полагати? Трн, еси

ли ишта записа? Трн, еси ти бијо војник? Мок, еси била икад у

решту? Наг, еси дала гицама? Вр, еси иша Николи Збрића? По, еси

чуо унок случаја? П, еси ли се уредијд? Мр, еси ти тд? Под, еси

ли ти у Бијдграду? Под, еси валит? Дрв, еси ли дженит? См, еси

ли испуштијбријеч, уна де Р, сједи, еси блентава! Ке, еси поела?

Ке, еси била? Хр, есмо ли ти казали да не чиниш силе над народом?

Тиш, есмо См, Мр, З, Ст, О, есом Д, Трн, аст По, Заг, Б, Вр, Вид,

10 k
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Бас, Врт, Наг, Ст, Трн, Пр, Мок, Дрв, Шип, П, Под, Мр, Ш,

Ж, К, Д, В, С, Рм, Пe, Гр, Бб, Бј, есте Рм, Ст, есте ли ви нућили

ско-Стеве? Заг, есте га цједиле? Под, есте били у њему? Бу, есу Вр,

Ке, Заг, Д, Тр, Гр, Тиш, Бас, Трн, Мок, С, К, Дрв, См, Наг,

З, есу твди стрици заедно? Заг, есу ли унд даље Ђурини куњи? Трн,

есу у вас дрвене сдвине у кбла Под, есу курузи вам добри? Под, есу

вавје ваши заедно? По, есу сат уна три брата жива? Мр, есу ли?

Гр, есу изишли? Хр, есу ћели пити? Ст.

Губљење ју презенту глагола јесам није општа појава у крајишким

говорима. Има доста примјера у којима се ј чува:

је Ка, је Н, је ли бјежб нарот? Рм, је л врућо? Г, је л да пије

боље? Су, је л морб? Су, је л то нови жилет? Су, је л то лијепо?

Ра, како с днда чува, је л? Л, је л кот-куће? Л, је л далеко Дрвар?

Н., је л де? Врб, је л тилашње? Са, је ли устбе Грд, је ли вакат

ручати? Бр, је ли јакт? Пет, је ли власт са мнбм руковала Бб, је

ли била здрава? Ма, је ли тешка у породу била Ма, је л нас ко видијо,

није ли, ми смо узели тије јабука Буш, је ли ви умијете пећи ракију?

Буш, је л ја вечерати?! Буш, јез-бдме Буш, јез-бијо Грд, јес Су, Б,

Врб, Ма, У, Гра, Ол, Ор, Ја, Бј, јес видијо шта ми рече? Дл, јес

ти полудијд Буш, јес одрјешија Г, јесам Об, Вру, Дј, Са, Ка, Н.,

Бе, Пер, Су, Рг, Л, У, Рад, Ол, Грд, Буш, Бј, Ту, јеси прддб?

Г, јеси поћерала благо? Гр, јеси ти видијо? Ра, јеси се наставб* Л,

јеси Врб, Ор, јеси ти д-тога знала? Мд, јеси жив? Рад, јеси ли ви

дијд? Т, јеси исписб задаћу? Би, јеси ли ти добровољно дошла? Рад,

јеси ли ти задовољна? Ма, јеси видијд? Ма, јеси ли нашб° Буш, јесмо

Ка, М., Рм, Вж, Буш, Бј, јесом Рад, Ла, Стр, Бус, јест Грд, Б, Рм,

Пљ, Рд, Ва, Л., Бм, Хр, Гр, Врт, Буд, Св., Мд, Пу, Пет, Врб, Рад, Ч,

Ко, Пер, Мр, Би, И, От, Буш, Бј, Ма, Гра, двај и јест ослужија

Ј, јесте Т, јесте ли га нудили с кавбм? Бе, јесте ли чули? Врб,

јесте сијали? Пу, јесте ли ви прочитали уредбу? Бј, јесте ви гладни?

Буш, јесу Грд, От, Ма, Бук, Гра, Мд, Пет, Ко, Л, М., РМ, Б, Буд,

Св, Пер, јесу жива прасат? Рм, јесу двб мде узде? Ма, јесу тд.

какви људи? Буш.

Ако пажљиво прегледамо материјал под a) и б), видјећемо да

судбина почетног ј у облицима један и јесам није иста у свим западно

босанским говорима. Прикупљена грађа нас упућује на овакав закључак:

један и јесам се јављају у читавој западној Босни, едан и есам јављају се

у југозападним и западним говорима, у осталим су врло ријетки (в.

карту 3).

Сад се може поставити питање: зашто се губи ју један и јесам у

југозападним и западним говорима? Мислим да је засад тешко дати си

гуран одговор. Кад нешто више будемо знали о овој појави, о терито

ријалној распрострањености и условима под којим долази до ње у

нашим говорима, моћи ћемо доносити поузданије закључке. М. Пешикан

објашњава едан и есам у староцрногорским говорима на тај начин што

губљење ј у иницијалном положају доводи у везу са губљењем акцента
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ових ријечи у реченици“. Да ли ово објашњење важи и за крајишке

говоре? Ако погледамо акценат облика о којима је ријеч, видјећемо да

је едан најчешће акцентовано (нема акцента само у оним малобројним

примјерима са едан, едно, едну, гдје је бројно значење прешло у прило

шко: око, отприлике), а есам је у потврдним реченицама под акцентом,

док је у упитним обично без акцента; један је акцентовано (изузетно

није у облику једно са прилошким значењем: око, отприлике), а јесам

се у погледу акцента у потврдним и упитним реченицама потпуно слаже

са есам. Кад томе додамо чињеницу да се у југозападним и западним

говорима поред едан и есам може јавити у истим мјестима један и јесам,

онда из свега можемо закључити да губљење почетног ју едан и есам

у крајишким говорима не мора бити посљедица губљења акцента тих

ријечи у реченици.

163. Сонант ј се често губи у интервокалном положају, обично кад

се нађе између два вокала од којих је први задњег, а други предњег реда.

a) Између а и е врло често се редукује ј у унутрашњости ријечи

и у сантхију. О томе смо већ говорили приликом описивања промјене

ael-a и одступања од ње (в. т. 94. и 95). Сад ћемо рећи и то да се јне

мора увијек потпуно губити у групи ае. Оно се понекад само дјелимично

редукује: . - - -
-

дајем Мд, заредно Рад, jaºе Буш, наредошмо се Буш, позначе И;

днда "е дптац није дао Су, шта Зе? Гра.

Забиљежио сам и примјере у којима се ј потпуно артикулише у

вокалској групи ае: - -

даје Су, Пет, Л, Дл, Т, Пу, дајем М, Дл, дајемо Дј, заједно

Пет, издаје До, јаје Би, Ра, Ла, каје се От, крајева Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, крајеви Дј, Вру, Ла, Стр., Бус, у крајевима Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, крајем Вру, маје Р., маје М, наједоше се Р, најели се Рм, најести

се Ма, одустајем Дл, дешајем Дл, познајем Ла, Бус, прддаје

Пет, Т, стаје Дрв, за удаје Рад;

мучно га је наћи Бу, ја чуо да је почб примати БM, била је

поједена Ра, да је било мокро Мд.

Потврде за ваје и вајек наведене су у т. 158, a).

б) Између а и и такође долази до губљења ј:

Баић Бас, Мок, И, Пе, Наг, Башћа Наг, И, за Баићoм Наг,

Баићу Н., Баићу вок., Шип, под јаима Трн, Бус, са јаима Об, Вру,

Ла, са јаима Дј, с јаима Стр., на јаима Са, Краине Бб, у Једанестбј

краишкој Ту, краишку Ту, маицу Трн, обичап И, подаи Дј, Стр.,

подаите Тр, предаи се Тр, сјат се П, Џаић Ја, ćam се Вид.

Записао сам три примјера с дјелимично редукованим ј:

догођа и У, корача и Вж, удари се Врб.

в) Сонант ј се губи и онда кад се нађе између о и и:

Бои Трн, бди се Под, Бу, Буш, Врб, бдим се Наг, Под, И, По,

Л, Врб, Бб, Рад, бдимо се Бас, брди Под, брди Бус, брдија Об, Вру,

*** Пешикан, Староцрногорски, 118—119.
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Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, брдила Об, Вру, Дј, Ла, Стр., Трн, Бус,

брдимо Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, З, брдити Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Трн, Бус, брдићемо Вид, брдаш Под, Вдин Трн, Воино

вићу Трн, Мала Госпдина Пет, међу Госпдина Ма, Госпдана Ос,

Госпдине Бе, Пе, Бј, Ту, двдица Дрв, Трн, Врт, Рм, Шип, Хр,

Врб, Буш, Грд, Ту, Ва, Рад, двдицу Рад, дот Врт, доити Ма, ђекоп

Заг, искроп Мок, кди? Тр, Трн, Бас, П, Под, Ж, Бу, Ка, Ту, Рг,

Л, З, Дл, Бб, Рад, Грд, Врб, Т, Ма, Буш, два коп вида Су, та двдица

код су били најближња Рм, дава двијем коп најбоље туку С., три

касапа коп месо пеку Ст, старп коп су бђе Бј, кдије? Ж, крдиле Бу,

крдито Грд, лби Заг, мои Б, Врб, Буш, Ту, Об, Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, моије Ра, Ко, Дл, Ту, Са, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, на мо

ије курузије И, са моијем дуом Су, прича моијем сином Вру, Об, с

мдијем Об, Дj, Стр, Бус, Са, на моијем Об, Вру, Стр, Бус, са моијем

Дj, мдијем Дj, Стр, Бус, мдијема Об, Вру, с мдијема Вру, са мдим

Ла, мдима Ла, са мдима Ла, на мотма Ла, напопмо Под, одгдија.

Ст, освдија Бб, Ма, освдила е зима Буш, освдила Врб, освдили Грд,

освдило Т, Трн, освоише Буш, детоица Буш, поujб Трн, пошти

Дрв, постоп Рм, постpдише Са, преброшто Са, пребрдише Са, пре

свдили Грд, свди Вр, свди Дрв, свдије Вр, Св, Жу, К, Пер, Су, Ми,

Л, Пет, Т, на свдије дрењићије Дрв, са Симбм свдијем Дрв, за свдијем

пдслом Пет, гледаш свдијем дчима Рм, за свдијем љебом Б, са свдијем

здрављом Мр, дчима свдијем гледам Вр, са свдијем замјенткма Трн,

свдијема Рм, на леђима свдијема Ос, гледб дчима свдим Ту, свдим

путом Гра, на свдам леђима Ос, скрда М., скрдито Бр, стол По,

Трн, Вид, Под, Мок, Дрв, П., Ке, Пр, Д, М., РМ, Хр, Врб, стоп

Ја, стдим Т, стдимо З, твди Заг, Ма, твдије Рад, с твдије другд

вије Вид, трдица Ту, Ва, О, тpдицу Хр, чардице Ја, чардичари Мок.

Ова појава је скоро досљедно спроведена. Има свега неколико

примјера с дјелимично редукованим ј:

боја се К, бојам се Гр, кда? Пе, БM, мо и М., свди К, Ј, стоп

К, Гр, Ка, стоп Пу, стдим Мд, трдица Бе, Гр.

г) Забиљежио сам редукцију сонанта ј у случајевима кад се тај

глас нашао између вокала о и е. Та појава се врши у средини ријечи и

у сантхију. Примјери су наведени у т. 97. и 98, у вези с промјеном оeo-б,

а о именици чоек в. т. 158, a). Уз то ћемо додати ове примјере:

брда Трн, мое Об, Вру, Дј, Стр, Ла, Бус, мдé Об, Дj, Лa,

Стр, Бус, поеде Об, Вру, Дј, Ла, поела Об, Вру, Дј, Ла, поести

Об, Вру, Дј, Ла, свде Трн, стдећ Об, Вру, са стдећи Трн, стдећи

Вру, Ла, Стр., Бус, Сa.

Ова редукција није увијек потпуна. Чује се и дјелимично ре

дуковано ј: -
|-

моје Буш, девоје Ј., подести Р, свде Пет, Спасо?е Су, стдећ

Дј, кдликб ме кадар От, било “е пите Пу.



Западнобосански ијекавски говори 151

Изговор јможе да се креће од дјелимично редукованог до пот

пуно реализованог. То потврђују сљедећи примјери:

брдје Под, Ми, воје М, Л, Ра, гдје Д, завоје Бо, кума-Које

По, које? Грд, Ту, тридсет војника које бн узме Су, којега? Грд,

Милојевић Су, моје Бр, Ма, Грд, Вру, моје Ра, Вру, девоје Врб,

пдједе Бук, поједе Дj, Ла, поједена Ра, поједоше Буш, појеле Т,

појета Ш, свдје Дл, Спасоје Су, стоје Врт, Мд, стоје Трн, стоје

Шип, Ж, твдје Трн, З;

казд је Бб, тб је било Ор, тб је бијо дбм Ма.

д) Крајишки говори знају и за губљење јизмеђу вокала у и е:

не вјеруе Дрв, вјеруе Хр, даруе См, даруе Вид, доручкуеш

Вид, забјељуе Заг, заваљуем се Вид, заваљуем се Трн, записуе Трн,

зарађуе Са, зарађуем Б, засуе Жу, засушуе Буд, изуе Трн, казуe

Б, З, казуемо Трн, казуеш Заг, куе Груб, Трн, купуе Дрв, Бј, купу

емо См, муе Заг, Трн, Пe, P, муе Тиш, Мок, З, Трн, намигуе

Хр, насађуе Мр, доуе Трн, пљуе Бј, пописуете Дрв, потписуе П,

пдчитуе С, не поштуеш Ст, преваљуе се Под, прекрањуе се Вид,

прерађуе Л, припитуе Са, разваљуе Шип, сјетуе Бас, сјетуе Наг,

следуе Дрв, К, суе Тиш, Дрв, Ст, суeм Трн, уeма Вр, уплаћуe

Под, употребљуе се Бј, чуе Трн, Под, К, Л, не чуе Бу, Р, И, чуем

Б, чуемо Л, чуете Врб, чуеш Мок, Буш,

по дану ележа Заг, здву е Наг, у Лапцу е мене узело С, лашње

му е По, дбичај му е свирнти Вр, тб му е све Под, една му е ћер

удата Р, како му е вјерна! Р, доље му е ђет Пе, син му е у Загребу

Гр, тб му е дат Гр, њему е дат стан Вр, њему е стан доље Трн,

ошишају е Ке, тако су евддли Под, ту е бијо Ту, ту е нарот клат

Вр, ту е кадар бијо Тр, ту е Бас, Трн, Врт, Хр, ту е пјесма З,

туку е дјеца См, туку е Ма.

Из примјера се види да се ј губи у средини ријечи и у сантхију.

У сантхију вокалска група уe формира се од крајњег у акцентоване или

неакцентоване ријечи и вокала е из енклитичког глаголског и замје

ничког облика је.

Примјери потичу из свих крајева западне Босне. Ипак, највише

их је из западних и југозападних говора.

Потпуно губљење јизмеђу у и е није досљедно спроведено. Заби

љежени су ови примјери дјелимично извршене редукције:

. купу?е Гра, муже З, путу емо Буш, путуете Буш, разва

љу”е Буш; -

жао му е Буш.

Забиљежио сам и доста примјера у којима се јуопште не редукује:

бдлује Врб, болујеш Пет, вјерује Врб, вјерујем Бус, гдрантујем

Грд, гладује Т, дарује Бр, Ту, доручкује Т, дугујем Ра, забрањује

Мд, Ту, записује Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, зарађујеш Пет, зимује

Вж, изујем Пер, Дј, Ла, Стр, Бус, изујем се Вру, казује Пет, Ва,

казујем Л, Су, Са, Би, казујемо Су, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, казујемо
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Об, Врб, кује Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, кумује Ма, кумујете Ма,

купује Л, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, купујемо Ч, мује По, Шип, Буш,

наплаћује Л, наређује Ма, не обршује Вр, дбује Су, Пет, дбује се

Ја, дбујем Су, доује Мд, отплаћујеш Ор, пљује Ја, подмићујем Дл,

поштује Ј, не поштује Гр, препоручујем Рад, проваљује се Врб, пу

тујем Л, путујемо Рм, У, разваљује Су, ратује се Рм, ратујемо

Пет, робује Вж, рује Би, скује Ја, станујете Ра, страује Ос, струје

Пe, Pд, сује Мд, сујем Ра, сујеш Пљ, уједе Под, уједе Бм, ујести

Под, З, ујешће К, не чује Рм, чује Ра, Ол, Pм, Ја, чујем Пер, Пу,

Ч, Ра, Врб, Ва, не чујем Рад, чујемо Рм, школује Ст;

једно му је здраво Ра, бн му је направијо Буш, ту је čедијд

Су, ту је било народа И, ту је стражар Грд, ту је дошб Рад.

Као што видимо, одсуство редукције сонанта ј у групи ује карак

терише све ијекавске говоре западне Босне. Међутим, појава је мање

заступљена у југозападним крајевима.

ђ) Ако се ј нађе иза у, а испред и, може потпуно да ишчезне:

Ђуи Дрв, Ђупн Мд, Ђуина Ја, Ђуић Тиш, Пe, Ђуића Пе,

Ђуићу Тиш, муи Тр, Пе, Трн, муије Трн, Вид, Ш, Под, Бе, муш

jeм Трн, с муијем питањом Под, с муијем Трн, на муијем Трн.

е) Сонант ј ишчезава и између вокала е и и:

Пеић Трн, сви Под.

Потврде су забиљежене у југозападном дијелу Крајине. Вјерујем

да се ова појава може срести и у другим крајишким говорима.

ж) До губљења ј долази такође између два е и између два и. О

Томе В. Т. 105. И 107. . -

164. У облику одедном недостаје ј које је изгубљено претходно у

основном облику једндм:

одéднбм дадну Мок, одедном увати По.

Овдје, дакле, одедном није постало упрошћавањем групе дј у

облику одједном, него срастањем од и едном у једну ријеч.

165. У крајишким говорима ј се губи на крају ријечи иза вок. и:

ддби З, не птд дан, по два Б, изп Трн, нави Трн, напи се Дj,

Стр., доба Рг, па лијек Трн, па Об, Вру, Стр., поп Буш, покрп Наг,

покрп се Л, полт Буш, попп П, Д, Гр, Т, Б., Ла, Бус, Са, пост Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, сакрп С, сакрп се Р, са Трн, Об, Вру, Дј, уби

Пљ, К, улт См, Бе.

Ово су све облици једнине императива. На њих се у множини

додају лични наставци:

изпте Трн, Стр, поппте Буш, улпте С.

166. У нашим народним говорима јавља се веома често секундар

но ј. Ни крајишки говори нијесу у томе изузетак.
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а) Ова појава је најчешћа у глаголском радном придјеву, и то

између вокала и и о. Сасвим слабо се чује ј у примјерима:

био Ке, са о Сa.

Међутим, у радном придјеву обично имамо потпуну артикулацију

сонанта ј:

бијо По, Тр, Вид, П, Пр, К, См, Б., Д., Р, Пљ, Ка, Н, Х, Рм,

Грд, Гр, Св., БМ, Су, Рг, Рад, Пет, Ма, Ос, Би, Ко, Л, С, Бј, Хр,

Ст, Врб, Бр, Вж, Ја, Бук, Пу, Буд, Ч, У, Ми, Бо, Ор, Ту, Бб, И,

бринија се Бус, Трн, Об, Вру, Дј, Стр, Вр, бунија се Л, валијо се

К, видијд Вид, Под, П, Рм, Жу, Пр, Бе, З, Трн, Т, Бј, Буш, Ма,

Пе, Врб, Са, Грд, Дл, видијо Ра, вдзијд Т, Грд, Би, Ја, Дрв, Св.,

волијб Бас, Су, Под, Бб, Ма, Трн, Б, Бу, Т, Вж, P, Pм, Дл, Бр,

Св, гунија Тр, Дрв, Вид, Под, Пр, Пe, P, диванија З., Заг, Трн,

ддбијбЈ, П, Мок, Дрв, Пер, Г, Бас, дунијб По, Трн, Заг, З, Бас,

Ма, Д, живијб Ст, Ту, Врт, Наг, Тр, Дрв, Под, Н, живијо К.,

забдравијо Л, завија Мр, завирија По, завдлија се Тиш, завршијб

Заг, Ст, P, замјеријд се Гр, заталијо Гр, зауставијо Тиш, избијб

Пе, изгладнијд Рм, изија Бус, М., Трн, Ра, измиријд се Л, изнија

Буш, Ј, изумијд Под, ијо Тр, Ст, Трн, Врб, Ч, Буш, Тиш, Вид,

Ту, К, Р., Рад, Гр, Бе, Грд, Рм, МД, Бј, Ја, испуштијб Р, квасијо

Су, кдсијо Ја, Под, Н., Ст, Вр, Мд, купијд Ј., Ја, кутијб Рм, Рад,

Бм, Буш, купијо Су, лијечија Ка, лджијд Рм, мислиjб Вр, млијо См,

мдлијо Ра, Буш, Врб, навадијд се Буш, Д, навалија се Трн, наживијо

се Пе, највдлијд Дл, Вж, Гр, налазијд Трн, Р, Вр, намлатијб Груб,

нанијд Пе, научија Пт, Бј, Ја, нусија Мок, Шип, Трн, З, нућијо

Бас, Дрв, См, огрјешија се Дрв, добијб се Пе, одвалијо Трн, донија П,

Н, З, Вид, Мр, Под, Трн, Ма, Ке, Буш, Л, М., донијо В, одрјешијд

Г, дЗдравија Наг, оселијд Вид, Бас, Буш, Мок, Пр, Ке, ослужиjбЈ,

дстаријо Су, пазаријд се Груб, патијб се Ј., Pм, платијб Пе, Бј, Л,

Рад, Су, Ма, Ор, побијб се Трн, От, побијд Рм, побjедијд Пер, под

бација См, поujб Ту, Гра, Мр, Рад, Св, Т., Бр, Рд, Трн, покупијд

Бе, Бр, попалијб Тиш, попија Са, Пу, Су, Под, попуштијб Бе, Пет,

посједијд Вр, Гр, постијб Ра, правија Буш, Рг, Вр, Св, превалија.

Пе, приватијб се Тр, приватијб Мок, примијб Шип, примјетијб Б,

Ј, прискочијд Вр, причестијб се Пр, пробудијд се Л, пробудијо се В.,

провалијд Ж, прдлазијд Пт, Вр, пролијд Шип, Ос, промулија Наг,

пуштијб По, Бас, Ст, Грд, Под, Трн, Об, Бу, Вру, Дрв, Стр, Бус,

радијд Вр, Заг, Ор, Бб, Т, Бу, Буш, Шип, Р, Тр, Вид, Бм, развдзијо

B, pддијд се С, Рм, Грд, Под, М., рднијд Пер, сазријд Ла, Дj, Стр.,

Мр, саопштијбЈ, саставијо Рад, Пе, Дрв, свршијо М., сијо Бб, Мр,

Хр, Ра, Ор, Ва, См, Пет, Д., Буш, Су, Дј, сјетијб се Ј, скупија Шип,

cлдмијд Пљ, смијо Су, Ор, М., Рад, Вид, Пет, Мок, Т, Бр, Ј, Вр,

Наг, спасија Шип, Bж, И, Ж, Ј, спуштијб се Р, створиjб Б, Наг,

сушија Су, тражиjб Заг, Ту, Шип, Рад, Тиш, Бас, Ж, Св, тревијо

Вид, Трн, тужија Пe, Pд, ћијо Вр, Ж, Тр, Гр, Вид, М., См, Рм,

Д, Пе, Б, Х, Ми, До, Рд, Мд, Бр, Би, Пу, Ва, Ол, И, Врб, Ма, Хр,

Са, Бб, Бј, Вж, Рад, Пет, ћутијб Гр, Рм, уватијб Груб, Трн, Об,
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Вру, Стр, Рм, М., ударијо Стp, Хр, Под, Буш, умиријо К, уозби

љијб се П, утантијб Гр, Св, Шип, У, Л, Рм, упантијо П, упро

пастијб Пе, уредиjб се Мр, уселија Г, уставијд Трн, устравијо се

Трн, учијд Пр, Пљ, Ч, См, Вуж, Бб, Ма, Рм;

дднијо Бус, Об, Вру, Пу, Бб, Дj, Ла, Стр, Ту, Ма, занијемија.

Пу, запдвидијд М, зачудијд се Пу, мјеријд се Рад, намучија се Трн,

дстарија Ор, Ол, пресилија Т, Ла, Об, припремијб се Ор, славијб Су,

сријо Пет, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, уија Ж, Т, Рг;

гднија М., Грд, Т, Ту, догднијо Б, женија се Су, Бр, заквалијо

Врб, закраљија се Врб, збијо се Су, изгубијб, Б, Би, јавијо Пе, кора

ција Врб, летијбЗ, маријо Б, наступија Рг, носиjб Рм, Ол, Bж,

одгдија Ст, одгонијб Б, дпржиjб З, долабијб Хр, детавијо Рм, офор

мијо Ст, патијб Врб, пијо Ва, Л., погушија Б, поранијо Врб, рјешијо

З, садијд Врб, Мд, сједиjбЛ, Грд, спазијд Рм, тдваријб Врт, тужијо

се К, убијо се К, удавијб З, Бј, упазијд Рм, упамтијб Рм, Гра,

урадијд Врт, Буш, чудијд се Ст;

вадијд Са, ватијб се Мд, запамтијб Бр, зарадијб Буш, Рад,

једиjб Дј, Ко, Бус, једиjб Бр, нагднијб До, наијо се Грд, напијо се

Грд, Буш, оживијб У, освијестијб се Ол, поцрнија Са, свpшијб Грд,

Бј, убација О, утувијо Грд;

бранија се Би, вратијб се Би, Бј, доселија И, закаснијб Ма,

заставијб Би, изгдријč Ту, Би, напатијб се Бј, наранијб Бј, овршијд

Бук, одијелијо се Ва, освдијб Бб, Ма, прднијб Ос, понија Би, ранијб

Ос, сјашијд Ма, слазијд Бб, сложијб се Ма, увддија Бј, узјашијд Ту;

брдија Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, дијелија Трн, Об,

Вру, Дј, Ла, Стр., живијč Дј, Бус, забиљежијо Буш, задијб Буш,

извддија Ту, навршијб Ма, наијб се Буш, наредиjб Т, ддбијб Ма,

оженија Рад, Т, озледиjб се Вру, Стр, Трн, Бус, озледијд се Дj,

озлиједиjб се Об, дпазијд Рад, отвориjб Буш, пазијд Ту, позледиjб

се Ла, помиријд се Ма, пребацијд се Ту, принијо Буш, пуштијč Дj,

Ла, саздријč Трн, Об, Вру, сазријč Бус, служија се Ма, смањија се

Грд, ставијо Стр, уватијб Дј, Ла, Бус, ударијд Вру, Дј, Ла, упри

штијб се Рад, ућутијб се Рад, учинијо Рад, фалијб се Т, ćедијд Ла.

Секундарно ј се јавља и ван глаголског радног придјева:

авијона Рм, Рад, авијани Рм, Ол, Ко, у Бијдграду Заг, Под,

По, Бас, К, Бе, Ст, Вж, Бијограт Св., Ст, гијометар Тиш, гијдметар

Pд, Врб, гостијбна Ст, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, гостијбна

Стр, Бус, Са, по гостијбнама Бук, дијо Трн, Хр, Рм, Ја, жетијоц

Об, жетијбиа Об, жетијоци Об, казнијđне Ту, у казнијани Ту,

камијбн Рм, камијони Рм, купијоц Трн, купијоца Трн, кутијбиа Трн,

у ложијбни Рад, милијон Вру, Дј, милицијонер Гр, младијđца Под,

пемзијонере Д, пемзијонери Дрв, пемзијонерма Тиш, пемзијонирање

Дрв, пемзијднисат Ор, пемзијднисб се Пу, пратијоц Пу, Пријдбра

жења Груб, Пријдбражење Шип, радијо Вр, радијđне Б, руковддијоц

Трн, Р., Под, Дл, Об, Вру, Дј, Стр., руковддијđца От, Бр, Об, Вру,

Дј, Трн, руковддијоци Об, Дј, Вру, Ла, Стр, Трн, Бус, руковдди

јоче вок..., Об, Вру, старосидијоци Би, старосједијоци Ко;
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зријо Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, И., Бј, Мр, Ту,

Ма, цијо Трн, Пет, Бј, Бус.

Између вокала и и о јавља се ј и у сантхију:

крећу и јдни Рм, и јднај Грд, и јдбадва Буш.

О сонанту ј као замјенику консонанта х било је ријечи у т 150.

б) (њијов, њијова и сл.). Међутим, послије губљења х не мора да се

развије ј између и и о. Примјери су наведени у т. 147. б): њиов, њиова

и сл. У њима може да се не јави ј због претходног сличног сонанта њ.

Ни у сантхију није обавезно ј:

твоја мати и дтац твбј Ма, и бн Л, Рад, и днда Б, Рад, Ту.

б) Секундарно јcaм биљежио и између вокала и и у:

авијун Трн, От, авијуна Б, Трн, авијуна Трн, Д., авијуни

Дрв, Рд, Р., у авијуну Трн, вијуни Тр, Мр, Под, гостијуна Трн,

Под, гостијуна Трн, у гостијуни Ч., гостијуну Ми, камијун П,

Трн, камијуна Бас, камијуни Д, у камијуну Врб, милијун Б, Врб,

Буд, Пу, Мд, Дj, Стр, Са, Об, Ла, Бус, милијуна Под, милијуна

Вр, См, Д, Трн, Стр, Ла, Об, Врб, Бус, Са, милијуни Мд, мили

јунима Ор, радијун Трн, радијун Шип, у радијуни Под, според

радијунбм По.

Тако је и у сантхију:

и јунда Мок, и ју њега Дрв.

У свим примјерима, осим посљедњег у сантхију, појави секундар

ног јпретходи прелазак о у у испред сонанта н (в. т. 43, б).

Биљежио сам и одсуство секундарног ј:

и ун Трн, Под, Буш.

в) Сонант ј може да се секундарно јави између и и а:

дни су били такб, ијакбе бн бијо неку цуру волијб Ма, развал

ћемо ти све сијено, ијакбе снијек Буш, и јако јој е ујак бијо или

брат неки ајдук, нијесу ћели Ма.

Секундарно ј изостаје у примјеру:

и ако се нешто побрка, нема ту нико посла Ма.

О сонанту јкао замјени консонанта x говорено је у т. 150. (б):

Биjаћ, Бијаћа и сл.

167. О изговору сонанта ј у разним позицијама доста је писано у

нашој дијалектолошкој литератури. Ради илустрације навешћемо не

колико говора и указати на судбину тога гласа у њима. Почећемо од

Змијања. Тамо је Д. Петровић забиљежио потпуну или дјелимичну

редукцију ју интервокалском положају: на јаима, Гашћу, бдим се, на

Госпдину, гаеве, предае се, поедем, ко е дошб, свде, снаји, снаје, покајеш,

крее (али Пеје), стаат“, разбац“је, заврз“јеш. Исти аутор наводи облике
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императива без ј: попп, побите се, уст, увидер га, као и примјере са се

кундарним ; или ј: ноћијо, жијоке, попјб, убјба“. 1

Губљење јиз иницијалног положаја (есам, едан) помињу Пецо“,

Вуковић“, Вушовић“ и Пешикан“. Ту појаву биљежи и Решетар за

Пећи (Ливно), Доњи Вакуф (Бугојно) и Црни Луг (Грахово)“, као

и М. Поповић за Жумберак (Popović, Žumberački, 12—13). За редук

цију ју интервокалном положају знају многи говори, међу њима, поред

поменутог змијањског,
источнохерцеговачки говор“ (двде, прддâемо,

забрдили се), говор Пиве и Дробњака “ (предаем, заедница, двде, чуем),

а налазимо је и код Решетара: kô ga e vidio?, doveli smo e mi“.

Јотовање

168. Као и други ијекавски говори, и крајишки знају за јотовање

дентала д, т, з, с са сонантом ј од кратког ђ. На тај начин тhl-ће, дb>ђе,

cђD-ćе, з5 - 5е.

1) т ђ»ће:

доћера Мок, Шип, Вр, Под, доћерај Бм, доћерају Вид, Под,

Ол, доћерала Грд, доћерали Мок, Грд, Пљ, доћерало Ј., Грд, до

ћерам Рм, Бј, Грд, доћерамо Врб, доћерат Пр, доћерати Груб, Мд,

Су, доћераш В, З, доћераше Врб, доћерб Мр, Врб, Буд, Ј, От,

Ма, заћерају Врб, заћерам Ра, ишћера Груб, Пе, ишћера Бм, ишће

рају К, С, ишћерали Л, лишћерало Б, Бас, ишћерамо Пљ, Би, ишће

рати В, Бе, Ј, Pм, ишћербЈ, И, Пет, лећели Ва, наћера Врб, наћера

Са, Л, наћерали Вид, наћерало Ва, наћерати Р, Ма, дбера Дрв, Под,

Вр, Б, З, Врб, дјеpa Bж, дберају Рд, Врб, дберала Св, дјерали Вр,

Трн, Тиш, М., Пе, Врб, Буш, дјерало Рм, Тр, Бас, дберам Л, дје

рамо Л, дберано Ос, дберат Мок, Бук, Ту, дберати Под, Врб, Бо,

дheрaти М., дберато Дрв, Хр, Вр, дбераше Трн, Бм, С., Ј, Св., Ор,

оћерд Мр, Л, Ма, Буш, поћера Р, Рад, поћера Врб, Пер, Трн, по

ћерај Ту, поћерају Гр, Врб, поћерала Гр, поћерали З, поћерв Заг,

поћерд Врб, Рад, поћеру Ту, прећерали Х, прећерано Рг, праћера

З, праћерали Ту, праћерати Гр, проћера К., Ј, рашћера Мр, раш

ћера се Бу, рашћерали Хр, рашћерамо Ту, рашћеран Ј, рашћерашмо

Пe, ћеде Ра, Трн, не ћеде Дрв, Врб, Т, Буш, ћедне Врт, не ћедне

См, И., Су, Ту, не ћеднем Буш, Грд, До, Пу, Р, нећеднемо Ч, ћедну

Мр, ћедоше Би, не ћедо Трн, не ћедоше К, Pм, Н, ћела Вр, П, Бас,

Трн, Рм, Мр, Л, Врб, С, Рад, Бб, Т, Ос, ћели По, Груб, Вид, ј,

*** Петровић, Змијање, 69–71.

180 Пецо, ГИХ, 85. -

*** Вуковић, П.Д., 42.

*** Вушовић, ДИХ, 21—22.

*** Пешикан, Староцрногорски, 118—119.

184. Rešetar, Štok., 113.

185 Пецо, ГИХ, 85.

*** Вуковић, П.Д., 43.

*** Rešetar, Štok., 149.
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IIIJIИ

Грд, К, Су, Рм, Врб, Бј, Ст, Са, Ол, Мд, Ко, Ту, Ва, Ма, Буш,

ћело Под, Буш, Бр, Т, Врб, Ја, ћера Трн, Бу, не ћерај Тиш, ћерају

Рм, ћерали се З, ћерали Ј, ћерало Врт, ћерам З, ћерати Бас, Гр, Буш,

Ма, почеше се ћерати Л, ћераш З, ћети Ма, ућерали Вр, ућерам

З, ућераше Ка, шћера До.

Ова промјена је извршена и код глагола на —ђти|-пм који су при

глаголима на -ати|-пм (у презенту је нејотовано т):

врћали дчи К, дчи врћати Мок, долећа ун Под, долећа Мок,

долећало Ва, заврћало Трн, лећа Под, лећала Дрв, лећали Вид, ле

ћали Вр, Трн, лећати Бб, долећа Трн, одлећали Вр, Вид, пожућали

Вид, пожућало Мр, улећа ја Наг, шућати Ту.

Ту долази и облик м. рода радног придјева глагола хтјети:

ћијо Вр, Бб, Вид, Тр, Ва, Мд, З, Жу, Ж, Под, Ми, Хр, С,

См, Б., Д, До, Врб, Пе, Х, Ј, Бр, И., Са, Пт, Гр, М., Рад, Ол, Су, Рд,

Рм, Вж, Пет, Пу, Би, Буш.

Овдје је ћ доспјело из осталих облика радног придјева (ћела,

ћели и др.), као и из облика инфинитива (ћети), аориста (ћедо) и пре

зента (ћедне).

СаМО

Примјера неизвршеног јотовања има врло мало. Забиљежио сам

Стјењани Ст, Стјењани Бј, у Стјењанима Ст, О, тјескдба В.

Ови примјери сасвим лако се објашњавају. У њима није дошло

до јотовања због тога што је још увијек врло жива веза с основним

ријечима стијена, тијесан, у којима нема услова за ову промјену.

До јотовања не долази ни онда кад у секвенци тј сонант ј потиче

од једносложног рефлекса је:

тјесна Трн, у тјесније кланцима Ра, тјесно Трн, у тјесну

кланцу Шип.

2) дб =ђе:

виђе Вру, Дј, Стр, Бус, Трн, Рад, Мр, Тиш, См, виђети

Мр, Рм, виђеше Мр, вође Св, Рад, Тр, См, Врб, Шип, Т, Мд,

Л, Ма, Грд, Д., Рд, вођека Жу, вођекаре По, Заг, Вид, П, Пр, Ке,

Гр, З, Грд, ђе? По, Тр, Л, Тиш, Св., Мд, Бо, Врб, Н, Врт, Пт,

Под, П, Вид, Р., М., Бм, Б., Р, Д., Ке, Рм, Ра, Ор, Пљ, Гр, С., Ва,

ђевер Вр, Ту, Ке, И, П., Шип, Рад, Су, Рг, Об, Пу, Вру, Пет, Дј,

Ол, Ла, Стр, Бус, Са, Бр, Т, Трн, ђевера Об, Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, Са, Трн, Вид, Дрв, ђеверак Вид, ђевере вок.., Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, Са, Трн, ђевери Об, Стр, Трн, ђевери Вру, Бб, Са,

ђеверима Вру, ђеверма Трн, ђевербва Об, Ла, Дj, Стр., Бус, Са, Трн,

ђеверови Вру, Дj, Т, Ла, Бус, Са, ђевердвима Об, Дј, ђевердвма Лa,

Стр, Бус, Са, Трн, ђевојачкб одијело Вид, ђевојка Заг, Мок, Шип,

Бу, Р, ђевојку Вид, ђевдјчица Вид, ђед Дj, Ла, Ја, Вр, ђеда Вид, Наг,

Бас, Ма, Ра, ђекое шиљeже Заг, ђекоп Заг, ђекојб зрно Мр, ђет Ту,
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Трн, Б, От, Об, Бас, Дрв, М., Буш, Мр, ђеталну Вр, ђетелина

Бус, ђетелину Дрв, ђетелна Об, Дj, Ла, Стр, ђетелна Пер, Мд, Пу,

Вру, ђетодна Трн, ђетолну Вр, зад!ђели се Дрв, иђе Под, Пр, Мд,

нађевент Под, нађели име Под, Тиш, неђе Вр, Заг, Р, Вид, К, Ке,

Бе, Л, Трн, Рм, М, Хр, Бб, Ма, неђеља Стр., неђељно Вид, Сa,

ниђе Трн, Бу, Бас, Пе, Мок, Наг, Пр, Под, Рм, Гр, БМ, Су, Врт,

Рг, З, Дл, Пет, Би, Бј, Т, Буш, нбђе Врб, Вру, Рм, Дj, Ос, Л, Стр,

Мд, Са, Ва, Бб, нуђе Трн, Бас, Наг, См, Бе, нуђекаре Вр, Трн,

Дрв, бје Заг, Вр, Мр, П, Тиш, Дрв, Вид, К, Ке, См, Б., Рм, Д,

Р, Пљ, Гр, Св, Врт, Бј, С, Бм, Ст, Врб, Мд, М., Бб, Ма, Ми, Об,

Трн, буђека Заг, Пр, Ж, бђека Вид, Бу, Наг, Р., Пт, Ј, Врб, Б, Рм,

Ч, От, Мд, Пет, И., Буш, буђекаре Вр, Мок, Ке, Заг, К, Ж, Тиш,

Буш, П, Б, Бу, Р, Врб, Ст, Ј, Сa, З, Ос, бјекаре Буш, дјећу Наг,

прамђет Вид, Об, прамђет Трн, сађела Наг, сађели Трн, сађети

Трн, И, свађе П, Бук, Б, Бу, З, Буд, Бб, унђе Об, Трн, По, Заг,

Тр, Тиш, Вид, Бј, Б, П, Р, Ст, унђека Вид, Мок, Ке, Рм, Врб,

унђекаре Заг, З, Груб, Ке, Б, Бас, Дрв, П, Пр, С, шукунђет Бас;

вођека Буш, Ор, Т, И, Гр, Мд, Св, Л, Врб, Рг, Ол, ђеверове

Под, ђеверске куће Под, ђеверу Бр, ђевдвања Под, ђевојака Бј, ђевојко

вок., Под, ђеде вок., P, Бр, З, Бук, ђедов Р., ђеду Пер, Пу, Буш,

ђеђе К, Pм, ђекада Под, К, Бу, Х, Ј, З, ђекат Трн, ђеко С., ђекое Бу,

ђекоја Д, ђети Тр, ђеткада Наг, ђеткоја Р, Бу, Рм, ђетолна Су,

Бо, ђетолне Рм, ђетодне См, зађе Под, нбђека От, Буш, ођевен Дрв,

дјељб К, поčеђећемо мало См, прађет Буш, пранђет. И, пранђет Буш,

сиђети Мд, уђети Рад;

ђедови Буш, ђета Трн, ђетелине Ор, ђетелну Ту, ђетког Б,

ђеткоме Рм, ђетлић Трн, нуђека Врб, бнђе Врб, дјељати Гр, пран

ђед Дj, Ла, пранђед Стр, Бус, пранђед“ Вру, пранђед“ Са.

Ову промјену налазимо и код глагола на —ђтиј-пм који су прешли

у глаголе на -ати|-пм (с нејотованим д у презенту):

виђала Мок, виђати Трн, Вид, Су, Ж, П, Бус, Б, Вра, Рд,

виђаћемо Груб, виђаћеш Трн, Б, завиђати По, Трн, завиђаће Мок,

запдвиђати Шип, застуђало Трн, полуђала Трн, припдвиђати

Тиш, Под, расиђала се Дрв, сиђа Трн, По, сиђали Тиш, Бас, Дрв,

сјеђа Трн, стиђала се Трн, стиђало се Мок, стиђати се Вид, Трн,

Под, усмрђати се Трн, ćеђати Вид, Мок, Трн, Стр., Мр;

луђати Ж, сиђала Бу, сјеђати Грд, штеђали М., штеђати М.

Промјена д ђх-ђе извршена је у примјерима типа неђиља (в. т. 141,

одјељак 25):

неђиља Об, Вру, Дј, Са, Трн, Буш, Заг, неђпља Ко, Св, неђиље

Бб, неђиље Вр, С., Заг, Вид, Р., Рм, Са, неђиљбм Трн, С, неђиљу

Под, Гр, Врб, понеђиљак Под, Гр, У, Грд, Буш.

Овим примјерима додаћемо оне у којима се редукује вокал по

стао од јата:

неђља И, понеђљак И;

вођка Вук, Пет, нбђка Ма, нуђка Ма, бјкаре С, бнђка Вж.
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Јотовање дентала д врши се и у хипокористику од имена

Неђељко: Неђо Рг, Трн, Неђе Бб.

Овдје долазе и облици међед, и од њега изведени облици (примје

pи се налазе у т. 158, б), затим ђедо (в. т. 126, напомена б) и ђедо (в. т. 122).

Уколико у секвенци дј сонант ј припада једносложном дугом

je« ђ, које стоји мјесто двосложног ије у књижевном језику, онда нема

јотовања: дјелт, дјељена (в. т. 122), дјела, дјете, одјело, дјелила, садје

вају (в. т. 126), подјељено (в. т. 129). До јотовања не долази због тога

што је у свијести, у тим примјерима, још увијек присутна двoсложна

замјена ије (честа у крајишким говорима), у којој се не реализује се

квенца дј (дијели, дијете и сл.). Јотовања нема ни у облицима у којима

је секвенца је постала дуљењем кратког је (здјека — в.т. 126, напомена

б). Истина, у овом посљедњем случају секвенца дј јавља се и у основном

облику (здјела).

Јотовање групе дb не врши се досљедно у крајишким говорима.

Изузетака има приличан број:

дјевојака Вру, дјевојка Ра, Рад, Л, Вру, Ма, дјевојками Вру,

дјевојке Н, дјевојки Пу, дјевојко вок., Вру, са дјевојкбм Т, дјевојку

Л, Ма, Врб, Буш, Пу, дјевојци Пу, Вру, дјетата Врт, дјетета

Вр, Вид, Мр, Заг, са дјететом Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

дјетету Ке, дјети Ст, дјетиња М, Дј, дјетињб Врт, дјетињства

Ј, дјетињство К, дјетњега Стр., дјетњи Трн, Стр., дјетњбк Трн,

дјеца Заг, Тиш, Трн, Вид, Буш, Гр, См, К, Л, Рм, Св., Бј, Су, Бу,

П, Р, Б., Рд, О, У, Са, Грд, Мд, До, Bж, Би, Бук, Бб, И, Ва, Ту,

дјеце Заг, Груб, Трн, Наг, М., Рм, Св., Бе, Ра, Б., Ст, К, Ту, Мд, Врб,

Pд, Ко, Бј, Бб, Ос, дјеци Вид, Дj, Об, Трн, У, Вру, Ла, Стр., Бус,

дјецо вок..., Вр, Д., Буш, Стр, Трн, Бус, Об, Вру, Дj, Лa, дјецом Вр,

з-дјецбм Шип, дјецу Вид, Бу, Ј., Бј, Грд, Хр, Бб, Л, Мд, Ја, Рм,

Св, Бм, Ту, Пет, Олr, Т, Дл, била дјецом К, са дјецом Рм, дјечак

С, Ј., Ја, Рад, Пт, дјечака Ма, казивб дјечаком Мд, дјечаци Гр, Грд,

Буш, дјечина Мок, дјечиње пландпште У, дјечињег Бус, дјечињега

Ла, дјечињега Об, дјечињек Вру, дјечињи До, Вру, Об, Са, Ва, Лa,

Бус, дјечице Наг, дјечко Д, дјечко Буш, дјечурлија Ма, здјеле С,

Ко, здјелу Ја, См, Буш, Рад, кат-се презиме надјело Ж, одјевен Пет,

одјељење Рм, дојећа О, Са, ддјећу Бас, предјели См, предјело имена

Под, садјети Врт, Ке, удјел Пe.

У овим говорима неки облици се јављају и са ђе и са дје (дјевој

ка-ђевојка, дđјећа-дбђећа, садјети-сађети), а неки само са дје (дјетета,

дјетињи, дјеца, дјечак, дјечиња — основа дbлт, затим здјела, као и ријечи

одјељење, предјели, које су унесене из књижевног језика). Наравно,

најбројнији су примјери у којима обавезно дјех ђе.

3) cђc će:

беćеде Трн, досетијб се Шип, заседу Наг, Ж, засели Врб,

Трн, Мр, засера Трн, исекли Трн, М, Ж, ućекло Л, Ш, Буш, ućећи

Шип, насека Груб, деека Шип, деекло Шип, деeти се Бас, Трн,

дćетијб Трн, деетиће се Бас, деећа По, деећи Заг, Буш, Тиш, По,
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у сј:

Наг, пđćед Вр, поседали Шип, П, поседашмо Жу, поседници Жу,

пдсећи Са, Мок, преćедник По, Заг, Тр, Мок, Дрв, Р, Врб, Под, П,

М., преćедника Шип, преćедникову собицу Вр, преćеднику Бас, преćекло

Дрв, Пр, сасекли Вид, сaćекоше Дрв, ćедајте Трн, ćедачица дио

разбоја, Трн, ćеде Заг, Ма, Вид, Врб, ćеде Стр, Дрв, И., Бб, Бас,

Дj, Лa, ćeđемо По, Л, С, Са, Мок, ćедећи Вид, Дрв, Ж., Са, Ла, Мд,

ćеди Дрв, Ч, Врб, Шип, Пет, Мр, Ја, Бб, Pм, Мд, ćеди Пер, Под,

Вр, Шип, Л, Рг, Буд, Тр, Вид, У, Буш, П, ćедли Шип, čедница

Трн, Врб, ćеду Дрв, Под, Ја, Су, М., Ма, ćела Ла, Стр, Дрв, ćели

Наг, М, Жу, Врб, Сa, ćeао П, ćеме Наг, Трн, Вр, Ла, Ор, Стр.,

М., Би, ćемена Дрв, Под, ćендкос Вр, ćести Вид, Дj, Бас, Ла, Под,

Стр, Ту, ćете Вид, Пет, П, С, Буш, ćети се Заг, Рг, ćетила се

Под, ćећа се Мок, не čећа се Бб, Мок, ćећам се Шип, Вр, не сећам се

Шип, ćећати се Мок, ćећаш ли се? Мок, Ва, не сећаш се Груб, ćећи

Под, Ол, Ту, Трн, Дj, Ла, Стр;

беćеда Л, Иćек топ., P, дđекб Ч, дđекоше Пе, деетили Ст,

дćечени Ту, поседошмо Врб, посеђећемо мало См, посећам Рм, пре

ćедначе вок..., Ст, Приčека Буд, на прдсеку См, прдсећи Ј, сасекла

Св, М., сасекло Гр, саčекб Бм, сасеће Ма, усек Ст, усекли Ту, усећи

Р, ćедем Би, ćедијд Пр, М., Pм, Би, ćедим Бм, М., Ва, ćедимо Ту, Ва,

ćедпи Пер, ćедли Ва, ćемена Бб, ćен чоека Тр, ćенца Бб, ćећате се

Рг, ćећаш се Гр;

пдсекли Дј, Ла, Стр., поčекб Са, поčет Буш, север Тр, ćедите

Трн, Ла, Стр, Бус, Сa, ćeđити Пет, Об, ćеђати Вид, Мок, Мр, Трн,

Стp, ćека Под, ćекли Наг, Стр, ćетити се Бб;

дćен Шип, поčек Трн, Врб, седла Трн, Ла, Стр, Бус, ćедоше Бм.

Ова промјена се врши и у секвенци свј (<свђ), послије преласка

поćеддчити Св, ćетова Заг, ćетовати Наг.

Јотовање имамо и у примјерима са секундарним ђ:

ćердмак Рг, ćеромака Рг.

Ову појаву сам забиљежио и у три примјера у којима је ј саставни

дио једносложног дугог је- ђ (мјесто двосложног ије):

yćече Дрв, ćела Вр, ćерак По.

Иначе, у оваквим случајевима секвенца сје обично остаје непро

мијењена: сјена, сјено (в. т. 122), сјела, сјена, сасјече (в. т. 126), кдло

сјеци, дојеца (в. т. 129).

Јотовање групе сb није досљедно спроведено у овим говорима.

То показују сљедећи примјери:

засједи Трн, засједу Мок, исјека Вр, дојеће Мок, посјекла

Трн, прдсјекли Ра, прдсјекб Ј., прдсјечена Р, сједе Заг, Вру, Трн,

Бус, Об, Мр, сједе Трн, Вру, Бус, Об, Тиш, Б, Ј, сједе Ж, Б, З, Р.,

Бе, Хр, сједемо З, См, нит је удаћа, нити сједећа Дрв, сједећи См,

сједеш Б, сједи Вр, П, Груб, Трн, Мок, Бј, Буш, Ке, И., Р., Бе,

сједи Заг, Бј, Врт, Трн, Пет, С, Р, Бу, Грд, Д., Гр, Ка, сједијд
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Бус, Дj, Л, Вру, Грд, Об, Бас, сједам Д., Буш, сједимо Шип, Буш,

Рад, Мр, сједити Груб, Трн, Об, Дj, Под, Хр, сједиш Тиш, Трн,

сједла. Рм, сједли Бас, сједнемо Трн, сједнеш По, сједница Бас, сјед

нице Жу, у сједници Вр, сједо Ж, сједоше Р, сјеђа Трн, сјека Трн,

сјекача Под, сјекли Трн, Бј, Бус, Св., Рм, сјекло Б, сјели Трн, Б, С,

Под, До, Буш, сјеме Бус, Об, Вру, Дј, В, сјендкос См, сјендкоси

Ј, сјести Об, Трн, У, Вру, Бус, Бу, Ке, Рм, сјете Трн, Вру, Об, Бас,

сјетијб се Ј, сјеча См, усјецај Под,

дсјекоше Пе, дојећи Бј, посјека Об, посјекли Ту, Бус, Дј, Вру,

Об, Трн, посјекб Вру, Бус, посјечено По, пресједи Н., пресједник

Бј, прдсјек Буш, сједај Д, сједају Буш, сједем Пет, сједећОб, Вру,

сједећи Вру, Дј, сједила Дј, сједили Гр, сједите Об, Вру, Дј, Бус,

сједите Бус, сједиште Бр, сједла Об, Вру, Бус, сједли Буш, сједницу

Бо, сје“ти Вру, сједу Т, сјекб Вру, Ла, Стр, Бус, сјела Трн, Об,

Вру, Бус, сјендкоса Н., по сјендкосије Бј, сјети се Пу, сјећају се Рад,

сјећам се Бр, Бук, сјећи Трн, Об, Вру, Бус, См, Пу, старосједијоци

Ко, у сусједноме селу Т.

Ту би дошли и примјери: -

сјетовала Р, сјетовати Дрв, сјетуе Бас, сјетуе Наг.

Све ове потврде са сје могу се у крајишким говорима јавити и са

ćе. То значи да промјена сbice će има необавезан, факултативан карак

тер. Исти облик може да се јави и са сје и са се у истоме мјесту, чак у

говору исте личности.

4) збx-3е:

иједе Трн, Пр, Стр., аžедоше Дрв, ијела Буш, Трн, ијели

С, ијело Дрв, изести Трн, изест“ Стр. ».

Секвенца зб понаша се слично секвенци сђ. Наиме, у оним краје

вима у којима збо-žе, јављају се и облици с неизвршеним јотовањем:

изједе Бус, изједоше Рад, изјела Бус, изјели Ра, изјести Под,

Бус, Вру.

Јотовања нема ни у зjела Вид, гдје је секвенца зј добивена по

слије упрошћавања здј-здb. -

Никакве промјене нема ни кад се ради о једносложном дугом

je« ђ: зјева, зјела (в. т. 122).

169. Док је јотовање дентала т, д., c, з обично непотпуно спрове

дено (најдосљедније је у групи т ћ), дотле се у групама лb и нђ обавезно

јотују алвеолари л и н у кратким слоговима, и добивамо ље и ње. Овај

процес је захватио и дуге слогове: љева, Љемаца (в. т. 122), мљеко,

њеси (в. т. 126), доњели, ижљева (в.т. 129). У дугим слоговима сам би

љежио и непромијењене секвенце л=+ј и н-Hј: -

кдлjeвка Са, кдлjeвка Вру, Дј, млjеко Трн, Hјемаца Трн,

нјесам Груб, Трн, Под, Пр, нјеси Вр, Под, нјесмо Под, нјесу По,

Тр, Тиш, Вид, Под, донјећу Су, полjeвале Ш, прелjeва се Под,

салjeвање Трн, слјепа Заг, слјепца Вр, у снјегу Под, талјере Заг,

талjери Дрв.

11 Српски дијалектолошки зборник
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Забиљежио сам неколико примјера са непромијењеном секвенцом

л+ј иако су у питању кратки слогови:

лјент Трн, лјеније Трн, кдлjeвака Трн, Об, колjeрићи Шип, Ст.

Мислим да овакве случајеве треба објашњавати утицајем облика

са двoсложном замјеном ђ: лијен, лијена, кдлијевка, кдлијер. У ствари,

ова двoсложност јесте онај фактор који утиче да се л и н не јотују ни

у дугим слоговима (млjеко, Hјемаца). Свијест о постојању вокала и

између л и ј, ниј (л+и+j; н+и+j) чува се и онда кад га у изговору

нема (л +j; н+j).

Навешћу овдје и облике:

танјер Бб, Вру, Дј, танјера Бб.

У њима се чува секвенца н+j, a добивена је депалатализацијом

сонанта њ. Претпостављам да је тај процес ишао овим редом: пошто ис

пред финалног пр које даје (и)јер никад не стоји палатални глас, у об

лику тањир дошло је до раздвајања елемената сонанта њ, тако да је ј

пришло суфиксу -пр и формирано је -јер, а непалатално н је остало у

основи.

170. Јотовање лабијала п, м, в доста је ријетка појава. Забиљежио

сам само неколико примјера у југозападним крајевима, гдје у кратким

слоговима пћ - пље, мћ -мље, вђl-вље.

1) пћ-пље:

осљепљала Трн, поскупљало Мр.

2) мђх-мље:

грмљало Бас.

3) вђl-вље:

живљати Вид, Трн, П., оживљала Вр.

Видимо да се јотовање лабијала врши само код глагола. Уп. у

Вуковом Рјечнику (Бгд, 1935): ослијепљети (поред ослијепјети), поскуп

љети (поред поскупјети), грмљети (на које је упућено грмјети), жив

љети (на које је упућено живјети).

171. Јотовање може да се врши и онда кад јне потиче од 5. На

вешћемо неколико појава ове промјене.

1) сјD-ć:

избеутра Ч, У, прекосутра Бук, кљешти му се пресавају

Наг, прдсак Трн, Ла, Стр, Са, Би, Рг, прдсака Мок, Трн, Дрв,

Ја, прдсака Под, БM, жене прдČакиње Врб, пробаклук Заг, просак

лука П, пробаци Ла, Стр, Са, Трн, просутра У, Врб, Рг. Пет, Грд,

И, Трн, См, Мок, Под, Ч, yćajamи се Шип, ćaвити Пер, ćam ce

Вид, Врб, бајна тањир Су, ćapнути ватру Ж, ćyтра Заг, Об,

Ко, Груб, Би, Т, Тиш, Вру, Бас, Бук, И, Мок, Буш, Шип,

Ја, Ол, Дј, К, См, Д, П, Бј, Врб, Буд, Ва, Ту, Ч, Грд, Ма, Т. Ми,
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Бб, Мд, Гр, Бе, Р., Рм, Ла, Рг, Стр, Хр, Бус, О, Пу, Са, Пет,

Bж, Св, Бм, М., Трн, Су, Врт, Ст, У, От, Гра, до сутра Бас, Ј,

Бј, Вж, и сутра Бо, ćyтрадан Заг, сутрадан Дрв, Врб, Са, Бј,

С, Буш, Бб, ćyтра-дан Р., Рг, Са, У, ćyтре Гра, сутрeдaн Ор,

Пет, Рад, Грд, Ја, Ту, Л, Би, Ко, Бук, ćyтро Р.

Врло ријетко се јавља č у хипокористичним именима и у неким

деминутивима:

Даса Шип, Драса Дрв, Јеća Tрн, Мисан Дрв, вдиент Шип,

диčна Ж.

Овај глас се понекад чује и при вабљењу или гоњењу домаћих

ЖИВОТИЊa :

а, Миленка! а, Миса, вдч! Трн (за говеда);

yće! Св, Вж, Ко, Ја, Бб, Трн (при гоњењу свиња).

Биљежио сам и неизмијењену секвенцу сј:

прдсјак Трн, Буд, Бб, Об, Вру, Дј, Бус, прдсјака Трн, Буд,

прдсјаци См, Об, Вру, Дј, Бус, сјавијо Трн, сјаш се П.

*Х —

Само једном сам чуо облик сутра Ка, гдје је у питању утицај за

паднохерцеговачког икавскога говора или, можда, књижевног језика.

2) зjD-5:

и5тра Врт, пžтра Бј, užутра Вр, Шип, Трн, В., Ч, Гр, Мр,

Д., Ј., Pд, Хр, Ст, Буд, Врб, Рг, Са, У, Ол, Бук, Вук, Бр, Мд, Т,

пу, Ко, Ту, Ва, Ја, Бб, Буш, Ма, И, Грд, Об, Вру, Дј, Ла, Бус,

пјутра Грд, ијутра Буш.

Понекад се јави 5 у тепању малој дјеци:

беји, ето маце Трн.

Секвенца зј чува се у примјеру:

изјутра Стр.

3) У крајишким говорима ново јотовање је доста досљедно спро

ведено. Горњим примјерима под 1) и 2) додаћемо и ове општепознате:

браћа, грббље, зеље, камење, лишће и сл. Ипак, код неколико именица

ново јотовање није извршено:

младијак-млад мјесец, Трн, младијаче млади, старијаче

старт вок., Трн,

нетијак Пу, нетијакиња Пу, нетјак Рг, Ко, Пу, Би, Ту,

Ва, Ја, Об, Дj, Ла, нетјака Врб, нетјакиња Ту, Об, Дj, Ла;

pôдјак Рг, родјаци Врб.

Наравно, има примјера с јотованим групама тј, дј:

нећак Трн, Об, Вру, Дј, Са, Стр, Бус, Рг, Бр, Буд, У, Гра,

Бб, нећакиња Шип, Ја, Трн, Об, Вру, Дј, Стр, Бус, Са, нећакбва

Наг, нећакове Под, нећакуша Бус,

рођак Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Рг, У, Гра, рођаци

Буд, Ко, Бр, Пу, Трн, Би, Ту, Об, Ва, Вру, Бб, Ла, Стр, Бус, Сa.

118.
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Немам потврда за јотовање у облику младијак.

Ако пажљивије погледамо наведене примјере, видјећемо да нетјак

обухвата далеко ширу ареу него родјак и да у неким мјестима паралелно

постоје нетјак — нећак, родјак — рођак. -

На овоме мјесту наводим потврде за придјеве: диви, коза, крава,

паст:

дави Тиш, Ј, Гр, Ж., Су, Буд, Мд, Са, До, Bж, Би, Трн, Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, дивија Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

Са, дивије Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, дивијб Трн, Об, коза По, Мок,

Трн, Жу, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, козија Трн, Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, Са, козије Трн, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, козија Об,

крави Вр, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, кравија Трн, Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, кравије Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр,

Бус, Са, паст Вид, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, пасија Трн,

Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, пасије Трн, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

пасијо Трн, Об. -

У овим придјевима није ни могло доћи до јотовања, пошто су

уопштили наставак -ији, а не -ји.

| 172. Досадашњи материјал о јотовању дозвољава нам да доне

семо ове закључке:

а) Јекавско јотовање најдосљедније се спроводи у групама тib,

лђ, нb. Мање досљедности има у групама дb, cђ, зђ, а у пћ, мћ, вђ јо

товање лабијала је сасвим ријетка појава.

б) Ново јотовање, које се врши онда кад јне потиче од ђ, доста

досљедно се спроводи. Наравно, ни оно, као ни јекавско јотовање, није

без изузетака. Обично су то они облици који се јављају и у јотованој

форми.

173. Како објаснити резултате јекавског и новог јотовања у кра

јишким говорима? Због чега није долазило до те промјене у неким об

лицима? Покушаћу да дам одговор, у ствари, покушаћу да утврдим

да ли материјал до којег сам дошао испитујући крајишке говоре по

тврђује или оповргава досадашња мишљења о јотовању у нашем језику.

Нећемо овдје износити историјат овога питања, нити сву литера

туру о томе. Задржаћемо се детаљније само на мишљењима А. Белића

и проф. А. Пеце. Белић је у својој Фонетици, у одељку о гласовима ћ

и ђ рекао: „Када се између сугласника т, д., c, з, т, б, м, в, л, и ј находио

у старом језику полугласник: цв БTљне, забрдње, класње, пасљta, козње,

снопље, гробље, Полимљне, лавља, веселњta, гранbне почетком ХVIII

века и у току друге половине ХVII добивени су сугласници ћ, ђ, сј и

зј је остало неизмењено сем у неким локалним говорима; затим: пљ,

бљ, мљ, вљ, љ и њ: цвеће, забрђе, класје, пасја, козја, снопље, Полимље,

лавља, весеље, грање“.“ Одмах послије Белић наставља: „Још је млађе

18° Белић, Фонетика, 104.
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од овога ћ и ђ и других сличних гласова оно које находимо у случаје

вима јужнога говора где се иза т и д находи је од јата“.“ У одјељку о

јотовању исти аутор каже: „Речено је напред да се ово ново јотовање

извршило крајем ХVII и почетком ХVIII века. Оно се могло у различ

ним говорима (у различном обиму) извршити и раније, али је несумњиво

да главни део појава долази баш у ово време“.“ О времену вршења

новог јотовања писао је Белић и у другим приликама, а о томе и о је

кавском јотовању расправљали су и други лингвисти (нпр. проф. А.

Младеновић, који је у Зборнику за филологију и лингвистику (књ. VII,

стр. 158—159), на основу несумњивих потврда из споменика, изнио

мишљење да се јекавско јотовање вршило у II половини ХVI в., исто

времено са пруће или раније). Међутим, о тим питањима најдетаљније

се говори у студији проф. Асима Пеце „Промене непалаталних суглас

ника у вези са ј на српскохрватском подручју“. У њој аутор говори о

два питања: 1) хронологија новог и јекавског јотовања и 2) „поднов

љено“ јотовање. Задржаћемо се на првом питању. Проф. Пецо расправ

ља о ставовима других научника који су писали о новом и јекавском

јотовању, затим даје богат материјал из споменика, дјела наших старих

писаца и народних говора, да би на основу њега донио овакав закључак:

„Фонетске припреме за измену секвенци непалатал-{-ј у примерима

као: цвђтвје, гроздије и оним типа дbвојка, тbpaти биле су готове већ

у ХV веку да би се крајем тога века јавили нови фонетски квалитети

који ће од ХVI века да почињу освајати своје позиције и у писаној

речи. Значи, смена гласовних система непалаталан сугласник+ј са

палаталан сугласник већ је фонетска реалност у ХVI веку“.“ Кад

упоредимо горње Белићево мишљење и ово Пецино, видимо разлике у

сљедећем: Белић сматра да се ново јотовање углавном извршило крајем

ХVII и почетком ХVIII вијека (могло је у мањем обиму да почне и ра

није), а јекавско јотовање нешто касније, док је по Пециноме мишљењу

ново јотовање извршено кад и јекавско, и то већ крајем ХV и у току

ХVI вијека.

Мислим да материјал из крајишких говора не противрјечи Пеци

номе мишљењу. Наиме, преци данашњих Крајишника почели су да се

исељавају из Херцеговине крајем ХV и почетком ХVI вијека и ако у

данашњим крајишким говорима имамо извршено ново и јекавско јо

товање, то значи да су га са собом понијели први херцеговачки исеље

ници. Питање је само: зашто се јотовање не врши досљедно као у неким

другим ијекавским говорима? Вјерујем да је основни разлог тај што у

вријеме одласка ових ијекаваца из Херцеговине (крај ХV и ХVI вијек)

јотовање као гласовна промјена није било потпуно завршено, тако да

су неки облици остали нејотовани. Ако бисмо хтјели да утврдимо редос

лијед по коме се вршила ова промјена, онда би јотовање секвенци лb,

нђ, лој, ниј било најстарије у овим говорима, затим би дошле секвенце

т ђ, дb, cђ, з5 и преостале групе у којима ј не потиче од ђ, у којима се

*** Нав. дјело, 105.

*** Нав. дјело, 126.
*

*** Пецо, Промене, 185.
-
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врши ново јотовање, и на крају секвенце пћ, мћ, вђ, гдје се лабијали

врло ријетко јотују.

174. Код нас се доста писало о јотовању у народним говорима.

Задржаћу се само на оним резултатима који су у најтјешњој вези с мо

јима. Почећу од змијањскога говора“, који припада крајишким го

ворима и о којем има података и у мом раду. Одмах да кажем да се Пе

тровићев материјал добрим дијелом слаже с мојим, што је и разумљиво.

Петровић је забиљежио јотоване форме: ćyтра, прексутра, сутрадан

(рјеђе сутрадан), ćapни ватру, ćajaн, ćaвте га, прећерб, дберб, ћела, долеће,

зађевене, неђеље, ђевер, ђеца, ђе, ниђе (нејотоване форме: дјецу, дјетета,

дјевојка, дјевер, здјела), čegajу, ćећ, ćеме, ćердмак (ријетко сједеш, сјека,

дсјећам), а ту дођу и малобројни примјери јотовања лабијала: пљегавец,

живљет. Ново јотовање је досљедно извршено: камење, кбље, цвијеће

и сл., али има и сндије, бравја маст, дивији народ, дивија живот“на,

козје млијеко. Петровић помиње ђ мјесто зј код глагола узјахати: уђати,

уђала, поред рјеђег узјало, као и групе осљ, pљ мјесто осј, рј: дружља,

ЛМраморље, рјеђе: брез дружја, мрамбpје (ја сам само једном забиљежио

у Грд дружље). Код истог аутора налазимо поред пљева и пјева, затим

неколико примјера неизвршеног старог јотовања: сипју варен“ку, скуп

јал“ се ко-цркве, пјачкаши, чак и: поклопено, китена бдишча (ја сам такође

чуо у Трн патентци). Нема поузданих потврда за 3, иако сам ја биљежио

у Стр и ђеде, ијест.“

Ђ. Чустовић наводи за Ливањско поље: doćeraj, devojka, šetva“,

а А. Пецо за јекавце у западној Херцеговини: поћерај, шћела, ђеца,

ђевојка, деетп, ćевер, ибелица, изес, бљежат, дбље, ćердмашни (али и

тјешњи, тјескдба, дјевојка, дјеца, сједи, сјећам се, изјелица, пјесма, бје

жат)“. У источнохерцеговачком говору досљедно се јотују д, л, н,

т, с, з са је од ђ, а има и јотовања сај који није од ђ. „Уснени суглас

ници, кад се нађу испред је од ђ, не јотују се тако досљедно као зубни

и струјни. Говор централне Херцеговине скоро и не зна за ову појаву“.

У Имљанима је сасвим обично Življet, a понекад и роkipljela *“, док

је у Кореници vrpljeti, svrbljeti, grmljeti“. Ружичић је забиљежио

у Тешњу и Маглају: прдсак, посећ, ћера, ишћера, ђе“, а М. Поповић

за Жумберак: šeme, šeći, ćerati, ded, mržeti, šutra; bježati, pljevati,

vlješati, vijetar (поред vjera, vjetar) (Popović, Žumberački, 20). За Ве

лики Грђевац Ј. Кашић је навео: младјак, нетјак (али рођак), сјеме,

сједало, зјенца, живљет, али вјера, вјeтaр и сл., међед, неђеља, али дјеца,

дјевер, дјед и ђед, ћерат и терат, кипјет, кипљет, свpбјет, сврбљет;

пјесма, пјена, бјежат, бјелањак (Кашић, Грђевац, 155—156).

*** Петровић, Змијање, 77—83.

*** Čustović, Livno, 110, 115.

*** Пецо, Западнохерц., 288—290.

*** Пецо, ГИХ, 61—68.

*** Vuković, Imljani, 31.

*** Lastavica, Korenica, 753—754.

*** Ружичић, Босански, 247—248.
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5) Сонант л

175. Сонант л се изговара најчешће као у књижевном језику.

Тврдо л сам биљежио у оним ријечима у којима је тај сонант носилац

слога (в. т. 72), као и у примјерима:

лдшо Тиш, Сдлун Буш.

176. Познато је да се у говорима који чине основицу нашега књи

жевног језика вршила промјена л у о, и то у другој половини XIV в.

и само онда кад је л стајало на крају слога. За ову појаву знају, разумије

се, и крајишки говори (сб, вб, стб и сл.). Поред тога, као што је случај

с књижевним језиком, има ријечи у крајишким говорима које чувају

л иако се налази на крају слога. Овакве случајеве треба у нашим рије

чима објашњавати углавном утицајем аналогије према облицима у којима

л није могло ни прећи у о, а у страним ријечима у питању је нешто друго:

оне су највећим дијелом ушле у наш језик у новије вријеме, кад је већ

одавно престао да важи фонетски закон о преласку л у о.

Примјери:

a) Наше ријечи:

врелца Буш, врелце Трн, жалбу П., Ст, у заселку Вид, заселци

Бб, Јелку Ва, колнцу Грд, молбе Врб, молбу Т, начелник Бб, начел

ника Пе, пријестблник Мок, пријестблница Дрв, селца Гр, Бб,

удјел Пе;

бијел Буш, Об, Вру, Дј, Ла, Стр., Бус, Са, Трн, весел И, дебел Бб,

нагал Хр, Врб, округал Бус, пđсплна Бб, пресални Бас, Гр, Хр,

силни Ст, стелна крава Трн, топал Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

Са, Трн, цијел Пет, Бб, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн,

стално Заг.

Поред Заселак Под, заселак Буш, јавља се аналошки облик засеок

От, Ту.

Облици неких поменутих придјева чешће се јављају с промјеном

л у о него с очуваним л:

весево Вру, Дј, весео Ла, Бус, весб Об, Стр, Са, Трн, дебево

Дј, дебео Вру, Дј, Ла, Бус, деб5 Об, Стр, Трн, Са, округа Об, Бб,

дкруга Об, Трн, дкругб Вру, Дј, Ла, Стр.

Придјев цијел ријетко има окл:

- цијо Бус.

б) Стране ријечи чувају л на крају слога:

генерал Вр, ђенерал Вр, канал Вр, малтер Буш, Маршал Ма.

Изузетак су именице анђд Трн и свети Аранђд Трн, које су давно

ушле у наш језик.

177. Именице на -лац које се не изводе од глагола (жалац и сл.)

у књижевном језику чувају л у завлсним падежима. Од таквих именица

забиљежио сам само палац (на руци):
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палца Трн, палце Трн, Гра.

У ген. мн. је палаца Трн, Гра.

Именица теле има у множини ове облике:

тевоци Об, Дj, теоци Трн, Вру, Ла, Стр, Бус;

тавбца Об, Ст, телац Стр, телаца. Дј, два телаца. О, тебца

Трн, Вру, Ла, Стр., Бус, Буд, Би, Ко, Бо.

Именице колац, стдлац у зависним падежима обавезно имају л

измијењено у о: -
-

коца Об, Вру, Дј, Ла, Бус, Врб, Трн, Стр., кбцом Т, стđца

Трн, на стоцу Трн. - -

178. Именице на -лац које се изводе од раднога глаголског при

дјева знају за прелаз л у о на крају слога. Ова гласовна промјена ана

лошки је проширена на ном, једнине и ген. множине:

жетеоц Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, У, жетијоц Об;

жетебца Вру, Са, Трн, У, осетијбуа Об,

купијоц Трн, кутијбца Трн,

пратијоц Пу; -

руковддијоц Трн, Под, Р, Дл, Об, Вру, Дј, Стр., руковддијаца

От, Бр, Об, Вру, Дј, Трн.

У ген. мн. може да се јави -лаца: жетелаца Пер, Дј, Ла, Стр, Бус.

Именица руковддилац поред наведених може да има и ове облике:

. . руковддијац Ла, руковддијаца Ла, руковддијовац Бус, руко

вддијоваца Бус, Стр. - -

Овакви облици настали су комбиновањем наставака -лац и -оц.

Забиљежио сам и именицу крвопилац, у којој л не прелази у о

на крају слога:

крвопилце Са, крвопилци Ст.

179. Нема преласкал у они онда кад л доспије на крај слога по

слије редукције вокала: не жалте, палте, ђетелна, желдац и сл. В.

примјере у т. 72, 76. Овдје је у питању новија појава.

180. На почетку излагања о сонанту л рекао сам да случајеве чу

вања л на крају слога у нашим ријечима треба објашњавати утицајем

аналогије према облицима у којима није било услова за прелаз л у о.

Примјери који су касније наведени потврдили су то мишљење. Међу

тим, у случајевима кад имамо групу гласовну састављену од сонанта

на првом и консонанта на другоме мјесту, може да се ради о нечем дру

гом (врелце, селце, палца). У ствари, ту је често долазило до преласка

дужине са сонанта л на претходни вокал, тако да је л губило елементе

вокалности и није ни могло прелазити у о. О томе опширније говори

проф. М. Стевановић у књизи „Савремени српскохрватски језик“.“

** Стевановић, Савремени I, 148—152.
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181. Говорећи о сонанту л Д. Петровић је истакао да је у источ

нокрајишким говорима (Змијање) тај глас веларнији него у нашем

књижевном језику.“ Навео је доста примјера с веларним л испред во

кала предњег реда, као и уз остале вокале и уз консонанте и сонанте:

поб“ли, виле, лук, на челу, чело, плава и сл. Забиљежени су и ови при

мјери: округал, нагал, дебел је, гол је бијб, маршал, генерал, селски, у

заселку, врелце, калцом, стална — ту је очувано л на крају слога. Има и:

тужиоц, деђијоц, али и жетелаца.

Проф. Ј. Вуковић је у Имљанима такође чуо тврди, веларни из

говор сонанта л: moli, volovi.“

6) Консонанти с и 5

182. У овом раду било је говора о консонантима č и 5 у одјељку

који се односи на јотовање (в. т. 168, 3), 4), 171, 1), 2)). Сада ћу рећи

нешто о њиховој артикулацији. Наиме, у дијалектолошкој литератури

ови гласови се обиљежавају знацима č и 5. Такво биљежење је задр

жано и у овом раду. Има мишљења да би било фонетски ближе обиље

жавање помоћу и, же (Пешикан, Староцрногорски, 110). Међутим,

ни знацима č, ž, ни и, оће не одражава се на адекватан начин, аритику

лација ових констриктива којих нема у књижевном језику (в. Ивић,

Два правца, 163).

7) Умекшани гласови с“, з, т”, не

183. Гласови су з, т, н понекад се умекшавају и то обиљежавамо

знацима: с”, з“, т”, н”.

а) Консонант с има испред вокала и донекле умекшан изговор у

неким крајевима: -
-

кобасице Са, кдсидба Са, кдсијб Са, кдс°ити Са, Ст, расиђа

ла се Дрв, расипа се Ма, с део Са, синовца Ст, синбћ Са, сирд

тиње Дрв. -
- -

Много више има примјера с неизмијењеним с испред и:

кöст Д, Х, Бј, кдсидба Врб., кдсидбу Л, кдсијд Н, Ја, Ст, Мд,

Об, Вру, Дј, Ла, Стр., кдсија Бус, Трн, кдсили Заг, Мок, Трн, Ра,

косим Рм, Рг, кдсити Под, Ј, Вр, В, Гр, Бј, От, Мд, Об, Вру, Дj,

Бус, Трн, кдс“ти Стр, косишмо Врб, расипали се Рм, сиђа Трн,

сијо Ва, Буш, Бб, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, синбвца Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, Врб, Бб, Bж, синбј Трн, сирома

Бе, Гр, сирдмак Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, Ј, сиромака Ту,

Т, сиромаци Н., Ор, Дл, сиромашак Бр, сирдмашан Пу, Ст, сирд

тиња От, Бј, Пет, сирдтиње Мд, Дрв, сирдтињи Гр, До, сирд

тињу Бас, Б.

*** Петровић, Змијање, 72—74.

*** Vuković, Imljani, 40.
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Видимо да умекшавање консонанта с није тако често и да обухвата

само западне и југозападне дијелове Босанске крајине, а ни њих пот

Пуно Досљедно.

б) Консонант з може, као и с, да буде нешто мекши него што је у

књижевном језику испред вокала и:

вдзити Ст, изишли Са, кдз”п Са, стазицу Ма.

Овакав изговор се задржава и послије редукције и: вдз"ти Ма.

Меко зсе чује у положају пред меким консонантом ћ:

каз“ћу Ма.

Овакав изговор имамо и кад се знађе испред инфинитивног на

ставка -ти (само код глагола казати):

каз'ти Буш, Ма, Бб, Вру, Ла.

Разумије се, у оваквим случајевима обичније је неизмијењено з:

вози Трн, Об, Вру, Дј, Стр, Бус, вдзија Дрв, Би, Св., Грд, Ја,

Т, возити Об, Вру, Дј, Бус, Т, Ма, вдзити се Ла, Под, Бб, вдзти

Буш, долази Са, изађе Бу, изија М., Ра, изићи Св., изиша Под, изиш

ли Рм, Хр., кдзи По, Трн, Мок, Жу, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

њезин Са, разишли се Ст, стазица Ва;

казати Бб, Грд, Т, Ма, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн,

казти Са.

Из наведеног материјала излази да з“ покрива сјеверне и западне

дијелове Крајине, гдје се јавља и з у истим позицијама.

в) Меко т сам биљежио у именицама мотика и вратнице. При

мјери за прву именицу:

мотика Ла, Бус, Ту, Ва, мутика Бб.

Примјер за другу именицу је:

врат”њице Ва.

У првом случају т је умекшано испред вокала и, а у другом ис

пред мекога сонанта њ. Забиљежио сам и изузетке, тј. облике у којима

није дошло до умекшавања консонанта т:

мдтика Об, Вру, Дј, Стр, Гр, Вж, Ч, Ту, Ја, Ма, Буш,

мотика Ва, Ја, са мотикама Ту, мотиками Рм, мотиком Бм, му

тика Трн, мутику Д;

вратнице Вру, Дј, Стр., Бус.

Из изнесеног материјала произлази закључак да се умекшано т

у облицима именица мотика и вратнице појављује углавном у сјевер

нокрајишким говорима.

г) Сонант нпонекад има умекшан изговор испред вокала и и ис

пред меког сонанта љ:

границу Грд, циган“љива Трн.

Ова умекшаност може да иде дотле да се добије чист сонант њ:
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врат”њице Ва, грањица Са, грањице Сa, Jдвањић. Ту, Пањић

Врб, Сањица Са.

Сонант њ се чува и послије редукције вокала и, особито ако сли

једи који меки консонант:

Дањћа Вр.

Неумекшано н имамо у примјерима:

вратнице Вру, Дј, Стр, Бус, граница Об, Вру, Дј, Бус, на

граница Грд, границе Ка, јунице Пљ, Панића драге Под, кот-Пја

нића локве Гр.

Да закључимо: умекшавање сонанта н није честа појава. Јавља

се само мјестимично у ијекавским говорима западне Босне.

При крају разматрања о гласовима с., 3, т, н рећи ћемо да се они

палатализују углавном испред и, вокала предњег реда, и меких сона

ната њ и љ. Сасвим је разумљиво што у оваквом фонетском контексту

долази до ове промјене (истина, нигдје није досљедно спроведена).

А ако гледамо фонолошку страну ове појаве, истаћи ћемо да умекшани

гласови с“, з“, т”, н“ представљају комбинаторичне варијанте фонема

C, 3, 144 , H.

184. И Д. Петровић је забиљежио за змијањски говор појаву

умекшавања појединих консонаната. У његовој докторској дисертацији

налазимо у одјељку о гласу јcљедећу напомену: „Поменућу и ретку по

јаву факултативне епентезе 1 са незнатним траговима палатализације

дентала: Ан“уа, микротопоним (Доб), ja i-те заклат“ (Пав), дјевојку

на коња и вод“, (Крух), дпајз“ла (Сас)“.“

8) Консонант ш у експресивној функцији

185. У југозападнобосанским говорима, у околини Дрвара, заби

љежио сам врло интересантну појаву. Консонант ш неки пут се додаје

на почетак имена пејоративно употријебљених:

IIIјандрина драга Мок, Шмилине њиве Мок, Шнеђо Вр.

У оваквим случајевима и има експресивну функцију.

9) Консонант s

186. Овај консонант се јавља као резултат асимилације по звуч

ности, кад су у питању двије сусједне ријечи. Примјери као: мјесеš

дана Буш општепознати су у нашем језику. Али, поред тога, у крајиш

ким говорима постоји 5 у ријечи царsa, која води поријекло од талијан

ског sargia и која у овим говорима означава дио старинске народне

*** Петровић, Змијање, 71.
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ношње, у ствари једну врсту вунене сукње у боји. У данашње вријеме

тај дио ношње не постоји, тако да се и сама ријеч доста ријетко употреб

љава. Примјери:
--

царза Об, С, Ми, царsе Вр, Груб, Тиш, Дрв, Вид, Б, Д,

Врт, Ст, Сa.
-

Мјесто 5 често се јавља консонант з:

царза Заг, У, Рг, Гра, Об, Вру, Бус, Са, Трн, царзе Вид,

Бас, Трн, Дрв, Шип, Под, Ж, Бу, Р, Пе, Пљ, Врб, Грд, Рг, Буд,

Ч, Ол, Буш, царзу Пe.

Овакве облике са зсрећемо и у рјечницима: у Вуковом Рјечнику

(с објашњењем: „(у Котару) као фуштан од вуне (плаве)“), у RЈА („kao

juštan od vune plave u Kotaru u Dalmaciji ... od ta1. sargia ... platno od

vune i lana i svile“), у Клаићевом Rječniku stranih riječi („vrsta ženske

haljine“).***
-

Консонант s, како то примјери показују, карактеристичан је за

западне и југозападне говоре, гдје се употребљава напоредо са з. Уз

то, у сјеверним и источним говорима ријеч царза не постоји ни у једном

од наведених облика (в. карту 3).

187. На Змијању нијесам забиљежио облик царsa, нити царза.

Није то забиљежио ни Д. Петровић у монографији о змијањском гово

ру. Али, он је ипак забиљежио s, и то друкчијега поријекла. Наиме,

чуо га је само једанпут у надимку Sубара.“
|-

10) Групе шт/шћ, жд)жђ

188. Данашње групе шт(шћ, ждржђ воде поријекло од старих

група ск”, зг“, скј, згј, стј, здј, управо настале су од њих палатализа

цијом или јотовањем. Сав скупљени материјал можемо подијелити у

двије групе: у првој су ријечи са шт и жд, у другој ријечи са шћи жђ.

1) а) Примјери за групу шт:

вришти Пљ, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, вриштили

Об, Вру, Са, вриштити Об, Вру, Са, годишта Бр, Ту, гддиште

Ст, Мок, Бр, Гр, гуштерица Трн, двориште Ра, Ст, Бб, заиште

Врб, Су, Ја, иште Грд, Гра, Трн, К, иштеш Бм, ишту Рг, Трн,

Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, у кетентишту Ст, косишта Л., кдстиште

У, Трн, крштена Бј, кућишта Мд, кућпште Ол, Ва, Грд, По,

Bж, Мд, на Клепића кућишту Са, Млиништа Врб, намјештаја

Трн, Бр, обавјештавати Ту, дгњишта Об, Ла, Са, Трн, огњишта

Буш, огњишта Вру, Дј, Бус, дгњиште Вру, Дј, Ла, Т, Пет, Пу,

Ко, Стр, Ту, Бус, Буш, Са, Трн, Ч, Ор, Ол, У, Мд, Бр, Вж,

дгњишти Стр., дгњишто Об, на дгњишту Трн, Грд, пландиште

*** Klaić, Rječnik, s.v.

*** Петровић, Змијање, 63.
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У, пришт Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, приштић Трн, пот

-приштом Трн, Об, Стр, Бус, са приштом Дј, са приштом Лa,

приштом Вру, рддилиште Т, Селиште К, сједиште Бр, стрњиште

Ч, Бр, Мд., Ор, Трн, уприштијб се Рад, уштинд Трн, Об, Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, Са, штап Трн, Об, Вру, Дj, Су, Ла, Ол, Стр,

Ч, Бус, У, Са, Грд, Бр, Мд, Вж, З, штапић Об, Вру, З, Дj, Лa,

У, Стр, Бус, Трн, штапић Са, штапића Об, Вру, Дј, Ла, Стр,

Бус, Трн, штапића Са, са штапићом Об, Вру, Ла, Стр, Бус, шта

пићом Дј, Трн, У, штапићом Са, штапове Пу, Ч, штене Трн,

штета Трн. ».

Секвенца шт позната је у овим примјерима и у нашем стандард

ном језику.

облици глагола пустити такође имају шт:

запуштили Мд, запуштило се Бас, испуштијб Р, попушти

От, попуштијб Дрв, Бе, попуштили Св, пуште Бу, Ј, Гр, Вж,

Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, пушта Бб, Врб, Ос, Т, Груб,

М., Гр, Бас, Ст, Вж, Буш, Ко, пушти Трн, Под, Буш, Бб, Ке,

От, Ма, По, пушти к врагу В, пуштијб По, Бас, Под, Бу, Ст,

Грд, Трн, Об, Вру, Стр, Бус, пуштијб Дј, Ла, пуштили Бу, Пт,

пуштим См, Св, М., Су, Гр, пуштимо Врб, пуштити Тр, Вж,

Ст, Ж,Буш, Г, Мд, пушт“тиТ, пуштиће Бб, пуштићу Р, пушташ

К, пуштише Вр, Врб, Бе, Пе, пуштишмо Трн, пуштло Врб,

спуштп Бр, Р, спушти См, спуштијб се Р, спуштили Трн, спу

штило Врб, упушти БM.

Ови облици у књижевном језику мјесто шт имају ст.

б) Примјери за групу жд: -

жвижди Бас, жвиждили Об, Вру, жвиждите Трн, Об,

Вру, Дj, жвиждити Об., звиждили Са, звиждите Са, Бус, Стр.,

звиждатe Ла, звиждити Са, звиждити Ла.

Ови облици глагола звиждати имају и у нашем књижевном је

зику секвенцу отсд. -

2) а) Секвенца шћ јавља се врло ријетко код именица на -иште:

ја сам има осамнес годишћа Вр, кућишћа Ол, кућишће Ол,

дгњишће Ч, стрњишће Ч.

Ови малобројни примјери потичу углавном из мјеста у којима је

ијекавско становништво помијешано с икавцима шћакавцима или су

им икавци шћакавци сусједи. Из тих чињеница произлази јасан закљу

чак: секвенца шћу облицима именица на -пште, гдје се употребљава

напоредо са шт, дошла је у говор ијекаваца из икавског шћакавскога

говора. -

Далеко је већи број примјера у којима је шћ сасвим обично или

је обичније од шт, или је једино оно у употреби:

вришћале Трн, вришћали Трн, Дј, Бус, вришћали Ла, Стр.,

вришћати Дј, Трн, Ла, Стр, Бус, кршћавају Ту, кршћена Су,



174 Милорад Дешић

кршћени Ј, млађа нарашћај Ма, нарашћај Ст, обавјешћани Ту,

дирашћам Заг, понишћавати Хр, понишћен Бј, понишћена Бб, по

нишћено Ј., премјешћен Вр, унишћавали Тр, унишћено Дрв;

испашћа Дрв, испашћамо Ст, испашћати Р, кршћен Ј, кршћено

Ту, Бј, кршћење Б, намјешћđј Трн, некршћена Ј, непонишћен Хр,

понишћавб Са, смјешћа Вр.

Сви ови облици у нашем стандардном језику имају само секвен

Цу Шиш.

Облици трпног придјева глагола пустити (и његових композита)

и различити облици итеративних (често сложених) глагола изведених

од пустити имају врло често шћ:

запушћен Ч, запушћена Ол, Ј, напушћа Врт, напушћам Груб,

Заг, напушћена Ра, припушћа М., пушћа Т, Трн, Врб, См, пушћа

вати Бр, пушћавб Бр, Т, пушћају Трн, Рм, Об, Вру, Су, Дј, Стр.,

Бус, пушћају Ла, не пушћамо Су, пушћати Трн, По, Об, Вру,

Дj, Стр, Бус, Ко, И, Х, Т, М, не пушћати Мок, пушћати Ла,

пушћато М., распушћани Ор, распушћено Дрв, спушћа се Буд,

упушћа Трн, Мд;

напушћавају М., дишпушћати М., датпушћен Ко, пушћа Бук,

пушћава Рад, пушћај Т, пушћам Бб, пушћен Ва, Трн, Об, Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, пушћени Пљ, пушћč Би.

У књижевном језику ове форме знају само за шт. Сличну форму

сам и ја забиљежио: распуштеница Ко, али та је ријеч у најновије ври

јеме унесена са стране.

Још једна напомена у вези са секвенцом шћ. У ствари, у југоза

падном дијелу Крајине слушао сам глаголске облике: ућине Трн, ућини

Трн, ућинути Трн, који се у истоме мјесту јављају напоредо са: уштине,

уштини, уштинути. Једина разлика је у томе што форме са ћ носе у

себи извјесну хипокористичност и деминутивност. Питање је: како је

настало ћ? Да ли је постало упрошћавањем групе шћ? Ја мислим да

није. Вјерујем да је меки консонант ћ, који је врло чест у хипокористич

ним именима, употријебљен мјесто тврдога шт ради давања хипоко

pистично-деминутивне нијансе глаголу уштинути.

б) Примјери за групу жђ:

жважђали Трн, Дj, жважђати Трн, Вру, Дј, звижђали

Ла, Стр, Бус, звижђали Ла, звижђати Стp, Бус, звижђати Ла.

Књижевни облици глагола звиждати имају у овим случајевима

секвенцу жд.

189. Нећемо овдје опширно говорити о секвенцама шћ, жђ. Рећи

ћемо само толико да је шћу ријетким случајевима дошло у ијекавски

говор из икавског шћакавскога говора (дгњишће), док су у већини

случајева шћ и жђ постали на други начин. Питање је само који. У

науци не постоји јединствено мишљење о томе. За једне ту се ради о

подновљеном јотовању извршеном аналошки у штокавском дијалекту
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(Белић),“ а за друге, у најновије вријеме, ту је у питању старије ста

ње, наслијеђено из предбалканске епохе (А. Пецо).“

190. Петровићев материјал о говору Змијања доста је сличан

моме. Ту налазимо у говору православног становништва у стандардним

лексичким формама само шт: штап, дгњиште, гуштер. У католичким

и муслиманским говорима чује се: шћаш, дгњишће, гушћер. Православни

имају шћу примјерима: извјешћај, вришћет“, кршћење, кршћавб, испуш

ћено, пушћамо, пушћај, што Петровић узима углавном као потврде за

подновљено јотовање. За разлику од мене, он је забиљежио и: пушће

ме (у моме материјалу то би било: пуште ме), а форме са шт (пуштит“,

напушти) сматра за ријетке. Облик не ишће, забиљежен у Миљаковци

ма код Приједора, у коме живе муслимани и православни, може се

објаснити, уколико постоји у говору православних, утицајем икав

ско-шћакавскога говора сусједа муслимана.“

11) Група шт умјесто ћ

191. Забиљежио сам облике:

öпћина Бр, Бе, Св, дпћина Би, дпћини Тиш, Дрв, у дпћини

Пе, у опћини Пе, От, Пет, дпћину Св, Пет, Бр.

Ту спада и:

двћина По, кдд овћине Трн.

Поред ових облика чести су и они са шт:

дпштина Ст, Бј, Грд, Пу, Ко, Бб, Ј, дпштине Врб, Шип,

Р, дпштине Ј, дпштину П, Ор, у општину Дрв, дпштина Ма.

Ту долази и:

двиштине Дрв.

Секвенца шт обавезно се јавља у примјерима:

садпштп се Рм, саопштијб Ј, свештеника Пe.

192. Д. Петровић је за змијањски говор забиљежио: дишт“на,

уоште, двиштина, двштински.“

12) Редукције сонаната и консонаната

193. Већ је било говора о редукцији неких сонаната и консона

ната. То се односи на х (т. 147, 149), в (т. 157, 158), ј (т. 162, 163, 164,

165). Међутим, ова појава је знатно шира и обухвата још неколико

*** Белић, Фонетика, 116, 123.

*** Пецо, Промене, 175—185.

**? Петровић, Змијање, 76—77.

*** Нав. дјело, 83.
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сонаната и консонаната. Читаво ово поглавље подијелићемо у три ди

јела: први — губљење на почетку ријечи, други — у средини ријечи

и трећи — на крају ријечи.

194. На почетку ријечи губе се консонанти п, т, к, г и то само у

одређеним секвенцама.
-

а) Консонант псе редукује у секвенцама пе, пи, пт, пч.

Секвенца пс: . - - -

сдва Наг, сдвала Заг, сдвали Рм, сдвало См, сдвати Трн, Вж,

сдвд Ж, К, Буш, Т, Ра, суе Дрв, Ст, суeм Трн, суј Трн, сује Мд,

сујем Ра, сујеш Пљ, сују Мд, Вж. - , .

Секвенца пш: -

шеница Тр, Гр, Под, В, шанаца Мр, шенице Дрв, БМ, Гр,

Ј, по шеници Шип, шеницу Мок, Бм, шенца Пер, Су, Ра, Ор, Бр,

Pд, Рг, У, Мд, Бук, шенце Пер, Гра, Хр, Ра, Мд, Бо, До, Бр, Вж,

Пет, Ко, Ту, И, Грд, шенце Рг, по шенци От, шенцу Б, Гр, М.,

Буд, Врб, Л, Ч, У, Вж, Ту, Ја, Буш, Бб.

Секвенца шт:

тићи Ст, тица Тр, тице Бб, тицу Д.

Секвенца пч:
|-

чела Буш, Трн, Об, Вру, Ла, Стр, Бус, чела Дј, чела Буш,

Бј, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, челама Трн, Об, Вру, Лa,

Бус, челама Дj, Стр, Челар презиме, Х, челе Трн, Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, Мр, Буш, Ја, Ст, Ра, Бј, чели Об, Вру, Дј, Ла, Стр,

Трн, чели Бус, на чели Трн, Об, Вру, Ла, Стр, Бус, на чели Дj,

челу Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Су, Ја.

Видимо да се пГуби на почетку облика глагола псовати (али не

и у именичким облицима пса, пси и сл.) и именица пшеница, птица,

пчела. |-

б) У секвенци тк може да се изгуби т, и то само у облицима име

нице тканица:

канице Трн, Шип, С, каницу Пе, канца Ол, канце У, канце

Ол, канцy З.

Имам и примјера са тк:

тканице Мок, на тканци Рг.

w\ =

Глагол ткати и именица ткање јављају се само са тк:

тка Гр, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, не тка Пљ,

ткај Вид, ткају Бе, Врт, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, ткала

М., ткале Заг, Рг, С., Шип, Б., Бу, Пљ, ткало Трн, Д, ткало се

Вр, М., Мок, У, Грд, Буш, Бр, ткана Дрв, ткант Бук, ткати

Ос, ткато Бу, М;

ткања Груб, ткање Вр, Трн.



Западнобосански ијекавски говори 177

в) Консонант к се губи у облицима именица кћи и кћерка:

ћер Вр, Груб, Св, Мок, П, Жу, К, P, Pд, Бј, Н, С, Бб, Ст,

Врт, Буш, Гра, Грд, Ма, Бук, Би, Пу, Ја, ћери Вр, Под, Рад, Ва,

Бм, Б, Бр, Л, Гр, Ра, С., Са, Врб, Bж, ћерп Трн, Шип, Ч, Бр;

ћерка Ма, ћерке Бб.

г) Консонант г се губи у примјерима:

ђе? По, Тиш, Дрв, П., К, Б, Д, Р, Ке, Л, Рг, Ра, БМ, Св,

Гр, Рм, Бе, Пт, Пљ, Грд, Ор., Бј, Ст, Н., С, Врт, Бо, Бб, Буд,

| Врб, Мд, Рад, Буш, И, Ва, Пет, ђеђе К, Pм, ђекада Под, Х, Бу,

К, Ј, З, ђекат Трн, ђеко С., ђекое Заг, ђекое Бу, ђекоп Заг, ђекоја

Д, ђекојд Мр, ђеткада Наг, ђетког Б, ђеткоја Бу, Р, Рм, ђетко

ме Рм.

У овим примјерима г се губи од ХVI в. (в. Белић, Фонетика, 138),

а то значи негдје у оно вријеме кад је почело да се врши јекавско јо

TOBaЊе.

195. У средини ријечи редукују се консонанти к, г, т, д., п, с и

сонанти ј, р, л, м, н. -

а) Консонант к се често губи из интервокалног положаја у облику

преко:

прео Мистја топ., Вид, прео Главице Баукове топ, Трн, прео

Граба топ., Мок, прео косе Под, прео куруза Шип, прео јаруге П,

добити прео поште П, прео кукрике Жу, прео врата Под, прео

Грава Под, прео главе Под, прео пута М., прео Италије Ра, прео

села Ра, прео села Ра, прео земље Ра, преовддé Pд, Би, прео Греде

топ., Ст, прео плота Врб, прео свега Гламоча Врб, пред друге Врб,

прео кољена Ол, прео канце Ол, прео гранце Дл, прео мјере Би, прео

кдљена Бј.

Овамо спада и:

просутра Трн, Ч, См, Мок, Под, Врб, Рг, У, Грд, И, Пет.

Можда је к почело да се губи најприје у примјерима типа преко

кдсе, тј. кад се преко нашло испред ријечи с иницијалним к (в. Пецо,

гих, 103).

Редукција к у облику преко није досљедно спроведена, па имамо:

преко свега плафуна Трн, преко вдде Трн, Ор., Ж., Рад, Ту,

преко цесте Трн, преко Лике Под, преко међе Бб, Наг, преко Саве

С, Л, преко косе Б, преко куће Р, преко нувшна Пе, преко њи Пљ,

преко Дрине Х, преко двије бара Рг, преко Ерцеговина Су, преко мбра

Су, Хр, преко поља Хр, преко нас Хр, Ко, прекд те Греде Ст, преко

ња Са, прекд наске Ч., преко ње Ч., преко прага От, преко пута Пет,

преко села Ко, Буш, преко ћесте Ва, преко бујадара Ма, преко Уне

Буш, преко тије страна Грд, преко Сане Врб, преко врбе Ту.

Једном сам забиљежио облике прекосутра Бук.

12 Српски дијалектолошки зборник
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Консонант к може да се губи из консонантских секвенци кс и кт,

и то у страним ријечима:

èстра Бј, исплодира Трн, Дрв, са исплозивом Вр, летричар

Трн, ауто-летричара Р., русак Тр, русакове Бас.

б) Консонант г се губи у примјерима:

ђеђе Рм, К, иђе Под, Мд, Пр, неђе Вр, Заг, Вид, Бас, Трн,

Шип, В, М., К., Мр, Ке, Рм, Л., J, P, Бе, Хр, Бб, Ма, Буш, нађе

Трн, Шип, Мок, Бас, Наг, Пр, Под, Пе, Ке, Рм, Су, Буш, Бј,

Пет, Дл, Врт, Бу, Гр, Бм, М., Т, Рг, З., свађе П, Бу, Б, З, Буд,

Бук, Бб.

О времену губљења г у оваквим случајевима в. т. 194. г.

Именица јагње у облицима једнине, затим као збирна именица и

у глаголима од ње изведеним нема г, док у облицима множине може г

да се јави, а може и да изостане.

Примјери без г:

јање Заг, О, Врб, Рг, Буд, Бр, Ту, См, Ра, Гр, Б., Л, Хр, Ја,

Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, јањета Тиш, БМ, Под, Буд,

Ту, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн,

јањад Дj, jáњади Ла, јањадима Ла;

јањаца Об, Вру, Дј, Са, Трн, Бас, Б, Пe, Гр, Л., Бј, О, Буш,

Грд, Буд, Врб., кдд јањаца Под, до јањаца Л, јањце Тр, Под, Вид,

К, См, Ј, Л, Бм, Врб, Грд, Ја, Буш, јањци Об, Вру, Дј, Ла, Бус,

Са, Трн, Под, Гр, Пљ, Л, Рг, с јањције Б, јањцима Под, Об, Вру,

Дј, Са, Трн, јањцом Л;

јањити се Груб, дбјењти се Трн.

Примјери са г:

јагањац М., јагањаца М., Стр, Бус, јагањце Пер, јагањци М,

Стр, јагањцом Стр, Бус.

Ови примјери са г немају никад секвенцу гњ.

в) Дентал т врло често се губи у средини ријечи. У ствари, по

стоји неколико случајева редукције.

Т се губи у секвенци тc:

свјески рат Б, Н, свјескога рата Вр, свјескбг рата Шип, у

свјескоме рату Бу, у свјеском рату По, К., Мр.

Једном сам забиљежио очувану групу пис:

у свјетскбме рату Ст.

Редукцију дентала т имамо и онда кад тск-дс:

оселијб Вид, Пр, Вр, Бас, Мок, Ке, Буш, оселда Гр, Врб, и,

оселле Бб, оселли Л, Грд, оселдо Ст, дојећи Бј, дајеца Ј, ослужиjб

Трн, Ј, доуство По, пресједник Бј.

Овамо иду и примјери:
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дćека Шип, дđећи Буш, преćедник По, Заг, Тр, Дрв, Под,

Вр, П, Р, М, Врб, преćедника Шип, преćедникову Вр, преćеднику

Бас, преćедниче вок., Ст.

Губљење т у секвенци тс (без обзира на то да ли је тс постало

од де или није) посљедица је упрошћавања групе консонаната сличног

изговора, тј. групе дентала.

Секвенца тск-дс врло ријетко остаје неизмијењена:

љутски Вид, диспава Бас.

Још једна напомена: ако секвенца до настане послије редукције

вокала е, нити долази до асимилације по звучности, нити до редукције:

двадсет Л, Т, Рад, Бо, Су, двадсета Ту, двадсети У, Вру,

Ла, двадсетбе Бј, тридсет Су, Бо, Сa.

Кад би дошло до једначења по звучности, онда би двадсет дало

дватсет, што би послије прешло у двацет односно двасет. Ови пос

љедњи облици били би прилично удаљени од основног облика двадесет.

Дентал т се редукује у секвенци тст:

богаство Под, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, брaство Ос,

девесто П, Ма, Пе, Буш, песто Об, См, Дрв, Су, Ј., Бб, Вру, Дj,

Бус, Са, шестд. Ла, Стр, Са, Трн, шесто Под.

Међутим, може да не дође до дисимилације:

деветсто Рад, петстд. У.

Напоменућемо и то да појаву редукције т имамо и кад је у пи

тању група тст-дст:

љуства Наг, детб десет Под, дотрани се Су, остранијд се

Ту, дcптупа Бб, дотупам Ра, оступати Тр, детупи Рм, преставито

Хр, руковдство Бб, под руковдством Бр, срдстава Пт, срдства Вид,

Ст, Рм, срество Ор.

Исти консонант се губи и у секвенци стр.:

насрада Дрв, насрадаће Тр, срадала Вид, срадали Хр, срадало

Дрв, Хр, Шип, срадати Бас, срадб Вж.

Нема промјене у примјерима:

настрадати Л, настрадаше Л, страдали Жу, страдало Бр,

страдб П, Пт.

Страна ријеч астма забиљежена је у облику асма Жу.

На крају, аналошким путем може да дође до губљења ту групи ст:

масан Трн, Об, Дj, Са, посан Трн, свјесан Ор.

Нема промјене у примјерима:

болестан Шип, М, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, бд

лестан Св, Пет, Ва, Буш, мастан Вру, Ла, Стр, Бус, савјестан Б.

г) Звучни дентал д губи се у групи дз.

наздрник Тиш, Вра, Под, озада Рм, позида Дрв.

12“
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- Исту појаву имамо и у групи здјезд ђ:

ЛаЗИ

СаМО

врело Зјекице Вр, зјела Вид, зјела Дрв.

Међутим, има и примјера с очуваним д:

здијела С, здјека Буш, здјеке Бас, здјела Буш, здјеле С, Ко,

здјелу См, Рад, Ја.

Понекад се д редукује у интервокалном положају:

углеали Су.

Али чешћи су облици са д:

гледај Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, гледала Трн, Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, Бус.

О промјени дн - н(панем и сл.) биће ријечи у Морфологији.

д) Консонант предукује се у секвенци пс:

засуе Жу, исуј Шип, деовала Т, деовб Мд, доуе Трн, доује Мд.

До промјене је дошло под утицајем примјера у којима се по на

на почетку ријечи (према сује имамо деyje) (в. т. 194a).

Редукција п забиљежена је и у именици ртењача Рм, Трн.

ђ) Консонант с губи се, због дисимилације, у секвенци сц, и то

у страној ријечи дициплина М, Л.

е) Сонант ј се обавезно губи у облицима суперлатива ако њиме

почиње придјев:

најача Под, најача П, најачи Хр.

Забиљежио сам њузи Под, поред њујзи Под.

ж) У неким ријечима страног поријекла долази до губљења со

нанта р, што је посљедица дисимилације:

ателéрац Рад, ателерија Ч, компјер Стp, Бус, компјери Бм,

кумпјер Трн, Бук, Врб, Пљ, Рг, Ту, Дј, Ла, кумпјера Груб, Ке,

Трн, Бас, Х, Би, Рм, Бук, кумпјере Шип, Буд, Ст, К, Под, Ва,

кумијери Тиш, Под, Мр, Пу, Ол, по кумпјерије Под, цикулар Вид.

Има, наравно, и потврда у којима наведене ријечи чувају р:

артелерија До, крумпијер Вру, Ор, Ко, крумпијер Т, Об,

крумпијера Вж, крумпијера Ко, крумпијерова златица Т, крумпи

јером Мд, крумпир Рг, У.

з) Сонант л се, због дисимилације, губи у примјерима:

благосбв Дрв, Под, благдетва Бр, благосова М.

и) Понекад се у секвенци ми, у ријечима страног поријекла, губи м:

купанија Под, купјер Дрв, Д, купјера Трн, Дрв, Б, купјере

Вид, купјери Заг, Тиш, Дрв, К, В, Д

Међутим, забиљежено је и кумпанија Св, гдје се чувам, а примјери

као што су кумпјер, крумпијер и сл. већ су наведени под ж).
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j) У ријечима страног поријекла доста често се губи сонант н,

и то испред фрикативних консонаната су з, ос, ф и експлозивних т,

д, г, као и испред сонанта в. Пошто се у тим ријечима обавезно јављају

два или више сонаната, губљење н може се сматрати резултатом диси

милације. Примјери:

брузина Трн, ивалпд Бук, Иглези Тр, Иглеска Под, Наг,

иглеска Ра, иглеске Вр, иглеска Ка, Ол, у Иглеској По, Иглеску

Шип, Под, Мд, ижињер Трн, Ва, П, Буш, ижињере Бас, ижињери

Б, изисињири Б, Ст, дисан Под, Ке, исана Мок, Вр, исану Под, ис

пектор Дл, итедант Бј, комадант Бм, Ра, Ту, Су, Би, Грд,

комаданта Св, Ту, комаданте вок.., Буш, куверенцију Б, кумадант

Тр, Шип, Бас, Ж, Д, кумаданте вок., Ж, куфаренцију Са, куфе

фенција Ч, на куференци Заг, Бас, куференцију Вр.

Наведене ријечи могу, знатно рјеђе, да се чују и са н:

брунзан Под, енглеске Мок, у Инглеској Гра, инжињер Тиш,

инжињерица Заг, командант Врб, Грд, команданте вок.., Врб.

196. На крају ријечи губе се консонанти д, т и к и сонанти р и м.

a) У западнобосанским ијекавским говорима консонант д (испред

безвучних ту врло често се губи у финалном положају, и то на крају

нриједлога и прилога:

ддса-сам је бранла Трн,

ка-су га дјерали Вр, ка-су нас зардбили Трн, ка-су бдали Тр,

ка-смо сједили? Трн, ка-сам дошла Дрв, ка-се измјеша Вид, ка-су

додили Вид, ка-се помоле Рм, ка-су ћерали Ј, ка-си пребјегб. Ка,

ка-се уда Р, ка-се заратило Мок, ка-се састане Шип, ка-си ддинб* П,

ка-су били у Дрвару Бас, ка-се обучен Ж., ка-су наишле Жу, ка-сам

бијо у рату Мр, К, ка-смо дошле Под, ка-су бдали Пр, ка-сам бијо

дјечак С, ка-сам поша Д, ка-се зарече Бу, ка-сам у школу поинд. Вра,

ка-се напије Гр, ка-се заосути БМ, ка-сам узет М., ка-си купијо?

Су, ка-сам доид Ра, ка-сам бијо момак Л, ка-смо дошли Су, Рад,

Рм, Ва, Ту, ка-су дошли Су, Р., Н., ка-се женијд Су, ка-су биле Л,

ка-сам цура била М, ка-сам задстб Рм, ка-смо били С, ка-су јеф

тине С, ка-сам доша С, Бб, ка-смо пошли Б, ка-смо поћерали З,

ка-су се дигли Бј, ка-смо копали Бј, ка-сам копа Ст, ка-се сврши Врб,

ка-се испрост Рг, ка-су видли Са, ка-су зарабали Ол, ка-се дкиша

От, ка-сам се женијо Бр, ка-сам примпт Рад, ка-се врше Пет, ка-се

закунем Пу, ка-се прдкосе лаводе Ко, ка-сви бјеже Ја, ка-сам двpд

Ја, ка-су Швабе биле Бб, ка-сам подраста Бј, ка-сврши гдвор Врб,

ка-су доћерали Грд, ка-смо почели Грд, ка-се свpшло Рад, ка-сам

бијо у ропству Т, ка-смо бјежали Ту, ка-се пријеђе Ту, ка-су видли

Ма, ка-смо утекли Ма, ка-су попили Буш, ка-смо пошли Буш, ка-си

почбР См;

ко-Стеве Заг, ко-Стевана Трн, ко-Симе Вр, ко-стричевића

Бас, кд-себе Ма, Б, Врб, ко-судија Гр, ко-синбва Св, ко-суда Ра,

ко-свде куће Л, ко-сељака Са, ко-сина Грд, ко-старе Бр,
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ку-си прдша? Рм, ку-си приста? Рм, ку-си пошла? Наг, ку-сам

бдала Ш, ку-си ми се натеријд? Мр, ку-сте дошли? Н, ајде ку-си

и ддшб Буш,

д-себе Врб, Груб, о-сукна Заг, о-срамуте Трн, о-сестре Вид,

д-снијега Ке, о-сијена Дрв, о-стрица Бас, д-стра Б, Рад, Хр, Бас,

д-сунца Бас, д-студени Б, Мд, Ко, д-старости Ра, о-стране Рм,

о-светбг Луке Ра, д-сијена Бј, о-смија Бј, о-Сане Грд, о-смрти Вж,

о-студени Бб, о-старбаа доба Ма;

пд-старбст Наг, по-свдјбм руком Бас, пре-судом Ж, по-собом

Л, пре-свдјбм кућом От;

cá-се дружи Тиш, са-се дентва Ка, са-су друкчи Дрв, са-се

jä ćећам Вр, са-се не бјежи Жу, са-се сије Дрв, са-си нас дово Буш,

спдре-себđм Под,

д-злата Р, д-зида Б, по-заставом Пу, пре-зору Рад, Трн,

д-шта? Рм, Бу, д-шљива Наг, пре-шталбм Рд, по-шумбм Бр,

пре-шталу Врб., кд-школе Д, Врб;

д-женска Под, д-жалости Су, о-жеље Бас, д-жеђе. Вру, Дj,

Под, Ст, д-жандара Жу, д-жеђи Бус;

cá-ћу ја ње питати Заг, са-ћеш ти тамо Тиш, са-ће те убити

Тр, са-ће нестати Трн, са-ћете ићи Ка, са-ће доћи Ке, са-ћу при

чати Р, са-ће ручак. Вид, са-ће уни у школу Трн, са-ће свр тебе См,

са-ће Бу, Бе, са-ће ми кући Рг, са-ћеш ти ићи З, са-ће устајати

Грд, са-ћу ти казати Ма, са-ће то Буш,

гледам ка-ће ме змија ујести Под, ка-ће котб2 Ж, ка-ће ку

пити сватове? Бу, ка-ће крају прилазити Су, ка-ће нас повaтaти

Мд., кд-ћаће Бас, Пет, не знају ку-ће П, ку-ћеш? Л, Трн, Мр, Ке,

Ст, ку-ћу? Жу, Под, Рад, ку-ћу враћати цуру? Мр, ку-ће ш-нобме?

Л, ку-ће? Су, ку-ћемо ми? Бо, шта ме питаш ку-ћу! Бо, не зна

ку-ће Бј,

д-цуре Мок, испре-цара Пер, ко-цркве Бас, Врб, Под, Рг,

Ту, Бб, Бј, Ма, о-Црнбга језера Рм, кд-цесте Бј, д-цркве Бј,

кд-чатрње Мд, нема о-чега да живи Т;

ка-ли младић ту едан Тр, ка-ли дкину пушку! Дрв, ка-ли

некав стазија за нас Рм, ка-ли ево ти офензиве Рм, ми тамо ка-ли

фатови дрва Буш, д-јутрос Дрв, Гр, д-глади Мок, Жу.

Из наведених примјера видимо да се д (т) губи у сантхију испред

фрикативних консонаната су з, ш, ж, затим испред африката ћ, ц, ч

и, понекад, сонаната л, ј и експлозивног г.

Забиљежено је много мање потврда у којима се д (т) чува пред

поменутим гласовима:

от-смија Тр, Ос, Ја, от-свбм трошку Трн, от-стара Трн,

кот-Савичине бабе Наг, от-стра Трн, пот-стреву Мр, от-сваке

слике Под, кат-се не мере Дрв, кат-стане дерати се Гр, кат-се

жена С, кат-су дптишли Б, испот-сјендкоса Н., кат-се мијеша Врт,

от-сукна Грд, от-степендије Мд., кдт-себе Ту, от-сијена Ту,

от-стомака Ва, кот-Стојке Ма, кат-се бн прдпе Бј, кат-сам га

видијо Бј, кат-све испитају Грд, кат-се ућутијб Рад, кат-су пар
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тизани ддшли Ту, кут-смо ударли Ту, сат-се налази у музеју Буш,

кат-се заратло Буш,

од земље. И, кот-Швабе Ка, от-штдоклен Бј, од жита Врб,

од жеђи Об, Ла, ко кат-ћерају дјеца кокоши Ту, от-ћесте Т, тешко

е, људино, кат-чоек детара Св, от-четрт Бј, от-цимента Буд,

кот-Циганина Са, кот-цуре Т, от-Црне додне топ., Ту, кад ли на

врата Ва, до глади Ј., Ст, од глади Бу.

б) Консонант т губи се на крају облика опет:

jдпе По, Вр, Заг, Вид, Трн, Бас, Рг, Под, П, Жу, Пр, Мр,

Дрв, К, В, С, М, Л, Су, Б., Д., Бу, Р, Пе, Пљ, Ка, Рм, Гр, Св,

Ра, Хр, И , З, Н., Бј, Врт, Ст, Буш, Ва, Ч., Грд, От, Гра, Ма, Ко,

Бб, Мд, До, Вж, Пет, Пу, дпе Рад.

Мање има потврда с финалним т:

jдпет Тиш, Вид, Бас, Трн, Под, П, Пе, Ја, Хр, Врб, Ч, Ми,

Гра, Ва, Буш, Бј, Грд, опет Ту.

Овај дентал се редукује и у финалној секвенци ст:

болес Тр, влас Бас, Б, ес Вр, Тр, Заг, По, Ст, Бас, Дрв, Под,

Трн, Бу, Р, јес Ор, Ја, Бј, Су, У, Врб, Б, Ол, Ма, Гра, корис Заг,

мас По, милбе Тиш, свјетлбс Bж, час Тиш.

Ово су облици именица и трећег лица једнине презента глагола

јесам (свега девет примјера).

јечи.

Појава је веома честа код бројева:

дваес По, Трн, Дрв, Мок, Ос, Вр, Буш, П, Ж, Пр, К, Ма,

Х, Ј, Г, Мд, Рад, М., Ра, З., Бј, Грд, дваес бомбеа. Ст, дваес један

Об, Дj, Ла, Трн, дванес По, Заг, Вид, Бас, Трн, Пр, К, Б, Су,

Хр, Ст, У, От, Ор, Рад, Буш, једанес Бас, Пе, Б., К., РМ, О, И,

осамнес Вр, Бу, Х, 3, Рад, Ја, петн с Вр, Дрв, Трн, Тр, Мок,

Наг, П, Под, Мр, Пр, См, Б., Д., Ма, Пе, Бе, Ст, Врб, Грд, седам

нес Бас, Рад, Под, триес Груб, Бас, Трн, Бе, М., Ма, Ор, Бр, Мок,

Грд, См, Под, Б, Д, тринес Вр, Тр, Тиш, Под, Ј, четрес Ж, Pм,

Су, Ј, Л, РД, Врб, У, Буш, Ту, четрес Заг, Бј, Вид, Б, Св, Пер,

Рад, Бб, Грд, Буш, четрнес Ст, Т, шéc Тр, Трн, Тиш, Бас, Мок,

Под, М., Б., Рм, Су, Врт, Ст, Ч, От, Са, Дј, пе-шес гддина Рм,

пе-шес иљат Тиш, по шес Бас, Под, пе-шес Дрв, Ра, Св, Ту, пе-шес

Ке, пе-шес метара З, шеснес Заг, Мок, Бас, Под, С., См, Су, Трн,

Грд, Рад.

Умјесто јест понекад сам биљежио је:

богами је Ка, је нешто Н, је, је Рад.

Забиљежио сам доста примјера у којима се чува ст на крају ри

Најприје облици именица и глагола јесам:

болест Трн, Вид, Пљ, Л., Пет, Са, бpст. Ст, вијест Рад

власт Груб, Бас, Мок, Под, Мр, Бј, Бб, Гра, Рм, Ра, Ј, Д., Б, глу

пост Ту, гост Пу, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, допуст Вр,

дбст С, дужност Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, ест Вр,
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Заг, Вид, Бас, Трн, Шип, Бб, Мок, Дрв, Под, П., Ш, Ж, Мр,

Пр, Ст, Наг, К, В, С, Д, Пe, Pм, Гр, Врт, Бј, јест Мр, Б, Пљ,

Рм, Гр, Св., БМ, М., Пер, Су, Л, От, Рад, Мд, Рг, Pд, Врт, Хр,

Врб, Буд, Ч, Гра, Пет, Пу, Ко, Би, Ва, Грд, Буш, И., Бј, Ма, и

јест Ј, корист П, кбст Ја, Ма, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

крст Мд, Ту, Ж, лист Бас, Ј, Ж, Дрв, Под, Наг, Ст, Св, Т., Буд,

Са, Буш, у лист Ч, лудбст Дрв, маленкост К, муст Тр, Мок,

Бас, Сански Муст Дрв, нечаст Тиш, одговорност Хр, Дл, пласт

С, Ке, пđст Под, Д, С, Пр, Бр, „Буш, ус-пост Ке, пропаст П,

Об, прдшлбст Бас, прст Б, Бр, Вж, Трн, Наг, Об, Вру, Буш, Дј,

Ва, Ла, Стр, Бус, старбст Ор, по-старбст Наг, стрбгост Б, част

Под, Рм, Рг, Бј, Ор, Бб, Ос, на част Мок, Рд, Дрв, чист Ж, Под;

жалбст Са, Ст, маст Трн, См, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

Са, мбст Бб, Буш, Ту, Сански Мбст Грд, покорност Ке, Об, Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, Трст Врб.
-

Укупно има 41 примјер за финално ст, што је скоро пет пута више

него за промјену ст-с у тим категоријама ријечи. Овом својом особи

ном крајишки говори се знатно разликују од јужних ијекавских го

вора, у којима се група ст своди на с (в. Ивић, Галипољски Срби,

138—141).

Примјери за бројеве:

дваест Пe, Грд, Шип, М., Са, Бм, Врб, Д, Ол, Бр, Пер, З,

Вж, Бук, Пет, Ко, Грд, Ту, Буш, Ла, Бус, дваест један Вру, Бус,

дванест Шип, Р, Ш, П, Су, Пе, Би, Бб, једанест Ја, Ту, осамнест

См, Т, М., Пе, Ч, Мд, петнест Пр, Ра, Су, Б, Врт, Ко, Ма, И,

Бб, Грд, седамнест С, Ка, триест Трн, Под, Пр, М., Ра, З, Грд,

Хр, Дл, Т, Дj, Ла, Бус, тринест Шип, Бб, Б, Врб, Рг, четрест

Дрв, Вру, Грд, Трн, Ст, Под, Хр, Стр., Мд, четрест Пe, Ca,

Бус, Гр, Хр, Ч, И., Бј, Ма, Дј, Ла, шеснест Су, И, Об, Вру, Дj,

- Ла, Стр, Бус, Са, Трн, шест Трн, Мок, Шип, Б., См, БМ, М., Су,

- Pд, Pм, Рг, Буд, Грд, Ми, Ор, Ва, Ту, Вж, Об, Вру, Ла, Стр, Бус,

четрдесет и шест Вр, по шест Вид, Мок, Бм, пе-шест мјесеци Дрв,

пé-шест Трн, Ту, Пет, Бб, пе-шест Дрв, Ка, Грд, шест иљада Пe,

пе-шест неђеља Л., пе-шест З, шест литара Пе, пé-шест Врб, Грд,

дваест и шест Са, двадесет и шест Ч, пет-шест Грд, Ту.

Секвенца ст може код бројева потпуно да ишчезне ако се нађе

испред ријечи с иницијалним с или ст:

дване-сати Вид, Грд, З, дване-стотина Мок, Рад, једане-сати

Грд, Буш, петне-сам гддин имб Жу, петне-села Гра, трине-села

Дрв, трине-стотин Стр, Ж., трине-стотина Об, Вру, Дј, Лa,

Бус, Са, Трн, ше-стдтина Врб.

Наравно, има и примјера који у оваквим случајевима чувају ст

ИЛИ Га СВОДе На с: - -

дванест стотина Рад, петнест стоп Ја, седамнест стдтин

Ми, шест стотпна Ра, Пу, у шес села Ч. -
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Консонант т се губи из бројева кад они стоје пред ријечима које

почињу струјним консонантом (изузетно и сонантом в):

деве-сати Дрв, деве-стотина Ж, десе-сати Вр, Ту, десе-села

Вр, пе-сати Заг, Трн, пе-стотпн Бј, пе-стотин динара Дрв, пе-сто

тина Вру, пе-шес Дрв, Св., Ра, Ту, пе-шес Ке, пе-шес гддина Рм,

пе-шест Дрв, Ка, Грд, пе-шест Трн, Ту, Пет, Бб, пé-шест Врб,

Грд, пе-шест З, пе-шест неђеља Л, пе-шес метара З, пе-шес илат

Тиш, пе-шест мјесеци Дрв, седамдесе-вагуна Тр.

Ове промјене нема у примјерима:

девет стотин Под, девет стотпна Ка, Ч, десет срна Грд,

десет срнпТ, дип-пет стотин Тр, пет стотин Вр, Под, пет сто

тина Ж., Су, Л, по пет стотина См, Ј, за пет стотина Г, до пет

сати Пет, десет школп И, пет-шест гддин Л., пет-шест Грд, Ту,

пет шолдт Под, пет шкбла Бук, пет шкблт Вж, Бб.

в) У финалном положају консонант к се губи у прилогу вавијек:

вавје Заг, Бас, Трн, Мок, Бе, Дрв, Вр, Под, П, См, Р, Ј,

Рм, Гр, М., З, Бј, Врт, Ст, Буд, Грд, Буш, От, Об, Вру, ваје Заг,

Тр, Трн, Дрв, В, Наг, Под, Шип, Вид, Рм, Гр, Н., Р., Б., Мр, Вр,

П, Д., М., Рг, Буд, Врт, Вж, Ма, Бб, Бј, Рад, Об.

Ова појава није уопштена па имамо и облике са к: -

вавијек Бук, Ва, вавјек Трн, Мок, П, Мр, Пр, Врб, Бј, Л,

Бу, Ка, Гр, Бм, М., Рг, Гра, Са, Бб, Дj, Стр, Бус, вајек. Вид, Дрв,

Под, Рд, См, Б., Д., Бу, Ј, Су, Вж, зававјек М.

Мислим да би се редукција к у прилогу вавијек могла овако објас

нити: према односу ундак-унда, гдје је к партикула додата на прилог,

и у вавијек, вавјек схваћено је да је к партикула, па је могло да изостане

и да се јави вавје.
-

г)- Сонант pсе губи у прилогу надвор:
-

надвд Груб, Врб, Трн, Бас, Наг, П, Ке, БМ, Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, Сa.

Објашњење за редукцију р слично је ономе за к: према па-ндар-па

—нда, буђекаре-буђека финално р у надвор схваћено је као партикула

и добивен је однос надвор-надвб, а касније је уопштено надвд.

д) Сонант м губи се само у изразу пало ми нау Трн.

197. У ијекавским говорима западне Босне сасвим обичан је још

један вид редукције сонаната и консонаната. У ствари, ради се о овоме:

ако се два иста или два слична сонанта или консонанта нађу један до

другога тако да је један на крају ријечи, а други на почетку сљедеће

ријечи, онда обично долази до упрошћавања њиховог, до губљења

првог од њих.

Примјери:

му-је дитиша Тиш, уна-је зликавац Бас, та-је има Мок, била

јо-је матер Вр, му-је стриц бијо свесебица Вр, та-је чдек ваљб Жу,
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дна-је ис-Кључа Врб, та-је жив Рм, та-је иша Са, два-је стаја

Ос, згдда јо-је Р, твб-је купус за копање Р, мо-јуначе Врб, та-je

добровољац бијо Грд, два-је држд стражу Рад, та-је бијо усташа

Ту, два-је старт Ту, тво-је дпац правија пушке Буш, мо-је син

народни посланик Буш, му-је рет Заг;

ку-Мјаило По, у-нас задржа Рм, забдравијо са-му име Л,
примић-б-нас на посб Буш;

кдд на-се такбздве Д, дана-се пости Бр, на-cмд два Пу, да

на-се лакше жена Ма, на-смо дбадва Т, и-Сарава Вр, и-задруге Трн,

и-шуме Трн, Бј, Хр, П, и-жуте П, и-села Жу, и-шака К, Рг, и-шкб

ле См, бре-сватова Бу, и-Шибентка Бј, и-села Б, Бј, Пу, и-Санце

Б, Врт, кро-снијек. Ст, и-Загреба Гра, јауче и-све главе Т, и-свију

шкбла Бб, бре-школе Бб, пре-собе Рм, и-Шлавонског Брдда Гр,

и-штале Св, и-свију села Л., и-Стричића Л, и-земље Су, и-строја

Ту, и-шуме Буш,

д-тебе Заг, Мр, пре-тдпом Дрв, гдстб-ти ббг да Трн, Мр,

кд-тетке Мок, д-те руке Мок, кд-тога газде Дрв, кд-тебе Трн,

Буш, Буд, Су, о-Тривуне Вр, д-два сата П, капе д-три рога Ж,

д-другбга Ж., испо-шесте Ж, ка-те засуе Жу, кд-те куле Пр, д-тога

См, Буш, Врб, Мд, Пу, Рад, Т, ко-тора См, Л, М., о-тежака Б,

ко-те Пљ, по-ту страну Рм, д-дрвета Б, Врб, ко-тржнце Трн,

о-Дрвара Н, споре-Дољант О, д-Турака Врб, д-тије жандара Врб,

ко-Душанке Рг, пре-шебом Бо, о-триес треће Ор, о-дрвета Вж,

кд-тије чобана Пет, ко-двоката Ма, и са-тб има Бј, едан д-другбга

Бј, испре-другбга Грд, ка-дбђе брат јој Рад, ко-то-газде Т, ко-Тур

чина Ке, ко-дућана Бе, о-дјетињства Ј, кд-тог драса Рм, ка-те

затече Рм, по-тб брдо Ра, ка-дднесе тамо Су, ка-дбђу гледати

дјевојку Л, наро-ддшб Т, о-тије зграда Буш, о-девет гддина Буш,

кд-тога Буш, толкб времена потрдшили, па са-д-идемо кући! Буш,

десе-дана Ма, пе-дана Вид,

сније-гази Вр, бе-га није ћијо ни ћерати Бас, дно-кдтла Буш,
ко-то-газде Т.

Овдје спадају и примјери:

немб-е, брате! Вр, два-е слободан По, два-е рат бијо гдpт

него икав Под.

У оваквим случајевима најприје је долазило до упрошћавања,

до свођења два ј на једно, а послије је и то јредуковано у интервокал

ном положају.

Забиљежио сам само неколика примјера у којима не долази до

упрошћавања два иста сусједна сонанта или консонанта:

Санском Мосту Грд, нас седам Врб, от-тешкога митро

љеза Ту.

198. У овом раду о крајишким говорима досад се доста говорило

о редукцији вокала, сонаната и консонаната. Овом приликом ћемо ука

зати на још једну фонетску карактеристику. Ријеч је о редукцији двију
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или више фонема. Разликују се, у ствари, два случаја: редукција у

засебним ријечима и редукција у сантхију.

Примјери за редукцију у засебним ријечима:

баланту = амбуланту, Бас, басада = амбасада, Тр, валида

Дл, валлт Дрв, валптску пемзију = инвалидску, Дрв, жињер

Хр, жињера Буш, крузана Са, крузане Грд, крузбвницу Врт, кун

тер = кондуктер, Трн, детво Мок, Дрв, телераца Рад, телерија

С, телеријом Рм, Целбзе = Целулозе, Дрв, Целбзу Шип, Целбзе

До, у Цилбзи Вид, Дрв;

вите Б, вдте Заг, Бас, даш ми крува Ј, добиш рану Пет, до

биш пемзију Груб, неш Заг, В, П, Трн, Ту, Мок, Т, Бб, Мр, Врб,

К, Бе, Гр, J., Pм, БМ, Ол, Вж, Ор, Ми, Пет, Буш, опрдсте П,

дила Св, Буш, Т, дили Бр, Буш, Би, дило Ма, Буш, Св, диб Bж,

Пет, И., Т., Би, плате Врб, прдсуш Тр, рате Мд, ćете Буш, С,

П, Пет, Стр, Вид,

изгубиш главу Буш, јете Вру, Ла, Стр, јете Трн, отите С,

Ор, диша Бб, Гр, диле Ма, пуште Заг, Тиш.

Видимо да већину примјера у првом пасусу чине стране ријечи.

О редукцији у бројевима (дваест, триест и сл.) биће ријечи у

Морфологији.

Примјери за редукцију у сантхију:

ви-де = види де, Вр, Трн, Ке, М., Ст, д-де Трн, С, К, См,

Ке, ош ти знати дбђи? Гр, ош вдвда? Св, ош јди копати? См, ош

ићи? Ке, ош ти мене пуштити? Bж, ош узети? Буш, ош сам? Бб,

ош ми право каз'ти? Ма, и-ћемо М, Пу, Ст, С, Ра, Врб, Тиш, на-ће

мо Тиш, и-ће Трн, Рд, Ра, Ту, прб-ће Дрв, ре-ћемо Мок, Ма, До,

У, Ст, М., К., Дрв, Рм, Грд, до-ћемо Рм, прије-ће Наг, уте-ће Наг,

дo-ће В., БМ, Рад, Бу, Б, Рг, и-ћу Пе, ту-ће Ке, до-ћу Пљ, Врб,

дб-ће Х, Бм, Бр, дб-ћеш Хр, доје-ће Мок, не меш Заг, Дрв, Бм,

Гр, Под, Трн, П, Д, Су, Хр, Бук, Вж, Ч, Са, Ко, И., Буш, Ма;

ђе-ш служити? По, ка-ш јдпе доћи? По, куда-ш? Вр, Трн,

ку-ш сат? Заг, куда-ш ćyтра? Заг, ти-ш пуњети Тиш, ђе-ш

тувити Дрв, шта-ш од двога? Дрв, ако-ш спавати Трн, шта-ш

учинити? Вид, што-ш се стиђати? Трн, са-ш ти ићи Трн, ђе-ш

ти за другбк садити шљиве Мок, са-ш чути Б, ку-ш окружити!

Рм, лашње-ш одрјешити Г, ту-ш другу лако Г, шта-ш ш-њима?

Гр, ђе-ш ти? Св, како-ш лежати гладан? Бм, шта-ш тражити?

Бм, како-ш? БМ, како-ш живити? М., дуље-ш живити Шип, вакб

им је, ако-ш, најљешве Вр, шта-ш дд њега! П, ку-ш ићи! П, шта-ш

дд њп? П, што-ш ти у Дрвару? Мр, ако-ш живсти Дрв, кдга-ш

жалити Наг, дклен-ш пли нусити? См, ка-ш ићи? См, шта-ш от

-куња? См, шта-ш ти? Б, ако-ш цркви ићи, ајде Ка, шта-ш сат?

Х, ти-ш двд детавити Х, шта-ш ти другд? Ј, д-шта-ш платити?

Pм, е па шта-ш! Пет, ти-ш тдликб Ст, ако-ш учити, учи Грд,

ку-ш боље Ор, ти си ми дбећа да-ш ми кумдвати Пу, ти-ш се осло

бддити Пу, ђе-ш ноћати? Бб, само-ш ме послушати Бб, бдгами-ш
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знати Буш, шта-ш саде? Буш, шта-ш сад? Буш, ако-ш мања д-те

мале Мок,
-

-

кд-ће = код куће, Трн, Bж, Пет, Буш, кд-ће Миле Кунића

По, ун је ко-ће Вр, пре-ћом пресјецала Трн, кд-ће његове Св., пре-ћђм

његовбм Дрв, бијо сам ко-ће Шип, пре-ћđм твојом По, детала е

кд-ће Ж;
-

-
нећ-а заклунити Заг, унда ћ-а њега држати Заг, учић-а

тебе Тиш, даћ-а и теби Тиш, куме ћ-а отворити? Трн, нећ-а

дтварам Трн, питаћ-а Грбзде Трн, доћ-а мало Вид, даћ-а њему

његово Вид, оћ-а ту мутати Трн, са-ћ-а теби казати Бас, ка-ћ-а

у школу? Бас, нећ-а тамо Су, са-ћ-а украсти бвна Трн, ђе ћ-a?

С, нећ-а кумпјера јести Трн, па ћ-а теби казати Шип, питаћ-а

тете Под, ић-а ракије дунијети Б, шта ћ-а? Б, Пе, унијећ-а двб

-- Б, дј-а Пет, унда ћ-à послије З, ић-а с вами Рг, ић-а још мало Пу,

тамо ђе ћ-а спавати Т, нећ-а гра Буш, -

унда см-и одлећали Вр, ка-см-и ручали Тр, ка-см-и лежале

Тиш, знали см-и гунити у Крупу Рм, то см-и драли Вр, смију се

ђе см-и утекли Мр, нама см-п рекли См, понијели см-п Буш, ајм-п

кући Трн, ајм-п у вбс Бас, ајм-п пјешице Рг, ајм-п тамо Ми, каже

да ћем-п мрсити Буш, са-ћем-п кући Рг, ић-ем-п ко-старе Бр,

ме-се чини Трн, Вр, Гр, Ж, Под, ме-ш-чини Рм, Вр, не мош

Наг, д-тп вамо К, ић-а ја с тобом Рад.

Разумије се, наведени примјери нијесу једино могући. Има од

ступања и у засебним ријечима и у сантхију. Ево неких:

амбуланта Бук, артелерија До, артелертски Ра, инвалиде

Пљ,једите Дј, нећеш Л, Су, И, Хр, Ма, сједите Бус, ćедите Дj, Ла;

ђе ћеш? Ке, не мереш Под, Р, Бу, Х, Рм, Гр, Св, Л, Врт,

Врб, Ту, оћеш дcпати? Ке, оћеш ти у српску армију? Ка, оћеш

наставити пут? Ј, оћеш ти кући? Бј, оћеш ићи на воду? Ја, оћеш

ми доћи? Ма, оћеш још ткати? Ос, оћеш ти ићи? Рад.

199. И у другим говорима долази до редукција сонаната и кон

сонаната. Овом приликом нећемо се на томе дуго задржавати. Најприје

ћемо навести нешто од материјала који даје Д. Петровић за змијањски

говор. Одмах да кажемо да је Петровић дошао до резултата који се не

разликују много од мојих. За змијањски говор забиљежена је редукција
консонаната п и к на почетку ријечи: тице, чела, шeн“уа, двовб, сују

(чак и: вију си),“ ћи, ћери.“ У средини ријечи губе се консонанти:

к (прео брда, прео плота,“ русак“), г (јање, јањци“), т (богаство,

љуство,“ на сражу, срица“), сонанти : p (ателерија“) и л (благдства

*** Петровић, Змијање, 83–84.

*** Нав. дјело, 84.

*** Нав. дјело, 89.

*** Нав. дјело, 84.

*** Нав. дјело, 86.

*** Нав. дјело, 87.

*** Нав. дјело, 86.

*** Нав. дјело, 89.
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се, благдсбве“). И на крају ријечи редукују се консонанти и сонанти:

једанес (много је чешће са групом ст: мđст, прст, пđст, једанест“),

о-дрвата, и-шуме, са-ће, ра-тдга, по-главу, о-смија, о-сукна, о-земње“,

паст нау, на-дво.“ Петровић је забиљежио и редукцију фонемских

низова: неш, саглају.“ х

Поменућемо и то да је проф. М. Павловић забиљежио у Јајцу

благосов,“ а Шурмин у сарајевском говору пагогštvo.“ Решетар на

води пе теš за Црни Луг (Грахово).“

13) Промјена консонаната к, г и х

200. У овим говорима, као и у књижевном језику, долази до пре

ласка велара к, г, х у дентале ц, з, с испред и које се налази у наставцима

за облике ријечи. Међутим, у именичким облицима к и г могу да остану

непромијењени. Најприје ћемо дати примјере у којима к, г-ц, з, у

ствари навешћемо облике дат. и лок. једнине именица ж. рода на а:

у Америци Бр, Пу, Пе, Бј, у бараци Ж, Вид, вбјсци Тр, Гр,

Бу, Врб, Су, у војсци Тиш, Гр, Пер, Бм, Св, Ра, У, Пет, Ко, Вр,

Под, Л, Пљ, См, М., Врт, Ст, у Врљици Пр, дасци Трн, Дј, Бус,

на дасци Трн, Дj, Стр, Бус, дјевојци Пу, на крушци Наг, у Лици

Заг, Трн, Бас, Са, С., В., К., Дрв, Бј, у луци Шип, у Бањој Луци

Ра, Пер, Рг, Грд, Врт, Л, у Бањој Луци Руд, Врт, у диштрбј Луци

У, Ол, мајци Ке, у Мерици Д, Тр, на муци Трн, на дкуци Врб, у

Отоци Буш, у Бачкој Паланци Вр, по Паланци Вр, у Паланци Шип,

у Паланци Ми, у Паланци Ј, у Паланци От, у ријеци Об, Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, руци Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, на руци

- Трн, Об, Вру, Дј, Бус, Ст, Д., у руци Ла, Трн, Бук, по руци Стр.,

Ја, у слици М, стдуи Ж, о стдии Бас, у Земљорадничкој странци

Бр, на Сутјесци Ј, у џаци См;

по вази Под, у Дрази топ., Шип, у Дрази Мјаиловића топ.,

Вид, задрузи Врт, Под, у задрузи Дл, Ту, у задрузи Бу, у једној

задрузи Гра, у јарузи Шип, Ор., у књизи Пр, нози Об, Вру, Дј, Лa,

Стр, Бус, нузи Трн, на прузи Под, Са, на снази Тиш, по снази

Гра, супрузи Ма. -

Ови облици и у књижевном језику знају за промјену к, г-ц, з,

Али, као што је већ речено, к и г могу да се не мијењају испред и. При

мјери:

*** Нав. дјело, 87.

*** Нав. дјело, 83.

*** Нав. дјело, 87.

*** Нав. дјело, 89.

*** Нав. дјело, 88.

*** Павловић, Јајце, 109.

*** Šurmin, Sarajevski, 194.

*** Rešetar, Štok., 112.
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владики Заг, вбјски Под, војски Врб, у војски Под, Вра, Т,

И, даски Об, Вру, Ла, Са, даски Стр., на даски Об, Вру, Ла, дјевој

ки Пу, у кољевки Шип, на крушки Наг, о крушки Вж, на лијески

Бб, мајки Шип, Под, Пу, Ке, Врт, на дкуки Трн, на својој пушки

Буш, на ријеки Буш, у ријеки Трн, на слики Трн, у слики Наг,

стдки Вр, Дрв, Трн, о стдки Трн, у некој странки М, чавки Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн,

у Америки Вид, Буш, Америки Под, у Мерики Вр, Буш, у

Омерики Трн, у Бачкој Паланки Под;

у задруги Рм, Ва, у задруги Бр, задруги Би, у јаруги Бук,

у књиги Ј., на потеги Ва, на пруги Врб, Рад, Бб.

У нашем стандардном језику ови облици мијењају к, г у ц, з. Иначе,

настали су аналогијом према облицима у којима палатализације никад

није било (владика, владике и сл.).

Забиљежени су и случајеви у којима се чувају к, г, а који у књи

жевном језику могу гласити и са к, г и са ц, з:

у Градишки Бук, Лики Вр, По, у Лики Бб, Ос, Трн, Вра,

Мок;

слуги Об, Вру, Дј, Ла, Стр., Бус, Са, Трн, ћерки Рм.

Најзад, даћемо облике који ни у овим говорима, ни у књижевном

језику немају промјене к, г-ц, з:

Вељки Ос, Ђуки Шип, Под, Јеки Шип, Јелки Ж, Мијčљки

Наг, Милки Трн, Ники Ол, Стаки Трн,

баки Мд, тачки Вра, тетки Трн, Рад, Гр, чики Ке, швра

ки Гр.

201. Забиљежио сам промјену ко-ц у ном. мн. мушког рода при

дјева једнак:

једнаци Вид.

Чешћа је форма с непромијењеним к:

једнаки Бе, Ос, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус.

202. Придјеви на -ин који се изводе од властитих личних имена

чувају веларни консонант к испред и неизмијењен: Јекин, Милкин,

Лукин. Промјену сам биљежио једино у Лучин (Лучиндан):

око Лучина Наг, о Лучину Бј.

Ако се Лукин не односи на празник, онда, у истим мјестима, нити

има промјене, нити је акценат исти: Лукин.

203. Консонант x даје с испред и и то с код неких именица се уоп

IIITABá .

Бастаса Бас, драс Пу, Мок, От, М., РМ, Буд, Мд, Бук, Бб,

Трн, Дj, Ла, Бус, драса Рм, И., Рг, Ма, Буш, Трн, Вру, Дј, Лa,

Бус, Са, драса Вр, Груб, Тиш, Мок, По, Трн, Д., Ма, Буд, От,
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Пет, Пу, Ко, Бук, Ту, Ја, И., Буш, Бб, Об, Дj, Ла, Бус, драсе Св,

Ту, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Бус, Са, дросе Стр, Чеса Ор.

Има, наравно, примјера у којима с није уопштено:

Љастаа Бас, Вр, Бастае По, Бастаја Пе, дра Врб, Са, Ч,

Ол, Ко, Ту, Ја, И., Ма, Буш, Об, Вру, Стр, Бус, Са, дра Врб, Буш,

Ол, Вру, Стр, Бус, Са, дро Стp.

Поред облика:

у Бастасије Под, у Бастасима Бас, у Бастасима Бас,

забиљежио сам и :

у Бастаима Вр.

Овај посљедњи облик може се протумачити на два начина: прво,

можда је настао према: Бастаа, Бастае, друго, можда се аналогијом

према Бастаја уопштило и у другим облицима ј мјесто с и потом се

изгубило у интервокалном положају.

14) Хаплологија

204. Најчешћи примјер за хаплологију је именица кукуруз и ри

јечи од ње изведене:

куруза Ј., Бр, Рад, Грд, Бм, Врб, Ч, От, Ко, Т, Bж, Ос,

Мд, Заг, Под, Тиш, Трн, Шип, куруза Св, курузана Мд, курузе

Вр, Шип, Дрв, Тиш, Трн, Мр, Ту, И, Ма, Пр, Ст, Ра, Рм, Р.,

Гр, М., Бј, Врб, Буд, Ор, Пет, Т, курузи По, Вр, Мок, Дрв, Под,

П, Мр, Б, Бј, Бб, Бм, Ра, Ст, Врб, У, Ол, Бр, Ор, Ма, по курузије

Вр, Шип, у курузије Наг, Ми, Дрв, у курузије Дрв, на курузије

И, у курузима З, курузна Жу, курузнога Буш, курузова Вр, Под,

курузову Рг, брање курус Тр, испош-курус Трн, узме курус Мок,

данчић курус усијала Шип, курус Вр, Ко, Пу, Пљ, Рг.

П. Будмани у RЈА пита се да ли је кукуруз страна (турска) или

словенска ријеч. У свом рјечнику турцизама А. Шкаљић не помиње

ову именицу. Међутим, П. Скок у „Etimologijskom rječniku hrvatskoga

ili srpskoga jezika“ (JAZU, Zgb. 1972, књ. 2) изводи kukuruz из турског

kokoroz, а помиње и kuruza као примјер хаплологије. Иначе, облик

куруз налазимо и другдје: У Србији се кукуруз још зове и: куруз, му

руз (СЕЗб II, 19). Идем да окопам куруз (Сремац, Поп Ћира и поп

Спира, 1898, 3). Ову ријеч налазимо и у Лици (према збирци М. Шка

рића).

Хаплологија је забиљежена и у облицима неких замјеница:

iкав Под, Хр, некав Тр, Бас, См, Бе, Вр, Шип, Дрв, Бр,

Рад, Бб, Гр, Врб, Св., М, Ч, Мд, никав Шип, Ст, Ос.

Ове појаве нема у примјерима:

iкакав Под, некакав Д.
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205. За змијањски говор такође је потврђена хаплологија: некав,
N), A., 225

Аника6.““ -

15) Секундарни сонанти и консонанти

206. О неким секундарним гласовима већ је било ријечи (нпр.

в, ј). Сада ћемо видјети колико је ова појава захватила друге сонанте

и консонантс.

а) Секундарно м се јавља у примјерима:

дктöмбер Рг, у дктбмбру Мр, См, прамђет Вид, Об, прам

ђет Мок, Трн.

У вези с овим двије напомене: прво, страна ријеч дктбмбер до

била је м према именима других мјесеци (септембар, новембар) (в. Пецо,

ГИХ, 108 и литературу која се тамо даје), друго, прамђет се врло ри

јетко јавља без м: прађет Буш. -

б) У страним ријечима често се јавља секундарно н:

антресе Тиш, Ј, антресу Вр, Далманције Груб, Заг, Мок,

Вид, Дрв, Наг, Ст, Далманцију Мок, Р., Наг, П, Врб, Рг, комен

дија Дрв, комендијала Под, мунтбрна жага Под, радијдне Б,

радијун Трн, радијун Шип.

Наравно, такво н није обавезно у наведеним ријечима:

атресу Ж, Бј, моторни Т, мутбрне жаге Пр, на мутбрнбме

бециклу Тр, радијо Вр, Трн.

Од ријечи домаћег поријекла н се јавља секундарно у прадјед:

пранђет Буш, пранђед Дj, Ла, пранђед“ Вру, пранђед Стр,

Бус, пранђед“ Са.
- -

Занимљиви су примјери:
-

нуга Трн, Бабин нуга топ., Шип, Нуглашица Н.

Овдје је почетно н дошло из приједлога ван, сан. В. у RЈА Nudo,

Nugao и Белић, Фонетика, 141,

Морфолошким путем (према далматински) добили смо н у примје

pима:

аустринска Ја, Заг, аустринске К, аустрински Жу, К.

в) Секундарно л се јавља у облику димлије Трн (в. Škaljić, Tur

cizmi, s. v.).

г) Консонант д развија се између првог и другог члана секвенце

зр и настаје здр, ждр:

здрак Стр, по здраку Стр, Ла; -

ждрак Заг, Об, Вид, Вру, Гр, Са, Под, Бус, Вр, Дрв, Дj,

Ч, Трн, От, Пет, у ждрак Бас, Ј, на ждрак Дрв, Врт, БМ, ждрака

*** Петровић, Змијање, 88.
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- W

Гр, ждрака Пет, ждраке Вр, ждракну ја тамо, кад едан се види

Вр, по ждраку Б, Вж, Вру, Бус, Са, Трн, на ждраку Об, у ждраку

Дj, ждрачније Врт, ждрачно Шип, ждрачну Под.

Само једном сам забиљежио зрак Ла.

д) Секундарно к имамо само у примјеру:

пола мектера Врб.

Много чешћи облици су метер, метера (примјере в. у т. 29).

207. И други проучаваоци наших народних говора указивали су

на појаву секундарних гласова. Поменућу само потврде које даје Д.

Петровић за змијањски говор: дбмбош, димлије, пранђед, правунчад,

пракyн”че, дктбмбар, према Далманцији,“ на здраку, ждрак, ждраке

(али и: зрака).“ Забиљежио је и: ракински, аустринска.“

16) Метатеза

208. Премјештање појединих фонема или слогова у ријечима

није ријетка појава у крајишким говорима. То показују ови примјери:

бревенеци Мр, гендар Заг, Вид, Трн, С, Вр, Под, Р, гендаре

Гр, гендари Дрв, Ст, Вр, Дамлатинац Бук, Трн, Дамлатинаца

Бук, Дамлатинци Трн, катрал Дрв, лавдрвер У, малтин Трн,

намастир Ра, У, намастира М, намастиру М., Гра, трајван Са,

трајвана Бб, трајвани Бб, трајванови Са, шуњку Трн,

вође Тр, Тиш, Гр, Д, См, В, Св., Pд, Л, Т, Врб, Бј, Pм, Вру,

Дj, Стр, Са, Мд, Ма, Рад, Грд, вођека Жу, вођека Гр, Т, Буш,

Врб, Об, Вру, Св, Л, Мд., Ор, И, вођека Ма, вођекаре По, Вр,

Заг, Вид, П, Пр, Дрв, Ке, Грд, З, Гр, вођка Вж, Пет, вое Бус,

воје М, Л, Ра, вдјка Св, Бм, Бук, Вж, Ва, Ја, Ла, вајка Су, Ма,

нбђе Л, Рм, Бб, Ва, Мд., Ос, Врб, Ма, Вру, Дј, Стр, Са, нбђека

От, Буш, нбђка Ма, нбе Бус, нојка Бук, Ла, најка Су, нуђе Трн,

Наг, См, Бе, нуђека Врб, нуђекаре Вр, Трн, Дрв, нуђка Ма, овлика

Дрв, двлики Ж, двлико Вр, Бе, Трн, овликб Мок, Сa, Pм,

двдален Наг, Н., Рм, Рг, До, Врб, овдален Пе, Бук, Грд, двда

лен Ј., Pм, Рд, Ос, Бј, Врб, двдален Буш, двдуда Врб, Буш, двдут

Заг, овлики Дрв, Ка, дндалена Ма, дндуда Врб, ундален Трн,

ундален З, ундален Р, yндуда Врб.

Метатеза је извршена и у цаклена Бе.

У неким од наведених примјера не долази до премјештања фонема

И СЛОГОВа:

гердан Врб, Са, У, Пет, Ма, гердана Гра, гердане Ол, гердани

Рг, Далматинац Б., Ту, Бб, И, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са,

*** Петровић, Змијање, 88.

*** Нав. дјело, 84.

*** Нав. дјело, 89.
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Трн, Далматинаца У, И, Ол, Ту, Бб, Об, Стр, Трн, Далматинаца

Вру, Далматинаца. Дј, Ла, Бус, Са, манастир Пер, манастира

Ра, одавлен Грд, бнђе Вру, унђе Об, Трн.

У ријечима које су дошле из турског језика секвенца јр замије

њена је секвенцом рj:

барјак Трн, Р., Рг, Бр, барјака Бр, барјактар Трн, барјак

таре вок., П, барјаци Пљ, Н., Буш, черјек Наг.

Секвенца пи послије преласка у виш даје шв:

љешва Под, Трн, Ш, љешва Мд., љешва Груб, Бе, Мр, П,

Врб, Буш, љешве Мок, Р, Шип, Пр, љешва Вид, Шип, Под, љешви

Трн, Ч, љешвбе Трн, најљепива Груб, Дрв, најљешвé Вид, нај

љеинве Вр, Р., најљешве. П, најљешвш Ч.

Одступање од ове промјене имамо у примјерима:

љепша Об, Вру, Дј, Лa, љепше Су, Ос, љепши Под.

209. Метатеза је иначе одлика наших народних говора. Конста

тована је, поред осталих, и у змијањском говору: намастир, планд“ћ,

пčкец.***

17) Десоноризација финалних консонаната

210. На крају ријечи, управо на крају говорнога такта односно

реченице звучни консонанти врло често губе звучност. У ствари, по

стоје, у вези с овим проблемом, три случаја: потпуна десоноризација,

дјелимична и чување звучног изговора. Појава губљења односно чувања

звучности није подједнако обухватила све крајишке говоре. Како се

она распоређује, видјећемо из наредног материјала.

a) Потпуну десоноризацију имамо у примјерима:

бек Груб, Мок, Тиш, Н., како е, бек? вок., Ту, ббк Трн, Ж,

Под, Р, Ке, Ка, Бј, Гр, Ра, Буш, Мд, бољбк Вид, бријек РД, Трн,

Об, на Бријек Трн, бубрек Тиш, врак Мр, врућбK Об, друк Бас,

друк вок., Бо, дук. Под, јук Тиш, малбк Трн, Вр, Дрв, Мр, мук

Под, натрак Н., Рад, Вид, Дрв, нашек Шип, некок Под, никок

Трн, Наг, днок Грд, поштенијек Вр, прак Трн, Об, Сa, pöк Буш,

снијек Мок, Под, Ж, Трн, Пр, Р., РМ, Л, Ра, Св., Ма, Об, старијдк

Заг, Мок, Под, старбк Л, сток С, стрдк Гр, до ток Бј, трећок

Дрв, четвртбк Трн,

гдлуб Трн, Об, грдп Об, Трн, Мр, дрби БМ, Трн, Загреп

Х, збт Л, зуп Буш, Трн, Об, Вру, Сa, љеп Мок, слап Мок, Дрв,

Шип, Л;

Београт Под, Бедграт Р., Буш, Бијдграт По, Св. Ст, бурат

Хр, Об, Трн, винограт Буш, Вит Дрв, Бе, Наг, вбт Жу, глат

Л, грат М, грат Трн, Б, С, у грат Рм, Ту, З, Давит Бј, дит К.,

*** Петровић, Змијање, 87–88.
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Гр, Об, Врт, У, Ос, досат Бу, ђекат Трн, ђет Вр, Дрв, Ма, Бас,

М., Б, Пe, Трн, От, Об, живат Ко, зит Вр, Трн, Об, исповјет

Буш, у лат. Г., лет Трн, Рм, међет Тиш, Ст, Трн, Рг, млат Об,

Трн, К, Жу, Дрв, Буш, Мркоњић-Грат Л, назат Ј, назат Рм,

Грд, Т, напријет Б, Су, РД, Рм, З, Ту, Вр, нарот Вид, Трн, Ж,

Дрв, Под, Наг, Рм, Пе, Б, Гр, М., Рг, Су, Бр, Ко, некат Л, Пу,

никат Вид, Мок, Врб, Бас, Буд, Под, никут Мок, Врб, дбрат

Шип, двдут Заг, Бе, пилат Трн, Об, пđćет Вр, Буш, пот Л, пра

ђет Буш, прамђет. Вид, Об, прамђет Трн, пранђет Буш, прасат

Шип, Рм, пријеклат Трн, разрет Грд, распорет Р., рат Вр, Бас,

Гр, Рм, Хр, на рат Наг, Буш, рет Гр, Хр., Pa, pöт Тиш, сат По,

Мр, Ш, Рг, З, Гр, Л, Х, Б, Вид, Дрв, Ж, Трн, Ра, и сат Рм, Трн,

Нуви Сат Заг, Трн, свукут З., свуш К, спрдвот Трн, сут Заг,

Б, телат Бј, трут Трн, углет Ол, узалут Трн, чељат Трн,

Рад, Об, Дj, шукунђет Бас;

Ђураћ Врб, свети Ђураћ Вид, жећ Об, Трн, чаћ Трн, Об,

младеш. Под, нбш Гр, Бј, Грд, Об, нуш Бас, Трн, раш Тиш,

Под, спуш Об, сташ Вид,

đплаус Трн, брс Под, вбс Вид, Под, Д., Буш, Са, на вас Ј,

у вбе Бас, Дрв, кнеc Заг, Бр, Мок, Вид, П, Д, Пљ, Бе, Ра, Гр,

курус Вр, Рг, Пљ, Пу, Ко, луксус Под, Дрв, митраљеc P, митрд

љеc По, Ј, Ж, П, Вр, Бб, мрас Рм, дбрас Мок, дрбс Об, парадаис

Буд, парадаис Трн, порес Ј., Под, Пер, Мок, Св, Ст, Ра, Мд, М.,

пушко-митраљес Су, пушкомитрдљéc Грд, скрбс Под, Бе, срес

Ст, штаис Буш.

И сонант в може да се десоноризује, и то у глуф Дрв, круф Трн,

нуф Бј, саф Под.

До обезвучавања долази и онда кад се звучни консонант нађе

на крају ријечи, али не и на крају говорнога такта односно реченице:

бек је доша Бас, ундак је бек радијд Дрв, бек је један ваје. На

ддшб бек му на конак Ма, ббк вам да Трн, не би ббк наранијо Бј

ко бубрек у лдју Под, еднок муреш свезати П, са-ћ-а украсти двок

èднбк бвна Трн, не знам млађбк јој малбк Дрв, првбк мене ће тужи

ти Т, сињек мбра Вра, трећек рата Вр, унок лунца Трн,

ни Београш наки није Д, ту е винограт велики Буш, више у

грат ићи нећу Трн, доше и ђет и коњи Ма, такб и твој ђет радијо

Буш, ђет Нине Мр, ђет ми причо Ту, кат иде друга Трн, на пијацу

поћера, кут ли је Трн, бијо лат води Рм, убијб, међет неку краву

Бј, нарот исјека Вр, нарот нешколован П, нарот је држа коза

Р, нарот је гд Бј, насрет Ргара Хр, некут де Ст, немај се никут

мицати Ке, пранђет је доселија И, а сат има Шип, не смије се ни

сат рећи „нећу“ Бј, и сат исто Бј, не мере свакут бн тревити Грд,

свукут је ијели С,

Ђураћ днај Смедеревац Буш;

шта младеш мисли! П;

- вас иде Под, вбс није ишб Бе, курус волт врућину Вра, курус

је зријо Мр, митрдљес је ту Бас.

13 k
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НеМа

Примјер за сонант в је еф двд Тиш.

б) Дјелимичну десоноризацију имамо у сљедећим примјерима:

бријег“ Вру, Бус, петнестог“. Ту, праг“ Вру, Стр, Бус, снијег“

Дј, Бус,

грдби Стp, Бус, зуба Стр;

Бедград“ Буш, бурад“. Бус, дид“ Са, ђед“ Вру, Бус, Са,

зид“ Стр, стб иљад“ М., међед“ До, млад“ Бус, пранђед“ Вру,

пранђед“ Са, пријеклад“ У, ред“ Буш, сад“ Л, Вру, Дј, Стр, Бус,

чељад“ Вру, Бус; -

свети Ђурађ Грд, жеђ, Вру, Дј, Бус, чађ, Вру, Дј, Бус;

нбж“. Вру, Бус, Са, Врб;
-

дрбз“ Ол, Дј, Бус, Сa.

Ова појава је захватила и сонант в: љесков“ Дj, његов“ Трн, њијев“

Трн, растов” У.

в) У крајишким говорима сам забиљежио и примјере у којима

ни потпуне, ни дјелимичне десоноризације:

-
драги бег вок.., Врб, бријег Дј, Ла, Стр, једног Вру, његовбе

Вру, праг Дј, Ла, снијег Вру, Ла, Стр; -

гдлуб Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, грдб Вру, Дј, Ла, збб Врб, Ја,

Би, зуб Дј, Ла, Бус, слаб Ту;

Бедград Буш, бурад Вру, Дј, Ла, Стр, дид Дј, ђед Ја, Дj, Лa,

Стр, Бус, осед Стр, зид Ла, Вж, ивалид Бук, јањад Дj, међед Вж,

млад Вру, Дј, Ла, Стр, никад Рад, пилад Вру, Стр, Бус, пранђед

Дј, Ла, пранђед Стр, Бус, сад Ла, чељад Ла, Стр; -

жеђ Ла, чађ Ла, Стр;

нбос Дј, Ла, Стр., раж У, Ја;

кнез Бр, до куруз Врб, дроз У, Ол, Вру, Стр., пријевоз Ва,

срез Бр,

крув Об, његов Об, Вру, Дј, Бус, Са, његов Ла, њијев Дj, Лa,

Стр, Бус.

Консонанти обично задржавају сонорност кад су на крају ријечи,

а нијесу на крају говорнога такта односно реченице:

бöг јој не дб, Ј, ббг нареди Св., биће вина колико ти ббг дје

Буш, ббг му дао Пу, ко бубрег у лдју Пе, један друг уста Бо, идем

га живбг уватити Вр, једног вола Ос, за мбе вијека Бј, нашог народа

Трн, нашог воза Под, некдг лугара И, дклопнбг воза Ор, печендг

меса О, првог рата Бр, од рускбг народа Пе, уоч самбг рата Ор,

светбе Аранђела Бј, светбе Илију Ст, Вж, Врб, светбе Јована Бј,

светбг Николе Ма, Врб, светбг Луку Врб, ко-тог драса Рм;

слаб је бијо Врб, слаб у нугу Трн,

глад дчију нема К, досад је било прело Л, ждребад и куње

Под, кад идеш? От, не знам куд окренуше Ст, није пазла куд бн

бда Ма, не видим куд идем Пет, народ унишћава благо Дрв, навpд

народ на врата Наг, народ је рашћеран Ј, народ не зна Бм, кд би

некад река Р, никад млађи Мр, никад измјенут није Ст, није никад
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дсово бога Мд., никад нам боље било није Л, не смијем никуд ни пу

товати Л, ко сад има ићи у војску? К, сад је вдлбва нестало В.,

сад је забранло Д, сад је испрост Ке, сад је нужда Рм, боље се сад

ужива Гр, сад имаде Св, сад је лако М., сад у неђељу РД, и сад је

жив Су, нијесу врата била ко сад, већ дна сељачка Л, сад иду до

гранце Л, сад људи неће сами да раде М., сад бн управља Рм, сад

је начињена Б, идеш ли сад у школу? Бј, сад је лугар лако бити Ст,

сад је касно Врб, сад рече Грд, сад имам књижицу Рад, и сад је

жив Ма, сад је болестан Пет, закачи га суд и велкбк посла има

Б, чељад њезна М;

кнез је бијо гдлем Ма, кнез и десетар Пет, митрдљез у шаке!

Су, млаз аж-нега Ж, мраз унај Мр, порез је тежак Ра, порез је

бијо М.

Из наведеног материјала може се закључити: прво, да за потпуну

десоноризацију финалних консонаната знају сви западнобосански ије

кавски говори, и то кад су звучни консонанти на крају говорнога такта;

уколико ти гласови нијесу у том положају, обезвучавање се врши обич

но у западним и југозападним говорима, док је у осталима много рјеђе;

друго, да дјелимичног обезвучавања има највише у сјевернијим и ис

точнијим говорима; у западним говорима та је појава рјеђа, а у југо

западним нијесам је уопште забиљежио (само се ријетко среће код

сонанта в), треће, да чување звучности консонаната на крају говорнога

такта налазимо углавном тамо гдје се чује и полузвучни изговор, ако

звучни финални сугласник није у тој позицији, онда он у свим говорима

може да задржи сонорност (в. карту 4).

211. Поменућу, у вези са десоноризацијом консонаната, још једну

појаву. Наиме, у неким ријечима које су у ове говоре дошле из њемач

ког језика (а по поријеклу могу бити француске) звучни експлозиви

б и д изговарају се безвучно на почетку односно у средини ријечи:

петун Тиш, Шип, Гр, пет уна Ст, пет унара В, на петуну

Пе, премза Трн, премзу Под;

антресе Тиш, Ј., антресу Вр, атреса И, атресу Ж., Бј.

Само једном сам забиљежио звучно б у бетун Рг.

Мислим да се примјери са безвучним п и т могу објаснити нови

јим утицајем њемачког језика, у чијим дијалектима се може срести,

Такав изговор.

На овоме мјесту навешћемо и примјере:

шебав Трн, шебавије К.

Овдје се мјесто безвучног пјавља звучно б. Према крајишком

шебав у књижевном језику је само шепав (RЈА биљежи Šebav за средњу

Далмацију, а у Еtimologijskom rječniku hrvatskoga ili srpskoga jezika

од Петра Скока (Згб. 1973) наводе се претпоставке о етимологији при

дјева šepav и по једној од њих овај придјев стоји у вези са њемачким

schief (кос, крив) и баварским schepp).
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212. Д. Петровић је такође у змијањском говору констатовао

десоноризацију финалних консонаната (понекад и сонаната). Примјери

за потпуну десоноризацију су му: порес, прак, рбк, курус, зби, слап,

грди, никут, а за дјелимичну: збб“, глад“, глув“, страг“. Забиљежио

је и облике патос, патоза, који су настали према облицима порес, по

peва.“

А. Белић је у једном раду од 1908. г. указао на мање или веће

обезвучавање финалних консонаната у разним крајевима.“ Ту појаву

је поменуо као карактеристичну, поред осталог, за област Босне (Бије

љина, Пиперци, Шамац, Сaрajeвo, Бања Лука, Дрвар, Шаринци код

Прњавора) и Лике (Дивосело). Белић каже да су звучни консонанти

најближи безвучним у најзападнијим крајевима, у Лици. Белићеву

констатацију из 1908. г. потврђује и мој материјал из западне Босне:

што се више иде ка западу и југозападу (ка граници личкој), звучни

чешће губе звучност и прелазе у праве безвучне консонанте.

Напоменимо још да је М. Поповић за жумберачки говор забиље

жио примјере дјелимичне десоноризације: поaf, vozs (Popović, Žumbe

rački, 14) и да је о проблему десоноризације писао, поред осталих, и

А. Пецо (Пецо, ГИХ, 109 и Пецо, Изговор, 235—244).

18) Остале промјене консонаната и сонаната

213. Фрикативни консонанти с и з асимилују се по мјесту арти

кулације у секвенцама са
предњонепчаним консонантима.

Консонант с даје ш у секвенци сљ, гдје је љ постало новим јо

товањcм .

шљеме Трн, Об, Вру, Дј, Стр, Бус, Са, П, К, шљемена Пр,

Шљемена топ., Под, Шљемена По, шљепић Об, Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, Са, Трн, шљепица Дj, Стр, Бус, Са, уна шљепица лампина Трн.

Међутим, сљ може да остане непромијењено:

пдсљедњи Дрв, у посљедњб врјеме Вид, сљепица Об, Вру,

Ла, Трн.

Секвенца сњ даје шњу примјерима у којима је њ резултат јотовања:

кашње По, Груб, Тр, Тиш, Дрв, Б., Бу, Вж, Ор, Грд, Мок,

Pд, Бм, Бе, Р, Пр, Наг, С, Ст, Рг, До, Бук, Пу, Гра, Ол, У, Ту,

Ја, и кашње П, у кашњб врјеме Вид, у кашњу руку Вр, најкашње

Вид, најкашње Р., укашње От.

Иако је њ резултат јотовања, група сњ остаје неизмијењена:

cњегова Гр, сњегови Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус.

Консонант з даје жcу секвенци зљ, ако је љ постало новим јото

вањем ИЛИ њиме само почиње Други ДИО СЛОЖенице:

ижљева се Бас, ижљубе се Трн, Об, Вру, Дј, ижљубимо се

У, ражљутим Би, ужљути се Трн.

*** Петровић, Змијање, 75.

*** Belić, Rocznik, 197—198.
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Промјена зљ-осљ није обавезна, па имамо:

изљубе се Ла, Стр, Бус, изљубимо се Пу.

Промјену зњежњ забиљежио сам само у ижњети Шип, али ни

јесам у казњеве Буш.

Струјни зубни консонанти с из асимилују се у сантхију и прелазе

у ш, ж испред палатала љ, њ, ћ, ђ, ч, и :

ш-људима Заг, Ту, П, изис-ње Тиш, Вид, Рг, Ко, П, В., Хs

бреж-ње Наг, Ма, ин-њега Вид, Вж, Ж, М., изис-нега Ж., См, Б,

бреж-њега В, Рад, изис-његовије уста Мок, изис-њедара Трн, Рад,

бреж-ња Ту, крдж-њиве Буд, уж-њиву Бе, ш-нsим Заг, Трн, Тиш,

Пљ, См, Ж, Бас, Трн, Вид, Гр, У, Рд, Ра, Бј, Буд, Грд, Дл, Буш,

Ма, ш-нsима Заг, Шип, Мок, Вр, С, Буд, Ке, Мр, П, Су, Ст,

Св, Вра, Бе, Гр, Грд, Ор, Мд, Рад, Т, Пет, Ко, Би, Буш, Бј, Ја,

Бб, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, и-Њиме Заг, Дрв, Вид,

Б, Вр, П, Жу, Р, Ј, Пе, Рад, Ко, Ва, И., Буш, М., Врб, Бј, Pм, Ол,

Бо, Ту, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, ш-н, бла Су, Об, ин-небме

Л, Врб, Рад, Bж, Т, И, Ма, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, ш-нsум Бас,

Хр, Наг, и-њуме Наг, Вр, Св, Пе, Р, См, Врт, Трн, нđин-ће десет

доћи Под, у наш-ће рддити трава См, да наи-ће ићи чоек. Ј, брезис

—ђубра Дрв, изис-Ђурђанбк ковчега Трн, ос-Ђурбла Дрв, уш-Часна

пбст Буш, и-чега? Ке, и-чекићом Буд, ни-чеком Шип, ни-чељадима

Стр, и-чељадма Трн, Са, ин-четбм Врб, ш-чим? Об, не ш-члм Трн,

ш-чиме? Наг, Бр, Б, Бу, Буш, Ј, Ла, Стр, Бус, Трн, ш-чиновници

Груб, ш-чобанима Ка, бреш-чоека Трн, иш-чоека Буш, ш-чорбом

Дрв, уш-чупу Л, иж-џаке Пер, иос-џепа Трн, П.

Ту долази и синтагма нани-четрп Груб, Врб, Грд.

Одступања од асимилације с, з пред палаталима у сантхију врло

су ријетка:

с људма Под, раз њега смо ишли Пу, с њиме Буш, из џепб

ва Сa.

214. Промјена с из у ш и ос пред предњонепчаним консонантима

особина је многих народних говора. Забиљежена је и у змијањском

говору: ш њим, ш њоме, ниж њу, иже ње, шљеме, ижљуби, ужљути се,

jражљутио (поред изљубл), изис иака,“ каишње.“

215. Секвенца же даје ре у облицима глагола моћи и глагола сло

жених са гнати:

не мере Мок, Жу, Наг, Под, П, Дрв, К, В, См, Б., Д., Св.

Рм, Ј, Х, Ке, Р, Гр, М., Ра, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Бј,

Врт, Хр, От, Грд, Са, Буд, Врб, Гра, Мд., Бо, Бр, Вук, Пет, Ва

Ја, Бб, Буш, Ма, Ту, Бук, Ко, Т, Ос, не мерем Б, Рм, Бе, Гр, М.,

Ра, Л, Рд, Ми, Бј, Пе, Дл, Ту, не меремо Су, Ту, Вж, От, Ма,

не мерете Буш, не мереш Мок, Бу, Под, П, В, Р, Пе, Х, Рм, Гр,

*** Петровић, Змијање, 85.

*** Нав. дјело, 90.
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Ту, Врб, Врт, Л, Св, море Ка, Рг, М., Грд, Рм, Pд, Л, Ол, Ч, С,

Дл, Мд, Бр, Ту, Ко, Пет, И., Бб, Рад, Буш, Т, Вру, Дј, Ла, Стр,

Бус, морем Врб, Ја, Ва, Буш, Вру, Стр, Бус, моремо Рг, Буш, Л,

морете Рм, Буш, мореш Су, Пет, Н., М., Са, Ја, Буш, Бј, не мореш

Л, муре Вид, Трн, Мок, Под, Наг, П, Вр, Жу, Мр, Б, Д, Р, Гр,

З, мурем Пр, муремо Бас, муреш Бас, Под, Дрв, Трн, П, Бу, Р;

ддрене Б, доренемо Б, дорени Мр, Буш, Д, дорекли Бо, До,

дoренте Вр, доренута До, изренд У, нарене Б, одрени Вр, См, Врб,

одрент Гр, одренти Врб, порени Вр, Вид, Бас, Ос, У, Р, Трн, Врб,

Гр, Бук, Вж, поренло До, пререни Груб, урени К.

Чуо сам и облик борами Пр. О овоме облику в. код А. Пеце (Пецо,

гих, 99).

216. Промјена жес-ре забиљежена је и у змијањском говору:“

мореш, морем, море, морете, моремо, не мере, не меш, не мерем; порене,

порени, порент, одрени, нарени, доренем, изрене, пререни. Ова појава је

заступљена и у примјерима: бдре сачувај, ми каремо, карем ти.

217. У крајишким говорима консонантске и
консонантско-сонант

ске секвенце често гласе друкчије него у књижевном језику. Долази

до многих промјена које се заснивају на асимилацији односно диси

милацији.

1) Консонант б испред д, р, н прелази у сонант в:

a) бд-вд (путем дисимилације):

двдан Груб, Бас, Дрв, К, И, Бб.

б) бро-вр
(асимилацијом):

ваврика Вж, ваврике Заг, ваврични Тр, фаврика Буд.

Ова промјена се врши само у страним ријечима, али ни ту досљедно:

вабрика П, Б, вабрике Вид, вабричн Б.

в) бн-вн (путем асимилације):

двнбћ Мр, К, Б, Н., Рад, От, Т, Рг, Врб, Ва, Ма, двнбћке

Мр, Врб, двнућ Заг, Тр, Бас, Мок, По, Жу, Под, Бе.

Само једном сам забиљежио дбнбћ Хр.

Поменућу и промјену бла-бљ, која се изузетно ријетко врши у

страној ријечи табља Ма.

2) Консонант плаје в кад се иза њега нађу фрикативи с и ш и

африката ћ:

a) псевс (у страној ријечи):

тевсија П, Ту, Бб, тевсије Ко, Ја.

Неизмијењено пс имамо у облику тепсијом. Пљ.

*** Петровић, Змијање, 75–76.
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б) пш-ви:

љевша Стp, Бус, Са, двиштине Дрв.

Група пиш чува се у примјерима:

дпштина Ст, Бј, Грд, Пу, Ко, Бб, дпштине Врб, дпштину

П, Ор, дпштна Ма.

О облицима љешва, љепша в. т. 208.

в) пћ -вћ:

двћина По, код овћине Трн.

Облици с очуваном секвенцом пћ су чешћи:

дпћина Св, Бр, дићина Би, у опћини От, Пет, у дпћини Пe,

дићину Пет, Св, Бр.

Забиљежио сам и промјену птl-кт у сектембар Шип, али и сеп

тембера Пу, у септемберу Ко. Облик сектембар добивен је према дктбм

бар.
-

- 3) Консонант з даје ж у секвенцама згл, зв, зн:

a) згло-жгл:

жглабак Стр., жглавак Трн, Об, Дj, жглавак Вру, Ла, Бус,

Са, жглавке Врт, жглдбдва Вр.

Једном сам записао зглдббва Ко. Овај облик је, свакако, дошао из

књижевног језика.

б) зво-жв:

- жвижде Мр, жвижди Бас, жвиждили Об, Вру, жвиждите

. Трн, Об, Вру, Дj, жвиждити Об, жважђали Трн, Дj, жважђати

Трн, Вру, Дj.

Ова промјена у којој се иницијално зједначи са ж из сљедећег

слога не врши се у свим крајишким говорима, па имамо и очувану гру

пу зв:

звиждили Са, звиждите Стр, Бус, Са, звиждатe Ла, звиж

дити Са, звиждити Ла, звижђали Ла, Стр, Бус, звижђали Ла,

звижђати Стp, Бус, звижђати Ла.

в) знD-жн:
-

жељежнице Вр, на жељежници Дрв.

Има и примјера у којима се чува група зн:

жељезница Б, жељезну Буш.

Као и у промјени звD-жв, у знD-жн такође имамо (даљинску)

асимилацију зеa ж. Разлика је само у томе што у првој промјени ини

цијално зсе једначи са ж из потоњег слога, док је у другој обрнут про

цес: зиз потоњег слога једначи се са ж из почетног слога.

У секвенцама згл, зв, зн консонант з је на почетку секвенце и пре

лази у ж. Међутим, има једна група која такође почиње консонантом:
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з, али која не мијења то знего наредни глас групе. То је случај са зм
које даје зл:

врзлало се Трн, врзлати се Мок.

4) Консонант с прелази у ш испред експлозива п. к и сонаната в, л:

а) спа-шп:

ишлекција Под, шпецијалиста Ј.

-
Овдје је утицај њемачког језика очигледан. Међутим, има и при

мјера с очуваном групом ст:

испектор Дл, специјалиста Т.

б) ско-шк:

шкале Трн, шкицирај Гр, шкриња Трн.

Ове ријечи су дошле из италијанског језика. Очувано ск имамо

само у скале Врб.

в) сво-шв:

шврака Гр, Ма, Бб, инвраке Ст, Врб, Бук, И, швраки Гр,

шврачица дио таре, разбоја, Трн.

г) сла-шл:

Шлавонију Ст, Шлавбнскбг Брдда Гр, у Шлавунт Ма, Шла

вуније Шип, Шлавунскбг Брдда Р.

Група сл може да остане неизмијењена у основи горњих ријечи:

Славунац До, у Славунт Би, Славунију До.

Споменућу и секвенцу сн, у којој је, као у горњим случајевима,

први члан струјно с, али се не мијења с него н, па имамо сл:

слимати Дрв, слими Трн.

Напоредо с овим облицима јављају се и они са сн:

снимила Мок, снимили По.

5) Сонант м даје путем асимилације н у секвенцама мт, ми:

a) мт -нт:

не пантл Вид, пантлм Гр, не пантли Гр, пантљив Врб,

упанте У, утанти Бм, упантијб Шип, Гр, Рм, У, Л, Св, упантијо

П, утантити Тиш, Мд, упантла Рм.

Група мт може да се чува:

запамтијб Бр, памтим Ко, Ма, не памтим Ко, упамтијб

Л, Рм, Гра, упамтили Рм, упамтла Л.

б) Група ми даје ни у канџија Дрв.

У крајишким говорима поред комшија јавља се и коншија. Ове

облике можемо сматрати као потврде за промјену ми -ни односно ниX

D-мш, а можемо у њима гледати остатке форми које су и у турском је

зику имале два коријена, један са ми и други са ни.
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Потврде за ми:

комшп Рад, Буш, кдмшија Л., Буш, Ма, комшија Ма, комшије

Л, кдмшије вок..., Буш, кдмшију Рад, комшилук Л, комшилука Т.,

у комшилуку Т., кдмшинска Бј, кумшије Трн, кумшију Трн, П.

Потврде за ни :

кдншија Грд, кдншије Грд, куншп Гр, куншија Бас, куншпја

Дрв, Л, куншије Груб, Тр, Тиш, Бе, Т, куншије М.

У овим говорима још неке секвенце с почетним сонантом м знају

за промјене, и то дисимилационе. То је случај са мн и мњ:

а) мно-вн само у гувно Трн. Умјесто ове именице обично се чује

дрман.

б) мње-мљ једино у сумљиво Пр.

в) мно-мл:

млдго У, Бр, Буш.

Чешћи су облици с очуваним мн:

многи Пу, много Б, Буш, Т, мнуго Тиш.

6) У већем броју секвенци сонант н се мијења као први члан.

Тако у нз, нп, нб, ни, нк н даје м:

а) нз-мз:

бемзин Са, бемзина Т, Бб, брбмзу Врб, брумзин Трн, кдмзерве

Са, кумзерве Под, кумзервицу Под, кумзун Трн, у пемзи Дрв, Рм,

Д., Бј, пемзија Ж., Ст, Рг, пемзија Ст, Би, пемзијаш Пет, Бб, пем

зијаши Ст, пемзије Тиш, Трн, Жу, Ст, Ор, пемзије Трн, Ст, P,

III, Вр, Под, М., Пе, Бо, Врб, Грд, Рг, Ч, с пемзијом Дрв, пемзи

јонере Д, темзијонери Дрв, пемзијонерма Тиш, пемзијонирање Дрв,

пемзијднисат Ор, пемзијдниcó се Пу, пемзију По, Заг, Са, Под,

Мок, Вид, Дрв, Гр, Пе, Бу, Ке, Ол, Б, Св., Гра, Дл, Буш, Мд,

Ва, Рад, са пемзлцбм И.

Има и потврда с очуваним нз:

брбнза Буд, брунзе В, брунзин Бас, Под, кднзерве Су.

Из примјера за дисимилациону промјену нза-мз види се да се

она односи на ријечи странога поријекла,

б) них ми:

једампут Вру, Стр, Трн, Об, Т, једампут Ту, Буш, једам

путке Ту, одједампут Т.

в) нбо-мб:

зелембаћ Трн, зелембаћа Трн.

г) нихми само у нарамџе Трн (страна ријеч).

д) нкх-мк једино у примјеру у трмками Мр.
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У секвенцама нк, нг, нц сонант н даје њ:

а) нк-њк:

буњкере Ш, буњкери Вр, Дрв, Гр.

Група нк чува се у бункер Ту.

б) нг с њг:

штањге Бас, штањгу Т.

в) нцx њц:

гањци нуви Ж.

|-
Ријечи са секвенцама нк, нг, нц, у којима но-њ, њемачког су по

ријекла.

Забиљежио сам именицу филџан са групом ли и са ни:

вилџан Трн, вилџана Грд, Вж, вилџани Би, винџан Рг.

Двојство у облицима може се протумачити утицајем турског је

зика, гдје је поред финџан постојао и народни облик филџан (Škaljić,

Turcizmi, s. v.).
-

7) Има још неколико група у којима долази до промјене. То су

групе вљ, гл., дл, чњ, шн:

a) вљ-бљ само у крабљача Дj.

б) глD-гљ само у цигље Мд. Обичније је гл:

цигла Трн, циглане До, Ор., на цигли Ва, циглу До.

в) дла-гл једино у гљето Трн.
-

г) чњ-шњ једино у нарушњак Трн.

д) шн-шњ у шњајдер Вр. Обичније је шнајдер Вр, Трн.

8) Групу тн имамо у примјерима:

несретни Под, несретну Бј, прдљетна Дрв, прдљетни Мд,

сретна Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, сретне Рм, сретни Ж,

Гр, сретни Ке, сретно Под, Су, сретну Ос.

Ту долазе и примјери: - 2

несретан От, сретан П, Пe, Гр, Врб, Мд, Об, Вру, Дј, Стр.,

Трн, Бус, Са, сретан Ла.

9) Група тск даје цк у овим облицима:

рвацка Рм, Рвацка Гра, Пет, Костајнице Рвацке Пет, Рвацкој

Вр, Бб, у Рвацкој Бу, Рвацку Дубицу Би.

Исти резултат се добива и кад тек води поријекло од дек, па имамо

гдспоцки Рм. Истина, записао сам и љутски Вид, гдје тек остаје неиз

мијењено.

Поменућемо овдје и секвенцу тсC<дс) која даје ц:

двацет И, трицет Под.
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218. За змијањски говор такође су потврђени примјери промјена

консонантских и консонантско-сонантских секвенци. Навешћемо неке

од њих: шкриња, гањц ново, штрањге, ањгир, гањка“, љевши, двиштина,

тевстја, сектембар“, мушица, мушњак (поред мучнца)“, жглавци,

жглдбови, жглабак, шврака“, сретна, прдљетнб жито, гл“јета“,

млдго, млдже се (поред много)“, пантлм (ријетко упамт“ли), љуцки“,

двацет, трицет“, пемз“ја, брдмзин, жемске*“, винџан (поред виџан,

вилџан)“.

219. У крајишким говорима честа је супституција једних консо

наната или сонаната другим. Има и случајева у којима је јављање раз

личитих консонаната (сонаната) у истој ријечи посљедица утицаја раз

личитих страних језика.

1) У глаголу пробати јавља се понекад мјесто консонанта б со

НаНТ 6 : -

прđва Трн, провају Трн, правало Р, провати Трн.

Ова појава је карактеристична за југозападне говоре. Међутим,

у осталим говорима обични су облици са б:

прđба Об, пробају Об, прббати Об, Бј, пробати Т, Дј, прдбб

Буш, прдуба Вру, Ла, Стр., Бус, Са, прдубају Вру, Ла, Стр, Бус,

прдубаши Вру, Ла, Стр, Бус, Сa.

Јављање различитих форми, са б и са в, не треба тумачити про

мјеном ба-в, него различитом етимологијом: пробати од лат. probare

и њем. probieren, a провати од тал. provare.

2) Неки пут в даје б:

жглабак Стр., утубијо Л, утубла М.

Међутим, ове ријечи се чешће јављају са в:

жглавак Трн, Об, Дj, жглавак Вру, Ла, Бус, Са, туви Тиш,

тувим По, Вр, Тр, Бас, Мр, Под, Б, не тувим Мок, тувити Дрв,

... тувши Вид, не тувиш Под, утувијд Вид, Грд.

3) Ријетки су случајеви у којима ва-л (у страној ријечи):

селат Под.

Много је обичније севап, осеватити се.

*** Петровић, Змијање, 74.

*** Нав. дјело, 83–84.

*** Нав. дјело, 84.

*** Нав. дјело, 84–85.

*** Нав. дјело, 85.

*** Нав. дјело, 86.

*** Нав. дјело, 87.

*** Нав. дјело, 87.

*** Нав. дјело, 88.

* Нав. дјело, 89.
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4) Сонант м прелази у н у страној ријечи кумзун Трн, а у жу

манце м даје 6 : -

жуванаца Трн, жуванаца Об, жуванца Трн, Об, жуванцади

Ла, жуванце Трн, Об, Ла, жуванцета Ла.

Ту долазе и облици:

жованцади Бус, жованце Бус, жованцета Бус,

жванаца Вру, Дj, жванцади Стр., жванце Вру, Дј, Стр, Сa,

жванцета Вру, Дј, Стр.

5) Сонант н може у финалном положају да пређе у м или њ:

пелима Вр, Књињ Мок, у Књањ Тиш, О, П, Књиња Дрв,

Б, у Књињу Заг, Тр, Д., Б.

У средини ријечи, понекад и на почетку, н даје л испред сонанта

м (углавном у ријечима страног поријекла):

дулум Тиш, М., четрес дулум Св, дулума Груб, Л., Бј, Гра,

Ту, Т, дулума Рад, по дулуму Ту, лумера Заг;

дломлани Заг.

Изузеци су сљедећи:

дунума Мд, И, нумерт В, Ј, Гр.

6) њ (н)-љ (л) у примјерима:

Љемац Бас, Дрв, Вр, Љемаца Под, Љемачка Под, љемачки

Бас, љемачки Бас, Под, Љемачку Бас, Под, Вр, љемица Трн, да

ббгда љемовала! Тиш, Љемци Вр, Бас;

Лијемци По.

Ова појава је карактеристична за југозападне говоре. Она није

у њима досљедно спроведена, а у осталим говорима је непозната. При

мјери за неизвршену промјену:

Њемац Бас, Њемачка В, Пер, Грд, Рм, њемачки Рм, њемачкој

Рм, у Њемачкој Ч, Ту, Гра, њемачку Рг, Њемачку Су, Ту, Бо,

НБемци Са;

Нијемац Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, Дрв, М., Бм, Мд,

Нијемца Су, Врб, Bж, Нијемце Дрв, Нијемци Трн, Ту, Рм, П, Би.

7) Именица жандар (и изведенице) јавља се не само с иницијалним

ж већ и са и, а у ријетким случајевима са ђ:

жандар Мок, Жу, жандар Ст, И, жандара Врб, Ту, д-жан

дара Жу, са четрп жандара Бас, жандаре Буш, жандаре Ту, у

жандаре Бр, жандари Вр, Жу, Ма, жандари Ор, жандари Врб,

Буд, Бр, Рад, Ко, Т, жандарма Т, жандармерију Т, жандармери

ском Т, жандарске Бр, осендара Ка, жендари Ка;

иандар Заг, Тр, Бе, иандара Вид, иандара Мок, џандари

Ол, џандари Вид, Бас, Б, Д, у иандарије Заг, Под;

ђендари Мр. 1

Јављање палатала ж, ш, ђ у истој позицији резултат је мијешања

утицаја страних језика (италијанског, њемачког и француског).
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8) Меко к из турског језика јавља се као к у примјерима:

кетен Са, Бр, Трн, у кетентишту Ст, кетеновина Бр, калит

Трн, каљер Трн, шекер Наг, Под, Бе, У, шекера Вид, Дрв, Наг,

Под, К, Д, Вж.

Потврде за ћ у овим ријечима нијесу бројне:

ћетен М., шећера З., Бб.

У осталим ријечима ћ је обавезно:

ћебе Трн, ћилим Трн, ћилиме Д, у ћошку З., у ћошку Пет,

ћуприја Р, Врб, Трн.

9) Ђердан, именица турског поријекла, у крајишким говорима се

изговара само са г: гердан, гендар (в. примјере у т. 208). Ови примјери

су слични горњим са к (кетен, калит), јер су по изговору блиски из

ворном облику.

Шкаљић у свом рјечнику турцизама каже да су код нас обични

de1 и gel, đerdan и gerdan. итд. (стр. 29—30), такође и kebe-ćebe, ke ten-će

ten (стр. 31—33). Он помиње да су у западној Босни у употреби fesligen,

legen (мјесто fesliden, leđen) (стр. 30), као и bekar, Bekir (мјесто bećar,

Bećir) (стр. 33). 1

10) Консонант псупституише се сонантом в у примјеру на ћевенку

Наг (ријеч страног поријекла).

11) Само једном сам забиљежио страну ријеч мужиканте Су,

гдје је з замијењено сличним струјним консонантом ж.

12) Дисимилацијом је сонант рдао л у облику по разолима Вр.

13) Палатал ђ имамо у гдспођу Ма, али је ту чешће ј, које у пози

цији испред вокала и ишчезава:

Мала Госпдина Пет, међу Госпдина Ма, до Госпдина Ос,

Госпдине Бе, Пе, Бј, до Госпдине Велике Ту, гдстоја Т, гдстоје Бу.

14) Лексема цеста јавља се у четири фонетска лика: цеста, ћеста,

честа, теста. Цеста је именица с рефлексом е од ђ, ћеста представља

јотовану форму поменуте именице, а теста је настала декомпозицијом

и каснијом дисимилацијом африкате ц у цеста. Облик честа је настао

од ћеста и то тако што је други елеменат африкате ћ, врло меко и,

отврднуо и прешао у ш, па је комбинација т+ш дала ч. Примјери за

цеста и остале форме дати су у т. 138, под в).

15) Понекад се мјесто в јавља сонант м.

иезму Трн, иезама Дрв.

Овдје је у питању замјена суфикса -ва суфиксом —ма, који може

бити и турског и нашег поријекла.

Исту појаву имамо и у примјеру дижма крављача, Ла. Обичније

је дижва Вру, Стр, Бус.
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220. Супституција консонаната и сонаната позната је многим на

родним говорима. Срећемо је и у змијањском говору: жванце“, шекер,

шекерна фабрика (али и: шећер, ћетен, од ћетана)“, жандари, у жандаре

(али и: два џандара, иандари)“, дижма, ђезма (поред дижва, ђезва)“.

III. НЕКОЛИКО НАПОМЕНА О АКЦЕНТУ И ДУЖИНАМА

221. Западнобосански ијекавски говори имају четвороакценатску

систему и слажу се великим дијелом, у погледу акцента, с нашим књи

жевним језиком. Посебан рад ћу посветити акценту крајишких говора,

а сад ћу се задржати само на неким особинама.

1) У ријечима страног поријекла и у нашим сложеницама силазни

акценти могу бити на унутрашњим и на крајњим слоговима:

у Аустрали Гра, докоменте Дрв, километар До, километара

Ма, От, Pм, километера Ра, Бук, Бо, комадант Бм, Ра, Ту, Су,

Би, Грд, комунисти Би, кондуктер Под, кумадант Шип, Бас,

Тр, Ж, Д, телевизора Бј, телевизбра Мд.,

-
у Југослави Врб, Т, Југославија М., Рм, Ст, Југославије Ст,

Бј, Гра, Југославију Вр, Пу, Рд, пољопривреде Р, Т, пољопривреде

T, пољопривреди Дрв, пољопривреду Гра, Т.

Забиљежио сам, наравно, ове ријечи и без силазних акцената

на унутрашњим и крајњим слоговима:

килдметара Х, километера Св.; -

Југдславија Ја, Пу, Југдславије Ж, До, Бр, От, Југославије

Би, Југдславију Ор, Бук, пољопривредбм Ор.

2) Тросложне и четворосложне именице мушког и средњег рода,

у којима се јавља непостојано а, често у ген. мн. не помичу дуги узлазни

акценат који стоји на унутрашњем слогу, него га претварају у дуги

СИЛaЗНИ :

бјегунаца К, Далматинаца Об, Стр, Трн, У, Ол, Ту, И,

Бб, Дамлатинаца Бук, добровољаца Ка, Грд, Мд, До, Т, Пу,

Ко, И., Буш, Бб, драговбљаца Би, задатака Об, комараца Са, Ма

кедбнаца Бр, Ко, омладинаца Бе, православаца Рг, Буд, Ч, У, Бр,

Т, Пу, Ту, Словенаца Бр, Србијанаца Об, Вру, Буш, Дј, Ла, Трн,

телераца Рад, Црногбраца Ко, Бб,

домаћинстава Об, Дj, Стр.

У оваквих именица дуги узлазни акценат може да остане непро

мијењен и на истоме мјесту:

Далматинаца Вру, додатака Буш, задатака Вру, поља

нака К;

домаћинстава Вру, Стр.

*** Петровић, Змијање, 67.

*** Нав. дјело, 72.

*** Нав. дјело, 72.

*** Нав. дјело, 67.
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У крајишким говорима ове категорије именица имају у ген. мн.

и помјерен акценат, слажући се тако с књижевним језиком:

бјегунаца. До, Бдсанаца Су, У, Мд, И, Дj, Ла, Бус, губитака

Гра, Далматинаца. Дј, Ла, Бус, Са, добрдвбљаца Ја, додатака

Буш, Долматинаца Грд, задатака У, Дj, Ла, Стр, Бус, Трн,

кдмараца Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Бус, детатака Са, Ч, Слдвенаца

Пет, Србијанаца Стp, Бус;

домаћинстава Ла.

Одступање од књижевног језика је у комараца Стр, гдје је изгуб

љена прва постакценатска дужина. -

Једном сам забиљежио кратки силазни акценат на почетном слогу

првог члана сложенице овог акценатског типа:

Црногораца Ту.

Овоме материјалу прикључићемо и именицу огледало, која у ген.

мн. поред огледала Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, облика с неизмије

њеним акцентом, има врло ријетко огледала Су, гдје је кратки узлазни

акценат, иако у средини ријечи, прешао у кратки силазни.

Како објаснити појаву силазних акцената на унутрашњим слого

вима поменутих именица мушког и средњег рода? Мислим да се ту не

ради о чувању старијег стања, него о нечем другом. Наиме, могу се дати

бар двије претпоставке. По првој, облици добровбљаца, домаћинстава

и огледала настали су према облицима крмака, писама и кољена. Дакле,

крмак-крмака и према њему добровољац-добровољаца, писмо-писама и

према њему домаћинство-домаћинстава, кољено-кољена и према њему

огледало-огледала. Предакценатски слогови нијесу утицали на промјене

у акценту, акцентовани слог је узиман као иницијални. По другој,

силазни акценти у средини ријечи најприје су се јавили код сложеница и

послије се та појава проширила на остале именице. У сложеним рије

чима као што су добровољац, драговољац, православац, Црногорац други

дио сложенице понашао се самостално и мијењао је акценат као и остале

ријечи истог акценатског типа (крмак, зубац, јунац). Тако су доби

вени облици ген. множине: добровбљаца, драговбљаца, православаца,

Дрногбраца, а према њима и: бјегунаца, домаћинстава, па чак и огле

дала. Која претпоставка је вјероватнија, уколико нема и других, знаће

се онда кад овај акценатски феномен буде добро проучен и у другим

народним говорима.

3) Силазни акценти на крају и у средини ријечи јављају се каткад

у емоционално употријебљеним ријечима:

заклињам те бдгом! Вр, јадан ти сам ја! Под.

4) У облицима презента неких глагола прве, друге и четврте

Стевановићеве врсте нема дужине која се јавља у књижевном језику:

вуче Тр, Дрв, Гр, Врб, Bж, вучем Трн, вучеш Пe, М, гризе

Рм, Врб, краде Ра, крадемо З, музем З, Ст, Са, Т, муземо Св., пасе

См, От, преде М., Рг, расте Д., Рм, сјече К, Бу, Ра, Ст, тресе Л,

14 Српски дијалектолошки зборник



Милорад Дешић

210

Врб, тресем Св, туче Вр, Трн, P, Pм, К, Су, Л, Хр., Ј., Бј, Ч,

Буд, Вж, У, Ва, Ту, тучем Ж, З, Рм, тучемо се Би, тучете Грд;

грије Рм, Бо, Хр, Врб, гријемо се Буш, кае се Трн, каем се

Вр, каје се От, лaе Рг, настае Груб,

куе Трн, кује Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, пије Трн, Под, Д., Врт,

не пије П, пијем Вид, Шип, Под, Наг, пијеш Трн, См, суе Тиш,

Дрв, Ст, суeм Трн, сује Мд., сујем Ра, сујеш Пљ, чуе се Трн, Под,

К, Л, не чуе Бу, Р, чуем Б, чуемо Л, чуете Врб, чуеш Мок, Буш,

чује Ра, Рм, чујем Пер, Ч, Врб, чујемо Рм.

Ови глаголи у 3. лицу множине имају увијек дужину.

У примјерима типа пије, грије и сл. чува се старије стање, јер је

дужина на е у књижевном језику Секундарна.

5) У 1. и 2. лицу мн. сљедећих глагола чује се кратки узлазни

акценат:

велимо Мд, Буш, желимо Мд, имамо Дрв, Тиш, Ма, Бб, Св,

Pд, Су, З, Ст, Врб, От, Пу, имате Трн, Бе, Буш, Пет, сједимо

Шип, Мр, Рад, Буш, сjедате Об, Вру, Дј, читамо Трн, Об, Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, читате Трн, ćедимо Ту, Ва, ćедите Трн, Лa,

Стр, Бус, Сa.

Нијесам биљежио форме велимо, желимо и сл.

6) У овим говорима акценат се врло често преноси на проклитике.

И то не само с именица него и с осталих ријечи. Од великог броја при

мјера које сам на терену прикупио, навешћу сљедеће:

да ббк-сачува Рм, на вбс Ј., прео врата Под, било е и вукбва

Бу, пот-крбв Бе, у млин Под, и прсте лиже Трн, на пса Пе, у

рат См, Пљ, у решту Наг, крдза свјет Р., на част Мок;

више башче Под, бреж-дубра Дрв, д-жалости Су, д-жандара

Жу, више куће Рг, из лада Г, у Лисац Грд, у Локварије Л, око њиве

Pr, у Рибнику Врб, у руке Ра, д-старости Ра, на стражи К, на

ујака Врб, дд ујака Бј, у четниције Жу, См;

у бабина Мок, Тиш, у година Тиш, у Шибеник Заг;

на Бенакбвцу Ј, у Буковачи Д, на Каменици Бас, Вр, на Спа

совину P;

у мбга ћаће Л, за мбг вијека Би, у мук-ћаће Трн, на наше вдде

Л, у нашбј кући Вр, и твој ђет Буш,

на Видову Селу Дрв, Трн, на лијеву страну Врб, на Санском

Мдсту Буд, у Санском Мдсту М, у старбј вирми Вид,

не дава Трн, не даднем Мок, нек иде Дрв, Св., Ко, Т, Буш,

ако нема, и купа Св, ми и немамо драса По, не радим Св, не смијемо

Мок, и чува лбв Ра;

пö десет БM, четрдесет и шест Вр, по шест и по Бм;

муре бити и горе Р, čст и послије рата Мок, и послије ћу

мрјети Бу.

Иако је преношење акцента на проклитике честа појава, ИакC) Ce

акценат преноси и са четворосложних ријечи, забиљежио сам и примјере

у којима акцентована ријеч чува свој акценат:
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из града Рм, у длане Жу, у млине Бас, брез мужа Бј, од рата С,

од вјетра М, за ђавола Ва, од жалости Мок, у лађу С, у

Лапцу С, од робе Наг, од ујака Ст; -

у нувина Вид, Тиш, П, у Буковачи Д, на Каменици Дрв;

на Видову Селу Мок, на лијево крило У, о мđм трдшку Буш,

у нашему селу Ту.

Преношење односно непреношење акцента на проклитике за

ВИСИ ПОНекаД ОД ТОГа Да ЛИ је ријеч с акцентом посебно наглашена или

није. Ако је нека ријеч нарочито наглашена, истакнута, онда акце

нат не прелази на проклитику (изузетак су глаголски облици у одрич

ној форми).

14%.
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МОРФОЛОГИЈА

ИМЕНИЦЕ

1) ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА НА КОНСОНАНТ И СОНАНТ

Облици једнине

а) Номинатив

222. У једнини неке именице губе наставак -ин:

Арат Врб, грађан Са, дворан Рад, Петровчан Са, Петровчан

Бус, Циган Трн, чобан Р, Трн, Вр, П, Дј, Вру, Стр, Бус, Об,

Рм, Са, Дрв, Ла; *.

Арапа Пет, Арапе вок.., Врб, Арапу Врб, чобана Буд, Ја.

Тако и у конструкцијама с бројевима:

три касапа Ст, два Личана Бб, два Петровчана Трн.

Све су ово биле именице које и у множини, како у књижевном

језику тако и у овим говорима, губе наставак -ин.

Забиљежио сам такође облике који чувају -ин у једнини:

Гламочанина Врб, грађанин Т., Бук, В, Грд, Бус, Стр, Лa,

Вру, Об, Трн, душманину Мок, Каурин презиме, Врб, Каурина

Врб, лацманина Под, Личанина Хр, Петровчанин Об, Вру, Дj,

Стр, Трн, Србин Пe, У, Под, Тиш, Ч, Грд, Мд, Бр, Ор, Ту,

Буш, Са, Бус, Трн, Стр, Ла, Дј, Вру, Об, Србина Ор, Циганин

Трн, Бук, Ор, Циганина Трн, Сa.

б) Вокатив

223. Најчешћи наставак у вокативу је -е. Најприје именице с

основом на г., к, д, т, л, х, з, б, п, м, н:

боже Трн, Д., Вид, Бас, Бу, Р, Шип, К, Вр, П, Ж., С, Бј,

Су, Рм, З, Б, Пe, H, Врб, Ос, Буд, Ч, Боркане См, Борцане По,
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IBöшњаче Вру, дчини виде Под, Влаше Вр, П, Ту, Ма, Врб, госпд

дине Дрв, Бас, Бе, Давиде Вид, друже Рг, Ос, Буш, Бј, Вид, Ж,

К, Душане Н, Вра, Т, ђаволе Трн, Буд, З, Ос, ђеде Р., З, Бук,

Бр, Ђуране По, кнеже Пет, Гр, Пер, Ра, друже комаданте Буш,

друже команданте Врб, куме Дл, Пу, Трн, Бм, О, Су, Буш, Рг,

господин-лијечнпче Вр, преćедниче Ст, сине Пе, Бб, Стеване Бј,

Дрв, Pд, Стојане Бе, Врб, стрикане Врб, шуријаче Под,

Арапе Врб, Аћиме Пу, беже Мд, Ту, брате Мд, Виде Буш,

Хр, Вукашине Бр, домаћине Врб, Буш, Драгољубе У, Драгутине

Пу, имењаче Врб, Т, Јоване Са, јуначе Врб, господин-капетане

Pм, каурине Т, Милане Гр, Св, Пу, Буш, Милораде Б, Д, попе

Буш, Бј, Трн, Буд, Пе, Радане Т, pдбе Вж, Саване Су, стари

свате Пу, сиромаче Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, Србине Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, Са, господин-управнпче Бб.

Вокатив на -е имају и именице које се у номинативу једнине завр

шавају групом -ац (-оц) или -ак, затим предњонепчаним консонантима

ћ и ш, зубним ц и сонантом р: - “ “ .

Далматинче Вру, мбмче Вру, Дj, мумче Трн, Нијемче Вру,

Дj, Стр., дче Врб, руковддијоче Об, Вру, синбвче Об, Вру, Дј, Лa,

Стр, Трн, синдвче Бус, Са, Трн, слијепче Вру, Дј, Бус, старче Вру;

Милоше Вру, Дј, Стр, Трн, ћиће По, Ж, Врб, Уроше Шип;

зече Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, стриче Трн,

барјактаре. П, буразере Вр, буразоре Рад, гдсподаре Врб,

Десимире Пер, Дмитре Мок, Наг, докторе Дј, доктуре Вру, Лa,

ддктуре Стр, Бус, доктуре Д, ђевере Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

Са, Трн, калуђере Врб, Љубомпре Рг, друже мајоре Бј, Светозаре

Заг, царе Об, Вру, Врб, Дj, Ла, Стр, Трн, Бус.

224. Крајишки говори знају и за наставак -у у вокативу. Имају

га, прије свега, именице чија се основа завршава предњонепчаним

консонантима ђ, ћ, љ, ч, ш:

ваћу шип, Боснићу под, Ђушћу пе, Ђурђу вид, мр, ту,

Ђурићу Дл, Жаркићу И, Збрићу Хр, младићу П, Мр, Ст, Пер,

Гр, Пе, Д, Сa, Pм, Ми, Ч, Поповићу, Ра;

Вукашине краљу из нар. пјесме, Врб, пријатељу Жу, Пр,

Дрв, Вру, Об, Ма, пријетељу Трн, Вр, Бус, Стр, Ла, Дj, учи

тељу Тиш, . . . - -

копачу Трн, Об, Вру, Дј, Ла, кдлачу Бус, пјевачу Буш,

кајганашу Вр, Милошу По, П, См, Буд, Трн, Ла, Об, Ми

лошу Бус, Са, Урошу И, цицварашу Вр. «

Именице на ртакође имају наставак -у:

владару Ра, гдстодару Врб, доктуру Об, господин-доктуру

Под, друже командиру Врб, лугару П, Под, двицтру Дрв, секре
тару Вид. м
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Исти наставак имају ови усамљени примјери:

бандшту Тиш, бдгу муј Заг, Наг, Ж, досту мој мили Ј., име

њаку П, друже партизану Ос.

225. Најзад, има именица које у вокативу немају наставка, заправо

чији је вокатив једнак облику номинатива. То су најчешће именице на

-ац (-оц) и -ак:

Босанац Об, Стр, Трн, Са, Босанац Дј, Ла, Бус, Далмати

нац Об, Дj, Ла, Стр, Трн, Бус, клапац Трн, кдсац Трн, Об, Вру,

Дј, Ла, Стр., Бус, Са, лдвац Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са,

Нијемац Об, Трн, Ла, Бус, драги дтац Наг, руковддијац Ла, руко

вддијовац Бус, руковддијоц Дј, Стр, Трн, слијепац Об, Ла, Стр.,

Трн, старац Об, Дj, Ла, Стр, Бус, Трн,

мдмак Об, Ла, Стр, Бус, мумак Трн, тетак О, Трн, Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, Бус.

Ако ове примјере упоредимо с примјерима именица на -ац (-оц)

и -ак из т. 223, видјећемо да је општа тенденција у крајишким ијекав

ским говорима да ове именице имају вокативе у облику номинатива.

Уосталом, и у нашем књижевном језику неке именице на -ак и -ац имају

једнаке облике номинатива и вокатива једнине: тетак, мачак, братац,

Дивац, Барац (Стевановић, Савремени I, 189—190).

Без наставка у вокативу су и сљедећи примјери:

Атлагић Б., драги бег Врб, Ч, бек = бег, Бас, Мр, Вр, Ту,
госпддин-ддктур Трн, госпддин-ддктур Груб, госпон-ддктур Пљ,

друк Бо, госпддин-капетан Вр, кдтач Стр.

в) Инструментал

226. У инструменталу једнине јављају се, као и у књижевном

језику, два наставка: -ом и -ем. Разлика је у томе што се у овим говорима

употребљава -ом много чешће него у књижевном језику.

Наставак -ом имамо иза палатала ј, љ, њ, ћ, ч, ж, ш, без обзира

на претходни вокал:
-

брдјом Вид, за гајом У, крајом Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, с кра

јом Об, с положајом Груб, Р;

маљом Наг, Шип, с непријатељом Ж, пиштољом Шип, с

пиштољом Ва, с пријатељом Об, са пријатељом Вру, с пријете

љом Трн, Бус, са пријетељом Дј, Ла, Стр;

с коњом Буш, Об, Вру, Стр, Бус, Врб, са коњом Дј, Ла, ку

њом Под, с куњом. Вид, Трн,

за асталићом Р, за Баићoм Наг, под унијем дрењићом Мок,

са Збрићом Мок, с капутићом Трн, с лунчићом Трн, са Мићом

Мандићом Ва, за Перићом Под, са репићом Ко, за Миланом Срди

ћом Бас, за Трикићом Дрв, са ћићом Под, ш-чекићом Буд, са шта

пићом Об, Вру, Ла, Стр, Бус, штапићом Дј, Трн, У, штапи

ћом Са;



Западнобосански ијекавски говори 2 1 5

с днијем бичом Рм, под Грмечом От, кључом Трн, Об, Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, с копачом Трн, Об, Дj, Ла, Стр, са копачом Вру,

Бус, пот-простирачом М.,

с јежом Трн, Об, Стр, са јежом Вру, Дј, Ла, Бус, нбосом

Би, Бб, Об, Вру, Дј, Стр, Бус, Са, са нбосом Ла, нужом Дрв, Вр,

Шип, Трн, пот-стужом Трн, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

каишом Трн, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, пот-каишом Об, ками

шом Бр, с Милдшом Под, Трн, Стр., разговара сам Милдшом Об,

са Милдшом Вру, Дј, Ла, Бус, причам Милдшом Са, с мишом Трн,

Об, Вру, Стр, са мишом Дј, Ла, Бус.

Послије консонанта ц такође се јавља -ом:

под биљцом Вид, за Бјељцом Наг, причам Босанцом Об, са

Босанцом Дј, Ла, Бус, са Босанцом Стр, Са, з-Босанцом Трн, вјен

цом Св, са зецом Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, с јарцом Трн,

Об, Вру, Стр, са јарцом Дј, Ла, Бус, кбцом Т, с лдвцом Трн, Вру,

Стр, са лдвцом Об, Дj, Са, са лбвцом Ла, Бус, пред мрцом Д, нбвцом

Рг, са мдијем дуом Су, са дуом Бр, с дуом Пет, правцом Тиш, с

прасцом Под, свецом Шип, са синовцом Бб, Об, Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, Трн, са слијепцом Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, са стрицом

Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, ударцом Наг.

Забиљежио сам инструментал на -ом и код ових именица на р:

с Лазаром Дрв, за лугаром Наг, с лугаром Ор, Бј, за љекаром

Наг, с писаром Об, Стр, са писаром Вру, Са, Трн, са писаром Дj,

Лa, Бус, са царом Об, Дj, Ла, Стр, Бус, прича царом Трн.

227. Наставак -ем у инструменталу је врло риједак, чак и кад се

именица завршава неким од палаталних консонаната. То потврђују ови

малобројни примјери:

крајем Вру, са куњем Жу, ножем Дј, с дием Вр, правцем

Су, са пријатељем Л, Србијанцем Ту, са царем Вру.

Појава наставка -ем, због ниске фреквенције, може се у неким

примјерима тумачити утицајем књижевног језика.

228. Именица пут јавља се у инструменталу једнине и с настав

ком -ом и с наставком -ем. Ако је ова именица употријебљена у просе

кутивном значењу, најчешћи наставак је -ом:

путом Трн, Груб, По, Под, Дрв, П., Шип, Бб, Рм, Ма, Св,

РГ, Буд, Са, Гра, Ор, Пет, Би, Бук, Ту, Ва, иде путом Трн, Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, идем путом Бус.

Само изузетно се јавља -ем:

путем Су, иде путем Дj.

Ако уз именицу пут долази приједлог, обавезан је наставак -ом:

пот-путом Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Бус, Стр.
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Облици множине

a) Употреба уметка -ов- (-ев.-)

229. Једносложне именице често се јављају без уметка -ов- (-ев.-),

чешће него у књижевном језику. То се види из ових примјера:

ВОМ,

бега П, беге Бас, бези Мок, С, П., Шип, Вид, Бас, Вр, Тр,

Тиш, Н, Врб, Са, Ор, безима Вр, брке Бр, брци Ж, Врб, воле Пљ,

врđзи га знали Мок, вуци Б, Рм, З., Бј, Врб, Наг, дана Врб, Bж,

Дл, Бр, Пу, Ја, Ту, Бб, Ма, Буш, дани Ке, Трн, Са, Дј, Вру, Об,

дани Стр, Са, длане Жу, Ту, длани По, зуба Трн, Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, Буш, зубе Трн, зуби Хр, Мр, К, Ж, Буш, кључе

Вр, кључи Врт, кмета БМ, Ја, Ра, Пет, Ту, кмете Вр, кмети вок..,

Вид, кмети Врб, краљи ВЖ, Краљи презиме, Мр, у Краљије Пр,

шест листа Вж, миша Трн, Об, Вру, Стр., миши Шип, Трн, Об,

Вру, Дј, Стр, Рад, млина Трн, Гр, млине Мок, Б, Св., Бас, Су,

млини Ж, Под, Врт, Ј., Бб, Ст, У, по млиније Су, плуга Вр, плузи

М, И, путе Вр, рози Бб, спуже Хр, стрица Пер, стрице Вид,

стрици Заг, Наг, Трн, Об, Бј, Буш, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, струка

Буш, двадесет струка Р, цари Вж, црви Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр.

Од двосложних именица, с једносложном или двосложном осно

забиљежио сам без уметка -ов- (-ев.-) и ове: -

амбари Пет, бунари Д, доктура Тиш, ђевери Об, Стр, Трн,

ђеверт Бб, Вру, Сa, ђеверима Вру, јараца Тиш, Трн, Об, Вру, Дj,

јарци Вру, до лаката Трн, Об, лаката Стр, Врб, ланаца Об, Дj,

Ла, Стр, Бус, Са, Трн, ланаца Бб, ланци Об, Ла, Стр, Бус, Са,

Трн, мачака Трн, Об, Вру, Ла, Стр, Бус, Са, мачци Трн, Об, Вру,

Ла, Стр., Бус, Са, мачцима Трн, Об, Вру, Ла, Бус, Са, дрози Вру,

opдзију Вру, ордзима Вру, дрозима Бус, Са, дуи Вр, сираца Трн,

Об, Бус, сирци Трн, Об, сирцима Об, сирц“ма Трн, Срба Врб, У,

Бр, Грд, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Срби Груб, Ж, Бе, Пљ, Рм,

Ја, Ту, Бб, Бр, У, Ч, Са, Ја, Буш, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн,

Бус, Србима Са, стараца Бб, Pд, старце Ол, старци Стp, Бус,

Са, Трн, И, старци Су, трајвани Бб.

Скоро све наведене именице, једносложне и двосложне, могу

имати уметак -ов- (-ев-). Примјери:

бегдва Врб, Б, И, бегове М., Б, бегови Тиш, Вра, От, Ја, Би,

И, бркова Бр, бркове Ч, волбва Рм, вдлове Буш, Бб, М, О, Св, Т.,

Ра, Мок, Вр, волови К, Ка, У, Бб, Рад, с воловма Дрв, врагбва З,

врагови Хр, вукбва Трн, Груб, Рм, вукбва Груб, С, Вр, Врб, Ст,

М., Бј, У, Bж, Ко, вукови М, К, Бук, вукдвма Б, данове Ми, Ва,

данови Ла, Бус, Вр, данови Д, дланове Б, зубдва у гвожђа, Буш,

зубове у дјеце, Вид, зубови у тестере, Буш, кључеве Буш, Трн,

кључеви Об, Вру, Дј, Ла, кључови Трн, Вру, Стр, Бус, кметдва

Ту, И, кметове Ту, И, кметови Грд, Ту, Тиш, листове И, мишева

Дј, мишеви Ла, мишбва Вру, Ла, Бус, мишови Вру, Бус, путеви
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Трн, Об, Дj, Ла, путбва П, Под, путови Трн, Вра, Вру, Стр.,

Бус, pдгова Трн, рогови Трн, Б, стричеви Дј, цареви Об, Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, царови Трн, црвoви Бус;

амбарове Бас, амбарови М, Врб, бунарева Бук, бунарбва Вук,

доктурбва Са, доктурови Под, доктурдвима Заг, ђевербва Об,

Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, ђеверове Под, ђеверови Т, Вру, Дј, Лa,

Бус, Са, ђевердвима Об, Дј, ђевердвма Ла, Стр, Бус, Са, Трн, јар

цева Ла, јарцеви Ла, јарцевима Ла, јарцбва Об, јарцдва Трн, Вру,

Стр, Бас, јарцдва Дj, јарцове Шип, јарцови Трн, Об, Вру, Стр.,

Бус, јарцови Дj, јарцовима Об, јарцовима Дj, јарцдвима Об, Вру,

Стр, јарцовма Трн, Бус, до лактова Об, лактова Вру, Дј, Ла, Бус,

лактдва Са, лактови Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, ланцбва

Вру, Буш, Дј, ланцови Вру, Дј, мачкбва Дj, мачкови Дj, мачковима

Дј, орозбва Об, Дј, Бус, Са, др0зови Об, Дј, Бус, Са, ороздвима

Об, Дj, Са, сирцева Ла, сирцеви Ла, сирцевима Ла, сирцбва Стр.,

. Са, Бус, сирцбва Вру, Дј, Буш, сирцови Вру, Дј, Бус, сирцови Са,

Стр, сирцдвима Вру, Стр, Бус, сирцовима Дј, Србдва Ла, Бус, Са,

Србове Пер, Србови Бм, Са, Србови Ч., старцеви Ла, старцови

Дј, трајванови Са.

Уметак -ов- (-ев.-) налази се и у овим двосложним именицама:

дувареви Дј, Ла, дуварови Вру, Бус, курјакови Би, лисникова

Трн, лишњакови Са, мијурови Трн, Об, Стр, мјесецовима Дрв,

мјеурови Бус, нећакова Наг, нећакове Под, обручови Трн, диакови

Пет, русакове Бас, таласови Вид, торбакови Шип, чардакбва

По, чардакове Ту, чардакови Би, М. -

230. Што се тиче ширине употребе уметака -ов- и -ев-, може се

рећи да је -ов- много чешће. Тако је и у нашем књижевном језику.

За разлику од њега, у овим говорима се -ов- употребљава и иза предњо

непчаних консонаната и сонаната. Имам потврда за -ов- иза ј, љ, њ,

*i, 2/с, и .

гајдва Наг, К, Pм, Бу, гајови Тр, Врб, у гајовије Врт, у тије

гајовима Под, змајови Трн, крајдва Трн, крајови Трн, у крајовима

Трн, мијови Мок, случајбва Заг;

жуљови Трн, Об, Вру, Дј, Стр, Бус, Са, чешљбва Грд;

гуњови Буш, пањдва Вид, Гр, Буш, поводњава Ке, сужњбва

Р, сужњови Р;

грчови Дрв, кључови Трн, Вру, Стр, Бус, дбручови Трн,

јежбва Рг, јежови Об, јежови Трн, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

нбосови Об, Вру, Стр, Би, Бус, Са, нужови Трн, Бас, К, стужови

Трн, Вру, Дј, Стр, стужови Об, Ла, Бус;

кршови Трн, лешбва Хр, маршове Вид, мишбва Вру, Лa,

Бус, мишови Вру, Бус.

Уметак -ов- јавља се и код именица чија се основа завршава кон

сонантом ц:
-

вицове Тиш, Пет, зецбва Трн, Ко, зецова Трн, Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, Буд, Вж, Пу, Ко, зецове Врб, зецови Врб, Бус, Лa,
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Вру, Об, Пет, Трн, Стр, Дј, Бук, Зецови презиме, Пет, зецовима

Трн, Дј, Бус, зецдвима Об, Вру, Ла, зецдвма Стр, јарцбва Трн,

Вру, Стр, Бус, јарцбва Об, јарцбва Дj, јарцове Шип, јарцови Трн,

Об, Вру, Стр., Бус, јарцови Дj, јарцовима Об, јарцдвима Об, Вру,

Стр, јарцовима Дj, јарцовма Трн, Бус, ланцбва Вру, Дј, Буш, лан

цови Вру, Дj, мјесецовима Дрв, сирцбва Вру, Дј, Буш, сирцбва Стp,

Бус, Са, сирцови Вру, Дј, Бус, сирцови Са, Стр, сирцдвима Вру, Стр,

Бус, сирцовима Дј, старцови Дј, стđцбва Ма.

Овај уметак је карактеристичан такође за именице на су з, р:

брусбва Бј, Буш, брусбва См, брусбва См, брусови Врб, Грд,

ндсови Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, нусови Об, нусови Трн, појасбва Рг,

појасови Рг, Под, таласови Вид,

кнезбва Бр, кнезови Ол, Мок, Вид, Гр, мразбва По, Мд, мра

зове Ј, мразови Дрв, мразови Буд, орозбва Об, Дј, Бус, Са, др0зови

Об, Дј, Бус, Са, ороздвима Об, Дj, Са;

бунарбва Вж, дуварđва Вру, Бус, дуварови Вру, Бус, по дува

pдвима Вру, Бус, мијурови Трн, Об, Стр, мјеурови Бус, царови Трн,

чирови Трн, Стр, чирови Об, Вру, Дј, Ла, Бус.

Именица пут исто има ов у облицима множине:

путбва Буд, П, Под, путове Са, путови Трн, Вра, Вру,

Стр, Бус.

231. Уметак -ев- није непознат у овим говорима, али је ипак рјеђи

у стандардном језику. Биљежио сам га код именица с основом на

њ, ч, ж, ш, затим на ц, c, p, као и код именице пут. Примјери:

краева Об, краеви Об, у краевима Об, крајева Вру, Дј, Лa,

Стр, Бус, крајеви Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, у крајевима Вру, Дј, Лa,

Стр, Бус, случајева Бр;

жуљеви Об, Ла, са чешљевима Су;

казњеве Буш, пањеви К,

грчеви По, кључеве Трн, Буш, кључеви Об, Вру, Дј, Ла, са

мачевима Ос, дбручеви Ту;

нбжеви Дј, Ла, на нужевије Ж, спужева Ко;

мишева Дj, мишеви Ла;

зечеве Мр, јарцева Ла, јарцеви Ла, јарцевима Ла, сирцева Лa,

сиpцеви Ла, сирцевима Ла, старцеви Ла, стричеви Дj;

курсева Бр;

бунарева Бук, дуварева Дj, Ла, дувареви Дј, Ла, по дувареви

ма Дj, Ла, пијуреви = мјехурови, Ла, цареви Об, Вру, Дј, Лa,

Стр, Бус;

путеви Трн, Об, Дj, Ла.

б) Генитив

232. У генитиву множине именице које означавају неку мјеру,

количину често имају наставак -а. Примјери су сљедећи:

шес километра Са, корака Пр, Под, десет корачана Вж, ме

тери Бас, И, мјесеци Дрв, Трн, Тиш, Су, Пе, Врт, Род, Бб, Т, ну
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мери В, Ј, Гр, парл Бас, К, десет парл Бр, дванес редп 12 пута по

24“, Хр, девет реда Са, десет реда Пр, сати З, Гр, Св, Рг, Х,

Пет, Ор, шездесет центи Су.

Неке од наведених именица могу имати у генитиву и наставак -а:

километера Д, километера Ра, Бук, Бо, корака З, лумера

Заг, метера Трн, Б., Мок, Вр, Под, См, Бм, Рг, Мд., Бо, Ту, Бб.

Наставак -и биљежио сам у генитиву множине и код ових име

ница:

из Врбљани Врб, ђеверт Бб, Вру, Са, обичап И, прсти Стр.,

Бус.

Напомињем да именица прст у ген. мн. обично има -а:

брес прста Трн, прста Ла, прста Вид, Об, Буш, Ма, Гра,

Вру, Дj.

Наставак -а има и именица нокат:

нокаша Об, Вру, Дј, Ла, Бус, ноката Са, Стр, Буш, Вру,

нуката Трн.

Једном сам забиљежио у ген. мн. двојински наставак -ију:

opдзију Вру.

233. Генитив множине може да буде без икаквог наставка. При

мјери нијесу бројни:

двадесет динар Св, четрес дулум земље Св, јагањац М., дпишб

до куруз Врб, ти си иша у брање курус Тр, испот-курус Трн,

узме курус Мок, данчић курус усијала Шип, десет метер сијена

Врб, свдије родитељ Л.

в) Датив

234. Датив множине зна за наставке -има (-“ма), —ма, -ом (-ома),

-ије (-ије). Најчешћи наставак је -има (-“ма):

беговима Рм, војницима Под, вукдв“ма Б, доктурдвима Заг,

ђевердвима Об, Дј, зецовима Трн, Дј, Бус, зецовима Об, Вру, Лa,

јарцевима Ла, јарцдвима Об, Вру, Стр, јарцовима Об, јарцовима

Дј, коњима Стp, Бус, Рм, кдсцима Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, Са, крмцима Бо, Ту, људима Буш, Ко, мачковима Дj, мачцима

Трн, Об, Вру, Ла, Бус, Са, момцима Вру, Дј, Ла, Бус, мумцима

Трн, ордзима Вру, дрозима Бус, Са, ороздвима Об, Дj, Са, парти

занима Груб, православцима Гра, пријатељима Об, пријетељима

Трн, пријетељима Дj, Ла, Бус, синдв“ма Л, сиромацима Об, Вру,

Дј, Ла, Бус, сирцевима Ла, сирцима Об, сирц“ма Трн, сирцдвима

Вру, Стр, Бус, сирцовима Дј, Србима Ја, тежацима Врт, Турцима

Гра, Мд, црвима Трн, Об, Вру, Бус, црвима Дj, Ла, четницима

Бб, чиновницима Врт, чобанима Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус.

235. Наставак —ма у дативу множине може двојако да се схвати:

или као стари двојински наставак —ма, касније уопштен за множину,
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или, што изгледа вјероватније, као наставак -има с редукованим

вокалом и. У наставак -ма сигурни смо потпуно само тамо гдје се к

с краја основе не палатализује (крмкма, тежакма). Примјери:

вукдвма Б, ђевердвма Ла, Стр, Бус, Са, Трн, жандарма Т,

зецдвма Стр, јарцовма Трн, Бус, коњма Об, Вру, Дј, Ла, крмкма

Тиш, См, куњма Трн, љекарма Под, људма Дрв, Заг, пемзијонерма

Тиш, Пдтокма Дрв, пријатељма Вру, сељакма Трн, синдвма Трн,

Тр, сиромакма Трн, Талијанма Тиш, тежакма Трн, топовма

Бас, црвма Стр, чобанма Сa.

236. Стари наставак за датив множине -ом чува се у сљедећим
примјерима: W

-

лети јањцом Л, носила ручак косцом От, месарача нусила па

варила крмком Вр, усјецај то да се сварп крмком Под, крмком мете

Врб, крмкома дава Ст, ишб у Кључ љекаром Рд, мачком Стр, ка

зивб младићом, дјечаком Мд, момком Стр., пријетељом Стр, сиро

маком Стр., два одлећали казати Турком Вид, ништа не могу Тур

ком Вож, чдбаном Л. -

237. У дативу множине врло ријетко се јавља -ије (-ије):

нами Босанције Ж, љекарије Мок, ругају се партизаније Ж.

Сви примјери потичу из југозападног дијела Крајине.

г) Инструментал

238. У инстр. множине забиљежио сам четири наставка: -има,

—ма, -ије (-ије), -и. Најобичнији је стандардни наставак -има:

с душима Са, з-баковима Об, Вру, Стр, Бус, са баковима Лa,

са бисазима Буш, са другдвима Хр, дугдвима Бр, са ђиповима Са,

каишима Г, за коњима Т, с коњима Ја, Т, Су, Бус, Буш, Стр., Мд,

с куњима Трн, за косцима К., са лбтовима Ос, слугарима Рг, ш-љу

дима Заг, П, Ту, пред људима Мд., милијунима Ор, с мдмцима Рг,

Об, Вру, Дј, Стр, са момцима Ла, Бус, с моторима Са, с мумцима

Трн, с ноктима Вру, под ноктима Дј, нокцима Пет, Об, Стр., Бус,

с нокцима Ла, нукцима Трн, са Орватима Ја, с поповима Ј, с прија

тељима Об, с пријетељима Стр, са пријетељима Бус, с пријетељима

Дј, Трн, са пријетељима Ла, звали су нас пролетерима Жу, прстима

Бус, с прстима Трн, Ла, прстима Стр, Вру, Об, Пет, са прстима

Дј, с Русима Ја, са сватовима Т, са синдвима Дрв, са Талијанима

М., с траварима Р, с Турцима Би, с целиндерима Дрв, чекићима

Бр, са чешљевима Су, ш-чобанима Ка.

239. За наставак -ма важи објашњење које смо дали у т. 235.

Примјери: -
- -

с Арнаутма К, з-баковма Трн, з-болесникма Бас, вјековма Д,

с воловма Дрв, Т, дардвма Ту, з-дукатма Под, са свдијем замјентк

ма Трн, с коњма Об, Вру, Ла, са коњма Дј, с куњма Дрв, Вид,
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Трн, с људма Под, с пријатељма Вру, с пријеплетма Вр, с радник

ма Вр, са сватовма Пу, увијачма Бас.

240. Потврде за наставак -ије (-ије) су сљедеће:

с аутије Бј, са војниције Вид, с уније директурије Жу, с твдије

другдвије Вид, за лугарије Б, мирише љекдвије Мр, с партизаније

Трн, с радниције П, са сватовије Заг, са сватовије Рг, са сељације

Мок, са Србијанције Ж, с управниције Жу.

Наставак -ије дошао је из облика локатива. Према сеља

ције(х)-сељаци(х) у локативу добило се у инструменталу (послије губ

љења х) поред сељаци и сељације (в. А. Белић, Историја српскохрват

ског језика, књ. П, св. 1: Речи са деклинацијом, Бгд. 1962, стр. 68, 71).

Под утицајем облика двојине, гдје су били једнаки инструментал и

датив, појавио се наставак -ије и у дативу множине (в. т. 237).

241. Забиљежио сам само једну потврду за наставак -и у инстр.

множине, и то у југозападном говору:

ш-чиновници Груб.

д) Локатив

242. Локатив множине карактерише се наставцима -има, -ије

(-ије, -ије), —ма. Наставци -има и -ије подједнако су чести, док је -ма

у знатно рјеђој употреби.

Примјери за наставак -има:

у Ашанима Пт, на баковима Об, Вру, Дј, Лa, Стр, Бус, у

Бастаима Вр, у Бастасима Бас, Заг, у Бастасима Бас, по брeгo

вима Об, Стр., по брегдвима Трн, Ла, Бус, по брjeгдвима Дј, на ва

гонима Буш, на волићима Мд., по воћарима Бб, у тије гајовима Под,

по граддвима Ор, у градовима Ор, у Грбавцима Ту, на дрењићима

Под, по дуваревима Дj, Ла, по дувардвима Вру, Бус, у затворима

Са, по зиддвима Об, Ла, у зубима Об, Вру, Дј, Ла, Стр., у тјесније

кланцима Ра, у Кмећанима М, на коњима Стp, Бус, у краевима Об,

у крајевима Вру, Дј, Ла, Стр., Бус, у крајовима Трн, на куњима

Дрв, у Лакташима Ја, у лбнцима Об, Дj, Ла, Бус, Са, у лонцима

Вру, Стр., у лунцима Трн, на момцима Об, Вру, Ла, Стр, Бус, о

момцима Дј, на мумцима Трн, по ноктима Са, Вру, по ноктима

Дј, по нокцима Об, Ла, Бус, на нокцима Стр, по нукцима Трн,

у брлбвцима Ор, у дпелима Бр, по тањићима Ко, у партизанима

Бо, До, Бб, Ту, по пирдвима Трн, на тије пословима П, о пријате

љима Об, о пријетељима Дj, Ла, о пријетељима Стp, Бус, от-при

јетељима Трн, по разолима Вр, у рдвoвима Су, у џеповима Бб.

243. Потврде за наставак -ије (-ије, -ије), су сљедеће:

у Бастасије По, Вр, Груб, Под, у бунарије Дрв, у вагуније

Мок, у вагуније Вид, у Врбљаније Врб, по вровије К, В, по гајовије

Бј, у гајовије Врт, по граддвије Ол, у граддвије Врт, Б, Мр, у Грда
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нбвције Грд, у добровољције Вид, на дрењићије Дрв, по ђације Бј,

на зборовије Ст, по зидовија Трн, у зубије Врб, Вр, Мр, Трн, у каб

ловије Р., у караваније Под, у Краљије Пр, у кумпјерије Под, по

кумпјерије Под, на куњије Трн, на куњије Вид, Вр, Наг, на куњије

Врт, у курузија Дрв, по курузије Вр, Шип, у курузије Наг, Дрв,

Ми, на курузије. И, по лбгорије Бас, у Локварије Л, у магациније

Ст, у Миљевције От, по млиније Су, на нужевије Ж, по дграције К,

при дграције К, по окрајције Ке, у дипкосије Шип, у Перваније Бм,

у Пдтоције Вр, Врб, у Пркосије Ст, по прстије Врб, у Радманићије

М., по рањениције Бј, у Савановићије Врб, на самарије Пр, по свато

вије Ол, по сјендкосије Бј, по судовије П, на тдварије Вид, по туне

лије Под, у четниције Жу, См, у џандарије Заг, Под, по џеповије И.

244. Наставак -ма, који је могао постати од -има редуковањем

вокала и, забиљежен је у овим примјерима:

на баковма Трн, по брегдвма Вру, по вддовма Рм, на вдловма

Грд, по граддвма Рм, у граддвма У, у зидовма Рг, по зиддвма Стр.,

у зубма Рад, Бус, на коњма Об, на коњма Вру, Дј, Ла, на куњма

Трн, у партизанма Ту, о пријатељма Вру, у ратовма У, у сва

товма Рад, на Талијанма Тр, у ћуповма Буш, по чландвма Св,

у џеповма Бас.

Напомене о неким именицама м. рода на консонант и сонант

245. Именица гост има у акуз. множине стари наставак -и:

имам неке гдсти Трн, иде у гости Ма, свде гдсти Бр, у гости

Трн, у гости Вру, Дј, дошо сам у гости Би, скупи гдсти Т, дошла

у гости Ко

Биљежио сам, наравно, и наставак -е:

у гдсте Л, Стр, Са, Буш, у госте Об, Ла, Бус.

246. Именица дан врло ријетко чува стари облик ген. једн.:

до Петрова дне Св., око Петрова дне Вру.

Овдје је дне употријебљено као саставни дио назива празника.

Напомињем да је у ген. једн. именице Петровдан много чешћи

облик у коме се мијења само други дио:

Петровдана Су, Ту, око Петровдана Об, Вру, Дј, Ла, Стр,

Бус, Са, Трн.

Биљежио сам и облик око Петрова Дj, Стр, Бус.

У вези с именицом дан рећи ћемо и то да она понекад има уз број

два некадашњи облик ном. и акуз. дуала:

два дни Дрв.
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247. Стране ријечи се на разне начине прилагођавају нашем

изговору. Тако именице тенк и филм могу да се јаве с вокалом којим

се разбијају за изговор тешке финалне групе нк и лм, па имамо:

тенак Под, филим Ја.

исто тако се код страних именица депб, решид развија сонант в

у хијату:

депбва Бб, решдва Трн.

Сонант в се затим преноси и у номинатив:

jрешбв Трн.

248. Неке именице су интересантне по свом роду. Тако лој може

бити и мушког и женског рода, што потврђују облици ген. једнине:

лоја Об, Вру, Дј, Стр, Бус, Са, Трн,

лди Заг, Ла.

Двородна је и именица страх. Може бити и мушког и женског

рода:

тога стра! Жу; така стра Бас, нека стра Ко.

Стварање женског рода вјероватно је посљедица губљења кон

сонанта х. Губљењем финалног х добивен је облик на а, чиме је ство

рена могућност да се ова именица схвати као именица ж. рода на а и

да се то а појави у облицима придјева и замјеница кад стоје уз облик стра.

Именица бисази је мушког рода у примјерима:

бисази Вр, са бисазима Буш, у бисазима П.

Али биљежио сам и облик бисаге Заг, Под, Врб, који је женског

рода.

Именица литар Врб ријетко се употребљава. Мјесто ње је облик

литра:

двије литре Т, литре Су, Ту, по литре По, са литрбм ракије

T, литру Буш, Д., Р, С.

Двородност срећемо и у облицима именице пиштољ. Потврде

за м. род:

пиштољ Врб, Рм, Бо, Тр, Под, пиштољом Шип.

Потврда за женски род је облик пиштољу Вж, Шип.

249. Именице гра и јечам имају облике множине у примјерима:

два киша превећ ништи граове Мок, грдови Ч, јечмове дова

тиле магле Мок, јечмове Бј, јечмови неће дати семена Дрв, јечмови В.

Овдје гра и јечам означавају усјеве (граха и јечма).

Именица нокат у облицима множине јавља се са секвенцама кт и кц:

ндкти Вру, Дј, Лa, Сa, c ноктима Вру, под ноктима Дj,

по ноктима Са, Вру, по ноктима Дј, нукти Об;

ндкци Стp, Бус, Буш, нокцима Об, Стр, Бус, Пет, с нокцима

Ла, по нокцима Об, Ла, Бус, на нокцима Стр, нукци Трн, нукцима

Трн, по нукцима Трн.
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250. Мушког рода су и именице:

дут = аутомобил, Вр, Под, Бј, по варошу Трн, ђубар По,

Вр, Ту, Бј, J, P, Мд, Грд, у ђубар Ва, ђубра Сa, бреж-ђубра Дрв,

бе Буш, деан = oc, Бус, осенбва Бус, деови Бас, Буш.

2) ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА

Облици једнине

a) Генитив

251. Именице уже, себце, бјеланце, ждребешце и врелце имају ге

нитив (као и остале зависне падеже) једнине по типу село, поље:

гво ужа Трн, себца Жу, бјеланца Трн, ждребешца Под, код

врелца Буш.

Именица цријево има -ета:

слијепбеа цревета Заг.

Именице јаје, жуванце (жванце, жованце) иду и по типу село,

поље и по типу дијете:

јаја К, Об, Трн, жуванца Трн, Об;

jaета Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, жуванцета Ла, жванцета

Вру, Дј, Стр., жованцета Бус. -

б) Инструментал

252. У инстр. једнине именице средњег рода имају два наставка:

-ом и -ем. Код именица чија се основа завршава предњонепчаним кон

сонантом јављају се оба наставка:

ишло за држањом блага Тиш, с миљем питањом Под, камењом

Дрв, Ва, пољом Бас, са свдијем здрављом Мр, кбљом Би, с пићом

Шип, прошћом Гр, Мд, за рашћом Л, прућом Ко, с бјом Трн, под

дружјом Груб, Под, Са, под грожђом Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр,

Бус;

са здрављем У, кбљем Трн, с дружјем Ја, под дружјем Рм.

Из примјера се види да иза палатала чешће долази -ом него -ем.

Наставком -ом завршава се и инстр. једнине именица средњег

рода с основом на ц и р:

са Јајцом Б, бијо е сpцом добар Заг, добар срцом Под, срцом

добар Бб, с мбром Под, мбром Ка, Су.

Облици множине

а) Номинатив, генитив и акузатив

253. Именица дно има у ном. множине ове облике:

дна Ла, днаови Об, Вру, Дј, Стр, Бус, днуови Трн.
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У ген. мн. исте именице имамо:

днадва Об, Вру, Дј, Стр, Бус, днудва Трн.

За именицу зло забиљежен је ном. множине злаови Рм, а у ген. мн.

облик злија: има триста злија Р.

Именица говедо, која у овим говорима гласи гдвече, има у ген. мн.

само наставак -ā:

гдведа Грд, Вид, К, Бр, Ко, Рг, Наг, Гр, Св., Бм, М., Бј, Л,

кдд говеда В, См, Ра, Ту.

Именице око и уво знају у ген. мн. само за наставак -ију:

дчију Наг, Дрв, Вр, К, Св., Бе, Дл, Ко, Буш, И, Ва,Мд,

ушију С, См, Ва.

254. Неке именице средњег рода имају двојаке облике у множини.

Тако поред клијешта Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, клијешта Об, Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, кљешта Трн, кљешта Трн, чује се понекад кљешти

Трн.

Од именице плеће забиљежена су у множини два облика: плећа

и плећи. Потврде су сљедеће:

плећа Трн, Вру, Дј, Ла, плећа Стр, плећа Трн, Дj, Ла;

плећи Об, Дј, Бус, Са, Бр, на плећи Врб, међу плећи П, плећи

Об, Вру, Стр, Бус, Сa.

Двоструке облике има и именица прса односно прси:

прса Дј, Бус,

прси Трн, Об, Вру, Дј, Лa, Сa, прст Трн, Об, Вру, Дј, Лa,

Стр, Бус, Са, Врб.

255. Именице средњег рода на е-ета (пиле, теле, буре) умјесто

праве множине употребљавају облике збирних именица на -ад (или -a

у дјеца) : пилад, телад, бурад, а могу бити у употреби и облици множине

именица м. рода: пилићи, теоци.

О именицама на -ад биће више ријечи у одјељку о именицама жен

ског рода на консонант.

25.5.а. Нијесам забиљежио код именица средњег рода генитив

множине без наставка.

б) Датив

256. У дативу множине забиљежио сам само наставак -има (-“ма):

гдведима Груб, Рм, гдвед“ма Бо.

в) Инструментал

257. Инструментал множине има наставке -има, -ије (-ије), —ма.

Најчешћи наставак је -има:

15 Српски дијалектолошки зборник
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буретима Врб, под вратима Бб, под јаима Трн, Бус, са јаима

Об, Вру, Ла, са јаима Дј, с јаима Стр, с колима Шип, Трн, К, Ст,

Бј, Врб, Бб, Бук, са кбљима Рм, за леђима Бб, с огледалима Су.

258. Наставак -ије (-ије) је рјеђи од -има:

според вратије Трн, за вратије Трн, Наг, Ж, за вратије Д,

според врелије Трн, за гдведије Буд, пот-колије Дрв, под ребрије Ж.

259. У инстр. мн. именица средњег рода сасвим ријетко се јавља -ма:

за вратма Тр, са крилма Шип, с колма Дрв, Пу, Ту, Ко.

Наставак -ма може да се протумачи као наставак -има с редуко

ВАНИМ ВОКАЛОМ И .

г) Локатив

260. У лок. множине именица средњег рода подједнако су у упо

треби наставци -има и -ије (-ије, -ије), док је -ма много мање заступљен,

а -а налазимо у свега неколика примјера:

Потврде за наставак -има:

по брдима Бас, Вр, Хр, Бук, на брдима Б, Хр, Пет, на Брдима

топ., Трн, у брдима Би, Бук, на вратима Г, Буш, на вратима Врт,

на дрветима Бус, на јаима Са, на колима Са, по леђима Трн, Вру,

Об, Ја, Дj, Стр, Ла, на леђима Са, Би, Ос, на леђима Са, на леђима

Ос, Бук, по леђима Буш, на свдим леђима Ос, у мјестима Тиш,

на мјестима Рм, по њедрима Бб, у пољима Жу, по ребрима Вру, Лa,

Стр, Бус, по ребрима Дј, на ребрима Об, на селима П, по селима Л,

у двије нашије селима Л., по селима Ст, по граддвима и селима Ор,

у устима Об, Вру, Ла, Стр., у устима Дj.

261. Наставак -ије (-ије, ије) налазимо у примјерима:

на едније брвније Бас, при брвније Бе, по брдије По, Ол, на

Брдије топ., Трн, Ж, на вратије Дрв, на вратије Дрв, на вратије

Наг, у дрвије Дрв, Вид, Трн, С, по житије От, у колије Груб,

Под, Пр, Врб, на колије Под, у колиције По, по леђије Под,

Трн, на леђије Хр, Буд, Врб, на мјестије Бј, по мјестије Хр., на

нусилије Трн, по њедрије Р, по радилпштије Пр, по раменије Тр,

И, на раменије Наг, по ребрије Врб, по ребрије Трн, по селије Вид,

Ж, Бј, Грд, по селије Хр, по нашије селије Д, у едније селије Ке, у

селије Бм, у устије Мр, у устије Трн, у устије Трн.

262. Наставак -ма може, као што смо то за инстр. учинили, да

се доведе у везу са наставком -има. Примјери:

у колма Рад, на леђма Вр, по леђма Бус, на плећма Врб, на

плећма Трн, по плећма Бус, у пољма Ко, по селма У, у устма Бус.

263. Именица мјесто има понекад локатив множине једнак ге

нитиву:
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ама на мјеста па нема ништа траве Бу, на мјеста се та де

шавало Бу, на мјеста има шљива, на мјеста нема Врб.

Ова именица само изузетно има кратко -а у лок. множине:

пд тије другије мјеста Бу.

Овакав се облик лок. мн. може објаснити аналогијом према обли

цима именица ж. рода на -а (пд њива, у чарапа), а нијесу били без зна

чаја ни облици ове именице на -а (мјеста, мјеста).

На исти начин може се протумачити облик на носилама Бб, гдје

је -ама (умјесто -има) добивено према облицима на даскама, на иглама,

а не смије се занемарити ни утицај облика носила, носила. О таквим

облицима в. Ивић, Галипољски Срби, 162—167.

Напомене о неким именицама ср. рода

264. Именица доба употребљава се као плуралиа тантум средњег

рода:

у два доба Вр, Мок, П, Дрв, зимна доба Тр, свака доба Под,

таква доба била Вид, попасна дбба Трн, Бе, у најљешва доба Груб,

љетна доба Наг, у млада доба Вр, у стара дбба Ж, у уна дбба

Ж, два дббанући Ж, два су доба Жу, у попасна дбба Р, глува дбба

ндби Ч, у-ва дбба Ја.

Кад је ова именица као плуралиа тантум промјенљива, има на

СТЗВаК -(}}{d} .

у унијем дđбама Шип, комунистичкијем дđбама натеже Р.

Наставак -ама је узет од именица ж. рода на -а (према облицима

у торбама, женама), а то је било олакшано тиме што се и дđба завршава

наставком -а (в. облик на носилама у т. 263).

Уз приједлоге до, према, прије доба је у множини непромјенљиво:

до попасна дбба Ке, према дбба гддине Пт, прије два дбба См.

Именица доба се јавља и у облику једнине средњег рода:

у свакб дбба Св, Дл, у попаснб дбба Врб, у то дбба Бр, зим

скб доба Рм, зимнб доба Ст.

Једнински облик је промјенљив:

старбеа доба Д, мдгу причати о-старбеа доба Ма, старин

скбг доба Тиш.

Само једном сам забиљежио именицу доба у облику једнине ж.

рода:

ндбна е доба РМ.

265. За именицу звијере имамо ове потврде:

звијере От, Трн, Об, Вру, Ла, Стр, Бус, Дј, звијере Врб,

звјере Хр., звјерета Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус.

15%.
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Ова именица може да буде и женског рода, на консонант или на

а. Навешћемо њихове облике ном, и ген. једнине:

звијер Ла, звијери Ла;

звијера Об, звијере Об.

266. Кад именица гвожђе означава гвоздени предмет, може да

има проширење -т- :

уби гвожђетом Би.

267. Именица буре сасвим ријетко има правилну множину:

буретима Врб.

Умјесто оваквих облика употребљавају се обично облици збирне

именице бурад.

268. Збирна именица кбље понекад има множину:

са кôљима Рм.

269. Именица дгњиште има наставак -пште као и у књижевном

језику:
-

дгњиште Вру, Дј, Ла, Стр., Бус, Са, Трн, Т, Пет, Пу, Ко,

Ту, Буш, Ч, Ор, Ол, У, Мд, Бр, Вж.

Једном је забиљежен облик на -пшто:

дгњишто Об.

О ријетком облику дгњишће већ је било ријечи у т. 188 (2а).

Именица дгњиште има у ген. мн. наставак -а, а сасвим ријетко-п:

дгњишта Об, Ла, Са, Трн, огњишта Вру, Дј, Бус;

дгњишта Стр.

270. Именица право ријетко се употребљава. Забиљежена је само

у П и И. Обичнија је именица ж. рода права:

праве Дрв, Бас, Ва, Врб, Св, Вж, праву Рм, Гр, Под, Ра.

271. Именица жељезо Трн, чује се и у мушком роду: жељеc Трн.

3) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -A

Облици једнине

a) Вокатив

272. У вок. једнине именица ж. рода на -а имамо наставак -о или

је вокатив једнак номинативу, а сасвим ријетко се јавља наставак -е.

Двoсложна лична имена с дугоузлазним акцентом у номинативу

имају -о у вокативу:

Анђо Гр, Ббсо Трн, Вуко Ра, Грбздо Трн, Душо Рм, Ђујо

Трн, Бук, Јело Хр, И, Љиљо Св, Маро Св, Ј, Бук, Надо Трн,

Паво Св, Ружо Трн, Рад, Саво С., Стано М., Стđјо Бук.
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Ту, наравно, долазе и трoсложна имена са двoсложном замјеном

јата и дугоузлазним акцентом у номинативу:

Двијето См, Т.

Имена сродства такође могу да имају вокатив једнине на -о, без

обзира на акценат у номинативу:

мајко Бј, Ке, пријо Врт, сестро Мок, снајо Трн, Ш, снао

Под, снашо Врб.

Наставак -о је забиљежен и у вок. једн. ових двосложних и тро

СЛОЖНИХ ИМеница:

вбјско Ра, Врб, ђе ћеш, женска главо? Ст, устави, женска

главо! Ја, дјевојко Вру, жено Ра, См, неђиљо света! Ж, цуро Трн.

273. Двосложна лична имена с дугосилазним акцентом у номи

нативу имају вокатив једнак номинативу:

Ббрка Ма, Збpка Буш, Милка Гр, Пер, Рг, Дл, Перка Под.

Имена сродства, поред наставка -о, могу имати исто тако вокатив

једнак номинативу, без обзира на акценат номинатива:

баба Ва, Буш, Ке, Б, кума Р, Ос, мама Вр, тетка Трн, Врб, Р.

Једнакост номинатива и вокатива једнине забиљежена је и код

именица на -ица:

Аница Трн, Ке, Вукица И, гдведарица Трн, Даница Об,

Вру, Данца Дj, Ла, Бус, Са, Трн, домаћица Трн, Драгица Буд,

Драгица Пе, Пу, другарица Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Са, Трн, Љубица

И, Милица Пу, Милкица Под, Милца Стр, Рад, пријатељица

П, снашица Пет, цурица Вр. |- *

Именице на -ица имају понекад наставак -о:

ђе си била, Даницо звијездо? из нар. пјесме, Врб, сирдчицо

Врб.

Номинатив и вокатив једнине једнаки су и код ових именица:

Драгана Ке, Драгиња Бук, Марија Ја, Милева Гр, О, млада

Н., пита муја хип. од пиле, См, попадија Буш, Смиљана Трн, ку

ма-Тривуна Под, цура Об, Дj, Ла, Стр, Бус.

274. Само једном је забиљежен наставак -е:

другарице Бус.

Облици множине

a) Генитив

275. У ген. множине именице ж. рода на -а имају наставке -а и

п, а има и остатака старе промјене, тј. облика генитива без наставка.

Код именица с наставком -ā навешћемо два случаја: прво, облике

с непостојаним а између неких консонаната и сонаната којим се завр
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шава основа тих облика и друго, облике без непостојаног а између чла

нова консонантских,
консонантско-сонантских и сонантских група.

Најприје облици с непостојаним а:

будимака Мр, ватара Мок, Р, виљушака Бб, Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Са, Трн, вдлака Трн, грабаља С, Трн, Об, Вру, Дј, Лa,

Стр, Бус, гусака Бб, гусала Мок, дасака По, Трн, Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, Са, дипала Трн, Р, Бј, дјевојака Вру, ђевојака Бј,

земаља Гра, игала Об, Вру, Дј, Ла, Стр., Бус, Са, Трн, кдлjeвака

Трн, Об, кдцака Ка, Бб, крдшања Бас, крушака Пр, В., Буш, С,

Ол, Д, Пу, кунопаља С, литара Трн, Вр, Мр, В, шест литара

Пе, мачака Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, метала Трн, Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, мотака Бук, Ма, наћава Трн, Об, Вру,

Дj, Стр, Бус, Са, наћава Ла, оваца Л, Вид, Тиш, Вр, Под, Буд,

Ч, Ра, Пер, М., Бм, Св., Гр, Ј, Пљ, Ос, У, Рг, Врб, О, Бо, Хр,

Бј, Пe, Грд, Бус, Стр, Ла, Дј, Вру, Об, Трн, Бр, Ту, патака

Бб, печурака Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, нестало и пјесама

старије И, пушака К, Pм, Гр, Бр, Врб, сестара Су, смокава Пљ,

сукања Бр, Бук, И, тетака Буд, тораба Трн, Об, Хр, Вру, Дj,

Ми, Стр, Бус, Са, трешања Рм, Ко, тркаља Ма, цркава Вж, Буш,

Об, Вру, Дј, Стр, Са, Трн, четака Ј, џезама Дрв, шипака Вр.

Много мање је облика без непостојаног а;

бумба Под, карта Тиш, Ке, кдлjeвка Са, краста Об, Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, куртрка Трн, лампа Вр, лбата Стр, Трн,

партизанка Р., радња Ке, Об, Трн, табла Р, Тањга презиме, По,

ујна Буд, чавка Мр, Об, Трн.

Из наведених примјера се види да је јављање односно одсуство

непостојаног а одлика свих крајишких говора.

276. Наставак -a биљежио сам код именица чија је основа на неку

консонантско-сонантску групу, а сасвим ријетко код именица на чисто

консонантску или чисто сонантску групу. То се види из сљедећих при

мјера:

алва Бук, по седам банка Св, по пет банкт Дл, десет банка

Пу, виљушки Бус, врба Вру, Стр, Бук, И, Ма, звијезди Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, канта Бб, карта Са, карта Пер, кдлијевки Бус,

колjeвка Вру, Дј, кугли Ра, ласти Т, лијескт Бук, Бб, лопта Об,

Вру, Дј, Ла, Бус, Са, молитви Бб, моторка Мд., ношњи У., радња

Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, свједоџби Бб, срни Вру, Дј, Ла, Бус,

У, Т, Пу, Бук, Ко, стддинаркт Пу, торби Бук, Ла, учитељка Бус,

фирма Бм, цркви Ла, Бус, Бб, чавка Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, шалди

Под, дваест и пет шблди 3.

Наставак -а јавља се, истина рјеђе, и код именица чија се основа

не завршава никаквом групом консонаната или сонаната:

гостијант Дј, Ла, клупи Вру, Ма, Дj, Стр, Бус, куни Ва

машина Ра, Вру, Дј, Ла, Бус, пети Вру, Бус, пива Ра, причи Ко

Бб, Буш, ријека Ла, Стр, Бус, стоп Ја, стоп Пу, тект Из Буш,
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Бб, шкблт Ко, Би, Ва, И., Буш, Бб, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Л, Гра,

У, Bж, Пу, Т.

Неке од поменутих именица с наставком -и већ су наведене у

претходној тачки с наставком -а. Сада ћемо навести још неколико об

лика ген. мн. који поред -п имају и наставак -а:

врба Тр, Трн, Об, Дj, Ла, Бус, Са, И., Буш, гостијана Стр.,

Бус, Са, гостијуна Трн, звијезда Об, Трн, Са, звјезда По, клупа

Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Са, Буш, машина Бр, Трн, Стр, Об, пета

Об, Дj, Ла, Стр, Са, Трн, ријека Об, Вру, Дј, Трн, срна Об, Дj,

Стр, Са, Трн, Грд, Bж, Пу, школа Р, Мд, Хр, И, Грд, Пу, Ту,

Бб, Дj, Са, Трн, Бук, Об.

Што се тиче географске распрострањености појаве вокала -а у

ген. мн. именица ж. рода на -а, може се рећи да -а срећемо у свим го

ворима, али у југозападним најрјеђе.

277. Забиљежио сам сљедеће облике ген. мн. без наставка:

осамдесет гддин По, М., осамнес гддин Тиш, педесет гддин

Вид, Д., Ра, шездесет гддин Мок, седамдесет гддин Мок, кдлико

њему гддин има? Наг, пе-шес гддин Вр, дваес гддин Ж., петне-сам

гддин имб Жу, девед-годин Жу, триес гддин Под, триест и пет

гддин М, четрес гддин РД, десет годин Л, Ор, Бб, петнес гддин Врб,

дванес гддин Ор, пе-шес илат Тиш, дваес и пет иљат. П, стđ uљат

пута К, десет иљад Ра, седом неђиљ Вид, пет неђиљ М., пе-стотин

динара Дрв, пет стдтин динара Вр, девет стотпн динара Под,

дванес стотин См, седам стотин оваца Пе, пé-стотин косаца Бј;

стб закрп на њему Жу, нема крушак Мр, до кућ мрђински

См.

Без наставка су обично именице употријебљене уз бројеве. Уз њих

најчешће долазе именице гддина, неђиља, иљада, стотина.

Истина, биљежио сам у оваквим случајевима и наставак -а:

четрес гддина Рад, седам гддина Ту, пет гддина Рд, шеснес

гддина С, седам-дсам гддина По, седамдесет гддина Тиш, петнес

година Мок, десет гддина Под, Бб, Ко, пе-шес гддина Вр, по стб

uљада М, осамнест иљада См, петнес илада Мр, Под, пет иљада

Пе, шест иљада Пе, седам неђеља Мр, Вид, седам неђиља Ко, пет

нађиља Св, четри-пет стотина Л., по пет стотина См, девет

стотпна Ка, за пет стотина Г, седам стотина Под, пет сто

тина Вр, деве-стотина Ж.

278. Именице нога и рука у ген. мн. најчешће чувају стари дуалски

облик на -у:

ногу Об, Вру, Дј, Са, У, Врб, Стр, Мд, И., Би, Пет, Буш,

брез ногу Бук, брез ногу Ја, испод ногу Ва, кдлкб коњ има ногу?

Буш, брез нугу Трн,

pуку Вр, Под, С, Трн, Об, Вру, Бб, Ма, И., Ја, Ту, Мд, У,

Са, Дј, Буш.
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Само једном сам забиљежио наставак -а код именице нога, кад

означава дио намјештаја:

клупа са десет нбга Буш.

Комбиновањем наставака -у и -а добивен је наставак -ува:

ндгува Дj, Ла, Стр, Бус, Ту, рукува Ла, Стр, Бус.

Наставак -ува је карактеристичан за источније и сјеверније говоре.

б) Датив

279. У дат. множине забиљежени су наставци -ама, -ами, -а, -ам.

Најприје ћу дати потврде за стандардни наставак -ама:

бабама Тиш, бувама Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, врбама

Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Бус, врбама Стр, главама Об, главама Вру,

Ла, Стр, женама С, Дj, Об, Трн, Бус, Ла, доша женама Под,

задругама К, клупама Об, Бус, клупама Дj, Ла, козама Вр, Бр,

кравама Тиш, кућама С, Рм, нашијем кућама У, мачкама Трн,

Об, Дj, Ла, Стр, Бус, бвцама Д., Бус, Стр, Ла, Дј, Об, пушкама

До, творницама Св, цурама Трн, Дj, Ла, Бус, челама Трн, Об,

Вру, Ла, Бус, челама Дj, Стр.

280. Наставак -ами је заступљен у овим говорима колико и -ама:

врбами Са, главами Трн, главами Дј, Бус, гусками Трн, дје

вбјками Вру, дају женами Ж, женами Под, Са, Стр, Вру, клупами

Трн, Стр., клупами Вр, кдзами Груб, Под, З, Са, кдлибами Трн,

кравами Мок, Мр, кућами Вра, М., С, према кућами Ж, према ли

водами Вра, мачками Вру, Сa, младами Ке, бвцами Мок, По, Вид,

Шип, Заг, Тиш, Под, Вр, М., Су, Р, Грд, Врт, Трн, Вру, свињами

Тиш, цурами Мок, Под, С, От, Стр, цурицами Тиш.

281. Наставак -а доста је риједак:

свак је дпиша свдије кућа Вр, ка-се ишло бвца Трн.

Оба примјера су из југозападног дијела Крајине.

282. Само једном сам, у источнијем дијелу Крајине, забиљежио

НаСТаBaK -dЛИ :

ддлазили мдмци цурам Л.

в) Инструментал

283. Инструментал множине има наставке -ама, -ами, -а. Примје

pи за наставак -ама: -

аљинама С, са вилама Ту, са Влашњама По, под врбама Трн,

Об, Вру, Дј, Ла, Бус, с врбама Стр, искићено српскијем главама

Врб, под главама Об, под главама Вру, Ла, Стр, са главама Дј, са

женама Св, По, Трн, Об, Ко, Дj, Ла, Бус, с иглама Л, са кашикама

И, са клупама Дј, с клупама Ла, пот-клупама Об, лдпатама Л,
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са мотикама Ту, ногама Об, Дj, Ла, нугама Трн, удара нугама

Шип, с бвцама Об, Дj, Ла, Стр, са бвцама Бус, с дЗљедама Гр,

с парама Врт, парама Ја, са пушкама Сa, ca pдгуљама Бб, рукама

Дрв, Ж, Дј, Врб, Ла, Стр, са рукама Бус, са сикирама. Ту, сики

рама До, са срнама Об, Дj, срнама Вру, Ла, Стр, Трн, цвaнцикама

Мр, са цурама Трн, Ла, Бус, с цурама Об, Дj, шпагицама Бр.

284. Наставак -ами је у равноправној употреби с -ама:

аљинами Б, вилами П, Под, под врбами Са, трену гаћами Ж,

под главами Трн, под главами Бус, дашчинами Наг, са дјевојками

Вру, са женами Вру, Стр, Са, са клупами Вру, с клупами Стp,

пот-клупами Бус, пред линијами Ра, марамицами Вид, мдтика

лми Рм, ногами Ра, Б, Вру, нугами Трн, Под, Пе, с бвцами Су,

Под, Вру, парами Вид, Пет, Рм, нат-патрблами Рм, са плдска

ми Л, куће покривене плдчами Под, с пушками Грд, са рдгуљами

Бас, Pм, руками Мок, Вид, С, Врб, Вру, Трн, Под, Наг, Н, с

jруками Трн, са руками Об, сикирами Рад, са сикирами Бас, са срна

ми Стp, Бус, Трн, са срнами Са, сукњами Рг, ићи улицами Под,

ципелами Рг, с цурами Шип, Л, Стр.

285. Наставак -а рјеђе се чује од -ама, -ами. То показују ови при

мјери:

са жена По, пот-клупа Трн, Об, за коза С, прет-кдза С,

с коза Ст, међу кућа Са, с лопата Б, с маска Бас, с бвца Л, Вид,

Под, Дрв, См, Буд, за бвца ићи Наг, са бвца Трн, с пара Заг, са

pдгуља Под, са цурица Ке, за школа Дрв.

г) Локатив

286. У локативу множине забиљежени су наставци -а, -ама, -ами,

—ма. Најприје наставак -а:

у аљина Груб, у бабина Мок, Тиш, у бања Вр, у бара Бас,

Вр, Мд, у бара Г, у ратачкије бара Хр, на бара Пу, по биртија Тр,

Буш, у биртија Д, у болница М, по болница Бј, на Брежина топ.,

Дрв, по уније буква Под, на Бусија Врб, Рг, у вучија Б, у гаћа Хр,

у година Тиш, по гддина Врб, ја сам старија по година Р, на гра

ђевина Вр, на граница Грд, на гудара Ј, на даска Трн, Об, у дипла

Трн, у долина Ј, у држава Р, Ј, у тије жица Са, на игла Трн,

у јаруга Трн, по јединица Л., по кавана З, у качица Под, у књига

Дрв, у кошуља С, у кукрика Ж, у кутпца Вид, по кућа Под, П,

Д, по кућа К, по уније кућа Бас, у кућа Хр, Трн, у једније кућа

Л, политица К, у лука Под, у Мрђа П, у Мукрднога Д, у новина

Ж, у нувина Вид, Тиш, П, по њива Мр, Стр, Трн, по њива Груб,

Тиш, От, Ма, Об, Вру, на њива Пу, по дбала Су, на бвца См, Трн,

у бвца См, Ст, у пара Д, о пара се ради Бј, на пета Са, Трн, на

пдљана Мок, у другије сдба Ж, на станица К, у Страна топ., Мок,

п-двије страна Бу, при страна Врт, у торба М., Трн, на Увала

топ., Трн, по улица Ва, по фабрика Ва, у ципела Пет, у чарапа М.,
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рода

Под, Мр, у шака Рм, Л., Гр, по школа Трн, Тр, у шљива Вр, Бј,

по шума Дрв, Трн, Бас, Пет, Бј, по шума Рм, у двије шума Д, по

двије шума Ст.

287. Стандардни наставак -ама није риједак у овим говорима:

по баракама Х, у барама Ко, Бук, на барама Пу, у болницама

Мд, на Бусијама Врб, на врбама Об, Стр, на врбама Трн, Вру,

Дј, Ла, Бус, на главама Об, Бр, Дј, на главама Вру, Ла, Стр, по

гостијбнама Бук, на даскама Трн, Об, Дj, Ла, Бус, Т, по долна

ма Гр, о женама Трн, на женама Об, Дj, Ла, Бус, на иглама Об,

Вру, Дј, Ла, Бус, Трн, у клупама Об, у клупама Дј, на клупама

Ла, о кравама Т, у еднијем кућама Ш, у кућама Дл, Трн, у трима

кућама Ке, по туђије кућама Врб, по кућама Ја, у наћвама Ја, по

њивама Ла, Трн, по њивама Вру, Дј, Бус, Трн, на њивама Пу, у

њивама Стр., на бвцама Об, Дj, Ла, Стр, Бус, на петама Вру, Трн,

на петама Об, Дj, Ла, у појатама Рг, на пушкама Буш, у Равницама

Ор, у ратама Ор, у ријекама Об, Дj, Ла, Бус, Трн, у рјекама Вру,

на санцама Т, у творницама Бук, у торбама Дj, у торбама Об,

Вру, Ла, Трн, Буш, по улицама Бук, по уредбама Св, от-цурама

Трн, на цурама Об, Ла, Бус, о цурама Дj, у чарапама Буш, по

четама Ко, у шакама Ја, о шљивама Пу, по тијем шумама Р., у

шумама Ј., по шумама Би.

288. Ни примјери за наставак -ами нијесу малобројни:

у бараками Под, по болницами Пљ, у вилицами Пе, на врбами

Са, на главами Трн, на главами Бус, по групами Са, по гудурами Ж,

на дасками Вру, Стр, Са, на дјевојками Вру, на женами Об, Вру,

Стр, Са, по вратније жилами Тиш, на иглами Стр, Са, на клупами

Вру, у клупами Стр., на клупами Бус, Са, у књигами Грд, у кдсами

Грд, по кућами Са, Л., по кућами Ра, у кућами Ке, у кућетинами

Пе, по лађами Су, по ливодами Рм, на луками М, на љесками Рм,

на несрећами Ос, по њивами Са, на бвцами Вру, на петами Стp, Бус,

по плећинами Ј, у ријеками Стр., по тим станицами Вр, у торбами

Стр, Бус, Са, на тркљами Трн, у трмками Мр, на цурами Стр., по

уније чуками Р, по шумами Су.

289. Само једном сам чуо наставак -ма:

на њивма Ко.

Овај усамљени примјер могао је настати под утицајем именица ж.

На КОНСОНаНТ.

290. Именице нога и рука имају у лок. мн. наставке -ама, -ами, -а:

на ногама Об, Дj, Bж, по ногама Ла, Стр, Бус, по нугама Трн,

Бј, по рукама С, Об, Ла, Стр, Бус, у рукама Б, на рукама Вру,

Дj, Бб;

на ногами Вру, по ногами Са, на руками Ра, Трн, Хр:

на рука С.
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Сачувани су и стари облици лок. дуала:

на ногу Дј, М, на нугу Вид, Бу, у нугу Дрв, по нугу Пе, у

руку Трн, Р., на руку Заг, Трн, Бас, по руку Трн.

Још неколико напомена уз именице ж. рода на -a

291. Именице пиво, кило нијесу у овим говорима именице сред

њег рода него ж. рода на -а:

пиве Ра, Под, От, три пиве Гр, Са, пиви Ра, пиву Трн, Б,

Т, Ва, Ос, Св, Са, Врб, От;

кила Вид, С, кале Вр, Заг, по киле Дрв, двије кале Бб, килу

Дрв, См, С.

292. Неке именице могу бити двородне. Тако фронт може бити

именица м. рода, а може и ж. рода на -а. Примјери за м. род:

врунта Под, фрднт Рм, фрднта Рм, фрунт Ч.

Примјери за ж. род:

на врунти Bж, фрднту Бр, фрунту До.

О осталим именицама које се јављају и у мушком роду и у женском

већ је било ријечи (в. стра, бисази-бисаге, литар-литра, пиштољ-пиш

тбља у т. 248), као што смо навели и неке друге случајеве двородности

(в. дđба у т. 264, звијере-звијер-звијера у т. 265, право-права у т. 270).

293. Именица наћве иде по типу жена и по типу ствар. Примјери

по типу жена:

у наћвама Об, Дј, Бус, у наћвами Вру, Сa.

Примјери по типу ствар:

у наћвима Трн, Стр, Ла, у наћвије Трн.

Слично је и са именицом јасле Трн, која у номинативу има облик

именице жена, а у другим падежима мијења се по типу ствар:

под јаслије Под, у јаслије Трн.

294. Именица трећина, у значењу трећег дијела љетине који се

давао Турцима, може да има и облик третина. Примјери за облик

трећина:

трећина Трн, Тр, БМ, Ол, Бб, Pм, Мд., Ор, Вж, Пет, трећине

Ра, трећину Вр, Б, Шип, Врт, Рм, М., Гр, Грд, Ор.

Примјери за облик третина:

третина Шип, Бј, третину По, П, Врб, Н, третину Би.

Ови посљедњи облици настали су аналогијом према облицима

четвртина, десетина, стотина и др.

295. Именица коса (власи) јавља се и у облику једнине и у облику

МНОЖИНе .

кдса Трн, Вру, Дј, Ла, Бус,

кдсе Трн, Об, Вру, Дј, Бус, у кдсами Грд.
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296. Именица виљушка Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн може

бити понекад плуралиа тантум:

једне виљушке Бб.

297. Именица Бања Лука није ниједном забиљежена у облику

сложенице Бањалука:

дд Бање Луке Л, Б, до Бање Луке Рг, из Бање Луке Буд, до

Бања Луке Врб, од Бање Луке Ко, у Бањој Луци Рд, Врт, у Бањој

Луци Л, Пер, Ра, Рг, Врт, Грд, у Бању Луку Л, М., Ра, Бању

Луку Л, Су.

4) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА КОНСОНАНТ И СОНАНТ

Облици једнине - -

a) Инструментал

298. У инстр. једнине ове именице увијек имају наставак -и:

крви Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, с лажи Бј, с масти Жу,

Буш, Трн, Вру, Са, масти Дј, Ла, Бус, са масти Об, Стр, нући

Вр, ради даном, нући Бу, под опасности Ту, бијо е природно награђен

памети Жу, с памети свдјбл Д, с том памети Трн, с наком памети

Об, Дј, с памети Вру, са памети Ла, са својом памети Стp, Бус,

пöт-пећи Буш, соли Тр, са чађи Трн, Об, чађи Вру, Дј, Ла, Стр,

Бус;

с кокоши Трн, Об, Вру, Стр, Бус, са кокоши Дј, Ла, с кости

Трн, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, са кости Об, с таком ријечи Трн, с

дтбм ријечи Об, његовбм ријечи Дј, Ла, Стр., Бус.

Облици множине

a) Генитив

299. У ген. множине ове именице најчешће имају наставак -т:

вјести Д, груди Бр, десни Мр, жалдсти Пет, десет заповједи

Вж., кдсти Бб, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, крсти Вр, ноћи

Бб, ријечи Бб, И, ствари Дрв, Су.

Именице кокби и уш (ваш) имају у овом падежу дуалски наста

вак -ију:

кокдицију Мр, Пу, Буд, Су, Буш, Ја, Трн, Об, Вру, Дј, Лa,

Стр, Бус, Са, ушију Буш, Бб, Грд.

б) Датив, инструментал и локатив

300. У дат., инстр. и лок. множине биљежио сам наставке -има,

—ма и -ије. Примјери за -има, -ма:

кокошима Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, с костима Трн,

Об, Вру, Дј, Стр, Бус, са костима Ла, у костима Об, Вру, Лa,

на костима Дj, Стр, Бус, с твдијема ријечима Об, ријечима Вру,
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Дј, са његовим ријечима Лa, његовијем ријечима Стр, у њемачкијем

ријечима Об, на ријечима Вру, Дј, Ла, Стр;

на костма Трн, у Пећма Пе, с такије ријечма Трн, његовијем

ријечма Бус, на ријечма Трн, Бус.

Примјери за наставак -ије (у наћвије, у јаслије) поменути су у т. 293.

Колективне именице на -ад

301. Забиљежио сам доста облика колективних именица на -ад

у једнини:

бујади ген. Ј, у бујади Ж, бурад Вру, Дј, Ла, Стр, бурад“

Бус, буради ген., Бб, Буш, бурат Об, Трн, Хр, вижлади ген.,

Дрв, код вучади Л, гушчади ген., К, жванцади ген., Стр, ждребад

Под, жованцади ген., Бус, жуванцади ген., Ла, јаради ген., Бас,

Груб, јунади ген., Бук, кљусади ген., Ј, крмади ген., Ст, крмади

дат., Мр, крмат Пр, пилад Вру, Стр, Бус, пилади дат., Вид, пи

лади ген., Трн, Об, Вру, Дј, Стр, Бус, пилат Трн, Об, Д, прасади

ген., Трн, Под, См, прасади дат., Дрв, Мр, прасат Шип, Ж, Рм,

телади ген., Бук, телаш Бј, чељади ген., Трн, Об, Вру, Дј, Лa,

Стр, Бус, са чељади Бус.

302. Ове именице могу имати и облике множине. Најчешће је то

случај с облицима датива, инструментала и локатива, гдје се јављају

НаСТаBIЦИ -има. И —ма .

са бујадима Бр, у бурадима Об, Вр, у бурадима Вру, Бус, Дj,

Ла, са магарадима Буш, пиладима Об, Бус, пиладима Вру, Дj,

прасадима Трн, Под, См, са чељадима Об, са чељадима Вру, Дj,

Ла, ш-чељадима Стр;

бујадмa Bж, у бурадма Стр., у бурадма Са, Трн, пиладма

Трн, Са, пиладма Стр., прасадма Трн, ш-чељадма Трн, Сa.

Множински облици су врло ријетки у генитиву, у коме имамо

наставак -и или уопште нема наставка:

пет буради Буш, осамнестеро чељад било Под.

303. Умјесто неких колективних именица на -ад имамо облике

множине именица м. рода. Тако поред јањад, пилад, телад јавља се и

јањци, пилићи, теоци. Примјери за јањци и теоци налазе се у т. 195 (б)

и 102 (а), а сад ћемо навести за пилићи:

пилића Дj, Ла, Стр., Бус, пилићи Дј, Ла, Бус, пилићима Дj,

Ла, Стр, Бус, пилћи Об.

Неколико напомена о именицама ЖС. рода на консонант и сонанци

304. Именица кћи нема -и у ном. једнине, него је номинатив једнак

акузативу. Потврде за ном. једнине:

ћер Груб, Вр, Ж, Под, Бј, Гра, Врт, Бук, Ја, Буш, Грд, Пу, Р.
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Потврде за акуз. једнине:

ћер Мок, Вр, Дрв, Под, П, Жу, К, Св, Бј, Pд, Ма, Бб, Врт,

Би, Ст, Грд.

305. Именица мати има у ном, једнине два облика:

мати Трн, Мок, Т, Вид, Наг, Шип, Пр, Под, В, Д, Вра,

Св, И, Л, Рд, Буд, От, Су, М., Бр, Мд, Врт, Рг, Bж, Би, Пу, Ко,

Бук, Ту, Бб, Ма;

матер Вид, Трн, Вр, Наг, Под, Мр, Дрв, Р., Пе, Ке, Ст,

C, Pд, Бј, Сa.

У осталим падежима забиљежене су књижевне форме:

матер акуз. , Заг, Ор, Под, По, Мр, К, Пљ, Пет, М., Рм,

Рг, Бј, Врт, Буд, Гра, Т, матере Под, Бб, Бр, М., Ма, Бј, Пу,

кдд матере Бј, матере Ја, матери Св., Ко, С, Дл, са матербм Рд,

са свдјбм матербм Мд.

Једном сам забиљежио стари наставак -ами, и то у облику мате

рами Рм.

306. Именица вече Трн, Тр, Ж., С, Ка, Бе, женског је рода у при

мјерима:

ту вече Ра, сваку вече Л, М., другу вече Бј, зимска вече Стр.,

вечери ген. једн., Трн, вечери Ра, Грд, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн,

Бус.

У поздравима вече се јавља у сва три рода:

ддбра вече! Мок, добра вече! П, добар вече! П, Под, добро

вече! Буш.

307. За именицу поноћ карактеристичан је номинатив једнине.

Он гласи поноћ Об, понбћ Стр, али још чешће поноћи Вру, Дј, Ла, Бус,

Са, пуноћи Трн.

У генитиву сам биљежио обично једнинске облике:

поноћи Об, Вру, око поноћи Дј, Ла, Бус, Са, око понбћи Стр.,

око пуноћи Трн, послије пуноћи Наг, до поноћи Ту.

Понекад се јављају облици ген. множине на -а:

око понбћа Врб, от-понбћа Вж.

Облик ном. једнине поноћи могао је постати по истом принципу

по којем је постао облик подне, а ген. множине на -а (понбћа) можда је

остатак од именице понбће, коју нијесам забиљежио и која у множини

гласи .

понбћа, пđнбћа.

308. Именица жеђ мијења се и по типу ствар и по типу жена:

жеђ Ла, жеђ” Вру, Дј, Бус, осећ Об, Трн, од жеђи Об,

Ла, д-жеђи Бус, жеђи Пет;

д-жеђе. Вру, црка д-жеђе. Под, црко о-жеђе. Трн, умрије

д-жеђе Дj.
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Забиљежио сам и облике жед Стр., о-жеди Стр.

309. Именицама ж. рода на консонант и сонант припадају и име

нице ум и разум :

на уми Рм, има разум велику Шип.

310. Ако се именица збб употријеби у значењу зобеног усјева, онда

има облик множине и мушког је рода:

здбови В, Гр.

Сличну појаву већ смо описали код именица гра и јечам (в. т. 249).

5) ИМЕНИЦЕ М. РОДА НА ВОКАЛ

a) Именице на -o

311. Лична имена мушког рода типа Јово мијењају се као именице

Ж. рода на -а:

Божо Пљ, М., Врб, От, Божо вок.., Буш, з-Божбм Вр, Божу

М., Васо Врб, Бе, И., По, Заг, Жу, К, Васо вок..., Вр, Веље К, Вељо

Вр, Весе От, Вицо См, Вацо вок., См, Владо Ва, Вујо По, Гавро

Су, Гавро вок., Су, Глишо вок..., Рад, Грујо Трн, Грују Р, Драго

М., Дујо От, Дујо вок., Трн, Ђбке Ва, Ђоко Ва, Ђорђе Ва, Ђорђо

М., Ђуре Р, Трн, Под, Ђури Трн, Дрв, Ор, Ђуро Трн, Дрв, Шип,

Врб, Рг, Ђуро вок.., Бј, Дл, Тр, ос-Ђурбм Дрв, за Ђурбм Наг,

Ђуру Тр, д-Жарка Су, Жељу Трн, Јове Бе, Трн, Вр, Јово Дрв,

Под, Трн, Бас, Буш, Ba, Jбво вок..., Буш, Мок, Јову Врб, Трн, Буш,

Јошо Трн, Лазе Трн, По, Заг, Лазо Трн, Заг, Св, М., Пe, Лазо

вок., Трн, Пе, Са, за Лазбм Наг, Лазу Трн, М, Лујо вок., Трн,

Љуби Пу, Љубо Пу, Трн, Ва, Пe, Љубо вок., Пу, Рг, Миће Д,

Л, Мићи С, Под, Мићо Трн, Вр, Хр, Под, Ко, Ва, Мићо вок..,

С, Мишо Су, Млађе Т, Млађо вок., Т, Мбмо Ва, Муми Трн,

Мумо вок., Трн, Неђе Бб, Нене Трн, Ники Ол, Нику Врб, Пејо

М., Пејо вок., К, Пеју М., Пере Трн, Врб, Перо И, З, Врб, Мок,

Под, Бас, Вр, П, Ва, Перу Трн, Симо Трн, Дрв, К, Симу Мок,

Буш, Стеве Врт, Заг, Стеву Мд, Бр, Трише Трн, за Тумбм Трн,

Чеду Н., Шпире Шип, Штиру Ке.

312. Имена типа Вељко мијењају се као тип Јово:

Вељке Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Са, Вељки Ос, Вељко Рад, Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, Са, Вељко вок..., Рад, Вељком га звали Рад, за

Вељку Рад, Гојке Бус, Гојко Бус, Жељке Бус, Трн, Жељко Бус, Трн,

Славке Бус, Славко Бус, Стојке Ма.

По овој промјени иде и именица Швабо:

IШваба Ор, Са, Об, Трн, међу Швабама Бук, Шваби Вж, Бук,

Ја, Ва, Бб, И, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус.
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Код именица типа Вељко само једном је забиљежена промјена

карактеристична за именице мушког рода:

Стојку дат., Ра.

313. Имена м. рода на -о која немају дугоузлазни акценат у но

минативу мијењају се као именице м. рода на консонант:

рода

Бдшка Буш, Бошко Трн, Бошко Ма, Буш, Бранка Трн, Мд,

Буш, Бранко Трн, Бе, Ту, Буш, Вељка Врт, Гојка Трн, Гбјко Гр,

Рм, Бј, Рд, Душко Ст, Здравка Трн, Здравко Х, Јанком Трн, Мар

ка Бб, Буш, Марко Бе, Врб, Су, Рм, Марка Пе, Мд, Мирку Т.,

Рајка Пу, Вид, Славка Трн, Славко Дрв, са Славком Бас, Стан

ком Под.

б) Именице на -е

314. Лична мушка имена типа Миле имају наставке именица ж.

На —d :

Блаже Дрв, Мр, П, Блаже Под, Боре Ра, Бране Л, Бране

Вр, Брани Су, Вр, Буде Вр, Владе Трн, От, Ст, Владе Трн, Мр,

Владе вок., Мок, Мр, Влади Ст, Гавре Трн, Дане Заг, Рм, Трн,

Ст, Дани Шип, Н, Дану Мок, Трн, Дуле Ор, Јандром Вр, Крсте

у Бј, Миле Трн, Мр, Гр, Ос, С, Б, Хр, Ст, У, Об, Стр., Бус, Дj,

Вру, Ла, Са, Миле Трн, По, Бас, У, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

Са, Миле вок., Трн, Мили Трн, Гр, Б, Милбм Трн, Заг, с Милбм

Об, Стр, са Милбм Вру, Дј, Ла, Бус, Трн, причам Милбм Са,

Милу Гр, Пу, Ко, Нине Мр, Нинбм Вр, Под, ббре Трн, Пане

Пе, От, Буд, Раде Дрв, Заг, Вж, Ор, Рад, С, Раде Ор, И., Ту,

Ст, Раде вок., Д., О, Ристе Бм, М., И., Рад, Ристу Рад, Спасе Врб,

По, И., Спасе Са, Спасе вок..., Врб, Спасу Врб, Стале Врб, Мр,

Тбде Грд, Врб, Рг, Тоду Врб, Туме Вр.

315. Забиљежио сам неколика облика именице Спасоје, која се

мијења по типу именица м. рода на консонант:

pОДа

Спасоја ген., Ма, Су, Спасоје Су, са Спасојом Су.

в) Именице на -a

316. Именице м. рода на вокал -а мијењају се као и именице ж.

с истим завршетком. Навешћемо материјал и уз њега ћемо дати

НСКОЛИКО НаПОМСНа.

Најприје двoсложна лична имена с краткосилазним акцентом:

Ђуђи Под, Мића П, См, Буш, Ч, са Мићом Ва, Мићу Гр,

Сава Трн, По, Вр, Ке, Рм, Бр, Врб, Саве Под, Сави Дрв, Саву

По, Тома Под, Врб, БМ, Б., Томе Б, Töћу Дрв, Триша Шип, Тума

Дрв, Туме Вр, Шдша Бо.
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Код ових именица вокатив је једнак номинативу:

Ђуђа Под, Сава По, Врб, Тома Бм.

Исти случај је с вокативом заједничке именице чича:

здраво, чича! Рм. -

| 317, Тросложна лична имена на -ица увијек имају облике вока

тива једнаке с облицима номинатива:

Јовица Х, Трн, Об, Вру, Бј, Дj, Ла, Стр, Са, Лазица Пe,

Никица Под, Пу, Новица Бус, Савица П.

Такав је вокатив и у заједничке именице војвода Пљ, Пу.

318. вокатив на -о биљежио сам код ових заједничких именица:

будало Ра, вуцибатино Заг, кукавицо Вру, Дј, Ла, Стр, Трн,

Бус, људино Св. -

Наведене именице имају пејоративно или уопште емоционално

ЗHaЧеЊе. -

- -

Једном је забиљежена вокативна форма кукавица Об.

319. Вокалом -а завршавају се и ова мушка имена:

Благоја Трн, Ка, за Благојбм Рад, Гњатија Трн, Тодбсија

Мок. . .

Ту долази и име Спасоја вок., Ж., које се јавља и у облику Ста

соје (в. т. 315).

320. Именица слуга у ген. множине завршава се наставком -a

или -т: - -
-

слуга Об, Са, Трн, слуга Вру, Дј, Ла, Стр, Бус.

Никад нијесам чуо облик слугу.

321. Ријечи страног поријекла на -ист јављају се у ном. једнине

с наставком -иста:

бацаклиста Ја, капиталиста Дл, колуниста Рад, комуниста

Д., Ор, Ту, Дл, Об, Дj, Ла, Стр, Бус, комуниста Вру, Трн, Сa,

специјалиста Т, шпецијалиста Ј.

У акузативу једнине забиљежен је и наставак м. рода: комуниста

Об, Стр и наставак ж. рода: комунисту Вру, Трн, Са, комунисту Дј,

Лa, Бус.

У облицима множине ове именице имају само наставке именица м.

рода на консонант:

комунисти Об, Трн, комунисти Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, ко

мунистима Трн.

322. На крају разматрања о именицама навешћу и нешто мате

ријала који су о крајишким говорима скупили М. Решетар и Д. Петровић.

16 Српски дијалектолошки зборник
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Решетар је наставак -ије у лок. мн. забиљежио у Пећима (Ливно):

na konjije, volovije, a у истоме мјесту и инстр. множине с тим настав

ком: s prijateljije, sinovije.“ Он је за именице ср. рода навео облике:

na kolije (Стари Мајдан), na kolije, po selije (Сански Мост), po selije

na vratije, na kolije (Отока), po brdije (Велики Радић).“ За множински

наставак -ами Решетар даје потврде из сљедећих мјеста: Кључ, Са

нице (Кључ), Стари Мајдан (Сански Мост), Сански Мост, Врточи

(треба: Врточе) (Петровац), Отока (Крупа), Бос. Градишка, Бос. Брод,

Скендер — Вакуф (Котор — Варош), Дубица, Пећи (Ливно), Доњи

Вакуф (Бугојно), Црни Луг (Грахово).“ За овај наставак, узгред да

напоменем, знају и Срби ијекавци у Ливањском пољу: parami, s

rukami, s dojkami.“ За наставак -а у лок. пл. Решетар даје примјере из

ових мјеста: Отока, Босанска Дубица, Саница (Кључ), Томина (Сански

Мост), Велика Кладуша, Крупа, Пећи (Ливно), Црни Луг (Грахово),

Доњи Вакуф (Бугојно).“

Петровићев материјал о говору Змијања највећим дијелом се

слаже с мојим материјалом о крајишким говорима. Навешћу, ради

илустрације, неколико примјера.

Имена типа Перо, Миле, Вељко увијек су женског рода у промјени:

Пере, Пери, Миле, у Вељке.“ Затим, именице ж. и м. рода на -ица имају

вокатив једнак номинативу: Милца, Руж“ша, Ђур“ша.” Петровић је

забиљежио и вокативе типа Стане, Збре, Рбсе (поред Рбсо, Збро), које

ја код православних никад нијесам чуо“.

Проширење -ов- (-ев.-) забиљежено је код именица: рдгови, жуљо

ви, кључеви, вукеви, постеви,“ а кратка множина у примјерима: плузи,

стрици, бези, кмети.“ Осим тога, у ген. , множине срећу се и ови облици:

петеро јањац, ласти, машинт,“ деом гддин.“ Петровић помиње обли

ке: кокоша, ћера,“ што ја нијесам забиљежио, али зато у мојим заби

љешкама са Змијања има облика ногува, рукува, које не налазимо у

Петровићевом раду. Напомињем да је Ившић навео за славонску По

савину форме: rukп и тијkпva,“ а Ј. Кашић за село Старе Плавнице:

рукува, ногува (Кашић, Грђевац, 156).

* Rešetar, Štok., 160.

* Нав. дјело, 159—160.

* Нав. дјело, 158.

* Čustović, Livno, 110—111.

* Rešetar, Stok., 159.

* Петровић, Змијање, 91.

* Нав. дјело, 92.

* Нав. дјело, 92.

* Нав. дјело, 93.

** Нав. дјело, 94.

* Нав. дјело, 96.

** Нав. дјело, 97.

** Нав. дјело, 98.

* Нав. дјело, 98.

15. Ivšić, DPG II, 27.
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У дат., инстр. и лок. множине Петровић је забиљежио ове облике:

људма, кдсц“ма,“ чобаном,“ с колма, с вукдвма, трагдв“ма, с двије тен

кoвије, с Мађари, “ по јаркдв“ма, на коњма, на другије мјестије,“ у други

крајови,“ бвцама, кућами, за кравама, с козами, за бвца,“ на клупама,

на бараками, у каца, у вел“кијем планинам, на ногу, на руку.“

ЗАМЈЕНИЦЕ

1) Именичке замјенице

323. У инструменталу замјеница ти и себе чују се ови облици:

са теббм Трн, пpe-тебом Под, Бо, за тебом Ж;

за себом Трн, са себом Шип, Гра, споре-себом Под.

У овим облицима огледају се асимИЛациОНИ ОДНОСНО ДИСИМИЛa

циони процеси у неакцентованим слоговима.

324. За дат, и лок. замјенице дна забиљежени су ови примјери:

њбј Рад, Т, Ла, Дј, Об, Л, Бус, Стр, Са, при њој Наг, на

љој Жу, У, у њој Бу, Рад.

Чести су и облици с партикулом зи:

њбјзи Вру, М., њузи Под, њујзи Трн, Мр, и њбјзи Груб, при

њујзи Трн, у њбјзи Дрв, Ст, по њојзи Бук, на њбјзи У.

325. Крајишки ијекавски говори не знају за ју, енклитичку форму

акузатива замјенице дна.

326. У дат., инстр. и лок. замјенице ми, ви имају облике нами,

вами:

нами По, Тиш, С, Д., Ма, Ке, Ка, Т, И., Буш, Х, Рм, Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, До, Бук, Ос, М, Л., Бј, У, Пу,

Бб, Хр, Буд, Врб, Ч, Мд, Ту, Рад, Вж, Бр, к нами Вр, Са, с нами

По, Св., С, Бе, Рм, Пер, Н, Хр, Грд, Ор, Вж, Ко, Би, Ту, Буш,

Бб, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, за нами Вр, Ту, Рад, Пу,

спдред нами Рм, међу нами С, Пу, међу нами Мд, Ва, Пет, на нами

Ра, Трн, Са, Об, Вру, Пет, Дј, Ла, Стр, Бус, на нами Са, по нами

Ол, д нами До, при нами Буш,

вами Трн, Су, Хр, От, Пу, Ма, Бб, и вами Трн, К, И, с вами

Трн, Ж., Са, Рг, Буш, Ми, Ва, пред вами М.

** Петровић, Змијање, 99.

** Нав. дјело, 99.

* Нав. дјело, 100.

** Нав. дјело, 101.

** Нав. дјело, 101.

** Нав. дјело, 102—103.

** Нав. дјело, 103.
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327. У ген.-акуз. замјенице ми, ви имају облик нас, вас, али и с

партикулом ке: нđске, вđске. То потврђују ови примјери:

нас Вр, Ж., С, К, Су, Буш, Грд, Бе, Ту, Об, Дj, Стр, Бус,

Трн, у нас Трн, З, Ту, Ка, С., П., кдд нас Д, Пт, Pм, до нас Рад,

вас Заг, Тиш, Ту, Пљ, Бб, Буш, код вас Буш, З, Т, у вас Врб, Мд;

нđске Груб, Вр, С, Буш, Бб, Бр, Бј, О, Грд, Мд, у наске

Бас, Бу, Д., Пт, Гр, Ј., От, Мд., Бј, код наске П, Ор, Бу, И., Ту,

Са, прекд наске Ч., иза наске У, а наске У, до наске Бр, Буш, васке

Ма, Буш, у васке Бј, да васке Под.

328. У овим говорима веома честа је употреба енклитичких обли

ка личних замјеница уз акузатив с приједлозима. Примјери:

за ме Шип, Пе, Бј, Врб, Гра, на ме П, Пе, Бе, Рм, Бб, Са,

Ка, Врт, Врб, Ос, Трн, Об, Вру, Дј, Стр., Бус, преда ме Трн, Мр,

Л, Са, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, уза ме Пе, Буш, на те Ол, у

те З, за те От, Ма, Бб, по те И, за се З, Бј, Ос, Бук, на се Са,

Бб, тукли се четници и партизани међу се Пер, узму га међу се Ја,

узешмо га међу се Ж, да се народ не завађа међу се Буш,

на њ Хр, за њ Вр, Р., у њ Вр, Бј, нада њ Мд, у њга Мок, у

њга Р, за њга Н., Об, Стр, Са, Трн, на њга Врб, преда њга Ш;

преда нас Врб, Рад. - -

Енклитички се понашају и пуни замјенички облици њу, нас, вас,

њи у примјерима: , -

за њу Трн, Мр, у њу Под, Мд, кроза њу Ту, Под, уза њу

Наг, за нас Рм, на наске Буш, по вас Трн, Пе, на њи Шип, Бус,

Грд, Трн, Бб, Стр, за њи Под, Бе, Врб, у њи Бб, крдза њи БМ,

преда њи Рад, међу њи Ч, Бб, Буш, Ту. -

У акузативу с приједлозима употребљавају се пуни облици лич

них замјеница и у неенклитичкој функцији:

за мене Тиш, на мене Ла, гледај у њега Ж, за њега Мр, М.,

Бб, Буш, Рм, на њега Су, М, нико у њега не дира Дл, за себе Ст,

на њу И, за њу Ол, гледају у нас Са, за нас Са, за наске Бр, на нас

Ту, међу наске Буш, међу наске Грд, међу наске Буш, на њп Ту,

Вру, Дј, Лa, Сa. -

329. Поред облика на њима Бас, Буш, М., Ма, БМ, Н понекад се

чује и на њма С. Ова посљедња форма може бити резултат редукције

вокала и, али могла је настати и аналогијом према именичким облицима

с наставком -ма (на коњма).

330. Мјесто енклитичких облика њ, њга употребљава се, у југо

западним говорима, и облик њига:

нада њига Вр, по њига Заг, за њига Трн, Ж, Бу, на њига Дрв, Ж.

Може се дати више претпоставки о настанку овог облика. Наво

дим само једну: према односу на њима — на њма (в. претходну тачку)

можда је схваћено да треба да постоји на њига према на њга.
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331. Једном сам забиљежио уз рјечцу гво облик генитива наске

у енклитичкој функцији:

čво наске Буш.

332. Именичка замјеница шта употребљава се у упитном значењу:

шта радите? Мд, шта радиш? См, шта ће бити? Пљ, шта

пти фали? Х, шта е било? Т. -

333. Облик што има врло често значење упитне рјечце зашто:

што тć радите? Вр, што неш полити? Трн, што Гдстова

није дошла? Наг, што га доведе? П, што не вола Рг, што водаш

коња? Су, што ме питате кад знате? Пљ, што ја то узе? Т,

што нијеси иша? С, што сте ви то радили? Грд, што се не би

ватијб днога што море? Мд. -

334. Генитив замјенице што гласи шта: - x

дда шта е свијет? Мд, ђаво зна збок-шта не да По, дđa шта

е прављено? Дј, д-шта е прављена? Стр., да шта е? Бус, д-шта е?

*".

Са, д-шта е то? Трн. -

У генитиву ове замјенице среће се и облик чега:

збдк-чега, ја не знам К, нема о-чега да живи Т, от-чега е?

Бус, Трн, чега? Об, Вру, Ла.

335. Замјеница ђеко чује се и у облику ђетко:

ђеко кад дбђе С, у ђетког има нешто више Б, ђеткоме није

никеда РМ. - - -

336. Неодређена именичка замјеница нешто јавља се и са формом

нешта:

тб e нeшта ријечно Заг, не знам шта сам носиjб на себи,

било е нешта појако Рм.

337. Забиљежио сам код замјенице ништа генитив једнак но

минативу: -
-

-

ддили дд ништа От.

338. Општа замјеница свако увијек гласи свак:

свак Вр, Тр, Л, свак ми свједок муре бити П, не мере свак

имати К, довози му свак Д, свак се примиче Р, свак лети Св, није

ми свак завиривб у торбу Врб, козе држб свак Буд, не мере свак

све вољети Мд, тб не зна свак Буш.

339. Замјеница свашта понекад гласи свашто:

* за свашто е ваљат Мр, чоек стари, сазорт ки свашто Дрв,

ту свашто рачунају Врб. -

Ова замјеница има у генитиву облик свачега, али још чешће свашта:

свачега Наг, избијало и-свашта паре Тр, турпица, свашта

Трн, плаши се от-свашта Наг, пеку от-свашта Пр.
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2) Придјевске замјенице

340. Придјевске замјенице имају обично наставке старих тврдих

основа у облицима инстр. једнине и ген., дат., инстр. и лок. множине.

Наставак -ије јавља се не само у генитиву већ и у дат., инстр. и локативу

множине, а понекад и у инстр. једнине. Примјери:

са мдијем дуом Су, с муијем свекром Мок, моије Ра, Ко, Ту,

муије Трн, Ш, Бе, муијем Трн,

гдведа твдије Рад, с твдије другдвије Вид,

према његовије сатом П, његовије Р, О;

пред нашијем линијами Ра, нашије Вр, Врб, К, П, Су, Ко,

Рм, Буш, Рад, Бј, Грд, дошли нашијем кућама У, по брдима нашијем

Бас, по нашије радилпштије Пр, по нашије селије Д, по кућа нашије

Д, у двије нашије селима Л, по нашије ђације Бј,

с лугаром њиовијем Бј, њиовије војника Су, њиовије Вид, Ч;

дтишб за свдијем послом Пет, бдали су попови свдијем путем

Су, свдије чобана Пет, свдије људи Су, свак је дпиша свдије кућа

Вр, са свдијем замјенткма Трн, гледаш свдијем дчима Рм, на свдије

дрењићије Дрв, на леђима свдијема Ос,

двијем путом Рг, двијем људима Трн, с двије млађије Дрв,

на двије гудара Ј, у двије селима Л;

за тијем Тиш, Трн, с тијем Ст, Врб, Ор, Т, Би, Са, Бус,

Стp, Бм, Дј, Вру, Об, тиије гддина Тиш, по тијем шума Трн,

под унијем дрењићом Мок, уније Трн, Пe, H, уније каза З,

с днијем коњима Су, по уније кућа Бас;

чиије? Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, чиијем? Вру, Дj,

Стр, Бус, Трн,

код некије кућа Ту;

самије шљива Врб.

Знатно мање има примјера који у поменутим падежима имају

Наставке НекадашњИХ МекиХ ОСНОВа:

са мдим Ла, на мдима Ла;

има свди дваес кила Дрв, на свдим леђима Ос;

пд тим станицами Вр, забдљело ме за тим Наг, за тим Гра,

са тим Ла;

читм? Об, читма? Ла;

сами њи двде Трн.

341. Придјевске замјенице с основом на предњонепчани кон

сонант имају, као и старе тврде основе, вокал о у наставку за род или

За Падеж :

благо нашо Заг, нашо врело Мок, нашо грббље Трн, село нашо

Бј, нашо село Ст, нашо Об, Трн, нашога Трн, Грд, П, Дрв, Об,

код нашога Миливоја Су, нашоме Вр, у нашом заселку Вид, у нашом

селу Вр, у селу нашоме Р;

жито вашо Пр, вашо име У, вашога Мок, Бј,
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наћемо јае којб Тиш, кдјб2 Мок, П, Рм, Врб, Ке;

чијб* Трн, Ке;

ђекојд зрно Мр.

Наравно, у овим позицијама јавља се и вокал е:

двд е наше Вр, наше село Врб, Гра, наше Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, Трн, нашега Вру, Дј, Ла, Дрв, Стр., Бус, села нашега З, на

шек Шип, у нашем селу Бр, у нашеме селу Дрв, по нашеме крају

Пер, у нашем селу М, у нашему селу Ту;

из вашега села Врб, вашем М.,

како коe ćеме Наг;

чије? Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

ђеков иде Бу.

342. Посесивна замјеница њезин нема никад форму њен. Примјери

За ЊЕЗИН : -

њезин Вр, Тиш, Бр, Трн, Ма, Са, њезин Об, З, Вру, њезин

Дj, Стр., њезин Ла, Ва, Бус, њезин ћаћа Рад, њезин дптац Су, њезина

матер Вр, чељад њезна М, њезина полдвина Врб, њезина мати Т,

незина соба Бб, њезина мати И, њезиној мајки Пу, њезинбк чдека

Ко, њезину робу Буш.

Једном сам забиљежио дужину у облику њезина:

нека њезина буде воља Под.

343. Замјеница њихов јавља се у облицима њиов, њијов, њијев, њив.

Примјери:

њиов Тр, Д., Буш, Рм, Об, њиова По, знам њиова дуа Вид,

њиова власт Мр, жена њиова К, њиова народа В, здвем њиова стар

јешину Су, поља њиова Бб, њиове дјеце Рм, њиови Буш, њиовије

Бј, Буш, њиово Под, Бу, В, Рд, матери њиовој Св, по њиивбм Су,

куварију њиову Буш,

њијов Ва, њијова Бук, њијови Ма, њијову земљу Са, њијев

Дј, Ла, Стр, Бус, њијев“ Трн, њијев Са;

њив Вру, на њивпм кyњима Трн.

344. Демонстративна замјеница тај јавља се и у форми отај:

дhé да га убију за дитб Су, на дитб дали Бо, од дипога Хр, не

лмереш през дите демољетке Гр, с дпијем Под, Бб, Бр, Об, Вру, Дj,

Са, с дпијем попом Ос, с дпијем дЗљедама Гр, с дпијем управљају

Bж, немам ништа с диплм Бр, с диплм благом Ј., под дпијем брдом

Гр, с дпту страну Врб, Бе.

345. Замјеница онај врло ријетко има облик они:

ајте у дни шатор Ка, Мађар дни ради Ка.

Оба примјера су из југозападних крајева, са границе између кра

јишких и западнохерцеговачких икавских говора.
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346. Показне замјенице за каквоћу овакав, такав, онакав гласе:

ваки (оваки, вакав), таки (такав, таков), наки:

вака Об, Вру, Дј, Стр, Бус, Са, Трн, Груб, курузи вака Мок,

ваки бијо Мр, вакт кожун См, ја ваки М, вакт си, наки си Врб, вака

сте Под, вакт кревети Су, вака ствар Дрв, вака врућина М, вака

страна Ст, ваке ген. једн., Вид, Б, ваке људе Вид, вакије Бу, у

вакије чарапа М, вакије гддина Л, вакбга гра Б, на вакој врућини

Ст, ваку траву Врб, оваки Ла, Бус, ваквије Вр;

такт Вр, Вид, П, такт чоек Грд, Б, такт дбичај Пе, дбичај

такт Бј, такт бацач Ст, такт је У, такт сам Дл, старт је такт

Т, немој такт бити Врб, такт бијо дбичај Т, такт пиштољ Буш,

такт људи Ст, јесу такт От, така Бас, Жу, Ј, така и така пушка

се тражи Ол, така дмладина Бо, таке жене Бас, таке судбине Хр,

такбга Буш, такву пјесну Мр, били су днда попови такови Ма;

наки Груб, ни Београт наки није Д, ваки си, наки си Врб, наки

сте Под, наки ратови Рм, накије Дрв, Врб, Гр, нака ко у лугара

Рг, наке ђевојке Под, наке ген. једн., М., накбг Трн, накбга чоека

Врб, наку Трн. -

347. Односно — упитна замјеница какав гласи, какав, каки, какви:

какав? Об, Са, Ра, Трн, какав? У, Стр., какав дпиша, наки

доша Трн, какав је у тебе? Б, какав ће бити? Врб, какав је? Рг,

какав је? Грд, каква ђеда! Ра, каква мати! Bж, бунарине какве

Ва, гледају се какви су Су, у каквој си земљи? Мд;

или лет какт Ј, какт сам, такт сам Дл, какт си ти чбек Т;

какви? Дј, Вру, Ла, Бус, какви је? У, какви си ти чоек! И.

348. Замјеница гдјекojи јавља се у облицима ђекои, ђеткои:

ђекоп има бдрачку плаћу Заг, ђекоја кућа Д, ђекојб зрно Мр,

ђеког иде Бу; - -

ђеткоја кућа Бу, два ђеткоја P, ђеткоја кап Рм.

Откуд облик ђеткоu? Мислим да је настао тако што је према пару

ђеко: ђекои формиран и пар ђетко-ђеткоu.

349. Замјенице некакав, никакав, икакав могу да гласе и: некав,

никав, икав (в. т. 204), а затим и: неква, никва, иква и сл. Примјери:

неква Тиш, колесина неква Гр, натрпа гвожђа неква Ја, слдва

неква Бб, неква свађа Ма, некве кладе Рм, некве аљинце Б, неквe двије

Грд, некве аљине Ко, туке некве Ва, воћке некве Ма, из некве. Краине

Бб, ишли некви Пет, били су некви Бук, дошли некви Ва, с неквијем

чдеком Вр, некво капање Бб, у некву шуму Рм; -

никва пића не пије П, никва војска Бм, ја јдш никва јањета

закло нијесам Буд, никва Мд, не бдим се посла никва Бб, никве Бас,

нема користи никве Ј, од дјеце накве користи Рм, нема никве помоћи

Гр, накве части Гр, никве помоћи Св, никве силе Ра, немам никве

забаве Врб, никада им никве помоћи није послб Мд, немаш ти никве
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бриге Вж, никве друге Ту, нема бблдва никвије П, никво возило не

мере Мд, терета никвога Ч; - “

брез иквбг пđзива Бр.

Замјеница некакав понекад гласи некаки:

некаки поскок бијо З.

350. Замјеница свакакав може у деклинацији поред одговарајућих

да има и облике који одговарају, номинативу свакав:

свакакве веле Ко, било и је свакаквије К, свакаквога свијета сам

виђала Мок;
-

соба пуна јабука свакве врсте Буш, има сваквије Пет, има и

сваквије Ма. - - - -

351. У деклинацији замјенице сав има неколико појава које треба

поменути. Прије свега, указаћемо на множински облик свима, који се

у овим говорима јавља поред облика свема (в. т. 138, 4)). Потврде:

свима Об, Вру, Ла, Стр, Са, Трн, у свима П, по свима леђи

ма Ја. - - - -

Само изузетно се чује у дат. множине облик свијума Трн, настао

комбиновањем генитивног облика свију и дативног наставка -ма.

У ген. множине најобичнији је дуалски облик свију Трн, См, Сa,

Л, Бр, Пљ, Вра, Бус, Ла, Вру, Об, Ту, а само понекад се јавља облик

свије:
-

свије догођаја бивало е Б. -

Дуалски облик свију употребљава се и за акузатив множине:

ја би сат вас свију повезб П, свију потдварло Са, заставијо

свију Би; - -

- плати за свију О, штетно за свију Т, ми ћемо за свију њи

одговдpити Пу, ја казујем за свију Би.

Споменућемо и конструкцију сву љето, добивену према сву зиму.

Потврде:
-

сву љето Ра, Л., двб сву љето вакб Шип.

352. Замјеница сам појачава значење удвајањем:

t сам-сама путовала Трн, доем ја сам-сама Под, у понеђиљак

га е пуштијд сам-сама кући Под.
-

Видимо да је скраћен акценат првога члана удвојене замјенице.

353. На крају одјељка о замјеницама навешћемо неколико примјера

које налазимо код испитивача крајишких и сусједних говора.

Решетар је забиљежио облике патi и vami у овим мјестима: Са

ница (Кључ), Сански Мост, Кулен — Вакуф (Петровац), Врточи, Врно

грач (Цазин), Отока (Крупа), Велики Радић.“ Ове облике помиње и

Ластавица за Кореницу.“ -

** Rešetar, Štok., 186. - - -- - -

** Lastavica, Korenica, 760.
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Д. Петровић даје за Змијање материјал сличан моме. Он је, поред

осталог, забиљежио: нами, вами (паралелно с нама, вама); појава енкли

тике си, краће форме личних замјеница: за те, на се, преда ме, за њга,

уза њ, на њу, уза њи, на њма, на њи, на нас; у њиeву селу, њиова; у тије

причама, са тије кола, тијем пушками ће нас поб“ти; некав сирдмак,

масти некве, што с такт, таоце некакове.“

ПРИДЈЕВИ

354. У инстр. једнине и ген. дат., инстр. и лок. множине преовла

ђују наставци некадашњих тврдих основа. У инстр. једнине и дат.

множине јавља се наставак -ијем, у ген. множине је -ије, а у осталим по

менутим падежима множине чује се -ијем и -ије. Примјери:

војничкијем нужом Дрв, горњијем путом П, ранијем возом

Гр, свечанијем даном Б, нужом старијем Вр, са старијем народом

Тиш, турскијем појасом Пет;

бијелије Буд, бјелије Трн, већије будала Ч, гдлије ногу Пет,

дивије крмака См, добрије К, Мд, Пет, Ма, златније дуката Буш,

јакије Об, Вру, Трн, јакија Дј, Ла, Стр, Бус, јакије Са, лијепије

Шип, лошије К, лудије Гра, љутије мука Мок, младије људи Под,

мртвије Тр, Ко, Бб, паметније Гра, празније вагуна Пет, српскије

села Бб ;

треба и млађијема да детавимо Вр, иде старијем људма Дрв;

са дуплијем крилма Шип, нијесмо пристали с двије млађије

Дрв, с празније колима Шип, искићено српскијем главама Врб;

у бјелије аљина Груб, у већије граддвије Врт, у војничкије кошу

ља С, по вратније осилами Тиш, у мањије држава Р, по сувијема

прелазили Мд, у тјесније кланцима Ра, по туђије кућама Врб.

Наставци меких основа знатно рјеђе се употребљавају:

с великим прасцом Под, радним даном Трн, за ријетким га

јом У,

диви крмака Х, до кућ мрђински См, суви ногу Би, ундашњи

сто динара Под, чвршћи људи Бм;

бдсанскима беговима Рм.

355. У наставку за род или за падеж придјеви с основом на пред

њонепчани консонант обично имају, као и старе тврде основе, вокал 0:

већо мјесто Мр, врућо Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Мок, Наг,

Бус, Са, врућојање Ту, данашња врјеме Р., дјетињб Врт, задњб Каз

лдшо Трн, Св, лошо Тиш, међеђа сало Трн, међеђд месо От, највећд

злд Трн, највећа пуцање Ж, најглавнија мјесто Р, најдебљд дрво

Ж, слађб месо П, туђб Тр, Бас, шупљо Ту, Ва;

у рату бившбм Рад, бољбга нема Бм, нема већбг зла Под, не

виђо чоека гдлијбга и бдсијđга От, у Горњбм Миландвцу Бас, на

горњбм крају Шип, дивијбк народа П, з-дуњđга краја Бас, здравијдг

** Петровић, Змијање, 104—107.
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исана нијесом гледа Мок, јачбга Мр, не знам млађбк јој малбк Дрв,

млађбк сина Ш, најстаријđга Грд, некадашњоме Р, пристојнијога

службеника нијесам видија П, средњđга Трн, старијога Вр, брата

старијđк Заг, старијом сину Трн, туђбга лунца Мр, ис-туђбга

тора П, у туђбм свјету Тиш.

И иза сонанта рдолази о:

најгорд злд Ст.

Послије предњонепчаних консонаната среће се у поменутим пози

цијама и вокал е:

лоше вријеме Рм, Међеђе брдо От, пачије месо Под, слађе Буш,

туђе Об, Вру, Дј, Ла, Бус, Трн, Стр;

из Горњек-Тимара Рад, з-гбрњега боја Врб, Доњег Рибника

Pд, до задњега дана Пет, на млађега Тиш, млађем Дл, нема га пош

тенијек Вр, сињек мбра Вра, треба старијега питати Под.

356. Присвојни придјеви имају наставак -ов и иза предњонепчаних

консонаната .

èно ти Вранчова вра топ., По, Ђурђов син У., Милдшов Об, Вру,

Бус, Са, Милдшбв Ла, Милдинова Трн, пријатељова Мр, стричова

ливода Трн, близо учитељова стана Ш.

У овом положају јавља се и -ев:

Милдшев Дј, Милдшев Стр, Милдшева Трн, пријатељеве

Пр, Сантрачеве куће Вра.

357. Од личних мушких имена типа Јово, Миле, Сава, која се мије

њају као именице ж. рода на -а, творе се присвојни придјеви настав

ком -14}{ :

кући Вељиној Под, Ђурина сина Вж, Милин Трн, Перпн син

Врб, Перини синови Гр, Савин Трн.

358. Присвојни придјеви на -ов и -ин чешће се у зависним паде

жима употребљавају с наставцима неодређеног него одређеног придјев

ског вида. Примјери то јасно показују:

с Видова Села Шип, Вр, П, на Вицину реду Под, ено ти Вран

чова вра топ., По, Ђурина сина Вж, примили Лазина малбк Вр,

код Мићина шуре Вр, малбе Мумчилова Трн, теткина сина Рг,

ако будем ћаћина вијека По;

Видовдм Селу Дрв, на Јдвановом парипу Трн, Симичиндг

малбк Трн.

359. Придјеви на -ов, којим се казује истовремено припадање,

поријекло и од чега је нешто, јављају се у ном. једнине с облицима не

одређеног и одређеног вида:

буков Ла, Стр, Вру, Дј, Са, буков Об, љесков Вру, Ла, Стр, Са;

букова Бус, Трн, Вру, Дј, Са, букови Об, љескови Об, Вру,

Бус, Трн, љескови лист Дj.

Забиљежио сам и топоним Тисови вђ Под.
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* 360. Придјеви велик и јак имају у ном, једнине м. рода, у функцији

неодр. вида, облик неодређеног и одређеног вида. Потврде:

велик Трн, велик Ла, јак Об, Стр, Трн, Бус,

велики Об, Вру, Дј, Стр, Са, велики Бус, јаки Вру, Бус, бн

је јакт Дj, Лa, Сa, já сам јакт Пет, Ос, бијо јакт Буш, је ли јака?

Пет, јесам бијо јакт Рад, стрмац је ту јакт Вра, јакт сам ђавола

Пе, јакт је нарот Пе, бијо еун јакт Р., јес бијо јакт Су, народ бијо

јаки К, како ко јакт Рг.

Облик јакт има акценат неодређеног вида.

361. Придјев мален Об, Дj, Ла, Стр, Трн, Бус употребљава се у

функцији неодређеног вида и у облику мали Вру, Са, а у одређеном

виду имамо: - . » » -

малент Об, мали Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, Сa.

362. Придјев туђ има само облик одређеног вида:

туђа Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, Сa.

363. Од придјева пијан биљежио сам само облик пјан Трн, Об,

Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Сa.

364. Поменућемо и неколико облика компаратива.

Компаратив придјева лаган Об, Вру, Трн, Са, лаган Дj, ла, Стр,

Бус гласи у ном, једнине: -

лаганије Об, Вру, Дј, Трн, Бус, лакше Бус, Ла, лакше Стр,

лаганија Сa.

Компаративни облици придјева висок, дугачак, мрк, мален (мали)

ГJIаСе:

вишт Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, Са, дуља Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, Са, Трн, мркија Об, Вру, Дј, Стр, Бус, Са, мрчија

Ла, Трн, мањи Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, Сa.

Придјеви бос и го могу да се пореде кад значе слабо обувен односно

слабо обучен:

не виђо чдека гдлијđга и бдсијбга От.

365. Слично замјеничком облику сам-сама (в. т. 352), и

придјеви се понекад удвајају да би појачали значење: .

сув-сува Ст.

Акценат првог члана удвојеног придјева је скраћен.

-
366. У југозападним говорима биљежио сам конструкцију све то

уз облике компаратива:

дјеца све то јача, а стари све то нејачи Под, и школа е све

тд. тежа Заг. -
- . -
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367. Придјев драг употребљава се у облику одређеног вида као

појачање уз замјеницу сав: -

па по сву драгу нућ преди, па ткај Вид, по сву драгу нућ чувала

сам бвце Трн, сву драгу нбћ лáе Рг, сву драгу зиму су јели По, лежи

сву драгу гддину Под. . .

Именице уз које је употријебљено сву драгу означавају неки вре

менски период. - -

368. Многе појаве које смо констатовали за придјеве у крајишким

говорима забиљежили су и други испитивачи ијекавских говора. Тако

је Д. Петровић за змијањски говор забиљежио наставке тврдих основа:

бољбе, мањбе, љевибг, врућо, шупљо, али има и: горњега и сл.“ У плуралу,

по њему, има више наставака: за генитив -ије (из дбњије крајбва), а рјеђе

-п (било разни крувова);“ за дат., инстр. и локатив наставак је -ијем

(добријем људма, у сретнијем земљама), а рјеђе -им (гдзденим вилама),

затим често се јавља наставак -ије (за дрвеније плугма), а ријетко -п

(у земљани лбнци).“ Петровић је навео компаратив од жут: жутљија

земља, а од висок вишљи (поред виши), дајући уз то и примјере одвајања

суперлативне морфеме нај од придјева: нај је старија, нај ми је милија.“
л Проф. А. Пецо је за источнохерцеговачки говор навео придјеве

на -ов који у ном. једнине имају облик одређеног вида: дренови пањ,

букови колац.“ - -

БРОЈЕВИ.

369. Број један има све падеже и мијења се по придјевској про

мјени. -

370. Број два (двије) у овим говорима је сачувао деклинацију, и

кад је без приједлога и са приједлозима.

Примјери за м. и ср. род:

двају Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, двама Об, двама

Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, з-двама Об, Вру, Трн, Бус, са

двама Дj, Ла, Стр; -- - -

жао ми је двије двају малије Ма.

Примјери за ж. род:

двију Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, двама Об, Са,

Стр, двема Вру, Дј, Ла, Бус, Трн, з-двама Об, з-двема Вру,

Бус, Трн, са двема Дj, Ла, са двама Стр: к

м везано двима шпагицама Бр.

** Петровић, Змијање, 107.

** Нав. дјело, 108.

** Нав. дјело, 108.

** Нав. дјело, 108—109.

80 Пецо, ГИХ, 144–145.
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Уз приједлоге може број два (двије) да се не мијења:

има више д-два сата П, са двије стране Грд.

Записао сам и овај примјер:

није смијо застати дд нас двију Рад.

Овдје су у питању двије појаве: прво, број два се мијења уз при

једлог од и друго, за мушки род употријебљен је аналошки облик двију.

371. И број три је промјенљив, без обзира на то да ли се јавља без

приједлога или с приједлогом. У генитиву је за сва три рода облик

трију Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, који се налази и у примјеру:

не зна се коп је до нас трију гдрп Рад.

У осталим падежима броја три један облик може бити исти за

сва три рода али не мора. Осим тога, поред књижевног облика трима

јавља се и трема, које је настало аналогијом према двију, двема.

У дативу сам забиљежио трима Об, Стр, Са за сва три рода, али

у неким мјестима (Вру, Трн) то је облик за мушки и средњи род, док се

за ж. род употребљава трема. Облик трема Дj, Ла, Бус може се одно

сити на сва три рода.

У инструменталу је слична ситуација. Облик с тpима Об, Стр је

за сва три рода, али у Вру, Трн за мушки и средњи род, док је за женски

с трема. Облици с трема Бус, са трема Дj, Ла могу да се употријебе

За сва три рода.

У локативу сам забиљежио примјер:

у трима кућама Ке.

Број три употријебљен уз приједлог може да остане неизмијењен:

капе д-три рога Ж.

372. Број четири у номинативу се јавља с редукованим и:

четрт Бас, Б, Мок, Шип, Дрв, Ж, К, В, См, Р, Пe, М., Бм,

Св, И., Рм, Су, Л, Ту, Врб, Хр, Буд, четри Вр, Ке, Су, Пe.

У осталим падежима редукција вокала и није досљедно спрове

Дена.

У генитиву се за све родове чује форма четрт Ла, Са, Трн, Стр,

али и четирију Стр. Међутим, у западнијим и сјевернијим говорима

Крајине четрп Об, Вру, Дј, Бус може да буде генитивни облик за мушки

и средњи род, а четрију Об, Вру, Дј, Бус, Трн за женски род.

Датив броја четири има наставке -има и -ема. Наставак -ема је

узет из облика двема, према. Осим тога, облици датива разликују род.

Тако за мушки род имамо четрима Об, четрима Вру, Трн, а за женски

род четрема Вру, Бус, Трн, четирема Дj. Једном сам забиљежио чети

ipима Стр за сва три рода.

У инструменталу је ситуација слична оној у дативу: наставци -има,

-ема и разликовање рода. За женски род употребљавају се облици са

четирема Дj, ш-четрема Бус, а за мушки и средњи немам потврда. Ме

ђутим, забиљежио сам облик ш-четирима Стр за сва три рода.
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373. Бројеви дба, дбе, дбадвије такође су промјенљиви. Примјер

за оба: обама е било Мок.

Примјери за обе, обадвије:

дрште га обима рукама Ж., брез обију ногу И, брез обадвију

ндгува Ту.

Видимо да на промјену не утичу присуство односно одсуство при

једлога.

374. Навешћу потврде за бројеве двадесет, тридесет, четрдесет

и шездесет, пошто у њима често долази до редукције једне или више

фонема:

двадесет Груб, Вр, Мок, Св, Л, Ч, двадисет По, Вр, Мок,

Пр, Д., Ст, Мд, Грд, Хр., двадсет Рад, Бо, двацет И, дваест Пe,

Грд, Са, Врб, Шип, М., БМ, Д., Ол, Бр, Пер, З, Bж, Бук, Пет, Ко,

Грд, Ту, Буш, Ла, Бус, дваес По, Ос, Буш, К, Ма, Х, Мд, Рад,

З, Бј, Грд;

тридесет Трн, См, Бр, Ту, Мр, Б, Вр, Л, тридисеш По,

Вр, Вид, Под, Гр, БМ, Ст, Хр, Ор, И., Би, тридсет Су, Бо, трицет

Рг, триест Трн, Под, Пр, М., Ра, З, Грд, Хр, Дл, Т, Дj, Лa,

Бус, триес Груб, Бе, М, Ор, Бр, Грд, См, Под, Б, Д;

четрдесет Вр, Ту, Бј, Ст, Об, Вру, Ла, Бус, Трн, четрест

Дрв, Вру, Грд, Трн, Ст, Под, Хр, Стр, Мд, четрест Пе, Са, Бус,

Гр, Хр, Ч, И., Бј, Ма, Дј, Ла, четрес Заг, Бј, Вид, Б, Св, Пер,

Рад, Бб, Грд, Буш, четрес Ж, Pм, Су, Ј, Л, Рд, Врб, У, Буш, Ту;

шездесет Врб, Рг, Т, Ор, Грд, Ол, У, Бр, Бук, Ва, Грд, Ма,

И, Ту, Мок, Под, Р, Ј, Ке, Г, Ја, Су, Л, Об, Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, Са, Трн, шесет Рг, До, Гра, Ор, Бук, шесет прđзбра Врб

375. Основни бројеви се врло често употребљавају уз именице

које означавају мушка лица. Примјери:

два куншије Груб, два брата Груб, Пет, два усташе Бе, бдље

него њи два Рм, наз-два Р., два субаше Бм, два ђака Ра, два стра

жара Грд, два попа Бј, два чоека Н., Врб, два сина Бј, два лугара

Ст, два чиновника От, два старца И, два Личана Бб, њи два дош

ла Ма;

нас три Ва, Буш, Рад, Св, ćедоше њи три БM, три синбвца

Трн, два попа, више пута и три буду Бј, идемо нас три Бб, три

брата Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

четрп брата Са, нас пет затвореника Пе, шес косаца Под,

Рад, има и Палачковића шест у Банату Су, седам косаца Ра, деом

другова Пу, девет косаца Буд.

Наравно, биљежио сам и бројне именице на -ица у функцији ос

новних бројева којима се означава број мушких лица:

вас двдица Трн, Шип, двдица иду Дрв, та двдица Рм, Рад,

двдица су умрла Врт, јаве се двдица да знаду пливати Хр, има двдица

старија су дд мене Врб, има и двдица Грд, двдица Ту, Ва, њи двдица

Ва, Рад, не зна за дву двдицу Рад, вđске ту двдица Буш;
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стајали су тројица Бе, тројица Гр, за трдицу Хр, њи трдица

О, тpдица Ту, Ва.
». - -

Напомињем да се бројне именице на -ица, којима су у основи бро

јеви од четири па надаље, могу завршавати наставком -ерица (чешће)

или -орица (рјеђе):
-

четверица Гр, Ту, Ва, петерица Ту, Ва, Ла, Бус, шестери

ца Ту;
-

петдрица Об, Вру, Дј, Трн.

376. Редни бројеви се мијењају као придјеви одређеног вида.

Редни број трећи има наставак за род и промјену у падежима и као

некадашње тврде и као Меке основе:
-

, трећа Тр, Врб, треће Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Трн, ђе

двде дише, треће се пише И;

ис-трећđга разреда Груб, трећđга Бас, с трећога спрата Ж,

трећог Бук, трећčк Дрв, на трећоме Мок, трећек рата Вр, трећега

Бук, у трећеме Пет, на другдм, трећем спрату Буш.

377. Збирни бројеви двоје, троје имају промјену у једнини:

двде јаради Груб, двде дјеце М, Врб, К, двде телаца. См, двога

Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн, од двога Под, њи двога И,

двома Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн,

прде прасади Трн, трде крмака В, трде коња Л, нас трбга Ж.

У множини су потврђени само облици номинатива и акузатива:

двоја кола Об, Вру, Дј, Ла, Стр., Бус, Трн, Врб, Са, двде

дпанке му прддамо Врб, троја кола Трн.

378. Збирни бројеви на -оро (почев од четворо) имају и облике са

наставком -еро. Потврде су сљедеће:

четворо куња По, четворо дјеце. Груб, Ту, четворо нас било

Дрв, четворо гдведа Св, јањаца петоро Л, петоро дјеце Трн, петоро

погинло Под, петоро Об, Вру, Бј, Са, шесторо Ке, Бј, шесторо

гдведа М., доморо јагањаца М, деветоро дјеце Заг, десеторо вижлади

Дрв, десеторо гдведа Гра, десеторо Бј, дванесторо Вру, Грд, Сa,

петнесторо Рг, дваесторо Грд, Ко;

има њи четверо кот-куће Тиш, четверо дјеце Шип, петеро

дјеце Су, нас петеро М., петеро Ту, Об, Ла, Стр, Бус, Трн, њи

шестеро игра Ж, шестеро Ке, Трн, седмеро Рад, Ту, Мок, Шип,

седмеро куња Под, седмеро побило Пр, домеро чељади Вр, детало

нас домеро сирочади Пе, домеро дјеце Мд, деветеро дјеце Мд, било

нас десетеро З, једунестеро Вр, двангстеро Дј, Ла, Стр, Бус, два

нестеро гдведа Л, двонестеро Об, Трн, било е нас двонестеро Вр,

двунестеро свиња Трн, четрнестеро побило Пр, четрнестеро Дj,

Ла, Стр, Бус, петнестеројањаца Л, осамнестеро чељат Под, по

двадесетеро чељади С, дваестеро гдведа Бм, било триестеро чеља

ди Бе.
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Ови бројеви се изузетно ријетко мијењају:

нас четвербеа Ж.

Забиљежио сам и ове збирне бројеве на -оро, -epo:

четвер унесторо пилади Дрв, четверунестеро дјеце Под, чет

верунестеро Об, четверднестеро Трн.

Збирни бројеви на -оро, -еро имају и облике множине, и то само

номинатив и акузатив:

трдја-четвора кола Трн, петера кола Вру, Стр, Бус, Трн,

седмере чарапе М. - .

О друкчијим синтаксичким комбинацијама в. т. 459.

У крајишким говорима сам, да додам и то, биљежио основне бро

јеве тамо гдје се у књижевном језику употребљавају збирни бројеви

на -оро: “

пет браће Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, седам браће

С, петнес чељади Ст, петнест дјеце Ко, двадесет чељади Р, шезде

сет чељади Л.

379. На крају разматрања о бројевима, даћемо неколико података

које налазимо код испитивача ијекавских говора.

Д. Петровић је за змијањски говор навео промјену бројева два

и три: од дније двају, нема дније трију, двама, али и: ја детб са двије

ћерке“. Он помиње и ове облике збирних бројева: пита поп њи двđга,

а за њи трбга — ништа!, двоја кола, троја кола, двде бисаге, четверо,

петеро, седмеро, четворо гдвед“.

У ливањском говору код Срба ијекаваца забиљежени су наставци

тврдих основа у облицима редног броја treći“, а Решетар биљежи

такође облик иrećoga за Црни Луг (Грахово) и Униште (Ливно)“.

У источнохерцеговачком говору јављају се, поред осталих, и

збирни бројеви: једнднес, двојенестеро, тројенес, четверднес“.

Напоменимо да је и Вук Караџић у своме Рјечнику забиљежио:

једнднаест, једнднаестеро, двојенаест, двојенаесторо, тројенаест, четво

рднаест итд. (све у Црној Гори), седморднаестеро (у Лици).

- - ГЛАГОЛИ

1) Презент

380. Глагол дјети у презенту има облике:

деђем Б, Мд, Пет, деђеш Бј.

Овим формама одговарају старословенске дежда, деждеши.

* Петровић, Змијање, 109.

** Нав. дјело, 109.

** Čustović, Livno, 109.

* Rešetar, Štok., 105.

** Пецо, ГИХ, 148.

17 Српски дијалектолошки зборник
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Композите овога глагола имају, поред ових, и облике који су у

вези са старословенским дуkж, дуkнши:

садеђе Под, садеђеш М., садијеш Врб, садијемо По, садију Трн.

380а. Од глагола наљећи, уљећи (уљести) презент гласи:

наљеже Наг, Врб, P, наљежу Врб;

наљегну Д,

наљезе Врб, наљезу Врб, уљезем Ра.

381. У презенту глагола јести и његових композита јавља се сек

венца је:

једамо Буш, једе Трн, Шип, Пр, Врб, Д, М., Бе, Буш, От,

Бј, једе Ч, У, Т, Мд, Пет, Ко, Би, Ту, Ја, једе Грд, једем Трн,

Под, Вру, Рг, Об, Буд, једем Ч, У, Вж, Бус, Стр, Дј, Лa, Ca,

једемо Ч, Ја, До, једете Дj, Ла, Стр, Бус, једете Трн, Об, Вру,

једу Под, Н., С, Буд, Вру, Об, Трн, Буш, Ма, једу Ч, Ја, Грд, У,

Мд, Дj, Ла, Стр, Бус, Са, поједе Дj, Ла, поједем Вж.

Овакви облици глагола јести најчешћи су у крајишким говорима.

Далеко рјеђе среће се секвенца ије: ије, ијем (в. т. 121, напомена бр. 6).

Насупрот томе, у композитама овога глагола секвенца ије је чешћа од

је: изије, поије, поијете (в. т. 127, напомена бр. 5).

381а. Глагол сјести иде у презенту и по првој и по трећој (Стева

новићевој) врсти:

ćедемо По, Мок, С, Са, Л, ćеду Дрв, Ја, Су, Под, ćеде Под,

Трн, Врб, Мд, сједе Тиш, Ј., Б, сједемо См, З., сједеш Б, засједу

Мок;

сједнеш По, сједнемо Трн.

По трећој врсти иду само два примјера и то оба из југозападног

дијела Крајине.

382. У презенту глагола пасти и његових композита група дн

даје н, па имамо:

пане Мок, Под, К, С, См, Б, Гр, Вж, не пане С, пану Мр,

стане Вр, К, стану Б, упане Шип, напану Жу, прдпане Пер, Б, Врб.

383. Облици глагола срести гласе у крајишким говорима:

срете Ст, сретеш Ст, сретем Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са,

Трн.

384. Глагол вријећи Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус и његове ком

позите имају ове облике:

врше Мд, Пет, вршемо Пет, Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр.,

Бус, оврше И.

385. Облици глагола лећи и рећи (с композитама) мијењају се по

првој и по трећој врсти:
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леже Бас, К, От, Р, Пет, Ва, лежем См, Ос, подлежем Шип;

легне Трн, Шип, Ва;

рече Заг, Мд, Вж, Врб, Бј, Под, Вид, Ту, Бу, Бр, К, Б, Буд,

С, Ко, Грд, Рад, речем Заг, Мок, Вид, Тр, С, Р, Мд, Гр, Ј., Ор,

речемо Вр, Бр, Рг, речете Б, речеш Тиш, Пе, дорече се Трн, Вр,

зарече се Бу;

рекне Дрв, По, Под, Бр, рекнем Би, Под, рекнете Под.

386. Од глагола врћи забиљежен је презентски облик не врже Наг.

387. По првој и трећој врсти иду и глаголи утећи, стећи и помоћи:

утечем Груб, Трн, утечемо К, Бб, Ко, утече П, Гр, Бј,

Св, Ол, Пу, Трн, Ја, З, См, Буд, утечеш. Вид, утекне Жу;

стече Шип, стекнем П,

пуможе Заг, Трн, Наг, Вр, пуможемо Наг, поможе Под, Пет,

Б, поможемо Л, поможеш До, помогне Бук, Врб, Ко.

Примјери за прву врсту су бројнији и потичу из свих крајева за

падне Босне.

388. Само по првој врсти иду глаголи затећи и пошећи:

затече Шип, Врб, Pм, потече Пет, Врб, потечем Су, поте

чеш Бас.

389. Само по трећој врсти иде глагол изнемоћи:

изнемогне. Гра.

Тако се мијења и глагол моћи кад има значење футура другог:

ако се могне Буш.

390. Глаголи чија се инфинитивна основа завршава веларом имају

често у 3. лицу множине палатале ч, ж, ш:

повучу Грд, печу Врб, Вру, тучу Вж, затечу Врб, утечу

Св, Буш, речју Ж., Су, Рд, Ч, Врб;

залежу Тр, лежу Трн, Об, Вру, Ла, Стр;

вршу Мок, Пу, У, Врб, Гр, Пет.

Међутим, има доста примјера с очуваним к или г: ,

вуку Трн, Мд, У, Рм, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, повуку Ј.,

Т, туку Мд, Ма, испеку Ту, пеку Пр, Ст, У, Трн, Ту, Мд, Вру,

Об, Дj, Ла, Стр, Бус, Са, утеку Трн, реку Мок, Ту, Бј, По, Шип,

Вид, Наг;

легу Бус, полегу Дрв, Ма.

391. Глагол жети има у презенту ове облике:

жење Буд, жењемо Ч, Об, Трн, Са, жању Бас;

жање У, Ми, Мд, Бр, Пет, жањем Рг, жањемо Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, жању У.

173.



260 Милорад Дешић

* * *

392. Глагол сати има ове презентске облике:

се Наг, См, Трн, Об, Стр, Сa, cу М, Трн, Об, Дj, Стр, Бус, Сa.

Биљежио сам у Вру сисати и презентске облике саса, сисају.

393. Од глагола који у инф. основи имају а, а у презентској е на

вешћу ове облике презента: * -

дpкће Вр, Под, дркћем Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, Трн,

зиђе Тр, Мд, зиђемо Буш, зиђеш Бј, јаш Вид, Трн, Р., Н., Ја, Буш,

М., Св, дитимљу Под, позивљу Трн, презпвље Под, пршће Шип,

сипљу Рг, узимље Вид, Шип, Мр, Р, Ст, шеће се Трн, У, Буш.

Код глагола дрхтати јављају се у презенту и облици дркте Св,

дpктим Пет, Дј, а постоји и инфинитив дрктити Вру.

Од глагола јахати презент може бити и јаши Буш, јашим Бе.

Напомињем да по типу зидати — зиђем иде и глагол клепати Мр,

Стр, Ла, Дј, Вру, Об, Бус, Са, Трн, који у презенту има облик клепће

Трн, Са, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус.

394. Од глагола застати имамо ове презентске облике:

заспем Трн, Буш, Гр, Вру, Са, Об, застим Ја, Дј, Ла, Стр,

Бус.

У 3. лицу множине:

засту Об, Вру, Дј, Са, Трн, засту Стр, заспе Бус.

395. Глагол бринути се има двије врсте презентских облика:

бринем се Вру, Дј, Ла, Бус, бриним се Трн, Об, Дj, Стр.

Исто тако, мијешање наставака -ну- и -ни- среће се, истина ријет

ко, и код глагола учинити, па мјесто учине има учину Бр, а мјесто учини

јавља се учине Ор, И.

О мијешању наставака -ну- и -ни- у глаголском радном придјеву

и у инфинитиву в.т. 431. и 419.

396. Глаголи с инфинитивом на -ивати могу у презенту имати

-ује, али и -ива. Примјери су бројни и за једну и за другу форму:

дарују Дј, Ла, Стр, Бус, Са, записује Вру, Дј, Ла, Стр., Бус,

Са, зарађуе Са, казујемо Су, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, казују Бу,

Св, Ва, Су, наплаћује Л, проваљује се Врб, разваљују Шип;

даривају Трн, Об, Вру, дочекива Трн, С, задиркивам Тиш,

заграђивам Гр, зарађива Трн, Бу, Д, испитиваш Трн, казива Трн,

Вр, намирива Бу.

Неки глаголи на -ивати, који припадају типу -ати/-ам, могу се

чути као глаголи на -ијевати, -(ј)евати и јављати се с таквом основом

у облицима презента:

ндбијева М., сунце отпочјева Трн, свањева Под, нека нућева

См, нућевају Д.
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Истина, забиљежио сам и облике од основе на -ивати:

свањива Трн, сунце грањива и отпочтва Вр, почива сунце Хр.

На ову појаву указивали су и други испитивачи. Тако, на при

мјер, Вушовић наводи: почијевати, сакријевати (ДИХ, 10).

397. Глагол ткати има у презенту облике:

ткају Бе, Врт, ткам Под.

398. Глагол дати има неколико врста облика:

да Заг, П, Р, Д, дам С, Заг, Тр, Мд, Бб; ' . -

даде Вр, Тр, По, Вид, дадем Трн, Мок, Р, даду Вр, Св,

Р, Хр; -
м

- даднем Вр, Шип, Мр, К, Св, Ол, Гр, дадне Вид, Ка, Д, Под,

Гр, не дадну См. .
-

399. Глагол знати има ове облике:

зна Вр, Бас, Рм, Гр, Р, Су, Св, Ј, Ка, К, В, Б, Д, знам Вр,

Тр, Наг, Гр, В, Пр, См, Б, Рм, М., -

знаде По, Трн, Тиш, К, знадемо Тиш, Врб, Наг.

400. Глагол давати има у презенту двојаке облике:

дава По, Шип, Под, давам Дрв, Под, давамо З;

дае Трн, Мок, П, даем Мр, дајем М.

401. Од зијевати презент гласи: -

зијева Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, Са, зјева Трн.

Једном је забиљежено и зијевље Об.

402. Глагол имати зна за више форми:

има По, Заг, Тиш, Пр, П, Ч, Буд, Врб, Б, См, Р, Ка, Пт,

Гр, Св., Рад, М., Рд, Грд, Мд, Гра, Пет, Пу, Ва, Бук, Ма, Бб,

Ту, имају Би, Бук, Буш,
-

- имаде Вид, Ва, Ту, У, Св, Х, Ке, Вж, имаду Дрв, П., М.,

Bж, имаду Бб; м -

имадне Под.

403. У Гр сам биљежио презентске облике пркосу и живу, а у

другим мјестима:

пркосе Трн, Дрв, живе Вр, П, Трн, Ј, М, Мд, Буш.

Облик живу потиче од глагола живсти (в.т. 420, гдје се наводи

и доживсти за Гр).

Иначе, у 3. лицу мн. глагола типа пркосити биљежио сам у Гр

само наставак -ē:

* * *

зав5ше, попале, косе, роде, пуште, наваде.
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404. Глагол спасити има у презенту спаст Об, Вру, Дј, Ла, Стр,

Трн, Бус, Сa.

405. У презенту сам биљежио облике вељо, виђо:

вељо ја: „Шта би дд њега? Вр, у мене, вељо, чоек у војсци

Под, вељо: „Ето видпш“ Ке, вељо: „Ајмо виђати ђе су уни“ Трн,

é, вељо, мој куме! О;

виђо Тиш, Под, Бас, Вид, Шип, не виђо По, П, Мок, Трн,

Вр, Дрв.

Облици вељо и виђо наведени су као презентски, али то су првобит

но били облици аориста.

406. Глагол бити има неколика облика јављања:

буде Ст, Ол, Ми, Бр, Мд, Ко, Пет, Би, Ту, Ја, Рад, P, Pд,

Л, М., Рм, С, Врб, Ма, будем По, Пљ, Б, Пр, Ка;

будне И, Тиш, Ж, Пр, Бук, Ра, Би, Ва, Св, Вр, Ор, буднеш

Ж, будну Ма;

биде Грд;

бидне От, биднеш От.

2) Императив

407. Од глагола дјети забиљежен је императивни облик деђи Наг.

408. Једном сам забиљежио од глагола пасти облик пани Бј.

409. Глагол вријећи има у императиву само врши Трн, М., Пет.

410. Императив глагола наљећи гласи наљези Дрв, Врб.

411. Од глагола лећи и рећи забиљежени су облици нек легне Г,

нека рекне Вр.

412. Глагол поврћи има у императиву повргни По, а преврћи има

преврзи Дрв. Оба примјера су из југозападног дијела Крајине.

413. У крајишким говорима познати су облици помдзи Буд, Пу,

Бр, помузи Мок, П, Р, а само понекад том угни П.

414. Чести су и облици жањи М., Бус, Вру, Дј, Ла, Стр., жањше

Бо, ужањи Рм, али има и жењи Дрв, Трн, Об, Сa.

415. Од глагола узимати и озидати императив гласи узимљи Бе,

Трн, озиђи Вр.

416. Глаголи на -ивати имају у императиву облике завршивај Вид,

казивај Шип, уређивајте Шип, али и израђуј Тиш, казујте Рг, Ту.

417. Забиљежио сам облике подај Вр, Шип, Мр, подајте Под.

Крајишки говори знају и за императиве предаи се Тр, удари се Врб.
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3) Инфинитив

418. У крајишким говорима инфинитив се најчешће јавља с очу

ваним финалним -и (в. т. 73). Много мање је забиљежено примјера са

дјелимично или потпуно редукованим -и у финалној позицији (в. т.

71 и 72 в).

418.а. Забиљежио сам и инфинитивне облике:

наљећи Трн, уљећи Пер, уљести М.

419. Глаголи на -ну- понекад у инфинитиву имају ни:

бринити се Дј, Бус, венити Бус.

У овој категорији глагола вокал у се обично редукује (нухн)

(в.т. 76б), као што се редукује и код глагола на ни (нихн) (в. т. 726),

тако да се не може увијек знати сигурно да ли глагол у инфинитиву има

наставак ну или ни. О мијешању ових наставака у презенту в.т. 395.

420. Глагол живјети у инфинитиву има ове облике:

живити По, Тиш, Шип, Б., Об, Дj, Ла, Стр., Бус, Бу, Гр,

М, Ч, Дл, И., Би, Пе, Врб, Гра, живсти Груб, Дрв, Вр, См, Бј,

Ч, От, Мд, До, Пет, Буш, Бб, Вру, живљати Вид, Трн, П.

У презенту се јављају само књижевни облици. Изузетно сам би

љежио облик живу Гр (в.т. 403).

Сложени глагол доживјети у инфинитиву гласи:

доживити Трн, Шип, доживсти Гр, Ко, доживсти Гр.

421. Глагол спасити не јавља се никад у форми спасти:

спасити Вж, Бб, Об, Вру, Дј, Ла, Трн, Бус, спас“т“ Стр,

спасити Са.

О презенту овога глагола в.т. 404.

422. У овим говорима глаголи на -ђти|-пм често имају -ати у

инфинитиву:

вдљати Св, живљати Вид, Трн, П, завиђати По, Трн,

изгладњати Тр, кдпњати Л, лећати Бб, луђати Ж, припдвиђати

Тиш, Под, сјеђати Грд, стиђати се Вид, Трн, Под, ћућати Трн,

усмрђати се Трн, штеђати М., шућати Ту, ćеђати Вид, Мок,

Трн, Стр., Мр;

виђати Трн, Вид, Стр, Су, Ж, П, Бус, Б, Вру, Рд, врћати

Мок, запдвиђати Шип, детарати Св.

Наставак -ати добивен је аналогијом према глаголима типа бјежати

(<бђгђти)/бјежим. *
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Глаголи на -ђтиј-пм могу имати у инфинитиву, поред -ати, и

наставак -ети (с јотованим консонантом или сонантом испред њега)

и, још чешће, аналошки наставак -ити:

виђети Мр, Рм, вдљети Мд, сиђети Мд;

видити Трн, Т, П, Су, Об, живити По, Тиш, Шип, Б., Об,

Дј, Ла, Стр, Бус, Бу, Гр, М, Ч, Дл, И., Би, Пе, Врб, Гра, летити

Ж, полудити Мок, припдвидити Св, сједити Груб, Трн, Об, Дj,

Под, Пр, шутити Тиш, ćедити Пет, Об.

Овдје долазе и облици ви“ти Вру, Бус, сјети Вру, у којима је

редуковано и у наставку -ити.

За глаголима на -ђти|-пм повели су се неки глаголи на -ити)-пм,
па се и код њих појавио у инфинитиву наставак -ати:

вирати Мок, зажмирати Под, мишљати Вр, Б, ноћати До,

Вж, Бб, Буш, покдрати се Вр.

Ови глаголи, разумије се, имају у инфинитиву и наставак -ити

(у којем прво и може бити редуковано):

мислити Рад, ноћити Ко, нућити Под, Дрв.

4) Аорист

423. У крајишким говорима 1. лице јед. аориста може да буде

једнако другом и трећем лицу:

даде по, диже Бас, дође ја под, леже Бас, нађе Буд, паде

ја скрбс Бе.

424. У 1. и 2. лицу множине јављају се наставци -имо, -ште:

башмо Б, Врб, вечерашмо Врб, Буш, дигошмо Трн, Об, Вру,

Дј, Ла, Стр, Бус, добишмо Са, Под, дођошмо Бас, Са, егленисашмо

Су, крепашмо Мд, написашмо Бук, овршотимо Об, Вру, Дј, Лa,

Стр, Бус, окренушмо Дрв, подавишмо се Трн, сретошмо Дрв, уву

кошмо Мок, чушмо Рм;
-

поузимаште Ст, урадиште Шип.

425. Од глагола донијети забиљежени су ови облици:

дунесоше Трн, донесоше Вру, Дј, Ла, Стр., донесоше Об5

дднијеше Бус.
-

426. Потврде за аорист глагола наљећи и сл. су сљедеће:

наљего Дрв, наљеже Ва, наљегоше Трн, уљего Рад, Би, уљезе

Бм, уљезе БM. » » » - -

427. Аорист несвршених глагола, није тако чест: .

л. јед- Под, Бб.
говорише Мд, писашмо Ту, пита 1.
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5) Имперфекат

428. Имперфекат је нестао из западнобосанских ијекавских го

вора. Само код глагола бити чувају се остаци овог облика:

ка-смо сједили?, кад јуно бијаше, Ружо? Трн, бијаше бће

командир БM, бијаше Симо Грубиша Бм, козаци дсјекоше главу

да не бијаше начелника града Пe.

Много чешће се јавља облик бијаде:

како-нд бијаде? Заг, не знам ни ја како то бијаде Трн, кда

унд дан бијаде?, неђиља, шта ли је? Трн, бијаде едан Мок, шта

бијаде од унок лунца? Трн, тако бијаде два дана Дрв, бијаде ми

појата пуна народа Шип, мени криво бијаде, вдлија би да сам погинб

Трн, како то бијаде, не знам Наг, и знаш шта бијаде? П, бијаде

пту и унЖу, бијаде едан Мјаило Мр, бијаде Марица, жена му Мр,

несретни Љубан бијаде доље Под, кад бијаде пад, уни свp нас! Под,

април бијаде сув Рг, гддна не бијаде добра Мд, срећом бијаде тди

ло Мд.

Вијаде се, осим за треће лице, употребљава понекад и за друго

лице једнине:

Милораде, ти бијаде крив Д.

У првом лицу једнине чује се бијадо, а у множини бијадошмо,

бијадоште, бијадоше:

ај погдди ђе ја сад бијадо Ж, бијадошмо три дана тамо Рм,

бијадоште ли ви љетбске у ладу? Мр, и уни бијадоше тадај Трн,

ддбре дипле бијадоше Трн, четри чоека бијадоше Ке.

Облици бијадо, бијаде и сл. настали су комбиновањем облика аорис

та и имперфекта. Употребљавају се данас, како се из наведених примјера

види, у значењу имперфекта и у значењу аориста.

6) Глаголски радни придјев

429. У глаголском радном придјеву често долази до асимилације

и контракције вокалских група у финалном положају: aox-a (т. 82),

ао себ (т. 85), eo-б (т. 101), ео-е (т. 104), yoх б (т. 110). О чувању ових

група в. т. 86, 102, 111.

430. Од глагола наљећи и сл. забиљежени су облици радног при

дјева:

наљега По, Вид, Дрв, Мок, Р, наљегб Мр, См, Врб, наљегла

Наг, наљегли Ра, уљего Ту, уљега Бб, уљегли Ра, приљегли Су.

431. Глагол бринути се има облик бринд се Ла, али још чешће

бринија се Бус, Трн, Об, Вру, Дј, Стр, Вр. Тако и попланија се Трн.

Нијесам забиљежио код осталих глагола замјену -ну- са -ни-. Међутим,
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записао сам неколико примјера у којима је дошло до обрнутог процеса,

тј. -ни- је замијењено наставком -ну-:

замјенд Бас, Под, извинд се Трн, мјенб се мјесец Ст, промјенд

се Р, смјенб В., Ка, учинб Трн, Ор, Буш.

Глаголи на -ну- и на -ни- често губе вокал у односно и у глаголском

радном придјеву (в. т. 76.б. и 72.б.), због чега се понекад не зна да ли

је у овом облику ријеч о глаголу на -ну- или на -ни-.

432. Глаголи на -ива- који припадају типу -ати)-ам имају облике

радног придјева с том основом, али и са основом на -(ј)ева-. Примјери

за оба типа:

нућивали Жу, ноћивали Грд;

отпочјевали Бм, нућевала Наг, Вр, ноћéвали Са, Буш, ну

ћевд Б, ноћева Ст.

433. Радни придјев глагола спасити гласи:

стасијд Шип, И, Ј, стасијо се Жу, спасила Вр, спасиле Жу,

спасили Жу.

434. Пошто глаголи на -ђити)-пм могу имати -ати у инфинитиву

(в.т. 422), разумљиво је што се од такве основе може творити радни

придјев:

вдљала П, Под, вдљали Бе, гдрала Гр, гдрала Т, гдрале Ке,

гдрало П, Грд, забдљало Дрв, Ст, ижедњали Трн, изгдрала Трн,

Шип, Под, Ж, Д, Рм, Гр, Пер, Врб, изгдрале Ј, изгдрали К, изгд

рало Под, К, Ј, Ко, Врт, Буд, Гра, лећа Под, лећала Дрв, лећали

Вр, Трн, лећали Вид, нагорала В, обдљала Дрв, одлећали Вр, Вид,

погладњали Мр, К, погдрала Дрв, погдрале Грд, погдрало Вид, Ол,

Бб, Св., Мд, пожућали Вид, пожућало Мр, поцрњале Вид, Мр,

поцрњали Ж, поцрњало Дрв, расиђала се Дрв, сиђа Трн, По,

сиђали Тиш, Бас, Дрв, сјеђа Трн, стиђала се Трн, стиђало се

Мок, штеђали М.,

бдљало Су, детарала Заг, Под, Дрв, детарало Вид, М., по

бјешњала Трн, постарали По, сиђала Бу;

виђала Мок, врћали К, грмљало Бас, долећало Ва, заврћало

Трн, застуђало Трн, оживљала Вр, осљепљала Трн, повилењала

Бј, поскупљало Мр.

Глаголи овог типа имају у инфинитиву и наставак -ети (с јото

ваним консонантом или сонантом испред њега) и ити (в. т. 422), тако да

се јављају и одговарајући облици радног придјева:

вољела Трн, Под, вољели Гр, забдљело Наг, лећели Ва, раз

бољела се М;

видила Трн, видило Мок, вдлила Тр, вдлиле Дрв, живила

Трн, Наг, живили Шип, Трн, Наг, Под, Су, Ма, Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, живило Трн, Св, доживили Руд, летија З, проживили
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Ма, проживило се У, сједиjб Бус, Дj, Л, Вру, Грд, Об, Бас, сједила

Дј, сједили Гр, Трн, стидили се Ол, стидило се Л, ćедија Пр, М., Би,

У ову групу спадају и облици у којима је редуковано и:

вдала Жу, Ко, Т, повиленло Ј, сједла Рм, сједла Об, Вру,

Бус, сједли Бас, сједли Буш, ćедла Трн, Ла, Стр, Бус, ćедли Шип,

ćедли Ва. -

Глаголи на -ити|-пм понекад у инфинитиву имају -ати (в. т. 422),

па се јављају и ови облици радног придјева:

вира Трн, вирали Наг, мишљала Вр, Под, мишљали Бас, Наг,

По, нућала Трн, обесељала се Заг, отдпљало Св, покдрала се Под.

Наравно, забиљежио сам и радни придјев који се твори од основе

инфинитива на -ити:

веселила се Трн, мисл“ли Трн, ноћили Грд, нућили Заг, ну

ћило Тр.

435. Глагол вољети има у радном придјеву компаративне и супер

лативне облике:

ја би вољелија мање јести, а да ми је лашње Тиш,

сад би највдлија живити Гр, ја највдлијд четнике Дл, нај

вдлијб Јосипу Вж.

7) Глаголски трпни придјев

436. Трпни придјев има, као у књижевном језику, наставке -н,

-ен, —т. Наставак -т се употребљава знатно више него у књижевном

језику.

Примјери с наставком -н:

везано Бр, дизан Пу, доказано Жу, завезан Мр, заказани Заг,

написано Вр, неузорано Ст, дабрани Су, поклепана Врб, резану

грађу Р, сијано Би, уписан Х;

блдкирани Вр, вјенчана Бо, испеглан Ма, копано Би, мини

рана Р, доигуран Тиш, Пт, полупано Рм, рашћеран Ј, скувано Мок,

ткана кошуља Дрв.

Примјери с наставком -ен.

једена Ра, обучен Под, обучено Рм, поједена Ра, помужена

Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, посјечено По;

бјен Трн, БМ, Бб, бјена Ке, добивен Трн, Бус, добијен Вру,

Дј, зашивене Пе, покривена Буш, сакривен Трн, Об, Вру, Дј, Лa,

Стр, Бус, сакривени Бо, убијен Вр;

изграђен Бу, изређена Гр, награђен Жу, надарен См, доушена

Вр, подјељено Вр, Ј, ријешено Врт, спашен Тиш, Стр, Ла, Дј, Вру,

Об, Бус, -

завршен С, заграђено Врб, запаљена Пер, наређено Т, недзле

ђен Хр, тдкварен Рг, прдимена Л, прдширена Су, рођен Су, Ст, Ма,

Рад, сарањена И, удаљени Рм;
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вођене Ор, запушћена Ол, Ј, заробљен Су, Пе, затворена Ма,

крштена Бј, кршћен Ј, кршћено Ту, Бј, начињена Бј, ношено Ја,

дбјешена Врб, погођени Ор, покупљени Вид, покупљено Л, пониш

ћено Ј, рањен Пет, срушен Бас, стављен Ке, угдворено Ма.

Наставак -ен јавља се и у примјерима:

вежене кошуље Наг, вежене нашикаче Ос, вежено Вид, вежено

Бр, извежене Врб, извежени Шип, извеосено Мок;

донешен Об, Вру, Дј, Ла, Стр., дунешен Трн, дунешено Вр;

трешена Трн, Ла, трешена Об, Вру, Дј, Стр, Бус,
-

ддмачени Ј., подижено Бу;
-

пожевена Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Бус, пожњевена Стр.

Потврде за наставак -т веома су бројне: - . . .

дднијет Стр., донијета Стp, Бус, -

завезато Трн, заказато Вид, зват Жу, зидата Б, казато

Тиш, Мок, Вид, неузората Вр, дковата Врб, драто Ст, Би, деновата

Бр, Ту, подерата Вр, потписат Жу, прдапсато Вид, разбукато

Наг, свезат Заг, Врб, свезата Мр, свезато Под, узорато Наг,

уписат Вид,

дизат Рад, збрисато Ж, мобилисат Рм, наслагат Под, дипка

зато Хр, повезати Буш, потпсато Пр, разрезато Тиш, сијато Вож,

узимато Трн, усијата Ж;
- -

дигнут Грд, подигнут Бо;

ддбпт Об, Ла, Стр., добито Вр, навшто Трн, пришпта Мд.,

даровато Ту, дато Заг, Под, измјешати От, куповато М.,

планирато Мок, Вр, прддавато Вр, скувата Ко, уврстават Ор.

Глаголи Стевановићеве VI врсте, за разлику од нашег књижев

ног језика, мјесто наставка -ен могу имати -т: - -

јавито Под, купштп Ма, дженит См, От, Бј, дкрњат Бј,

палата Са, радато Пет, раздјелати Бр, расподјелати Рм;

заробити Бе, крдато Грд, купшти Бр, носите. Бр, носити

Би, дбјесита Вра, онеспособит Бр, дитворита Бр, правит Бр, пре

ставито Хр.
-

Међутим, у крајишким говорима глаголи ове врсте чешће имају

наставак -ен, за који је наведено много више примјера.

8) Глаголски прилог садашњи

437. Глаголски прилог садашњи има најчешће наставке -ћи и

—ћ. Примјери за -ћи су сљедећи:
-

ддлазећи Трн, идући Ту, израчунавајући Р, пот-кријући

Ор, лежећи Вр, летећи Мд, пијући Дрв; -

клечећи Вру, Стр, Сa, cjeđећи См, Вру, Дј, стдећи Са, Вру,

Ла, Стр, Бус, са стдећи Трн, ćедећи Трн, Ла, Стр, Бус, Сa.

Примјери за наставак -ћ:
-

клечећ об, Вру, сједећ об, Вру, стдећ Об, Вру, стоећ Дj,

ćедећ Дj.
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Биљежио сам и старе облике на -ē:

жмире Трн, клеке Трн, Рм, Дj, Ла, Стр., клеке Об (у овоме

мјесту и клекећ), стоје Трн, трке Су, са čеде Трн.

Ови облици се обично употребљавају кад је ријеч о надметању

момака у рвању, бацању камена с рамена и сл.

438. Рећи ћемо неколико ријечи о поменутим глаголским обли

цима код других испитивача ијекавских говора.

Д. Петровић опширно говори о глаголима у змијањском говору.

За презент помиње облике: речу, тучу (поред реку),“ идем, иду (поред

иђу, идеду),“ дође, дбђемо (ријетко дбјде, прбјдемо),“ мјесто видим, ви

диш чешће је виђам, виђа (поред виђују), а ријетко виђу.“ У аористу

су облици: ја уђе тамо,“ запалишмо, бацишмо (рјеђе одосмо).“ У импер

фекту постоје само остаци, и то форме бјеше и бијаде.“ За трпни придјев

помињу се облици: вежене,“ подижен,“ рјеђи облици прошена, затво

рен, а чешћи поставита, правита.“ За глаголски прилог садашњи

Петровић наводи наставке -ћ, -ћи, -е: косећ, кријући, жмире.“

Облици презента Vido, velјо познати су у кореничком говору.“

У овом говору постоје у аористу облици с наставцима -имо, -ште,“ а

за њих зна и говор Срба ијекаваца у Ливну.“ На крају, поменућу ис

точноцрногорски говор, који се слаже с крајишким говорима у погледу

чувања наставка -е у облицима глаголског прилога садашњег.“

9) Плусквамперфекат

439. Пошто у овим говорима скоро и нема имперфекта, разум

љиво је што се плусквамперфекат твори од перфекта помоћнога глагола

бити и раднога глаголског придјева:

бијо ја доша на дcуство По, бијбун дипиша кот-суда Тиш,

нас бће дббе било забдљало Дрв, нијесу били ни устали Дрв, бијо

е лијепо дздравија Наг, дјете се право надуло било Наг, уна се била

удала Вр, ја бијо покосија дитову Вр, ме-се чини да е уна била умрла

Под, ун је бијо оселија Пр, мене су Турци били одвели С, сав се опа

** Петровић, Змијање, 113.

** Нав. дјело, 114.

* Нав. дјело, 114.

** Нав. дјело, 117.

** Нав. дјело, 117.

** Нав. дјело, 119.

** Нав. дјело, 119.

** Нав. дјело, 121.

* Нав. дјело, 121.

** Нав. дјело, 122.

**. Нав. дјело, 123—124.

** Lastavica, Korenica, 762.

** Нав. дјело, 761.

** Čustović, Livno, 110.

** Стевановић, Источноцрногорски, 92–93.



270 Милорад Дешић

лија бијо См, ајдуклук бијо постд Б, бијо рекб доћи Ке, бијо сам

почб Св., бијо се устравијо нарот Трн, изрекб му бијо смртну

казну Бј, није се закраљија бијо Врб, били ми дали Рг, били ми рекли

да ће ми дати зајма Буд, то сам усд бијо И, Талијани се били по

вукли Ос, били су пошли Врб, вбђе ђе нијесу куће погдрале биле

Грд, бијо сам једноч гднијб краву на сајам Т, нијесам бијо превикб

Ту, ка-смо били ми преузели Приједор Ту, ијакбе бн бијо неку цуру

вдлијо Ма, каже да се бијо покајб Ма.

440. Забиљежен је један примјер с обликом бијаде:

бијаде се разгалило Дрв.

10) Футур II

441. Као и у књижевном језику (в. Стевановић, Савремени II,

681), футур II је чешћи од несвршених него од свршених глагола. То

потврђују сљедећи примјери:

а) несвршени глаголи:

кад будеш вра, доћи ћу Вр, кум буде требало, радиће Трн,

ако буднеш ћијо, дбу Ж, тешко унбм ко буде ложијб Рм, да не

буде накб рађало, мурали би скапати дд глади Ст, оћеш ми доћи кад

будем текб ракију? Ма, кад будеш слазија Уни Бб, ако сад не будну

боље они стари читали коп су бђе четрт завршили, ја би се да убити

Бј, ђе буде радијд један, ту ће и други Буш, колкб гдд будеш ти

радијд њему дана, толко ће ун теби Буш, ако буде радијб, имаће

Об, имаће ако буде добро радијд Вру, имаће ако буде радијд Дj,

Ла, Стр, ако будеш радијб, имаћеш Бус, Трн.

б) свршени глаголи:

не би да ун не буде вагнб сандук Мр.

442. Понекад се у футуру II мјесто радног придјева употребљава

инфинитив обично несвршених глагола:

ако буде добро учити, даћу јој Вр, ја ћу се заклати ако не

будем учити ддбро Ж, ка-се буде пећи ракија Мр, ако буду купити

Под, дрење ће бити, само ако буде ваљати Пр;

дкрпиће ако буде платити Ж.

На сличну појаву наилазимо и у Ливањском пољу: kad te budu

pitat (Čustović, Livno, 114).

443. У крајишким говорима чује се конструкција да + футур II:

нека га е убила; да буде мирова Под, да будеш гледб. Врб, да

будете, каже, говорили прије, а сад је касно Врб, да будеш раније

ддша Об, да будеш прије дошб Вру, да будеш дошбраније Дј, да

будеш раније дошб Ла, Стр, Бус, да будеш доша раније Трн.
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Забиљежио сам један примјер ове конструкције у коме се мјесто

радног придјева футура II јавља инфинитив:

да будеш прије доћи Вру.

Ова конструкција има модални карактер: да буде мирова значи:

требало је да мирује или зашто није мировао, да будеш гледб значи: тре

бало је да гледаш или зашто нијеси гледао. Значење је исто као и у пер

фекатској конструкцији, већ описаној у литератури, која се састоји

од радног придјева глагола бити и инфинитива одређенога глагола.

Тако да будеш раније дошб значи исто што и Вуков примјер: био раније

доћи (в. Стевановић, Савремени II, 630).

Од описаних примјера разликује се овај:

да будеш тдликб гддина држати Ј.

Овдје је интересантан не само облик инфинитива мјесто радног

придјева него и значење ове конструкције, које је друкчије од значења

описаног у претходним примјерима. Наиме, примјер значи: није требало

да толико година држиш или зашто си толико година држао. То је у

ствари супротно од онога што је казано у раније наведеним примјерима.

11) Потенцијал

444. Творба потенцијала у крајишким говорима иста је као у

књижевном језику. Једино у првом и другом лицу множине уопштен

је, као и у многим народним говорима, облик би према облицима јед

нине и облику за треће лице множине. Разлог за уопштавање би јесте

и тај што се према личној замјеници, субјекту уопште или према језичкој

ситуацији може лако утврдити о којем лицу је ријеч у одређеном облику

потенцијала.

Најприје ћемо навести једнинске облике потенцијала:

кад би ти ддша Заг, унби теби све каза Бас, вдлија би се најести

бијелдк крува него ишта Бас, ти би прича до сутра Бас, не би ун

ћијо узети Трн, не да ти колико би ти ћијо Мок, посјекла би га да

не буде Николе Трн, треба би ти дбђи ту Под, ја меса не би желијо

више Вр, раније би ја дошб П, двд би требало све иселити Ш, би ли

ти мени прије да цитале него њему? П, ближбга ја не би имб Ж, ја

би гдвор држб Мр, ја би њега леквидирб Жу, нико унок крува не

бићијо јести Пр, вдлија би нег да ми рекне: „Ајде кући“ Под, би ли

се мугло нућити? Дрв, да би ти се валијо, немам чим, да би ти се

тужијо, џабе ми је К, да није тежака, и грађанин би цркб В, гледам

како би ја то укрб С, нико не би ћијо ићи у рат См, лугар би дао

да муре Б, ћијо би свак госпддин бити Д, не би пуштијб бравчета Бу,

мура би бјежати Р, би ли варе се напила? Ке, детб бија Ка, би ли

шко могб* Ка, ти би ишб Х, ко би рекб да му е лдшо, ја би га убијб

Бе, ја не би ишбЈ, кд би ваје учијд Рм, не би ја дао прста Г, шта би

ја ћијо сат? Гр, вдлијо би да сам погинб Св, да су детали, ја не би

бијо данас жив Бм, ронија би низ воду Пер, исприча би и о својој
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женидби Су, кад би те мдлијб сву љето Ра, ишб би ја сат Рг, ја би

рекб ђе било Рм, да си наиша, убијб би те ко зеца Пе, мени не би

требала пемзија Ст, шта би ти ћијо? Врб, ја не би знао Грд, не би

ми била слатка От, ако би путовд, да знаш у ком си селу Гра, волијо

би свдје кости одморити Дл, што се не би ватијб днога што море?

Мд, ако би пушћавб Бр, ја би ћела да дају Рад, ја би волијо да то

слажем Вж, не би ћијо добити Т, попија би Пу, ја би нама стао Ко,

кад би ћијо лагати Би, ја не би знао купити робе Бук, не би ја њима

тö дао Ја, бил ти знао дитићи до Раде Гаића куће? И, ја би се вд

лијо возити са возом Бб, да е Гојко буђе, бн би теби испричо то Бј,

ишо би у млин, а немам парипчета Бј, ишб би ја виђати унб Врб,

знаш шта би ја тебе питб2 Рад, би л ја говориjб? Буш.

Много мање сам забиљежио примјера за облик трећег лица мно

ЖИНе:

не би ш-нум јели Бас, каже да би волиле да дбђемо Дрв, дни би

њега чудо пута били Пљ, сад би били злаови Рм, то би вуци поклали

Бј, не би га дни мдгли трпити От, има људи кда би нас јели Дл, дни

би мене убили да су сазнали Т.

Немам много примјера ни за прво и друго лице множине, у којима

је уопштен облик би:

ми би мучали Шип, да буде потписат пакт, ми би страдали

Жу, да не буде накб рађало, мурали би скапати дд глади Ст, не би

више детали бђе Мд, ми смо ударили да би преузели Ту, ми би нешто

ћели и попити Буш, ми би ддшли Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус,

ви би ддшли Трн, Об, Вру, Дј, Ла, Стр, Бус, би л ви мене

ћели одвести? Ко, да се вами травити, и ви би се дома оженили Су,

би л јели? Бб.

445. Забиљежио сам и неколико примјера сложеног облика по

тенцијала, тзв. потенцијала за прошлост:

ја би се била вратла да нијеси се оженија Св, ја би све њему

била казала Врт, ја би теби била спремала вечеру, али мрско ми те

дставити Врт, били би се подавили да не буде кише Ст, што нијесу

ддшли к мени, ја би-м бијо да кацу Бб.

Сложени облик потенцијала није чест у крајишким говорима и

може се, без штете по значење, замијенити обичним потенцијалом. У

томе погледу ови говори се слажу с нашим књижевним језиком, гдје је

потенцијал за прошлост све рјеђи (в. Маretić, Gramatika, 250, 545—548

и Стевановић, Савремеши II, 719—720).

IIPИЈПОЗИ И ПАРТИКУЛЕ

446. У крајишким говорима чују се многи прилози за које зна и

наш књижевни језик. Међутим, има и прилога, или појединих њихових

облика, којих нема или су ријетки у књижевном језику. Овдје ћу на

вести само неке интересантније случајеве.
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447. Од прилога за мјесто поменућу сљедеће:

близо Дрв, Мр, Грд, г., рм, Бр, Вж, Т, Под, Трн, ш, з,

Са, Вру, Ол, Дј, Ла, Мд, Об, близу До, Су, З, Стр, Бус;

здвора Ј, Трн, надвд Груб, Трн, Бас, П, Ке, Бм, Са, Врб,

Об, Вру, Бус, Дj, Ла, Стр., надвору П, Б, Рг, Трн, Об, Вру, Дj,

Ла, Стр, Бус, Са; н

дзгб Груб, Трн, Св, К, Б, Р, Ј, Рд, Су, И., Ст, Врб, Бј, Ту,

дздб Заг, Под, П, Бм, Л, Су, Б., Трн, З, Врб, Буш;

надасе Буд, Трн, подасе Трн, Буд.

Компаратив од прилога далеко обично гласи даље К, Л, Трн, Бус,

Pм, Стр, Б, Са, Хр, Т, Буш, Бб, даље От, Грд, Буш, а сасвим ријетко

диље Ла.

Тако и суперлатив од истог прилога обично најдаље Трн, Дрв,

најдаље Л, а ријетко најдаље Ла.

448. Међу прилозима за вријеме налазе се и ови:

ваје По, Заг, Об, Тр, Вид, Вж, П, Б, В, Д., Буд, Врт, М., Р.,

Н., Рм, Гр, Рг, Ма, Бб, Бј, Рад, вавје Заг, Бас, Трн, См, Об, Мок,

П, Р, Бе, Рм, Гр, Вру, М., Бј, Ст, Рг, Буд, Грд, Буш, вавјек Трн,

Мок, Дj, Бм, Стр, Л., П, Бу, Бус, Ка, Бј, Гр, Врб, Рг, Са, Бб, Гра,

вајек Вид, Б, Д, Дрв, Под, См, Ј, Су, Рд, Bж, вавијек Бук, Ва,

увијек Наг, Шип, Т, зававјек М., ваје Буш, увик Т, ваик Ту;

нама Заг, Вид, Рад, Ту, Ма, Св, Врб, См, Д., Ј, Ко, Рм, Вж,

Гр, Бук, С, М., Бб, Хр, Б, Бј, Ст, Буд, От, Ос, дома Тр, Шип,

Пр, С, О, Л, Под, См, Р., Н., Су, З, Са, Ол, Дл, Пет, Ва, Т, Ту,

Буш,

кашње = послије, По, Тиш, Дрв, Бас, Вж, Трн, Ор, Под,

У, Наг, Бе, Б, Шип, Р, Пр, Бу, До, Рг, Рд, Бм, С, Ол, Ст, Пу,

Гра, Бук, Ту, Ја, Грд, укашње От;

лани Тиш, Под, Бј, Х, Ст, Рм, Бо, Об, Вру, Дј, Ла, Стр,

Бус, Са, Трн, преклани Ст, Бј, Об, Вру, Бус, Дj, Са, Ла, Стр, Трн,

дломлани Трн, Заг;

ђекада Под, З, К, Бу, Х, Ј, ђеткада Наг, ђакат Ра, гддишно

Гра, дееле= одсада, Врб, дееле Трн, прво = прије, К, Ке, Пљ, Бе,

Н., Ст, Хр, најпрво П, Мок, Бас.

449. Прилози за начин су бројни у крајишким говорима, али нај

чешће имају облик као у књижевном језику.

Прилог пјешке Рм, Грд, Бо, Ко, Бук, Трн, Об, Вру, Ла, Стр, Бус

чује се и у облику пјешице Вру, Бр, Дј, Ла, Бус, Бе, Св., Рг и, рјеђе,

пјеше Вид, Мр, Мок, Врб.

Навешћу и компаративне и суперлативне облике прилога лијепо

И ЛИdКО . -

љашве. Груб, Бе, Мр, П, Врб, Буш, љешве Тиш, П, Мок,

Р, Шип, Пр, љепше Су, Ос,

најљешве. Вид, најљешве Вр, Р, најљешве П,

18 Српски дијалектолошки зборник
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лакше Бу, Мр, Трн, Ке, Т, Рм, М., Су, Ма, Пу, Мд, Ч, Буш,

Вж, лакше Т, лашње Д, Са, См, Гр, По, М., Ш, От, Ст, Дрв, Тиш,

Рм, Груб, Пет, Пе, Бас, И, Под, Р, Г, РД, МД,

најлашње Дрв, најлашње Трн.

Забиљежио сам три компаративна облика прилога радо:

радије Дј, Ла, Стр, Трн, Бус, Са, рађе Вру, Бус, рађије Об.

450. Поред количинских прилога много Буш, Б, Вру, Т, мнуго

Тиш и млдго У, Буш, Бр, Стр, Дј јављају се у крајишким говорима у

истом значењу и прилози:

чудо Бу, Пљ, Ма, Бе, Бј, Хр, Об, Вру, Дј, Бус, Са, Трн,

сило Пр, Под, Трн, Ст, Сa, cuла Ја, Буш, Дј, силесија Ту, прекд

виш Са, прекдвише Груб, прековише Тиш, Ј., превише Св., Бук.

Чује се и прилог ваздан Трн, Шип, К, М., З, Врт, Ор.

Компаратив прилога дуго гласи дуље Б, Шип, Под, Пет, а мјесто

обичнијих форми мање, више понекад се јављају форме мањма Бас, М.,

већма Ј.

451. Прилози за мјесто и за вријеме врло често иду с партикула

ма. Најприје ћемо навести партикуле уз прилоге за мјесто:

ј: туј Св, БM, Pa, Pд, Л, Су, Врб, Ч, У, Ол, Дл, Ко, Би,

Бук, Ту, Ва, Ја, Рад, Т, Буш,

к: двдак Вид;

ка, ка : вођека Жу, вођека Мд., Ор, И, Гр, Т, Буш, Врб, Ол,

Вру, Св, Л., вођека Ма, вођка Вж, Пет, нбђека От, Буш, нđђка Ма,

нуђека Врб, нуђка Ма, бћека Вид, Бу, Р., Пт, Врб, Б, И., Буш,

Мд, Ч, От;

јка: војка Св, Бм, Бук, Вж, Ва, Ја, Ла, вајка Су, Ма, најка

Лa, Бук, најка Су, тујка Ла, тујка Бус;

јкаре: тујкаре М.,

н: довлен Вид, М., дотлен Пу, Ва, двдален Наг, Н., РМ, Рг,

До, Врб, овдален Пе, Бук, Грд, двдален Ј., Pм, Рд, Ос, Бј, Врб,

двдален Буш, одавлен Грд, дален Тиш, Вид, дипален Р, Ол, Са,

Бј, Ра, Т, yндален Трн,

на, на: довлена Ма, дбтлена Ма, дндалена Ма;

ре: тударе Ва;

каре: вођекаре По, Вр, Заг, Вид, П, Пр, Дрв, Ке, Грд, З,

Гр, нуђекаре Вр, Трн, Дрв, буђекаре Вр, Заг, Дрв, Тиш, Буш, Ос,

Врб, Ст, Бу, Б, Са, К, П.

Партикуле уз прилоге за вријеме:

ј: тадај Бас, Заг;

к: ундак Вр, Груб, Тиш, Вид, С., З;

ке: вечераске Заг, Трн, Врб, У, данаске Вр, Груб, Бу, Тиш,

Вид, Рг, Грд, Ш, Ж, См, Врб, Ч, Р, Ј, Пер, Сa, Бј, Су, Ст, Мд,

Ма, Буш, Бб, зимуске Мр, Дрв, Ке, јесенаске Вр, јутрбске Трн,
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Мр, љетбске Под, Наг, Мр, Су, ноћаске Буш, Са, нућаске Заг,

нућеске Трн, двнбћке Мр, Врб, синбнке Заг.

jр: п-андар Мок;

jре: дндаре Л, М.

452. У змијањском говору такође су забиљежени прилози с пар

тикулама: нбђек, вођекаре, тујкаре,“ ундак.“

ВЕЗНИЦИ

453. У овим говорима чују се, поред осталих, и раставни везници

вољ и ја:

вöљ те спавати, вољ те ићи Вид,

имаш ли дуа ја матер? Под, ја уђи унутра ја сједи! Под,

свакбг дана ми дсвану у шљивику ја крава ја парипче Трн.

454. И у змијањском говору чује се везник ја.“

* Петровић, Змијање, 126.

** Нав. дјело, 127.

** Петровић, Змијање, 128.
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Трећи д и о

синтакса

КОНГРУЕНЦИЈА

455. Забиљежио сам неколико примјера у којима се предикат

употребљава у једнини иако у субјекту имамо два напоредо употријеб

ЉеЊa ИМСНа .

и кућа и нđграда ми изгдрала Шип, Пава гунијо и ја Под, доће

муј син и ујак Милош С., бдли ме стумак и нуге Д, дадне ћаћа и

матер Рд, унда идем тамо ја и јди едан колега муј З, погине ми и

парип и крава Хр.

Видимо да у већини примјера предикат долази испред субјекатске

СИНТАГМе.

456. Што се тиче именица м. рода на -а у ном. једнине, може се

рећи да има слагања и по облику и по значењу.

а) Бројеви један и два уз ове именице обично су у м. роду:

један Швабо Врб, два усташе гуне девет људи Бе, два два

усташе Бе, два усташа Хр, Ол.

Ж. род бројева знатно је рјеђи:

двије усташе Врб.

У наведеним синтагмама уз број два именица је чешће у ж. роду

него у мушком.

б) Глагол или придјев у предикату уз именице м. рода на -а нај

чешће стоје у множини у ж. роду:

усташе ми убиле прву жену Тиш, ка-су наишле усташе Жу,

убиле га усташе Жу, усташе мене тражиле Пе, чуо сам да су се

усташе дбукле Бе, биле усташе код водовдда Су, ка-су усташе
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пошле из Мајдана Су, усташе ка-су биле Л, усташе ме свезале

Пе, усташе навал“ле Бо, днда усташе пошле и ддшле до Јеђа

куће Врб, усташе нијесу смјеле у Врбљане Врб, паде усташе Грд,

убле су га усташе Рад;

како су Швабе гунле вино Шип, биле Швабе Пет, ка-су Швабе

биле Бб, ту есу судије приличне Тиш, гдре су субаше биле нег бе

зи Врб. - -

. Јављају се и примјери слагања по значењу, тј. облици глаголског

радног придјева у м. роду: - “

усташе ка-су били у Дрвару Бас, ко да смо ми били усташе

Бас, наишли усташе Ж, усташе тукли га Бе, ка-су се дигли усташе

Бј, тако су радили усташе Бј;

ддшли Швабе Заг, ваје су Швабе били деректури Вид, били

пропалице Тиш, присташе њиови били Вид.

в) Односно-упитна замјеница који, у везничкој служби, слаже се

по значењу с именицом на -а из управне реченице:

има прдпалица кот неће да раде Шип.

457. Уз основне бројеве 2—4 придјевски дио предиката има у м.

роду а) облик са двојинским наставком -а или б) множински наставак -и:

а) два брата подјелда кућу Груб, два су датишла Под, четрт

само била Тр,

б) уна два најпрво дошли П.

458. Ако се име или презиме нађе уз број два, онда властита име

ница има завршетак -a без обзира На номинаТИВНИ наставак:

имају два Блажа Матерића Трн, били су два Марчета Ј.

Предикат је у множини, а радни придјев има облик м. рода.

459. Збирни бројеви на -оро (-еро) управљају се у множини према

именицама уз које стоје, тј. имају облик ном. и акуз. и слажу се у роду

с именицама: петера кола, седмере чарапе (в. т. 378). Међутим, ови бро

јеви уз именицу кола мјесто множинских могу имати једнинске облике.

Тада се ова именица јавља или у облику нoм. (акуз.) множине или у

облику ген. множине: -

петоро кола Об, има сам петоро кола Трн, петеро кбла Ла.

Уз именицу кола употребљава се и основни број пет и тада је

именица у ген. множине: х

— „“ —

пет кбла Трн, Ла, Бус.

О употреби основних бројева мјесто збирних на -оро в.т. 378.
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ИЗ ПАДЕЖНИХ СИНТАГМА

Генитивне синтагме

Генитив без приједлога

460. Доста је чест посесивни генитив презимена на -ић:

у Дрази Мјаиловића Вид, у Гајановића Пдљани Мок, ис-Панића

Драге Под, кот-Палачковића грббља Су, ка-смо дошли пот-кућу

Рњаковића Рм, кући Карановића Ст, у Медића засељку Ст., од Ђукића

појате Врб, на Клепића кућишту Са, днога доћерају Бабића кући

Врб, усташе дошле до Једна куће Врб, изгдрала е Једна кућа Врб.

Обликом ген. једнине означена је припадност већем броју лица.

Међу наведеним примјерима има и топонима.

Припадање једном лицу изражено је у примјерима:

ајде гдре у Таића биртију Буш.

461. Темпорални генитив налазимо у овим случајевима:

тö e све старбеа вакта било Мок, ко ће радити две државе,

имаће Мок, свјеског рата се клала ш-нsима Шип, погинб му брат

свјескбга рата Вр, старе Југдславије де се на прело Ж, првог рата

е дитишла С, није клало као двога рата Рм.

Овај генитив је много чешћи с приједлогом за (в. т. 475).

462. У крајишким говорима врло често се чује тзв. словенски ге

нитив, који се употребљава као објекат уз одричне прелазне глаголе

и који је у тој функцији чешћи од акузатива.

Примјери за словенски генитив:

нјесу ћели лопдвлука По, ја не дпра руку Вр, нембј ми дје

тета убити Вр, немој водити дјетета Заг, није муга да ддгађа

војске Заг, не треба ни жалити Лазе Заг, не траже од браће дјела

Заг, није добрдга посла уватијб Заг, уни не туку вукбва Груб, не

дају му пардкије Заг, есмо ли ти казали да не чиниш силе над наро

дом? Тиш, не зна муе антресе Тиш, не ћерај ми оваца. Тиш, Збpка не

волт слатке каве Трн, ја неш шале узети мекиња Дрв, нембј муга дје

тета више тући Вид, ваке државе утувијд нjесам Вид, не мугу чува

ти ни оваца Вид, нико није смијо направити куће Вид, не би уна нашла

накбг Јове ниђе Трн, није обукла терган-сукње Трн, није му да

трећине Бас, нико није зна цитале дбути Бас, неш чувати кбза

Бас, нико не би уставијб Лазе и Бранка Трн, ун није смијо виђати

прасета Мок, неће мући краве држати Дрв, не мугу ја пресилити

Ђуре Трн, није ћело учити школе Под, не брдаш динара Под, неће

да држи бвце, краве Под, не би мати дала свде дјеце Наг, нијеси

смијо блага пуштити Наг, ја му не знам мајке Шип, ја му не виђо

ни прста Вр, неће да чува крава По, не знам ја пута Под, нити

знам мумака П, неш ми наћи нашије оваца П, ја не волим свадње
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Ш, прасета не мереш виђати П, рата ми нијесу признали П, није

сам добијб, договбра П, не палп свјеће Пр, не би друга њујзи гледала

дјетета Мр, неће да чува крава Мр, ти не би наке ђевојке наша

Под, буђе не треба земље рачунати Дрв, не учи школе ниђе Пр, не

да дит Веље К, нећу више куња гунти См, вође нико ни пушке,

ни тдпа није чуо Д, не би пуштијб бравчета Бу, не би дбд вакије

чарапа Бу, нијесам муга струје увести Пе, не смијеш дcвете пра

вити Пљ, није научија тежаклука Пт, немојте антресе давати

Ј, не би ја дао прста Г, не дадне службе Гр, нијесам тражиjб никве

помоћи Св, не дам ти оваца М, не налазим јој мане Су, не би ја сат

платијб бблнце Су, неш ни горе видити гуња Су, не би ја вддијд

ћдраве жене Су, нембј разваљивати куће Су, турски кантар не

мјери трећине Ра, неће да копа чоек раке Ра, нијеси дбикла пута

Рг, не меремо тије црва наћи Су, нико не смије ниједне да дпали Су,

не мереш гледати зла дчима Рм, није воза видијд Бј, не чита нувшна

Врт, не мере добити кбла Хр, крава не музем Ст, мени писма не вра

ћај Врб, не постим рамазана Врб, не вдди бриге Врб, зато ми не

дају пемзије Врб, нијесам ни здби пожб Буд, ја јди никва јањета

заклд нијесам Буд, не туцај бусена Ч, нијесам утувија рата Грд,

не узима ти камата Гра, не зна гдвора Гра, ниједан пушке није узб

Дл, не скидам гаћа Дл, ја не жалим свбга живота Дл, неће да пла

ћају трактора Мд., никада им никве помоћи није послб Мд, нијесу

у стању плаћати дугова Бр, није кадар дардва покупдвати Бр, не

газ-де шљива Бр, нембј пушћаваши краве Бр, неће више да туче

народа Вж, не знаш вјеронауке Вж, не скупљај народа Пет, не ћеде

одвести жене Т, неш узети машине Т, неће да учи шкбле Ко, ја не

би знао купити робе Бук, неће да раде земље Бук, рекб им да не пале

Турјака Ту, не смијеш носити шубаре Ту, нећемо туцати кумуше

И, ја не би ћијо динара потрдшити Ма, не чува стоке Бб, не зна

матере Бб, не чува крава Бб, не уче рачуна Бб, не видим слика Бб,

а данаске не зна писма прочитати Бј, да не треба чинити службе Бј,

да не зна уредбе и закона, не би бијо пресједник Црвенбеа крста Бј,

ја крава мусти нећу Т, ни си ти ддбијб свде жене, ни днај свде Ма,

ја не бићијо ни ра“ти днога посла Буш, нећемо ми носити дно-котла

Буш, није затвориjб дчију Буш.

Облик генитива имамо и уз глагол немати:

нјесам има ђе усијати кумпјера Груб, немам праве Ва, Дрв,

нема ко писма написати Вид, ко да немаш зуба Трн, немаш више

праве Бас, немају с ким подизати земље Бас, немам ливоде Вр, ма и

немамо драса По, плаће немају Ш, није има школе Под, немам пем

зије Под, Ч, Врб, није има ни кôкоши Бу, нема праве Св, немам пем

зије да седим М, немам дка Ра, немам новчаника Ра, ко нема струје,

не зна шта е живот Pд, није имб свде куће Су, ја дружја немам Хр,

немају пемзије Ст, немаш праве њега убити Врб, немаш праве говорити

Врб, немам никве забаве Врб, ако немаш ширине Рад, ја паса немам

Ор, немаш та никве бриге Вж, немају велике плаће Пет, имам лаче,

а немам капута Пу, немам школе Би, немамо нике индустрије Ту,
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нема ниједног ува Ва, нијесу имале сукања. И, нијесам ја имб парип

чета Бј, ишб би у млин а немам парипчета Бј, немам жене Т, није

имб пушке Буш.

О употреби акузатива мјесто словенскога генитива в.Т. 488.

463. Глаголи питати, чекати, слушати имају често као допуну

генитив објекта мјесто акузатива:

питали жена ђе Стеука Вр, ја ћу питати Дрвара еси ли доша

Вр, пита ун ње. Вр, са-ћу ја ње питати Заг, питаћ-а Грбзде Трн,

питаш Нене? Трн, питај то Миле Бас, питам две мале Бас, питали

Ђуре Под, тако ја Јеке ваше питам Наг, то ти питај Владе Мр,

питам ја Пере Трнинића Под, питала ја Мике Под, питаћ-а тете

е ли ћић ту Под, питај Мике Дрв, што би ти мени маје пита? P,

газде упитати Ра, питам ја ћери Ра, ај ти ње питај, Pд, питам

Саве, сестре Аничине С, пита ун ње С, питб страже Арапове Врб,

питам унучета Ч, питамо ми ње Рад, да упиташ кума-Драгичине

матере Пу, питам колега Бб, пита ње Бб, ја ћу ње питати Рад,

није се могб син оженти док не упита ћаће и матере Ма, и пита се

Николе Дј, питај Пере Ла, питај Симе Бус, питај Лазе Трн,

чекај ручка Дрв, мура да чека Миле Трн, чекаћу Бране Вр,

чекају старјешине Под, дочекб сам двог устанка К, кад га пушти,

ддчека воза Гр, и цијели дан чекати воза Св, да смо дочекали устанка

Бр, чекали кише Ко, морају чекати другбга аутобуса Ту, ја само

зиме чекам Ва, чекам ујне, ујака Бб, чекам сестре Бб, чекам Јове

Об, Стр, чекам Симе Вру, Бус, чекам Николе Дј, чекам Пере Лa,

чекам жене Са, чекам Крсте Трн,

да е унћијо слушати Весне Вр, унда се слушало ћаће и матере

Под, а слушаш бабе? Бб, ја први слушам усташа Бб, бн слуша

жене Вру, слуша ћери Дј, слуша свде жене Стр, слуша жене Сa.

А. Белић је ову појаву овако објаснио: „Овај генитив објекта

место акузатива морао се развити прво уз супин, па остати тако када је

супин замењен инфинитивом или када глагол стоји у каквој финитној

реченици“ (ЈФ XII, стр. 268).

О употреби акузатива мјесто генитива уз глаголе питати, (до)че

кати и слушати в.т. 489.

464. Двапут сам забиљежио облик генитива уз глагол припадати:

дају нам унд ране што нас припада Вр, тебе то припада Вpт.

465. У сјевернијим дијеловима Крајине јавља се генитив као до

пуна глагола надати се:

надам се Јове Вру, надам се Илије Дј, Бус, надам се Николе

Ла, надам се га Бус, надам се га да ће доћи Грд, надам се Симе Грд,

надам се Ђбке Ва, е л се надаш Неђе? Бб.
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ико,

466. Често се у ген. мн. изоставља приједлог од иза замјеница неки,

који, сваки, иједан:

иде међицбм неки мушкића Трн, иша неки Бддирбонса Трн,

по је нека цурица Мок, ми мислимо да е неки мумака Мок, а неки

четника пукне Мок, бдље позна”е него неки наставника. И, то е

направила нека цура Вру, тбе урадијд неки момака Дj, Стр, то е

урадијд неки Микановића Бус, тбе неки Срдића Са, то е урадла

нека цура Трн, -

е ли ти ико бијо купијбца Трн, има ли ико Срдића ту? Са;

нека те упуте која жена или дјеце Под, не знам која жена

рече Трн, нека која жена дбђе Ке, казб је коп је министера Бб;

за пет круна сваки вас добије јело Пљ,

е ли иједна ћерп додила? Шип.

Забиљежио сам неколико примјера с приједлогом од иза ико:

има ли ико от-Каракаша? Об, има ли бће ико от-Срдића?

Вру, има ли ико от-Сарајлића? Ла, има ли ико от-Кочића? Стр.,

има ли ико од Микановића? Бус, има ли ту ико от-Перића? Трн.

Ница

06ца,

који

467. Позната је особина нашег језика да се обликом једнине име

понекад означава множина. Тако и у крајишким говорима именице

коза, душа имају често ген. једнине мјесто ген. множине уз бројеве

казују већи број јединки: -

има тридисет бвце Вр, по сто глава козе и бвце Трн, има се

дамдесет бвце Наг, има сам ја по стđ бвце Шип, по иљаду бвце Шип,

по сто бвце и козе Вр, по сто бвце имали Под, имају око шездесет

бвце Под, има осамдесет бвце Дрв, триста бвце и козе Дрв, има

стб бвце Гр, има осамдесет комада бвце Бб, по четрп стдтине бвце

Ос, има око триста бвце Врб, одрени по четрес бвце Врб, четири сто

тине бвце Мд, има и иљаду душе Вр, по педесет душе И.

У ову групу понекад долази и именица шљива (стабло):

триста комада шљиве Дл.

Забиљежени су и примјери са ген. множине поменутих именица:

по четрп-пет стотина оваца е држа Вр, држд по иљаду оваца

и кбза Пр, чува пљаду оваца Р, по двиста оваца и коза Р, има седам

стдтпн оваца Пе, по стб коза и оваца Ј, по сто педесет до двиста

оваца. Ос, у мене триес-четрест оваца Ма, двиста оваца Пер, Врб,

имали смо шездесет оваца Л, сто педесет оваца О.

468. Каткад се у компаративу придјева изоставља приједлог од:

сваке руже ун љепши Под, тдрбица свашта љешва Под.

Овакав аблативни генитив данас је риједак, али је некад у нашем

језику био знатно чешћи.

Генитив с приједлозима

469. Генитив с приједлогом од може означавати изазивача некога

СТаBE,а

и д-те руке умрб Мок.
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470. Уз глаголе (и глаголске именице) говорења и мишљења упо

требљава се генитив с приједлогом од мјесто локатива с приједлогом

о или акузатива с приједлогом за (у функцији неправог објекта):

бђе сам ја прича од две женидбе Дрв, пита е од две Главичице

Дрв, не знам д-шљива ништа Наг, не вели ништа от-краставца

Трн, има до њега пјесма Ж, ја ћу теби припдвиђати од двог рата

Под, имаће ти од рата причати С, нешто е гдворито од језика

Мд, јеси ти д-тога знала? Мд, шта ти мислиш, стара, д-тога?

Пу, знате ли што од ралица? И, не знам до њега ништа Буш, не

знам од мужа ништа Бб, прво мдгу причати о-старбеа доба Ма.

Сличан овима је примјер:

пзвади неку књигу о-Сенковића Иве Буш.

471. Генитив с приједлогом код означава завршетак кретања у

мјесту према коме је усмјерено:

485).

ишли ја и Јово код муије Трн, идем ја код ђеда Бас, оћеш ићи

кд-тетке? Мок, ун иде у Сараво код њега Под, вавје ишли код ље

кара Вр, ја ишла код њега Вр, што не одеш код Милана? Жу, ддведе

ме кот-сестре Под, треба сам ићи код адвоката Ј, иће-мп ко-старе

Бр, иде кот-попа Буш, дј ти код ђеверт Бб, доeмо кот-цуре Т, послије

дcам дана дна долази код мене, не код њега Т, дбђем тамо код једнога

познатбеа чоека Ту, днда су дошли шуцкори код мбга дуа Буш,

дбђе ко-тога Пере Зеца Буш, доћи Блаже Митдшевић кдд мене Дрв.

У оваквим случајевима чешће се употребљава облик датива (в.т.

472. Ови говори знају за употребу генитива с приједлогом код

с пермисивним значењем:

што би била ћдрава кот-свдије дчију Св, ћорав код дчију

Дрв, слијеп код дчију И.

473. Приједлог у с генитивом има посесивно значење у овим при

мјерима:

било шљива у мене По, муре бити да ни у нас није купус кисб

Трн, била у мене снда Дрв, у мене то није погдрало Вид, у мате

pина ћаће Бас, у наске Бас, у мук ћаће није било коза Трн, у Маре

бијо добар куњ Дрв, у мене била пиштоља Шип, нека у тебе Вр,

видиш у Бране сијена Вр, била у њп една цурица Под, има у кума-Лу

ке П, и у нас је натијесно П, у наске било Ж, у тебе ташна била

Мр, у мене нешто ждребешца Под, ђе су у вас млини? Под, у наш-ће

pддити трава См, у њезинбга свекра Р., у наске школа на погодну

мјесту Пт, у нас није било школе Бј, у мене триес-четрест оваца

Ма, детала у мене кућа и чељади М., добре су у нас земље Рд, нака

ко у лугара Рг, у мога ћаће било пет стотпна дулума земље кошанце

Л, у једнбк комшије би пот слат у собе Л, бће у нас није било С.,

у Савице кршан брат, а у тебе кршна ћер С, у мене пиштољ Врб.
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474. Приједлог око с генитивом може да означава вријеме прије

и послије одређеног временског термина или приближно вријеме:

умрб око светбк Триве Наг, око светбг Николе Врб, крстила

се дјеца око дгњене Марије Бј, то е било око светбе Јована Бј, то

е било око Никољдана Ту.

475. Генитивна синтагма с приједлогом за има временско значење

у сљедећим примјерима:

то се за Аустрије радило Вид, то е за Аустрије било Бас, за

IШвабе ун је имб велику плаћу Б, за Швабе је правита Б, за Швабе

стрбгост велка била Б, направата за Швабе Ј, за Југославије Св. Ст,

за Аустрије Бм, за Швабе није имб М, вакб ти је било и за краљеве

владе Пер, за Швабе, за Врање Л, за две државејош ме љугар тужијо

није Рд, то е било за Врање Јосипа М, било е за Швабе новаца мало

Б, по трп гддине за Швабе се служило Бј, за Турске Ол, Ор, за

Панина времена Грд, то е било за Аустрије Гра, за бивше Југосла

вије Гра, за турске буне Буш, за бивше Југославије Би, војска е била

за сваке државе Бук, за цара Врање Ор, за турске праве Вж, за бивше

Југдславије До, за Швабе Бр, за старе Југдславије Бр.

У оваквим случајевима ријетко се употребљава за вријеме мјесто за:

за вријеме Југославије Бј, за вријеме Аустрије Бј.

476. Генитивним синтагмама с приједлогом за казује се и намјена,

као и циљ или намјера:

ддбра е за вас, за града Мр, то е било за понијети за збора Б,

узмите што вам море бити за ручка Ка, детави себи за пута Св,

ја ћу то узети за косаца Б, дало ме да нијесам за војске Пер, имаш

ћер за удаје Рд, то е за оваца Рг, потп једну за пута Рг, нема шљива

ни за јела Рг, нарастд ми син за женидбе Ч, ваљаће ми лаче за ноћи

Пу, ко није за војске, треба га дбјесити Бук, два кућа е за синова

Стр, то е за синбва, за дјеце Бус, детавила сам темзију да ми буде

за пута Под;

еси ли се уредиjб за збора? Мр, здрав за сретна пута! Трн,

спрема се за збора Грд, мјесец дана спремало се за тога Ја.

477. Умјесто акузатива с приједлогом по понекад се, у значењу

циља, употребљава генитив с приједлогом за:

пдем за оваца Ла, идем за вдде Ла.

478. Уз генитив се употребљава приједлог раз у значењу циља

кретања:

дтишб раж-ње М., ишли смо рас-кбња Ра, ајде рас-цуре С,

дде тамо раз вреће С, ишли су рас-твде бабе Врт, у Велечево рас-кбла

ишли Врб, други пут кола доћераше размене Врб, ако неш долазити

раж-ње Ми, раз њега смо ишли Пу, идем разговеда Бус, идем раз

гдведа Сa.
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479. Забиљежио сам облик генитива с рјечцом еда, која се упо

требљава у питању о некоме ко није присутан и значи: гдје је? При

мјери: -

еда Стеве кумандира? Врт, еда Јовице лугара? От.

Дативске синтагме

Датив без приједлога

480. Глагол припадати тражи допуну у дативу у овом примјеру:

припада нами Мд.

Овај глагол може имати и облик генитива као допуну (в.т. 464).

481. И глагол надати се исто је дворекцијски. Поред облика ге

нитива (в. т. 465) јавља се као допуна и облик датива: .

мени се не надај Врб, надам се Пери Об, надам се Или Стp,

надам се Ружи Са, надам му се Трн, надам јој се Трн, надам се

Груи Трн, иза зла надај се добру Би.

Док се облик генитива јавља у сјевернијим крајевима, дотле датив

обухвата углавном јужније области.

482. Глагол вољети има за допуну облик датива:

- wм

волт сину него пастбрку Вр, више вољати него ћаћи Св.

У оваквим случајевима забиљежен је и акузатив (в.т. 489).

483. У крајишким говорима веома је чест посесивни датив:

и дуи су им били ддбри Вр, погинб ми тата Вр, ћаћа им умрб

Заг, син јој Гецо Заг, бје њему кућа Заг, дјеца нам изгинла Заг,

дтиша јој син на пијацу Трн, дптишла му сва дјеца по школа Трн,

крава ми се отелда Трн, њему е стан доље ђе Станко стаја Трн,

ун је бијо нами кувар Вид, едан ми је брат тамо дета Вид, уна

cóбица јбј тјесна Трн, покојна ми мати Мок, и чдек јој е умрб

и ђевер Наг, погинб му брат Вр, демобилисб му се син Ж., мати ми

умрла Пр, ун и сна му Мр, добра су јбј браћа Трн, снда му и жена

Пр, бијо му ћаћа кнес Д, и син ми је погинб Бу, добра му жена Пe,

умрб ми ђевер Ке, жена ми јди била жива Пљ, син ти се подига

Рм, син му е у Загребу ддктур Гр, учитељ и жена му Гр, преудала

ми се мати Рд, бијо Лазо, син му М., дође Савица, брат ми С, мати

му Врт, умрб ми брат Врт, били ми синови појаки Хр, у свјетскоме

му рату ћаћа погинб Ст, скоро му је мати умрла Буд, мајстор ко

и ћаћа му Ту, била му пушка у Склдпу Врб, бн је бијо колега ми

Рад, жена ми умрла Рад, у зубије му нужина Вр, њему саму поело

ipéпу Заг.

484. Етички датив имамо у примјерима:

поздрави ти мени Ђурана Вр, како би ти мени Вељу тукд?

К, што би ти мени маје пита? Р.
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485. Већ смо рекли да уз глаголе кретања може доћи облик ге

нитива с приједлогом код, али још чешће облик датива (в.т. 471). У

то ћемо се лако увјерити ако упоредимо наведене примјере у генитиву

с овима које ћемо дати у дативу:

нијесам доша доктуру него едан пут По, иша сам матичару

По, бек-ти је река да дбђеш нами Вр, ћеда сам дитићи њему Вр, ако

не идеш доктурдвима у стан Заг, иша стрицу Заг, ун је иша Бран

ковићу у собу Заг, доша ја доктуру Заг, и ун ићи владики у Лику

Заг, ја њима дđем Заг, са-ћеш ти тамо цурицами Тиш, зави дтићи

Тиш, и-ће сат синдвма Трн, прича како е иша Милану Вдиновићу

на пиће Трн, не долази ни Ђури, ни Милки Трн, што не дбђеш нами?

Трн, ићи Грубору по ракију Вид, пођем ја својој зави Бас, није дипиша

доктуру никат Бас, уни дбђу нами Дрв, и ун ићи Бои у Граво

Трн, ун дđе цурами Мок, ишла една другој на част Мок, иде двијем

старијем људма Дрв, дбде уне њујзи Наг, ун доша њему Шип,

доша ун мени Шип, ајмо љекару Шип, ајде стрицу Стевану Вр,

дднесе ме дитац баби Вр, ја дођо Сими Вр, еси иша Николи Збрића?

По, иша ун у Шибеник љекарма Под, иша е сестри у неђељу Под,

дође уна баби П, долазијд ун нами Ж, дбђе Турчину Мр, и јдпе ја

ићи портиру Под, мурам ићи ддктуру Под, ајде доктуру Под,

ај ти Ђуђи Адамовића Под, поша Мићи Под, дипиша ја мујдј Мики

Под, Мика муја де њујзи Под, ја Ђури Келечевићу ддша Дрв,

пребд би ун Влади дтићи См, дпиша сам доктуру Пе, нит је ишла

љекару, нит је била на возу Р, дошла буђе нами Ке, ош ићи баби у

Дрвар? Ке, дптишла ћерки Рм, ти си ту ддлазијд Ђурану Гр, диша

тетки доље Гр, дои баби Св., дошб ћери БМ, почели нами ддлазити

М, бн ће дитићи гдре Богдану Су, доктуру сам дошб Ра, иће Стојку

Ра, ишб вође у Кључ љекаром Рд, ишбе дитац као свдјој ћери у

пбди Л, долазили мдмци као цурам Л, долазијд њбјзи М, бде Папи

ној матери С, yн ће ићи Мили Сајкинову Б, ајде љекару Врт, ишла

сам љекару Врб, датишла ћери Са, ишли цурами От, ддоше баки на

село Мд, дбђу моме ћаћи искати вдpинте Мд, долазијд нами До,

мбрам ићи Мирку Т, дошб куму Т, ићемо Бошњаковићу Пу, дјде

доктору Ко, ишб сам свема Би, датишла е Нади Ва, Перо дбђе мени

Ва, додијд мени Ва, није нам Перо ћијо доћи И, дđе ја доље његовој

жени Буш, дем жандармерпском нареднику Т, ајмо другоме комши

Буш, вддли ме тамо љекару Рад, диша брату Бб.

Примјери потичу из свих крајева западне Босне.

Датив с приједлогом к

486. Датив с приједлогом к није чест у западнобосанским ијекав

ским говорима. Кад се употријеби, онда је то обично уз глаголе кре

тања, управљености и окренутости:

ун потека к њему Заг, ун дбђе к мени Груб, иша ја к њему

Тиш, пуште га к мени Тиш, доша к њима Тиш, Милкан Баук дође
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к њему Вр, унга к себи притегне Вр, ајде вамо к нами Вр, кад је сазна

да е доша к нами Под, није иша к њој Р, приђе к мени Ј, дбђе к

нему Бј, ви ддшли к мени Бј, идем к њему Бб, дошли к њему Бб, ја

ćутрадан к њему Бб, што нијесу ддили к мени? Бб, дбђе к њима

Бб, амо се ти к мени Тиш.

Примјери су углавном из западнијих крајева. У облику датива

су личне замјенице. Само једном је забиљежена именица:

дтишла к млину Тиш.

487. Приједлог к јавља се уз облик датива именице враг у разним

изразима:

урвато (упропашћено) и к врагу дато Под, Београт к врагу

дало Под, Дрварани су нас к врагу дали Ке, бјежи к врагу Ка;

и трдши се вдда, к врагу нек иде Дрв, ајде к врагу није Трн.

Приједлог к имамо и у изразу:

ддшли к себи Пe.

Ови примјери с изразима потичу из југозападних говора.

Акузативне синтагме

Акузатив без приједлога

488. Већ је речено да се уз одричне прелазне глаголе врло често

употребљава објекат у облику генитива (в. т. 462). Сада ћемо навести

за исте случајеве примјере с обликом акузатива:

неће нико да дјелт ракију Трн, купи ддбро, ниђе сламку не

дставља Трн, нијеси ти платила ракију Мок, детавити кола неће

Под, није смијо чáва ударити Вр, ја њу не прддавам Под, биљац

не мереш вакб обуватити Бу, нећемо док не добијемо долуке Су, не

смијем ја жену слати у млин Су, нијесу бвце мдгле да доe свде јањце

Л, не поштуеш закон Ст, ни малт прст нијесам добијб Вж.

Ту долазе и облици акузатива уз глагол немати:

немојте имати с народом поса Врт, ако немаш висину Рад.

Замјеница то уз одричне глаголе у функцији објекта такође има

облик акузатива:

ја виш то дурати нећу Под, не волим то Ра.

Из наведених примјера лако се може закључити да у крајишким

говорима није чест акузатив уз одричне прелазне глаголе.

489. Облике акузатива биљежио сам и уз глаголе вољети, чекати

(дочекати), питати, слушати:

уна волила Швабу Тр, ја волим кумицију П, вдлпм Урдша ка

сам себе Под, вдљела ме Под, ја највдлија четнике Дл, лугари ме

вдле Дл,
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дочека ајдуке Р, идемо чекати Талијане Пљ, чека паре Гр,

бн ће чекати звијере Врб, чекам сестру Бб, дочекамо вбз Ту;

кума-Саву питам По, дде да пита прđту Заг;

да е унћијо слушати Весну, зна би Вр, слуша своју жену Об,

Трн, слуша Николу Ла, слуша Симу Бус.

Ови глаголи су дворекцијски. Тако уз вољети иде и датив (в. т.

482), а уз чекати (дочекати), питати и слушати и генитив (в.т. 463).

Акузатив с приједлозима

490. Акузатив с приједлогом кроз може имати узрочно значење:

ун је њу крдс-тб и завдлијо Трн, боље него вддити кавгу крдза

њу Под, сдвд му мајку крдс-та гдведа Ра.

491. Обликом акузатива с приједлогом уз понекад се казује ври

јеме, неки временски период:

изгдрале су уз рат Ј., уз рат См.

Оба примјера тичу се именице рат.

492. Вријеме се казује и акузативном синтагмом с приједлогом на:

на Светбеa Илију Тр, на Светбга Луку мир ће бити Под, на

Čгњену Марију Ст, на Светбе Луку Врб, на Светбк Пантелију Грд.

У свим овим примјерима на иде уз име неког народног празника.

493. Акузативном синтагмом с приједлогом у означава се циљ

радње у овим примјерима:

ишб сам у просину См, прđćутра ћемо ићи у дрва Врб, оћемо

у рибу? Гра.

494. Приједлог међу употребљава се с акузативом енклитичке по

вратне замјенице се и то као допуна глагола којима се казује вршење

радње у одређеном простору:

узешмо га међу се Ж, узму га међу се Ја.

Синтагма међу се има и социјативно значење узајамности:

тукли се четници и партизани међу се Пер, да се народ не

завађа међу се Буш.

У ствари, у оба случаја, и кад је ријеч о мјесту и кад је ријеч о

узајамности, у питању је инструментално значење.

495. Облик акузатива с приједлогом над понекад има компаративно

ЗHat{CHoе :

над уну будалу није било будале Трн, над мују жену нема

купијоца Трн.
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496. Значење циља имамо у акузативној синтагми с приједлогом по:

дјте по кума-Мићу Заг, дили по дјевојку Буш, идем по бвце

Стр, идем по бвце Трн.

497. Акузатив с приједлогом за означава намјену у овим при

мјерима:

ПИТа

за синове Об, Вру, Дј, Ла, Са, Трн,

за шофера изучија Дрв, завршија за ауто-летричара Р, иде

да положи за попа Гр, учи за машпн-бравара Бј, кад је завршија

за наставника Ст, учија за тесара Ч, учт за директура Грд, свршила

за доктора Бо;

кошуље за носити и за збор Бр, кардце дрвене за млијеко, за

варенику Ту, дрвени дбручови за каце Ту;

тö није за удају Ма.

Забиљежио сам једном узрочно значење:

за козу сам бијо у затвору Су.

498. Облик акузатива употребљава се и уз рјечцу еда, којом се

за лице које није присутно:

еда ти ђе кумшију? Трн, гда Луку Миљевића? Бас, гда, дије

те, младу? Бас, еда уну Илије Керкеза? См.

Рјечцом еда може да се пита и за неживо:

еда воду? Под.

Уз ову рјечцу употребљава се и облик генитива (в.т. 479).

Инструменталне синтагме

499. Инструментал оруђа врло је чест у овим говорима. Нека то

потврде сљедећи примјери:

уни жагами (тестерама) то раде Вр, нужом тијем старијем

Вр, каменом притиснти Вид, уби унијем, Кристе Боже! Бас, ја

прдстри пуњаву, покрп се другбм Трн, убб би те војничкијем нужом

Дрв, тијем се занимам Мок, свачим извежено Мок, ун само нужом

jради Шип, возом дитишли дд Пасјака Вр, куће покривене плдчами

Под, једндч се вратијбвдзом Би, ране крувом нашу Југдславију Бук,

кбљом се тучемо Би, лети збости га нбжом Би, уби гвожђетом Би,

дплете прућом Ко, дЗгб. покрп дашчинами Наг, диине штапом См,

два шума рани љебом Бу, позидало куле, цријепом покрило Бу, ма

шóм пегла царзу Пе, лупа тавбм Ка, златом пиши, златом запечати

Ј, ранијем возом иде Гр, кдтб мдтикбм Бм, убило га сикирбм Рг,

његова пекара снабдјевала крувом Градишку Л, дошли возом Су,

жлицбм заштп зрно и по М, нећемо да тучемо каменом З, ако ја

натитрам тебе, ја те дпалим једном шиббм З, брддом смо ишли

Хр, прочепркај нокцима, прстима Пет, уби чим прије стигне Пет,

мбрали покривати бујадма Вж, везано двима шпагицама Бр, сикирбм
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Ст, Врб, Грд, Рг, покривб мутатима Врб, покри цријепом Врб,

удри каменом Буд, штапићом куцне У, сикирбм га уби От, камишом

биљежили Бр, сикирбм сијече Бр, море бн мене мазнти чиме Буш,

сикирбм избија Бб, џабе канџијом тући Ту, ко косбм кад удариш

у ђетелну Ту, покривена сламбм Буш, покрије поњавдм Ја;

пита руками Трн, рече млади да ватру грће руками Вид,

пипам руками има ли крви Мок, куњ удара нугама Шип, дчима

свдијем гледам шта раде Вр, не мугу нугами Под, мојом руком и

нећу чистити И, дишну ме репом Т, руками закопавало и сијало

Наг, ја ћудам нугами Пе, узе руками Н, увати руками С, узми

jруками Врб, да ме туче репом Са;

лијепи блатом Ја, посуло самбли соли Тр, сав ладном вддбм се

дперем Тиш, да речем да сам се умивд ракијом Буш, засте те праш

ком Са.

Ту дођу и примјери:

репом маше Буш, бдме се Мара вала унбм Весинбм женбм Трн,

што се бака валт ш-нsиме! Вр, плаћа парама Ја, дардватилдшијем

дардвма Ту, да б ти се фалијо, немам чиме Т, нуди га парами Пет,

занесо каменом По, ун даруе парами Вид, дпаше се цвaнцикама Мр,

Врањо владб Боснбм Ра, уна тијем упраља Под, кдсбм манеш К,

загрнемо се аљинама С, увеже се каишима Г, ако е манд косбм Бј,

да би ти се валијо, немам чим К.

Поред тога, инструментал оруђа јавља се и с приједлогом с:

дтишла сатнија усташа са возом Вр, враћа се с возом Тиш,

гунт месо с аутом Тиш, не би ш-нум (жлицом) јели Бас, и твој се

ђет тука с бјом Трн, сликају с крејдбм. Шип, с возом дитишли Шип,

сватијб сам (погодио) га са куглбм Наг, ун њега с маљом Шип,

све иде з-бециклином Вр, кдга ћемо бити с војбм? Ж, боље уранити

крмат са осиром растовије Пр, што ме плашпте с тијем? Мр,

превијавали жито са лдпатама Бук, ишли су с возом И, оградили с

каменом Бб, ја би се волија возити са возом Бб, ја сам иша са влаком

Бб, дбђе с дутије и с колима Бј, немам ја вас ш-чиме покрити Буш,

бранијд се с тијем Би, дошб с аутобусом Т, ш-чиме дрвета немају

дćећи Наг, пошта долази с возом и с отобусом Б, дзиђе с каменом

Д, нема ш-чиме ранти Бу, машбм пегла царзу, пегла ш-нуме Пe,

ђе би га ранијо, нема ш-чиме Ј, ранија га са житом Ј, Талијан туче

са телеријом Рм, дбђе с возом Св, с тавбм ће натрати Л, покрију

га не ш-чим Трн, највише се плело вакб с иглама Л, уби ме с днијем

бичом Рм, покривена са двијем лимом Б, дđе с возом Бр, а ми прођи

с возом Буд, и-чекићом туче Буд, са возом дошли Са, с душима

пригоне Са, покривено са бујадима Бр, правите су дрвене куће, са

цријепом покривате Бр;

полијевају с млијеком Ја, служи се с том вддбм са Грмеча Б,

јесте ли га нудили с кавбм? Бе, намаже се с унијем Трн, све уне

иконе намаже са скорупом Трн, залијеш било ш-чиме Бр,

дарује са кошуљбм Ту, неђе не мугу са себом Шип, завладаће

са свијетом П, ни лук јела, ни ш-њим миришала Под, з-дукатма се

19 Српски дијалектолошки зборник



290 Милорад Дешић

исплаћивало Под, обезбјеђен с пемзијом Дрв, вале се с Арнаутма

К, кад је Катарина владала с Русијом Пe.

500. Просекутив се јавља без приједлога, али и с приједлогом с:

иде међицбм Трн, истим путом дошли Би, идеш пртинбм

Рм, не зна путом ићи Рм, де путом Св, идемо пољом Ра, нијеси

смијо ићи путом Ор, кренем пругом Хр, ићи цестбм Врб, ајте двијем

путом Рг, ишб пругбм Дл;

ајде с јаругом Трн, ко ће с мбром за Шибеник Под.

Пошто је просекутив близак инструменталу за оруђе (в. Стева

новић, Савремени II, 451), разумљиво је што се, као и он, јавља без

приједлога и с приједлогом с.

501. Уз глагол оженити се иде инструментал с приједлогом с:

джени се ш-нобме Врб, джени се с цурбм Врб, оженијд се са

муслиманкбм Буш.

502. Социјатив се у овим говорима употребљава с приједлогом

с, али има и примјера без приједлога. Најприје примјери с приједлогом:

иша са сестрбм Вр, мугу разговарати ш-људима Заг, кад

бек с муијем свекром прича Мок, дошла ш-нsим Трн, ж-Ђурбм ди

вант Дрв, дшиша з-Божбм Аћића Вр, виш никада лежати нећу

с тобом Ж, дпишла е са ћићом у долину Под, иде з-братом С, не

би се ни с тобом састд. Гра, имам зета са себдм Гра, дета с тобом

Мд, не спава ш-нобме Вж, иде с дуом Пет, лежи ш-нsима Т, дошб

са сином Рад, идем с једном женбм Об, идем са сином Вру, идем

са ћери Дј, идем са Марком Ла, идем са синдвма Стр, идем с Марком

Бус, идем з-Босбм Трн, причам са синбвцом Трн.

Примјери социјатива без приједлога с:

сједи дјецом и лези Вр, вдлија би женском лећи него ишта Бас,

легб својбм женбм Рд;

еси иша унијем Боћинијем? По, дпишла мамбм Заг, унда

ушла Милбм Трн, идем едном свдјбм пријом Бас, иће ун Душком

у Нувш Сат Трн, датишла ћаћом у Задар Дрв, Сава дошла Ђуђбм

Вр, датиша е Јандром Вр, то си ти Нинбм доша? Под, ја идем

свдјбм странбм См, гуни ти краву собом Хр, одвела га собом Ст;

ја сам диванијо Милбм Заг, оћеш јдш бабом егленисати?

Под, гдворим рôдбм С, прича мдијем сином Об, Вру, разгдвара тијем

чöеком Дј, причам синбвцом Трн, разговара сам Милдшом Об,

причам Милдшом Са;

нијесам Титбм бијо у Црној Гори По, буди бакбм бђе Вр,

ун је Нинбм бијо у школи Вр, била дјецбм К;

имам ја и војника сдббм Бј, имам два сина сдббм Грд, боље

ти је дати него имати врагом посла Ма, ради Јанком Трн, тадај

уни трговали Аустријом Заг, муј се мала заволија унбм Анином

малбм Тиш, са-се Ђуић Талијанма дружи Тиш, дптстава младом
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Бас, ја сам попијо Миланом ракију Под, љуби се Станком Под,

тукб се и милицијом От.

Ови примјери потичу из свих крајишких говора осим источно

крајишких.

О социјативу без приједлога с писано је доста у дијалектолошкој

литератури. Овај облик је познат источноцрногорском (Стевановић,

Источноцрногорски, 108—109), црмничком (Милетић, Црмнички, 531),

галипољском (Ивић, Галипољски Срби, 349—351), икавско-шћакав

ском говору бањолучких муслимана (Наш језик, н.с. VIII, св. 5-6,

стр. 175—183) и у неким другим говорима. Ако упоредимо мој материјал

с материјалом који даје проф. А. Пецо за говор бањолучких муслимана,

видјећемо да је икавско-шћакавски говор отишао знатно даље од ије

кавскога говора западне Босне. Ијекавци имају социјатив без пријед

лога с само онда кад се ради о типично социјативном значењу, кад су

вршиоци радње равноправни. Таквога карактера су и примјери из го

вора бањолучких муслимана: Разговарао сам Весом. Лако је баком радити

и сл. Код њих налазимо, међутим, у социјативу без приједлога с и друк

чије везе двају појмова (какве не познају, према мојим биљешкама, кра

јишки ијекавци): Нећу ципеле ђоном. Волим пуру маслом. Она плавим

{}^{{{A}{2.

Како је дошло до појаве социјатива без приједлога с? Давана су

различита објашњења: додир значења социјатива и инструментала оруђа

у одређеним случајевима (М. Стевановић, Белићев зборник 1937,

307—314), сливање сугласника: с сином —сином (Вушовић, Алексић),

утицај несловенских језика (прије свега турског) који морфолошки не

разликују инструментал оруђа и социјатив (Пецо, Ивић). Што се тиче

западнобосанских ијекавских говора, ја мислим да су одлучујућу улогу

одиграли унутрашњи разлози. Наиме, чињеница да се инструментал

оруђа и социјатив своде у ствари на једно значење, значење заједнице

(в. Стевановић, Савремени II, 439. и А. Белић, О језичкој природи и

језичком развитку II, Бeoгрaд 1959, стр. 99), дозвољава нам да прет

поставимо да је приједлог с у крајишким ијекавским говорима играо

све мању улогу елемента којим се разликује социјативно од оруђног

(и просекутивног) значења инструментала, тако да су се и оруђник (и

просекутив) и социјатив почели употребљавати и с приједлогом с и

без њега. Турски језик је овај већ започети процес могао само да убрза.

Локативне синтагме

503. Локативном синтагмом с приједлогом у одређује се мјесто

у редовима појма чије је име у овом падежу: -

бијо двај у џандарије Заг, бијо е у добровољције Вид, кда су
*

били у жандарије Ж, Коста ми бијо у џандарије Под.

504. Локатив с приједлогом о јавља се у функцији неправог об

јекта уз глаголе говорења, мишљења и осјећања:

гдворите о запошљавању Бр, исприча би и о свдјбј женидби

Су, кад би ја д себи прича Бас, и д нами пиште До.

19%
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У оваквим случајевима чешћи је приједлог од:

да ти кажем од женидби Тиш, причала сам Славку од води

Мок, нијесам диванијд од Јдвану Трн, нико није дд њему говориjб

Под, што се причало од Геци Под, са-ћу од двој зидини причати Р,

прича се од његовој жени Са, морд је од нечем дивaнти Мд, до њему

се доста прича Мд., до њему треба књигу написати Заг;

не знам ништа дд њему Бас, дд малој ћемо повести рачуна Тиш.

505. Локатив с приједлогом о може у функцији одредбе да озна

чава тачно вријеме вршења радње:

буде народа кu о Лучину у Петрбвцу Бј.

506. Локативом с приједлогом по казује се вријеме као генитивом

с приједлогом послије:

по Светом Сави С, по Светом Ђурђу Рм, по Светбме Или

бcмт дан Ст, по Јовањдану Ко.

507. Компаративно значење имамо у локативним синтагмама с

приједлогом при:

двб e љето при другије зима Трн, ништа су уни при њујзи

Трн, ми ниjeсмо ништа при њбј Наг.

ИЗ СИНТАКСЕ ГЛАГОЛА

Инфинитив

508. За приповиједање прошлих догађаја, поред осталих глагол

ских облика, употребљава се и тзв. историјски инфинитив. Примјери:

дигну се гдре и ићи тражити бвце Вр, у њега се рддити син

Заг, и ун ићи владики у Лику Заг, а ми бјежати ус-ту драгу Тиш,

и ун ићи Бои у Граво Трн, бити Перо Кубурић з-Бравска Под,

ддктур ући и не наћи мене Под, и бдгами држати такб не знам

коликб К., мајка дома питати: „Шта ти је?“ Р, и ишћерати нас

и гледати Бе, изндсити гдре рану Рм, и цијели дан чекати воза Св,

днда вући четину из Мањаче, гране дне и давати Л., и ми избјећи

у шуму Хр, и узети вдлове посавце У, послије почети звати нарот

Бр, и днда класирати Ту, и ми ту такб пећи ракију Буш.

Историјски инфинитив у овим говорима све је мање у употреби.

Не може се рећи да се он „и данас шири и прихваћају га и лица која га

раније нису употребљавала“ (В. Бабић, Употреба историјског инфини

тива у говорном језику, ЈФ XIX, 218).

509. Инфинитив се често употребљава с приједлогом за (тали

јански и њемачки утицај):

мтб није за живити По, тбе добро за свињами кувати Тиш,

дöбар је за помући Трн, кдлико би те спало за нућити, муреш бје
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Под, два е жена за убити Наг, за јести је било двд Жу, т б е било

за понијети за збора Б, имам ја ливаде за косити Вра, није било

шљиве ни за поести Врб., кдшуље за носити и за збдр Бр, ниђе није

било за радити Би, дванести на списку бијо за убити И, има двије

ћерке за удати Бб, сваке врсте јабуке за јести Буш.

Инфинитив и презент с везником да у функцији допуне

510. У крајишким говорима веома често долази инфинитив као

допуна уз глаголе и изразе непотпуног значења. Забиљежио сам много

примјера, али ћу овдје навести само један дио.

511 . Најприје ћемо навести примјере употребе инфинитива уз

глаголе непотпуног значења:

а) уз облике глагола хтјети:

ћела сам дитићи њему Вр, двај не би ћијо ићи доље Тр, не ћеде

ручати Дрв, не би уна ћела доћи П, није ћијо сам ићи Жу, ако ћедну

узети Мр, млади нијесу ћели радити К, не ћедоше ме убити К, нико

не бићијо ићи у рат См, нећедне сакрити се См, није ћијо потписати

се Б, ћијо би свак госпддин бити Д, не ћеднем селити Р, нијесам ћијо

пушћати Х, нами ћијо дати ђаке Пт, ћијо заискати каву Бе,

нико није ћијо водити рачуна Ј, није ћела бити Рм, нијесам ћијо

женити се М, да ћеде бранти Ра, није нас ћијо гунти Рм, није

ћијо убити З, попа Ђуића ја сам ћијо убити Пе, не ћедоше детати

Н., нијесу ћели запалити Бј, ако ћедне заспати Врт, ћијо сам бити

само неколико Хр, есу ћели пити? Ст, није ћијо помдби Врб, нијесу

ћели ратовати Са, би ли ћијо датићи у Лазиће? Ол, ћели ме запалти

Грд, ћијо прддати Мд, не ћеднем ићи До, ћијо сам рећи Бр, није

ћијо казати Вж, ко е гођ ћијо јавити се Ва, не би ћијо добити Т,

не ћеде одвести жене Т, ја ћијо почастити Пу, би л вт мене ћели

одвести? Ко, ћедоше се побдсти Би, нијесу ћели убити Ту, не ћедне

га тући Ту, ако није ћело отворити Ја, није ћијо дбђи И, ћијо ти

поп убити Симу Буш, не ћеде Јово послушати Буш, ел те ћела сру

шити? Бб, није ћела опалти Ос, цура није ћела дитићи за сиромака Т;

б) уз глагол моћи:

мугу уни дбђи Вр, нико жив не мере ићи Трн, мугу разговарати

ш-људима Заг, муга си узети Груб, не меш краљoвaти Заг, муга

сам ићи ки вребац Тиш, муре чоек трпити Тр, не мере утантити

Тиш, не мере тувити Дрв, ун не мере бити потпуно здрав Вид,

муреш ти затворити то? Бас, неће мући краве држати Дрв, мугли

смо закресати Под, прасета не мереш виђати П, мугли су живљати

свакако П, муре те ђаво нанијети Жу, не би мугб издржати Мр,

не мере се то ждерати Под, ја дурати не мугу Под, би ли се мугло

нућити? Дрв, не мере свак имати К, не мере се живсти См, не

мeрeм радити Б, мугу биђе лијепи курузи бити Б, не меш погледати

за њбм Д, биљац не мереш вако обуватити Бу, не мугу на десет
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наћерати Р, није мугло њега свезати Р, yн је муга мене извести Пe,

ја га мугу тувити Ке, не мере утрнти Пљ, могу је пити Ка, не

мере прећи Х, нијесу га мугли срушити Бе, из главе јој не мере ишће

рати нико Ј, јдпе не мереш бити у мраку Рм, мугло би бити врућо

Рм, нит муре радити Гр, не мере нико довући Св, не могу радити

Бм, у равни мдре ваљати М, днда је стдка могла ићи М, не мере

д-жалости доћи Су, не би могб проћи Ра, не мерем устати Ра, туј

мдре бити затворено понеђељком Рд, не мореш до четне доћи Л,

мдреш газити как днеш Су, велка лађа није могла крају прићи Су,

ун најбоље муга наћи миша ка-се мишамо С, још се боље муре дигнти

З, муга си је лако украсти З, нијесам могб прво доћи Н, и то мореш

писати Н., не мере се прддати Бј, не мере бити на студени Врт, не

мере добити кбла Хр, не мере се живити не радећи Врб, могб би ја

пдпити Рг, не мере јести Буд, не меш ићи Са, могло би бити грбожђа

Ч, море čећи Ол, не би га дни мдгли трпити От, море се распознавати

Гра, море се дурати Мд, посла се не мере добити Бо, у иглу могу

уђети крај Рад, могу ти казати Ор, не меш смислити Вж, могли

смо убрати куруза Т, не мере посати Ко, није се могло живити Би,

не мере изаћи Бук, не мере примити свију Ту, јести не мере Ва, мореш

купити шта днеш за форинту Ја, како море живити? И, не мере

издржати Ма, мореш питати Буш, море лећати Бб, не мугу лоја

јести Ос, мугло се унб затворити Бј, не мере стати Врб, није могб

дбћи свакоме Грд, нико није могб знати Рад, то не мугу трпити Т,

мдгб е ићи за Њемачку Ту, је ли мдгла доити? Ма;

в) уз глагол морати:

мураш навдзити балване Заг, мура улити два дјела воде Тр,

уни су мурали оступати Тр, Србин мура сјашити Тиш, мураш во

дити рачуна Трн, мура и Миле ту бити Трн, мураш знати Вид,

мура се мрјети Бас, мурали су утећи у Лику Бас, мурала га изувати

Мок, Пане мура њу гледати Наг, мураш трпити све П, мураш

поздрављати Ж, мурам ићи ддктуру Под, морам га забаљати К.,

мурате радити како ја речем С, yн је муpб лежати С, мурам креч

превлачити См, мураш га дочекивати Б, мура умријети Д, мураш

ићи Р, мура би бјежати Р, мбра плаћати М, мбра неко и драти

Пер, мбра нешто имати Л, мора радити Рг, морали су крепавати

Л, само мбраш измицати и ндсити Рм, мбра ићи по болница Бј,

мбра сјати Врб, мбраш бјежати Буд, не морам красти Дл, мораш

им давати Мд, ђевер мбра бити дпрезан Бр, морали покривати буја

дма Вук, држави мораш дати Пет, мбра прддати Ко, морд бацити

крмцима Ту, морам поступити по његову наређењу Ва, неко се мора

патити Ма, морам те наћи Бб, брaство и јединство морамо поштд

вати Ос;

г) уз глагол требати, који се употребљава у личним облицима иако

значење глагола морати:

не требате се плашити ништа Вр, требала сам се ја одрећи

земље Шип, требаш ти доћи Под, сваки унд њи треба би направити
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пут Под, требаш стати с куњима Под, треба би ти дбђи ту Под,

требају подранити добро Под, не требаш и више тражити Вр, тб су

уни требали средити П, требаш радити Дрв, треба би ун Влади

дтићи См, требали би свако јутро по едно заклати См, требаш знати

Р, требаш чекати Пљ, требали су дитићи раније Х, требд би бити

ддктур Ј., треба сам ићи код адвоката Ј, не требате бјежати Вра,

требд би дтићи Пер, требамо добити ддлуке Су, ми требамо главну

ријеч водити Пу, требам ићи брату И, требаш водити рачуна д

томе Ос, не требам се ни женти Т;

наравно, јављају се и примјери у којима уз безлично требати

долази инфинитив глагола чија се радња приписује било којем субјекту:

треба саде купити Трн, не треба ни жалити Лазе Заг, до

њему треба књигу написати Заг, требалд и њему дđећи главу Заг,

треба кући дати реда Тиш, није требало претресати Дрв, треба

бвна чувати Вид, требало би нас казнити П, не треба гледати на

ме П., треба аљину накдкуљчити на главу Мр, треба старијега пита

ти Под, не треба и сјетовати Дрв, буђе не треба земље рачунати

Дрв, треба пржину стдварити См, не би тако требало забацити

Б, треба радити Пе, треба дбући се Пљ, треба се издржавати Ј.,

треба проћи мдтиками Рм, треба бјелити Гр, треба газде упитати

Ра, наске треба побити Бј, треба то поништити Хр, треба благо

чувати Ст, треба водити рачун о чељади Вж, треба истећи крмче

Пу, треба га дбјесити Бук, требало би њу запдслити Т, већ је јесен,

треба ићи кући Буш,

д) примјери за инфинитив уз облике глагола смјети:

не смије нико никога дирати Вид, ништа не смије масно бити

Вид, нико није смијо направити куће Вид, нијесмо смјеле на грббље

напћи Трн, ун није смијо виђати прасета Мок, не смијеш ćећи Под,

есте смјели на колије вдзити се? Под, нијеси смијо блага пуштити

Наг, устати ја не смијем Наг, не смије прићи ватри Шип, не смијеш

ни на врућо сунце изићи Вр, пуштити га нико не смије Ж, не смије

тај прдпасти См, не смијеш се мулити богу Р, не смијеш дcвете пра

вити Пљ, не смије пријећи преко границе Ка, смијеш уљећи у џамију

Пер, не смијем ја жену слати у млин Су, смијем ли ја рећи? Ра, не

смије ни изаћи Л, туј дјевојка није смјела ићи Л, нико није смијо

извирати на њега М, не смијеш унијети Врб, не смије пуштити Мд,

нијеси смијо ићи путом Ор, тдлкб смију примити путника. Ту,

ја смијем ићи у варош Вж, није смијо вријећи Пет, не смијем пити

Ко, нијесу смјели изаћи у двориште Бб, не смијеш дcпати Бб, није

смијо застати Рад, не смије слагати Буш,

ђ) инфинитив уз глаголе вољети, жељети, марити, мислити:

вöлим ја дјецу школати Вид, ја не волим пјана чоека виђати

Трн, волим виђати шта мисле Бас, ун је вдлија красти Бас, волт ш

њим него са мном живсти Вр, ун воли причати. Пр, вдлијд би

јди коју гддину живити Бу, волија би ићи бвцами Р, волт се дбући
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Ј, ал и Драшковдлија лдвити Б, волијо би своје кости одморити Дл,

вдлијо е попити Бр, волт попити Пет, волим живсти Пет, не волим

пити Буш, ја би се волијб возити са возом Бб;

ако желиш виђати вука Вра, марите попити каву? М, ун је

пó мислија прдљетбс озидати Вр, мислиjб га е уватити жива Вр,

мислим јдпе дитићи ако будем осав Ка;

е) инфинитив уз глаголе знати, умјети:

зна двај говорити Вр, не би ти ни ја зна казати Заг, знам ја

љу и вратити Тр, не знам читати Тр, не зна покренти машину

Тиш, не знам писати Вид, нико није зна ципале дбути Бас, не зна

кући дбђи Под, ун зна каце правити Трн, знаду гдтову пуру поести

Мр, зна диванити Под, не знам ти тачно рећи Пр, знаду пробрати

К, не знају се добро потписати К, то е знало радити В, ја знао

лагаши См, знаш пушку нусити? Б, не знамо јати Пљ, није зна

ужити Ј., велики народ зна дурати Рм, знали сми гунити у Крупу

Рм, зна дјељати Гр, не знам читати, не знам писати Гр, ош ти

знати доћи кући? Гр, да си знао дати ми двадесет динар Св., не зна

се бдгу мдати Пе, јаве се двдица да знаду пливати Хр, да сам знао

казати Ми, зна писати Пет, зна све смислити Ко, ја не би знао

купити робе Бук, зна укувати Ту, било е људи коп су знали писати

Ту, зна руковати с дружјем Ја, бил та знао датпћи до Раде Гаића

куће? И, све ли ви знате наћи Бб, знаш ли пливати? Бб, не зна писма

прочитати Бј, нект је знао и свирати, неки тамбурати, неко зна и

гуслати Ма;

да су умјели дтпћи Дрв, не умије изговарати Трн, не умије

рећи „тамбурице“ Мок, није умијб чувати Б, да су тебе умјели за

попа метнти Р, неко умије свирати на свиралу М, не умије надштри

ти Врб, је ли ви умијете пећи ракију? Буш, мој син то умије правити

Буш,

ж) инфинитив уз глаголе рећи, учити се, научити:

рекла сам њега послушати Заг, бијо рекб доћи Ке, учи се красти

Бас, ми смо научили држати козу, бвцу Трн, није научија ра

дити Ја;

з) инфинитив уз глаголе почети, стати, окренути, наставити,

престати: |-

почеле су ме нуге бољати По, док не почну се јањити бвце,

не слазе дзгб Груб, ун је почб састаљати Тиш, почели ми лијевати

Трн, поче се радити Вид, почеше бацати ракете Вид, пдчели пуцати

Вид, ако би мразови почели падати Дрв, почеле се нусити мараме

жуте Наг, почеше ми диванити нешто Шип, почне се занимати

благом П, почб се свијет тужити на њига Ж, кад младијем идчнеш

причати К, ја сам почб сјећи См, почели су наши подучавати се

Б, гдни виш почели куће правити Д, почну мегдан дјелити Р, почб

радити Пе, почб и-њима диванити Ке, почб мрас убијати Пљ,

нама се јуче почеле обадати Ј., почну косити Ј., почне шарати Гр,
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ја чуо да је почб примати БМ, почб сам и ја кашљати М., почб снијек

кдпњати Л, почеше се казати Л, почело расти дивије месо Су, днда

почне кућити Су, почне се женти М., поче излазити војска из Бо

санске Крупе Рм, ја поче причати брату С, почне тамо акати З,

почели продавати Врт, почб ждерати Врб, ја поче викати брата

Тбду Врб, почне тући жену Врб, почнем ја њу звати Грд, почне се

тући Бр, послије почети звати нарот Бр, почела мјешати жгањце

Пет, поче падати киша Ко, бн поче говорити Бб, док почне чоек

радити, није већ до тога Бј, поче пас њушити Бј, почели наши

дтимати Грд, почели бацати ту бомбе Ту, кад оно поче бацати

дзгд на нас Ту, поче читати Буш, почне Илија радити Буш,

кат-стане дерати се Гр, стану казивати Пер, окренуше тра

жити по колиба Трн, дкрену га сдвати Трн, кад дкрене бумбардо

вати Дрв, дкрену ме чвaликати по леђије Под, дкрену плакати Дрв,

дкрене леђа гријати Гр, наставити пити јдпет Буш, о-тадај пре

стало тући Наг, престало рађати Л.

512. У претходној тачки под a) наведени су примјери употребе

инфинитива уз облике глагола хтјети. Такве случајеве срећемо и у

нашем књижевном језику. Међутим, у крајишким говорима јављају се

и архаични примјери у којима инфинитив иде уз облике презента гла

гола хтјети, кад хтјети значи бити готов, спреман, или имати обичај,

навику:

öће примити пет јаја Дрв, д#е нанијети штету и народу и

држави Ј, дје змија козу ујести З, имаш кокби, крмче, теле — то

све дје попити воде Ст, Босанац дбе украсти Ч, ја дју свашта

рећи Пет.

513. Крајишки говори знају за веома честу употребу инфинитива

уз глаголе кретања, а у функцији намјерне реченице. Наводим скоро

све примјере које сам забиљежио:

иша би и ја унд дитове убацити По, кат-сједнеш тити По,

кá-ш јдпе доћи купити дрењине? По, дде гунити ступце Вр, дигну се

горе и ићи тражити бвце Вр, иша ун њу копати Заг, иша ун лајати

на звјезду Тиш, идем ја збвнти Персу Трн, дđе гусками давати

Трн, ćеду пити Дрв, еси иша полагати? Трн, двп одлећали казати

Турком Вид, тувиш ли ти ка-су додили трести крушку? Вид, дошли

сељаци тражити њега Вид, дбдијд ćеђати Вид, гунија муј ћаћа

купјере продавати Вид, бду тражити што за рану Вид, идем

нусити преслицу Трн, треба ићи нусити писмо Трн, доша ја

вас мулити Бас, која унб ишла робу гледати? Бас, иша тра

жити крува Бас, идем ћућати шта диване Трн, долећа Сми

љана гледати Трн, дбђе вође мулити мене Шип, кад идемо Јеки

пити Шип, идемо садјевати сијено Трн, гуним што прддати Под,

кад је изиша куповати јањце Под, дошла ја градити вуну Наг,

ддлазе налијевати воду Наг, пошла тужити га Смеуну Наг, идем

краву мусти Вр, иша е тражити неке дјелове Вр, ту ишло неђељбм

мулити се богу Вр, идем га живог уватити Вр, нијесам ја дошла
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слушати свекрву Под, дбђе питати сана П, идемо резати Жу,

ćели уни ручати Жу, дпишб спремати ручак Мр, иду украсти

бвна Мр, ишли су у Плавно дизати таин Под, што не идеш радити?

Дрв, ишли курузе брати Пр, сна дитишла копати В, ишо тамо

кдсити В, ти ћеш нами ићи дунијети одјела С, дид ја доље копати

пржину См, крмача де пасти См, ја утече у кућу сакрити се

См, кат-сједемо вечерати См, ић-а ракије дунијети Б, кад бишмо

унђе, расу се војска пити воду Б, мати јој дпишла копати Д.

иде бака узети жлицу Ке, дитишб радити Ке, нек иде водити кобилу

Ке, идемо чекати Талијане Пљ, смучи му се и клекну бљувати Бе,

ишд сам кречити Ј, мураш ићи купити Рм, изишли смо драти Рм,

иде брљати се Г, идем соли тражити Св, дđе питати чоека Св,

ићемо искати да нас припдмогну М., даће полагати Рд, ишб звати

кумове на част Рд, на пијацу поћера продавати Трн, идем се ја

вратити по унај дланак Трн, идем се и ја намазати Трн, иде тра

жити други свијет Су, бн ишб тражити Дмитра Су, момци ка-дб

ђу гледати дјевојку Л, није ишло играти М, ćели ддручковати М.,

идем ја виђети ђе су Рм, нас одредли да идемо носити рањенике Рм,

öде гледати С, кашње ишли поново давати паре С, са-ћеш ти ићи

вратити З, уна де враћати З, иша сам са једнијем соли тражити

Хр, идем у лад лежати Врб, жена га дбђе дизати Врб, ишб и бн

бацати се камена с рамена Буд, кдзами иде кресати Са, и ићи пожети

бегу Ол, ја је вддим прддати Ол, дошб у Босну тражити кућишћа

Ол, ишб кдвати кôсе Грд, дбђу мбме ћаћи искати вдpинте Мд,

дшли су сви рушити пруге Бр, ја диб возити Т, дигну се тражити

спужева Ко, лети збдсти га нбонсом Би, дошб сам у гости пити Би,

идемо вријећи Бук, идем гдведа пушћати И, идем брати гра Ма,

либрам га ићи пуштити што прије Буш, идем питати Буш, иде

каз'ти Буш, идем ја вратити паре Бб, идем га убити Бб, идем ја

чувати гдведа Ос, и бн дде тражити краве Бј, ишб јдпе тдварити

жито Бј, ишо би ја виђати унб Врб, пођем тамо ђе ми сви идемо

спавати Т, а ја идем, реко, те краве пуштити Т, њезина мати иде

тужити Т, ја волим ићи у предузеће радити Т, доу стари полећи,

дде и дна лећи Ма, нама бн дде тражити Буш, ми идемо спавати Буш.

514. a) Инфинитив се јавља и у функцији допуне императивне

рјечце немој(те):

немој ми дјетета убити Вр, немој водити дјетета Заг, ако

не ваља, узети је немој Под, нембј спавати Под, немој га тући Под,

немој се сикирати Трн, томе немој завиђати Трн, немој муга дјетета

више тући Вид, нембј се ти бојати Трн, нембј ти то ниђе рећи

Бас, немој се смијати Бас, нембј лагати Ж, немој ти устајати Ж,

д томе нембј причати Мр, немој га нбсати К, немој ти мене казати

С, немој пушити Д, немој ићи тамо Д, немој се никут мицати Ке,

немој се забављати Ке, немој ићи Ке, нембј то рећи Рм, нембј га

ни везати Г, немој јаукати М, немој разваљивати куће Су, немај

дланак носити Л, немој се препадати Трн, немој га тако тући Су,

немој ти унд показивати ниђе Трн, немој јести коре Буд, немај
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пушћавати краве Бр, немој ти ићи Рад, нембј чекати да се по те

дбђе И, немој ти паре тражити дд мене Бб, немој такт бити Врб;

немојте завиђати По, немојте ме клати Вр, немојте замје

њивати з-другиjeм Тр, немојте га рушити ако знаде Тиш, немојте

излазити Наг, нембјте тдликб излачити Вр, немојте антресе да

вати Ј., немојте се ту задржавати Рм, немојте имати с народом

пдса Врт, немојте зепсти Хр.

б) Забиљежио сам облик инфинитива као допуну уз императивну

рјечцу ајде (ај, ајмо (де)):

ајмо бјежати Бас, ајмо запјевати Бас, ајмо викати Бас, ајмо

чекати светбе Ђурђа Пљ, ајмо узети едну калу С, ајмо пробати

дтпћи дбадва Т;

ајмо пити Под, ајмоде виђати Трн, ајмо виђати ђе су уни

Трн, ајлећи См, ајмо гледати Гр, ајде вамо, даде, ручати Гр, ајмо

ја и ти играти заедно З, дјмо виђати Ст, ајмо поиграти Врб, ајмо

што попити Ч, ајде ручати У, ајмо лијепо уватити прасе Ту,

ајмо ми власти пријавити се Бб, ајмо заклати једнđг вдла Ос, ајмо

Бдшка ћерати да ми двд исправи Буш.

У примјерима под a) инфинитив има императивно значење. Такво

значење инфинитива налазимо и у првом пасусу примјера под б). Ме

ђутим, у другом пасусу стоји инфинитив у функцији намјерне рече

нице, јер ајде овдје значи иди, пођи, крени (а већ је било ријечи о упо

треби инфинитива уз глаголе кретања).

515. а) Посебан случај представљају примјери употребе инфини

тива уз облике глагола не дати (у значењу глагола не допуштати, не

дозвољавати):

није им да са жена лежати По, није жита дало пренусити

Вр, њесу дали бези љетовати у жупи Вр, ато Обрада нек ми не да

лагати Вид, није да мјењати са сељације Мок, не да ићи Мок, не

да њима čести Мок, не дају ми нусити брашна Под, не дам ја ви

ђети Мр, не да мати ложити ватре Под, нити даду правити Р,

не да ти стражар изаћи Ка, не дамо страњцу купити Ј, не да ти

кретати М, није га дало виђати Су, не дам ја прићи З, пробати ја

не дам Бј, нијесу дали војски ићи Врб, не дају врови сунцу доћи Врб,

не дају двда чувати Буд, не да ни нанијети Рад, није ми дао ићи у

школу Ко, не да дијати Би, не дам моије кмета палши Ту, није

Љубан дао два палти Врб.

У свим овим примјерима субјекат инфинитива и субјекат управ

нога глагола, насупрот глаголима у претходним тачкама, нијесу исти.

У ствари, субјекат инфинитива је објекат управнога глагола.

б) У функцији допуне глагола бојати се, препасти се могу да се

нађу облици футура, и то без икаквих везника:

бдимо се деетиће се Бас, бди се убиће га баба Под, бдим се

изгдраћу Наг, бдим се узеће и мене Л, бди се побјеће Врб, бди се туће

га Буш, ја се препб дднијеће и мене Л
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Као ни под a), ни овдје субјекат управнога глагола и допунског

није исти. I

516. Инфинитив се, као што је речено, јавља и уз изразе непот

пуног значења у функцији допуне. Ти изрази могу бити с именицама и

придјевима, а има их и с прилозима. То потврђују сљедећи примјери:

највећа штета пећи каву у сило народа Трн, дика е виђати

Трн, срамута би било дитићи Вид, тб ми је срамута и казати Вид,

незгода ми се враћати Трн, згдда уза њу пењати се Наг, дбичај му е

свирнти Вр, њима е велика брига примити тебе П., кад је вакат

(= вријеме) врјећи, врши, кад је жети, жањи М, мени је вакат ићи

З, вакат вечерати Буд, је ли вакат ручати? Бр, данас је дра ко

сити Ми; -

ја гдтова пасти Вр, ни сам кадар радити, ни плаћати Груб,

чдек би рат све виђати Вид, нијесам кадар поити Дрв, е ли кадар

саћи у чаршију? Вр, није кадар радити Пт, није кадар осигурати га

Ј, није више кадар ићи Гр, кадар радити нијесам Су, нијесам кадар

украсти Дл, није кадар дардва покупдвати Бр, свак је дужан бо

лдвати Т, кадар сам те ранти Ко, није се кадар крува најести Ма,

није ун дужан мени увести у кућу Бј, • *

мило се мени рјешити пушке Под, жа ми вас будити Под,

лако е руски научити Тр, најлашње узети ситне ствари Трн, тешкб

било до динара доћи Дрв, е ли лакше накб прести? Трн, тешко е

имати ддбра чоека Трн, уна се кае, али касно се кајати Трн, добра

куња е тешко наћи Под, лијепо е унб виђати Наг, боље нам је пуни

јети Наг, незгодно му е детавити По, лашње га е потрдшити По,

лако теби јавити П, лако ти се одужити ис-туђбга тора П, гадно

нам је гунити Ш, драго мени чути П, није лако летити Ж, боље

уранити крмат са жиром растовије Пр, драго ми говорити Мр, боље

зажмирати дчима него дочекати двај рат Под, рано га метати Пр,

лашње буђекаре саћи Пр, лако е теби ићи См, лашње бће трпати

См, тешко е у њему живити Б, биће слободно радити Д, мучно га

је наћи Бу, тешко нам нусити Бе, лашње било славити Рм, жа га

дставити Рм, тешко е гдведа чувати Рм, гадно сат ићи Г, није

касно сијати гра Бм, лашње драти саде М, нема њега коме би било

мило погинти Су, жа му дишинти С, јадно би било живити Б, јдпе

му жа умријети Врт, мрско ми те детавити Врт, боље и гд бити

| Хр, сад је лугар лако бити Ст, тамо није лако бити Ст, мучно е

до бруса доћи Врб, боље пити каву От, није згддно живити Дл,

свакоме жао мријети Рад, боље чувати врећу бува него жену И,

тешко се било ćетити Бб, тб е рано пđћи Буш.

517. Напоредо с инфинитивом у функцији допуне глаголима и

изразима непотпуног значења употребљава се презент с везником да

(o oвoј појави у књижевном језику в. расправу М. Стевановића Напо

редна употреба инфинитива и презента са свезицом да, Наш језик, књ.

V н.c., 85—102 и 165—185). У крајишким говорима презент с везником

да у функцији допуне далеко је рјеђи од инфинитива. То је, мислим,
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једна од значајних особина и осталих западнијих штокавских говора.

Навешћу све примјере које сам забиљежио: -

ја баш унда ћијо да идем Трн, ћела машина да уђе у тунел,

али Љемац није да Бас, ун је ћијо да Русију узме Пе, ми би нешто

ћели и попити и вакб нешто топло да поијемо Буш,

није муга да ддгађа војске Заг, не мере да се ćетп Заг, мугу

да детавим шта дну Вр, не мугу на нугу да тумакнем Вр, на нугу

не мугу да макнем Бу, муреш полако да идеш Бу, ја не мугу да не

pадим Св., није могб да деверт ш-нsим Ра, не мере да буде Л, нијесу

бвце могле да дде свде јањце Л, нико ми не мере да помогне Врб, не

мдгу да живпм Мд, не мере да живи Ос, море да живи на земљи Т,

не мере да се запосли Т, моремо ли ми ту да печемо? Буш, не мере

сама д себи да живи Ј;

еднбм мура да сазорт Бас, свака мура да дура По, жена мора

да ност дјете на руками Ра, жена мора да трпи Рг;

ту би требали уни да имају двије пећи Вид, треба би да при

ђе Пе;

треба да пуможе нешто Наг, треба и млађијема да детавимо

Вр, треба да чува ко-себе Б, треба да се бдрамо раме уз раме Рм,

и сутра треба да буде вашар Бо, треба да роди жена Т, само фами

лија треба да усели Буш,

треба да се засипа Вра;

не смије да будне Ра, нико не смије ниједне да дпали Су;

воли да дуље живи Б, свак воли да пређе Рм, ми вољели да при

панемо Крупој Гр, бн вдлијд тамо да доп Су, ја би вдлијб да то

слажем Вж, волт свак да има Пет;

не мисли да ради о земљи Ст, не мисли да буде земљорадник Ст;

почеле бвце да пасу Л, ја сам почб да се превалим Су, не знам
шта би узб да гдворим Б. м

518. а) Презент с везником да долази и уз облик презента глагола

хтјети, кад хтјети значи жељети, бити спреман:

дhé уни да побјегну Бас, дбе да поију печена меса Под, дну ја

такб да рекнем Под, дбе брзо да иде К, дбе да га донесе К, дбе свак

да запдвједа В, свак дне у велик стдлац да сједе Б, дбе да узме што

ваља Б, дје да прддају у биртија Д, дје да доћера предузеће на здраве

нуге Р., дјеш сад да е добијеш J., дбе да га убију за дитб Су, дбе да

научи синовце да буду ајдуци Трн, дбе да се туче Бј, дбу да рекнем

Би, дбе да натколе нас Ту.

б) Уз одрични облик презента глагола хтјети (у значењу жељети,

бити спреман) такође се јавља, као и у књижевном језику, презент с

везником да:

неће нико да ради о земљи Трн, неће нико да му пуможе Трн,

неће да чува крава По, неће да сађе В, неће да учи Д, неће да да Д,

неће свијет да се покае Р, неће да испдвиди Пе, неће да га уздржавају

Ј, нећу да се замјерам Ј, неће да ништа обуче Рм, неће да су М.,

неће да ије Пер, неће да копа чоек раке Ра, неће сами да раде М, не
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ћемо да тучемо каменом З, неће да дре Ми, неће да плаћају Мд, неће

више да туче народа Вж, неће спаија да дбђе Пет, мене неће да спо

мене Пет, неће да учи школе Ко, неће да раде земље Бук, неће да ради

Т, неће днај Швабо да једе Буш.

в) У западнијим крајишким говорима биљежио сам понекад кон

струкцију састављену од потврдног или одричног облика презента

глагола хтјети (са значењем као под a) и б)) и презента допунскога
глагола без везника да:

ддбро е сваком само ако дбе ради Рм, нећ-а (тј. нећу ја) датва

jрам Трн.

Ову појаву забиљежио је и Д. Петровић у змијањском говору (в.

Петровић, Змијање, 155 и тамо наведену литературу).

519. Уз глаголе кретања употребљава се презент с везником да

у намјерном значењу:

ддили да покривају Мок, Васо потече да му зачепт уста По,

дде да пита проту Заг, ишло е доста народа да се прерант Дрв,

ја избијб да виђо ел ми ту ђет Бас, ја пуњела да предам Трн, стари

ддша максус да ме види Вр, дипишб краву да узимље Мр, нјесам доша

да гуним краве Под, дитишла ја нешто да копам Р, ја доша да га

видим Пе, дошли да чују шта ће рећи Ра, дбђе вамо да се помпри

са Спасојом Су, увече су пошли да и разоружају Су, пошб да изврши

пдкољ Бр.

У крајишким говорима мјесто презента с везником да у оваквим

случајевима много је обичнији инфинитив (в. т. 513).

520. Уз императивне рјечце немој и ајде ријетко се јавља, као до

пуна, презент с везником да у императивном значењу:

немој да се вуцаш не с ком прдпалицбм Дрв, немој више да ме

здвеш за малтер Буш, ајмо да запалимо Буш.

У оваквим примјерима више се употребљава инфинитив него пре

зент (в. т. 514, a) и б)).

Перфекат

521. У крајишким говорима доста је чест крњи перфекат, који

се јавља у живом, експресивном приповиједању. Навешћу само мањи

дио прикупљеног материјала:

ја себи купија све Буш, и днда дошб поп Крсте Бј, а нас се

дам-осам пошли Врб, брат јој бијо неджењен Рад, и дали ми четрнес

крава да ја почистим Т, била једна велика врба Ту, чували ми ту

кдзе Ма, касно посијали и нема ништа Ко, дигли на збор Би, пре

вијавали жито са лопатама Бук, дошб из рдпства Ва, отален ме

кренли Ја, нестало и пјесама старије И,ја га сјашија двапута Ма,

ја била на гласу Бб, ми се предали Ос, ишб и дн бацати се камена с
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дамена Буд, добили траке око руку Са, некав дошбЧ, ја коње изренб

У, ватра била на дгњишту Грд, живот бијо друкчи Ми, прдпале

траве Гра, увели воду у шталу Мд, дни дтишли, а мене дcшавили

спавајући Бо, на ледину ддили жандари Бр, дошла ми сама Вж,

дтишли на пресплна рат Хр, одвела га собом Ст, само се наслднли

на плбiт Врб, долазијд свекар са плдсками Л, Стојана уватијб

лугар М., ја задстб Рм, кашње ишли јдпе давати паре С, кожуни

били дбвлен Б, бијо кнес па иша свакбк четвртка у грат З, ми по

cустали ки пси Н, заспд и ја Бе, пао Миле, а два детали прави Гр,

дставила га мати Св., бијо неки прдсјак па бда по селу Трн.

522. За ове говоре карактеристично је да се перфекат веома често

безлично употребљава. То потврђују ови примјери:

едном му рекло да туче кмете Вр, није жито дало пренусити

Вр, ундак и вратдо Груб, избијало и-свашта паре Тр, дберало

људе Тр, ватало тадај Тр, послало мене дпћини Дрв, највише се

иандара бојало Вид, прдстpло сламе у унај нуга Трн, на едну нас

мучвару дјерало Бас, навалдо ко деови Бас, рекоше ми доље да е

ддузело баре Мок, мене узело дома Шип, давило е ждребад и куње

Под, није ћело учити школе Под, о-тáдај престало тући Наг, дава

ло нам курузова брашна Вр, ту ишло неђељбм мулити се богу Вр,

нусало ме у бисазима П, еднога нашога убило Ш, свега га иćeкло Ш,

није мугло пљачкати П, Јдвишина ћаћу убило П, вођека убило чоека

Жу, све уне баре заузело Мр, у попа е вјеровало Пр, ниђе шљемена

није било, већ плело плдтом кућу Пр, то е знало радити В, шенцу

престало сијати Б, нами је давало сто пљада Д, палдо, тукло дјецу

Бу, има људи па дcптавило славе Бу, провало е сијати из руке Р.,

дбђе њи дванест и није мугло њега свезати Р, све је то казало у књиги

Ј, побло нарот Рм, није клало као двога рата Рм, клало и тукло

М., дало ме да нијесам за војске Пер, није га дало виђати Су, све

диви народ бијо, бјежало од људи Су, ту нас је расподједло Рм,

бђе једнога тежака развалдо сламу Б, ми доље кад удавило двије

козе З, лист крешеш, није бранло Ст, није ме ћело убити Врб,

ддбило га от- степендије Мд, бјежало у Козару Бо, бдрло се тамо

Бо, заклало га лијепо кот-куће Бб, људи ддлазили по предавало пушке

Бб, двдален купило људе Ос, ујутру пуштло е све надвд Врб, и днда

и је ту доћерало па смо и затвдрли у подрум Грд, погледамо карте:

у мене пише Бедград“, а у Илије паше Суња, није нам издало до

Бедграда Буш, освдише наске пси, ћело стргати Буш.

Међу наведеним примјерима најчешће се јављају облици крњег

перфекта. А што се тиче субјекта, ваља рећи да се он може увијек иден

тификовати. Понекад је сасвим познат (освдише наске пси, ћело стргати),

али много чешће је непотпуно одређен (дберало људе).

Поменућу на овоме мјесту и један примјер за потенцијал, који се

не разликује од горњих примјера за перфекат:

и чоек није платијб главом; убило би га Буш.
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О крњем перфекту и перфекту с неодређеним субјектом пише и

Д. Петровић у студији о говору Змијања (Петровић, Змијање, 151—153).

Он је у формама с неодређеним субјектом биљежио радни придјев не

само у средњем него, рјеђе, и у женском роду.

Глаголски прилог садашњи

523. Глаголским прилогом садашњим често се казује начин врше

ња радње: -

све на čедећи пили и јели Вид, дзгд саша диплећи Трн, бери ку

pузе кријући Шип, оснивб се синдикат пот-кријући Ор, дđе јдпе

кријући за днога Ма.

524. Забиљежио сам два примјера у којима се субјекат глаголског

прилога садашњег не подудара са субјектом главног предиката:

свега га (споменик) на лежећи израдим Вр, дни дтишли, а

мене детавили спавајући Бо.



Четврт и д и о

ЗАКЉУЧЦИ

1. У овоме раду описани су ијекавски говори западне Босне (која

се обично назива Босанска крајина). То је територија која се углавном

налази између ријека Врбаса (од Бање Луке), Саве и Уне и линије која

иде од Ливањског поља на сјевероисток преко планина Шатор, Луње

вача, Срнетица и Мањача и долази до Бање Луке.

2. Данашњи ијекавци Босанске крајине воде поријекло од досе

љеника који су овамо дошли углавном из Црне Горе и Херцеговине.

Насељавање Босанске крајине ијекавцима почело је послије пада Босне

(1463. г.) и Херцеговине (1482. г.), тј. крајем 15. и почетком 16. вијека.

Крајина је за вријеме турске владавине била гранично подручје, за

право територија са које је Турска водила рат против Аустро-Угарске.

Због тога, у ХVI в., Хабсбурзи су у Хрватској основали Војну крајину,

а Турска је у крајевима западне Босне формирала Турску крајину.

Војна и Турска крајина постојале су до XIX в.

Чести ратови против Аустрије и устанци раје у ХIX в. против

феудалне самовоље, као и свјетски ратови у најновијој историји, иза

зивали су помјерања становништва. Народ се селио из једне области

Крајине у другу, или је одлазио у сусједне и даље крајеве, али је још

више било досељавања из сусједних крајева (особито Лике и Далмације)

у Крајину. На етничка помјерања утицала је и појава хајдука и ускока,

али још више и дуже утицали су узроци привредног карактера. Наиме,

из планинских предјела западне Босне становништво се селило у плод

није сјеверне области, у долине Сане, Врбаса и Саве, а одатле у Славо

нију и даље. Тај процес траје од ХV в. до данас. Најзад, до сеоба је

долазило и због глади и болести које су харале нашим крајевима.

Сеобе становништва биле су веома значајан фактор у коначном

формирању данашњих западнобосанских ијекавских говора. Уколико

о сеобама знамо више података, утолико лакше објашњавамо правац

пружања и густину појединих изоглоса.

20 Српски дијалектолошки зборник
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3. Материјал за овај рад прикупљао сам у току школске 1964/65.

године и за вријеме љетних мјесеци 1967, 1968. и 1969. године. Провео

сам на терену скоро пет мјесеци. Грађа је прикупљана биљежењем у

свеске, снимањем помоћу магнетофона и попуњавањем посебног упит

НИКа .

Испитани терен западне Босне заузима веома велику територију и

прилично је тежак за проучавање. Испитивао сам само ијекавске го

воре, а ијекавски говори углавном српско становништво. Посјетио сам

укупно 94 мјеста. То су била чисто српска села, осим неколико мјешо

витих (гдје су Срби помијешани с Муслиманима).

4. За вокализам крајишких ијекавских говора карактеристично

је сљедеће:

а) Јавља се пет стандардних вокалских фонема. Вокали се арти

кулишу као у књижевном језику. Понекад се чује отворен односно

затворен изговор.

б) Замјена једних вокала другим веома је честа појава: ах-o,

e; ob-e, a, (oy), у и сл. Свака замјена нема увијек општекрајишки ка

рактер (нпр. у — о само у западним и југозападним говорима). Затим,

понашање домаћих и страних ријечи у погледу оваквих промјена вокала

није исто (ис-е, а само у страним ријечима). Осим тога, јављање једног

вокала мјесто другог може да зависи од сусједних гласова и од акцента.

Тако промјена оху, која је веома карактеристична за ове говоре, нај

чешће се врши уз м, н, њ, а акцентовани вокал се обично не замјењује

другим.

в) Редукују се сви вокали, али најчешће и. Дјелимична редукција

је рјеђа од потпуне. Као посљедица редукције, која обухвата неакцен

товане вокале, могу да се јаве вокализовани сонанти л, љ, н, њ, као и

р, а такође и консонантске групе "т, “т, *ћ, “ћ, “ц, “ц.

г) Једна од карактеристика вокализма крајишких ијекавских го

вора јесу асимилације и контракције вокалских група: aa-a, aol-а,

aoх б, aехе, еох-б, уо-д итд. Неке од ових промјена врше се у свим

крајишким ијекавским говорима (ае-е, уо-б), а неке само у одређеним

областима (ао -а само у западним и југозападним говорима, поклапајући

се углавном с промјеном о-у — уз м, н, њу нашим ријечима).

д) Мјесто некадашњег вокала ђ јавља се више рефлекса. Наро

чито их је доста у дугим слоговима. Поменимо од њих као најраспростра

њеније под силазним акцентом пје, је, а под узлазним ије, је, док се у

неакцентованим дугим слоговима обично јављају ије, је. Двосложна за

мјена дугог ђ карактеристична је за све западнобосанске ијекавске го

воре. Међутим, једносложна замјена дугог ђ заступљена је углавном

у западним и југозападним говорима.

Најчешћи рефлекс ђ у кратким слоговима је је. Поред тога, у

западнобосанским ијекавским говорима постоје екавизми и икавизми,

а такође и секундарно ђ.
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5. О консонантизму ових говора може се рећи ово:

а) Крајишки ијекавски говори знају за све консонанте који постоје

у нашем књижевном језику, осим за консонант x. За ове говоре карак

теристични су и консонанти Č, 5 и 8. Сонантски систем је као у књи

жевном језику.

б) Мјесто х јављају се сонанти в, ј и консонант к, а само изузетно ф.

в) Консонант ф се чува или се замјењује сонантом в и консонантом п.

г) Сонант ј губи се у облицима едан и есам, али јављају се и облици

један и јесам. Ови посљедњи чују се у читавој западној Босни, док они

први, без иницијалног ј, најчешће се јављају у југозападним и запад

ним говорима.

д) Јекавско јотовање је најдосљедније спроведено у групама тiђ,

лђ, нћ. Ова појава се врши с мање досљедности у групама дb, cb, зђ,

а у пћ, мћ, вђ лабијали се врло ријетко јотују (и то само код глагола).

Ново јотовање је скоро досљедно спроведено. Чују се, ипак, примјери

као нетјак, родјак (нетјак на ширем простору од родјак), поред нећак,

pôђак. Јекавско и ново јотовање извршени су већ крајем ХV и у току

ХVI вијека. Недосљедност у јотовању показује да ова промјена није

била потпуно завршена у вријеме одласка крајишких ијекаваца из

Херцеговине (крај ХV и ХVI вијек).

ђ) Поред консонаната č и 5 јављају се и палатализовани гласови

с“, з“, т”, н“. До палатализације долази кад се с, з, т, н нађу углавном

испред и и испред меких сонаната љ и њ. Гледано у цјелини, умекшава

ње поменутих гласова најчешће срећемо у западним и сјеверним дије

ловима Босанске крајине.

e) Консонант s jaвља се у страној ријечи царsa, aли се употребљава

и облик царза. Ова ријеч, с оба облика, јавља се само у западним и ју

гозападним говорима.

ж) Група шт заступљена је у примјерима: штап, дгњиште, вришта,

иште, крштена, затим у пуштити, пуштп, пуштијб, а жду: освижди,

жвиждити. Групу шћ срећемо у вришћати, кршћена, понишћен, пониш

ћавати, затим у пушћен, пушћају, пушћати, пушћавати, а осђу: жвиж

ђати, жважђали. Веома ријетко ић долази у говор крајишких ијека

ваца из икавског шћакавскога говора (дгњишће).

з) Сонанти и консонанти губе се врло често и то на почетку, у

средини и на крају ријечи. Финална група ст упрошћава се и имамо:

болес, кдрис, мас. Међутим, ова група у крајишким ијекавским говорима

обично остаје неизмијењена: болест, власт, дужност, кбст, прст. У

овим говорима долази такође до редукције двију или више фонема,

рјеђе у засебним ријечима, чешће у сантхију: дила, вдте, ђе-ш слу

жити?, нећ-а закл унити, ме-се чини.

и) Западнобосански ијекавски говори знају и за десоноризацију

финалних консонаната. Ако се звучни консонанти нађу на крају говор

нога такта, може да дође до потпуне десоноризације у свим овим гово

20*
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pима. Међутим, ако ти гласови нијесу на крају говорнога такта, обе

звучавање је чешће у западним и југозападним говорима него у остали

ма. Дјелимично обезвучавање финалних консонаната врши се обично

у сјевернијим и источнијим говорима, док је у западним и југозападним

говорима рјеђе. Консонанти чувају звучност на крају говорнога такта

тамо гдје се чује и полузвучни изговор, а уколико звучни финални су

гласници нијесу у тој позицији, они могу задржати сонорност у свим

говорима.

6. Што се тиче акцента, западнобосански ијекавски говори се

добрим дијелом слажу с нашим књижевним језиком, пошто имају, као

и он, четвороакценатску систему. У овом раду акценат није детаљно

описиван, али је наведено неколико најтипичнијих акценатских особина.

Ријечи страног поријекла и наше сложенице могу имати силазни

акценат на унутрашњим и на крајњим слоговима: комадант, киломе

тара, у Аустрали, Југославија, пољопривреду. Наравно, чује се и килд

метара, Југдславија. Осим тога, трoсложне и четворосложне именице

м. и ср. рода с непостојаним а могу имати у ген. мн. дуги силазни акце

нат на мјесту дугог узлазног из ном, једнине: Далматинаца, Србијанаца,

бјегунаца, домаћинстава. У оваквих именица понекад дуги узлазни ак

ценат остаје на истоме мјесту и не мијења се: Далматинаца, домаћин

става, али знатно чешће се помјера у ген. мн. и гласи као у књижевном

језику: Далматинаца, Србијанаца, бјегунаца, домаћинстава. Исто тако

именица огледало има у ген. мн. књижевни акценат огледала, али врло

ријетко се јавља огледала.

За разлику од књижевног језика, облици презента неких глагола

немају дужине: вуче, тресе, грије, кае се, кује, пије. У облицима пије,

грије и сл. чува се, у ствари, старина.

Забиљежене су и презентске форме велимо, желимо, имамо, али

нијесу велимо, желимо и сл.

У крајишким ијекавским говорима долази веома често до прено

шења акцента на проклитике: на вбс, више башче, д-жалости, у бабина,

у Шибеник, на Каменици, у мога ћаће, по десет, муре бити и горе. Има,

међутим, и примјера у којима се акценат не преноси на проклитике:

из града, у лађу, на Каменици, о мом трдшку.

7. Морфологија ових говора заслужује пуну пажњу. У овом раду

највише простора припало је именицама.

a) У инстр. једнине именица м. рода наставак -ом далеко је чешћи

од -ем, чак и онда кад се именица завршава неким палаталним консо

нантом или сонантом: крајом, маљом, с кдњом, штапићом.

У множини именице м. рода одликују се архаизмима. Тако нпр.

често изостаје -ов- (-ев-): бези, миши, стрици (поред бегови, мишеви,

стричеви). Иначе, уметак -ов- много је чешћи од -ев-: гајови, жуљови,

пањдва, кључови, нбжови, мишови, зецови, појасови. У генитиву мн.

дјелимично се чува стари облик без наставка: куруз, pддитељ, а датив

зна за стари наставак -ом: косцом, момком, чобаном. У дативу се јавља

и наставак -ма: крмкма, тежакма, а врло ријетко -ије: нами Босанције.
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У инструменталу мн. чује се -ма: з-болесникма, с радникма, врло

ријетко -и: ш-чиновници, а јавља се и наставак -ије (који је дошао из

локатива): с радниције, са сватовије.

За локатив мн. карактеристичан је наставак -ије: по граддвије,

у курузије, а рјеђе се среће -ма: по брегдвма, на Талијанма.

Ваља напоменути да су у дат., инстр. и лок. Множине именица м.

рода веома чести и сасвим обични и књижевни облици с наставком -има:

војницима, момцима, са другдвима, са синдвима, на баковима, по брeгд

6{{д{q.

б) У инстр. једнине именица средњег рода наставак -ом је иза па

латала много чешћи од -ем: камењом, кбљом, прдићом, под дружјом,

под грджђом.

Није забиљежен ниједан примјер именица ср. рода са генитивом

множине без наставка. У дат., инстр. и лок. множине ових именица

обичан је наставак -има: гдведима, с колима, по брдима, али у инстр. и

лок. среће се и -ије: за вратије, по брдије, а сасвим ријетко -ма: с кол

ма, по леђма.

в) Именице ж. рода на -а имају такође својих специфичности.

У ген. мн., обично уз бројеве, оне могу бити без наставка: педесет гддин,

девет стотин динара, нема крушак. Дат., инстр. и лок. мн. имају скоро

подједнако заступљене наставке -ама и -ами: врбама, са женама, на

даскама, цурами, с бвцами, на клупами. У локативу је чест и наставак

-а: у бара, у шака, који се јавља, знатно рјеђе, и у дативу и инструмен

талу: свак је дитиша свдије кућа, с бвца.

Именице нога и рука чувају старе облике лок. дуала: на ногу,

по руку.

г) Имена типа Јово, Вељко, Миле мијењају се као именице ж.

рода на -а: Јове, Вељке, Миле.

8. Замјенице ми, ви имају у дат., инстр. и лок. облике нами, вами.

Поред тога, у овим говорима често се употребљавају енклитички обли

ци личних замјеница уз акузатив с приједлозима: за ме, на те, на се,

за њ.

У инстр. једнине и ген., дат., инстр. и лок. множине придјевских

замјеница преовлађују наставци старих тврдих основа, а наставак -ије

карактеристичан је не само за генитив него и за дат., инстр. и лок.

множине, каткад и за инстр. једнине: са мдијем дуом, према његовије

сатом, нашије, дошли нашијем кућама, свак је дипиша свдије кућа, са

свдијем замјеникма, с двије млађије, по тијем шума, по уније кућа.

9. Наставци тврдих основа обични су и у придјевској промјени.

Наставак -ијем јавља се у инстр. једнине и дат, множине, -ије у ген.

множине, док се у инстр. и лок. множине чује -ијем и -ије: војничкијем

нужом, иде старијем људма, јакије, са дуплијем крилма, с празније коли

ма, то сувијема прелазили, по туђије кућама.

10. Глаголски облици у крајишким ијекавским говорима имају

својих особина које су занимљиве не само у поређењу с нашим књи

жевним језиком него и са осталим говорима.
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a) У презенту су забиљежене форме вељо, виђо, које у многим го

ворима гласе вељу, виђу.

б) У аористу 1. лице једнине понекад је једнако другом и трећем

лицу: дође ја, паде ја, а 1. и 2. лице множине имају наставке —имо,

-ште: вечерашмо, урадиште. Аорист несвршених глагола је риједак.

в) У западнобосанским ијекавским говорима нема имперфекта.

Постоје само остаци овог облика код глагола бити: бајаше бће командир.

Чести су облици бијадо, бијаде, који се употребљавају у значењу аориста

и у значењу имперфекта: ај погдди ђе ја сад бијадо, како-но бијаде?

г) Поред обичног потенцијала понекад се јавља и тзв. потенцијал

за прошлост, који се може замијенити обичним потенцијалом: ја би се

била вратила да нијеси се оженијб.

д) У футуру II може да се јави инфинитив мјесто радног придјева:

ако буде добро учити, даћу јој.

Забиљежена је и модална конструкција да+футур II: да будеш

гледб. Значење конструкције је: требало је да гледаш или зашто нијеси

гледао?

ђ) Глаголски трпни придјев има наставке -н, -ен, -т. Тако је и у

књижевном језику, само што је у крајишким говорима наставак -т

знатно чешћи. Срећемо га и код глагола Стевановићеве VI врсте: јави

то, дженпт, гдје је ипак обичније -ен: заробљен, ношено, дбјешена.

e) За глаголски прилог садашњи карактеристични су наставци

-ћи и —ћ. Забиљежени су и старији облици на -е: осмире, клеке.

11. Синтакса западнобосанских ијекавских говора одликује се

неким веома значајним особинама. Синтакса падежних облика ту за

узима посебно мјесто.

а) Словенски генитив је чешћи од акузатива: није муга да ддгађа

војске.

Генитив с приједлогом код може да означава завршетак кретања:

днда су дошли шуцкори код мбеа дуа. Међутим, ово значење чешће се

изражава обликом датива: доша ја доктуру.

б) Инструментал оруђа је доста чест: дплете прућом. Овај облик

се јавља и с приједлогом с: дзиђе с каменом.

Социјатив се употребљава с приједлогом с: дпишла е са ћићом,

али има и примјера за социјатив без приједлога с: дпишла мамбм. Ових

посљедњих примјера нема у источнокрајишким говорима.

12. Ови говори знају и за историјски инфинитив: дигну се гдре и

ићи тражити бвце. Знају такође за инфинитив с приједлогом за: имам

ја ливаде за кдсити.

13. Уз глаголе и изразе непотпуног значења врло често долази

инфинитив као допуна : ћела сам дитпћи њему, нико жив не мере ићи,

зна двај говорити; незгода ми се враћати, е ли кадар саћи у чаршију?
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Инфинитив се често употребљава уз глаголе кретања и то у функ

цији намјерне реченице: ка-ш јдпе доћи купити дрењине?

У функцији допуне глаголима и изразима непотпуног значења

напоредо с инфинитивом јавља се презент с везником да: није муга

да догађа војске. Презент с везником да у овој функцији далеко се рјеђе

употребљава од инфинитива.

14. У овим говорима перфекат се врло често безлично употреб

љава: дберало људе.

15. На крају, на основу свега досад реченог може се закључити да

се западнобосански ијекавски говори одликују многим архаичним црта

ма. Осим тога, због велике територије коју заузимају ови говори се,

некад мање а некад више, међу собом разликују. На тај начин су форми

ране двије основне групе: западни и југозападни говори, с једне, и

остали, с друге стране. Разлике између ове двије групе најчешће су

фонетског карактера. Тако у западним и југозападним говорима имамо

промјене аоx-а, оху уз м, н, њу нашим ријечима, затим једносложну

замјену дугог ђ, облике едан и есам, консонант s у царsa и десонориза

цију финалних консонаната. Наведене особине су у осталим западнобо

санским ијекавским говорима мање присутне или их, понекад, уопште

НfeMa.
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ТЕКСТОВИ

1.

Fдном љети отиша ја касно у дрва у Мисију. И закаснијо, богами

смркло ми се горе у Трешњику. Натоваријо ја Вранца и идем озгб. (А

то таман уне годне било кад је покојни Никола умрб). Ка-сам кроз гај

наш, а уно, знаш, буквићи и сте и сте стране, а и јест помрчина. Кишица

мало и вјетрића зерицу има, нако као унај ноћник. И ту кад уђе, ништа

се не види, као у врећу завезат. Нешто ја итну оком у грббље (није да

се боим), кат колики је гоћ грош, толико дугачко бјело на гробу и врти се.

О, богати! Уза ме одедном кинуше као мрави испот-коже, уза свега

мене. Ка-ти мрави прођоше, кат-прође то, унда се ништа више не боим.

Па се мислим шта е унб, богати.Па оћу ли отићи тамо да видим? Ма нећу.

Oћу. Ма идем. Сикира ми је у руци, па не боим се. Реко да ја видим шта е

тб. О, богами, ка-се ја загледа мало више, све ми наличније на исáна.

Као у бјелу да е и као да дише. О, шта е, сто ти богова! Е, поћи ја тамо.

Ето ушла нека слобода или је то већ прешла ме уна стра, ја не знам. А

ја, мој брате, полако тамо. Сикира ми у руци, те све ћу напријет. Те

ајде ближе, те што ближе прилазим, све наличније, и река би ето чоек

лежи у бјелу и готово. О, бога ти! Е, приша сам на едан-два метра. И

pèка би као да крупно дише. А ја овдуда не смијем прићи него пружијб

држалицу, мој брате. Ја мал, мал, мал, кад еднбм — шушну папир! Кад

уно била парола неђе доље на буквићу код гаја Матерића и вјетар је

отпара и дунијо нуђе и смута. И како вјетар зерицу попируе, само лилија

унбм паролбм и река би издалека: дише, дише и готово. И да то нијесам

отиша видити, нико ме убједити не би муга да ту нико није лежа по

нући на гробу.

2.

Да, мој Лујо. Некада прело, само на прело. Бијо сам мањи нек

—Славко. Не бити ја брес-прела, хеј! Сваку вече. Лежа доље, мој брате,

у унбј зградици. Шкрипе врата, а нjeсу ми дали ићи. А ја само клапни
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вратима, као да сам уша. Ес врага. Ја само клапнем ш-нsима па идем

у село.

Едном, мој брате, у кући Срдића на Часне покладе бити ридање.

Билб нешто цура, али ту су већином мумци, Ридати се, јадна ти мајка!

Засукало унај пешкир, поквасило га у води. Тући, брате. Убише. То

кад ошинеш, пуца ти длан. Е, играти се неке шале. Метли два стоца,

едан на други, а едан метли доље. Ја не знам ништа. Уни кои мене знају,

кажу: „Ајти, Перо, буди судија“. А друга су два свезали. Каже: „Ти

ћеш бити вижле једно, ти друго“. А ја волим бити судија него вижле.

Попну, мој брате, мене на два стоца. О, да. Већи ја од њи свију. И доведе

и као лугар. Свеза њи два као псе. Мени драго што су уни пси. Свеза

и око врата (не знам која два бијадоше). „Добар дан, господин-судија“.

„Добар дан“. Каже: доша неке тужити, али“ богати, каже, да оставим

ову вижлат ćђе ко-тебе па ћу доћи док предам тужбу. Би ли ја свеза

бђе вижлат?“ Реко: „Дела“. А ун свеза мени за нугу. Едно вижле за

едну нугу, друго за другу. Оде унамо. Мислим ја да ће ун доћи, кад

ун унамо, а ће ти: „У, Жућо, Лисо, Жућо!“, а Жућо и Лисо нанесоше,

а ја с уне столице, мој брате. Да се не освјести, па на рукама вакб, знаш,

позади, извукло би скроз у плећину. Али, брате, то ми је једна школа

била. Ја сам и унда насáдијб такб не зна се колико. Школа била добра,

али и мене коштало.

(Перо Грубор, 45 година, Трнинић Бријег, Дрвар).

3,

Бијо један чоек и има три синовца. Ун је бијо ајдук, велики ајдук.

А уноће да научи синовце да буду ајдуци као што и ун. Поведе најста

ријога. Поведе у шуму. А ун, ка-су зашли у дубоку шуму, каже: „Ајо,

стриче, лијепије брвана да кућу сасјецамо“. „Ај се врати. Ти нијеси

муј синовац“. Врати га кући. Узме унога јопе средњбга. И такб и средњи

река. „Нијеси ти муј синовац“, каже и врати га. А ун најмлађбга. Е

ундак пођу кроза шуму, па ајде, ајде. Ун каже: „Ајб, стриче, лијепије ра

жњића. Пећи бравче“. „Ха, ти си муј синовац. Ајмо даље кроза шуму“.

Ајде, ајде, путовали едан два сата, шумбм, вавје. Тревише еднога Тур

чина у шуми и гуни ун пет овнбва. Каже: „Са-ћа, стриче, украсти овок

еднок бвна“. „Одлази, како би ти укра?“ „Не бој се ти“, каже. А ун

изуе едан опанак свој па мало, мало, едну дваесметара па изуе и други. А

Турчин видијо едан опанак па прође, па нађе и други. „Идем се ја,

река Турчин, вратити по унај опанак“, па да нуси кући обадва. А овај

мали за бвна па у шуму, украде. И закољу га уни стриц тамо и одру и

натаку на ражањ. „Ајмо се сат страшити“, река стриц. Каже: „Ај ти,

стриче, прије“. Отиша стриц, вика овб, унб, свашта говориjб, а овај

ваје бијо код бвна, није утека, није га престрашијб. Каже: „Ајти, стриче.

Ја ћу тебе страшити“. А ун оде нуђеђе су унога бвна одерали па оста

унај дроп. Узме штап па удри по уноме дробу. „Ајој, нијесам ја него

стриц“, река мали. Стриц кукави утече, остави овна и бјежи у шуму.
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Кад доша мали тамо, нема стрица. А ун зва, зва и некако га нађе. Река

стриц: „Е нека знаш, бољи си ајдук од мене“.

4.

Бијо неки поп па тражиjб слугу па нађе некбга Циганина. Каже:

„Ајти мени у најам, служи ме“. Каже Циганин: „Мугу ја ићи, али ја нит

мугу јести масла ни скорупа, ни сира“. „Е добро, тај ми и треба“.

Попадија купила скоруп, нема скорупа никада. „Па шта е? Славна

слуга не ије, е попадија“, каже, „и уна, и ја не ијем а нема скорупа“. Кад

била служба нека у цркви, а Циганин увече дође па однесе унога скорупа

и све уне иконе, слике, намаже са скорупом а највише око светбга Петра

(као да су уни однијели, поели скоруп, да се не осети на Циганина).

Уша поп тамо кат: „Ви-де ко е муј скоруп поијо!“, каже, па штапом

табни на уну слику, па на уну, а највише светбк-Петра (ђе највише

поијб). Е, шта ће бити сат? Доша нарот, мој брате. Оде поп тамо а

Циганин све слике покупи па неђе надво избаци. Доша нарот, нема слика.

Ко ће то. Зови јопе слугу да тражи слике. А ун брже-боље унб отаре

све и такб објеси. Каже: „Ајде саде, попе. Ајде, ви“ћеш сат. Е тешко

сам и сјавијо у цркву, а највише сам се намучијо око светбк-Петра. Ти

си њега највише сова. Тешко уша у цркву“. И тако попундак доша и

слике биле лијепе и Циганин оста кот-попа даље јести скоруп.

(Ружа Дешић, 53 године, Трнинић Бријег, Дрвар).

3.

Лежб ја ко-тора, код оваца. Ја и један стари комшија. Оспавали

ми један сан такб, кат-поче помагати, чуе се, јауче. Ја се пробудијо

прије старбга па повика: „Дијете, шта-но јауче?“ Скочи и стари. Нотамо

ми нако ко е, шта е. Познадо ја. Позна ја цуру по гласу. О, реко, стари,

оно отимачина, богати. Отеше цуру“. „Па ку-ће ш-нsоме?“, бн каже.

Стари скочи па извади колац и упрти на раме. „Летмо!“ А ја

кажем: „Čеди, болан, ку-ћеш ти саде у нбћ? Шта ти знаш шта е

било. Море бити да е цура зафркавала, рекла па порекла“. И збиља, не

даднем ја старбм већ и бн леже. Оде вавјек јаук уза Стражбенцу.

Кат-ćутрeдaн каже нарот, прича: „Отело цуру“. И збиља, одали

су по Мањачи јефту дана и послије јефту дана довб је кући својој.

Бунијо се отац те цуре. Није бијо рат туј да е дадне. И најпослије су

се помирли. Ишо е отац као својбј ћери у поди тамо, у госте, измиријо

се са зетом и са пријатељем.

6.

Досад је било прело. Сваку вече (зими, сваке зиме) уоч свеца.

Долазили момци као цурам. Дођу, искупе се и-свију села околине бве.



Западнобосански ијекавски говори 315

Дођу у један џемат. Један пут, утубијо сам добро, дође двадсет момака

на прело вођека у комшилук у једну кућу. Почеше се козати. То е онб

капање. Скупе се рукавице и приглавци, метне се сопра па се на сопру

простре мутап. И онда узме један по динара ил динар па тресе у шака

вакб. Пита: „Ил ћеш број или круну?“ Ова странка, један кои је најстари

две друге странке каже: „Мој број“. А он подигне руке са динара, са

сóпре оздб, кад збиља број. Онда ова странка поткрива. И такб, добро

сам упамтијб то, у једнок комшије би пот слап у собе, а по-собом је

подрум бијо. Онда, почеше се момци с цурами ћерати. Један се пут

превали пот и два упадоше у подрум. Али срећом није то било дубоко.

Поможемо им и изиђоше некако оздб. Извлачили за руке горе у собу,

па наставимо јопе козање. И кожемо се тако. Ишћерали смо око четри

-пет стотина. И моја странка наткоже. Онда смо се наредли у бријање.

Која странка наткоже, ону другу ће бријати странку. И збиља ја опремим

једнок старбк. Узме ону таву и лопар, па ставбм ће натрати кога ће бри

јати, с оном гарбм. Лопар онда наоштри па окупи уш-чупу горе!

(Никола Вулин, 55 година, Лусићи, Бања Лука).

»;

/.

Нашб сам једанпут седомдесет воринти. То е коштало сад овије

новаца милијун и више. И увече ка-смо пошли, пита овицир, каже:

„Опипајте се. Били смо по-вбј шуми, да није ко што изгубијб2“ Кад неки

Тома Миздрак сикну ко и змија у працjéпу. Каже: „Ја сам изгубијб

паре“. А ја казб капетану. Вакб ману: „Атлагић, каже, амо. Какве су

паре биле?“ Кажем: „Седамдесет, седам десетица и пет више“. Показа

ја шајтбв. И узе петицу, брате, мени даде. И унда унај капетан кори

друге војнике: „Вите, каже, што е чоек. Жлицу едно другом украдете.

И мараму украде му. А види колико ун новца нашб и казуе за њи“. Ето

ти видиш! И ја да сам кашње рекб што напако, мени све вјерују.

(Симо Атлагић, 78 година, Бравско, Бос. Петровац).

8.

Нијесам ја имб парипчета па пошб у млин. Пашанац ми доша ис

—Колунића ту. Каже: „Јовица, даћу ти ја парипче, ајде у млин“. Поша

ја у млин, натоваријо на парипче, па до бјелајске цесте док сам доша,

девет пута претовара, брате мој. Иша ја и Стеван. Снијег бијо голем.

Ми натовари, а он пођи па пани. Ми га дигни, а бн пођи па пани. И од

бјелајске цесте до куће Бркљачеве носили на себи мечеве. И ја никако

нек осјећи парипу главу. А овај на ме: „Не, бок те .... платићеш парип

че“. А, моје прдачине што е било тадај, брате! Тадај сам се напатијб, у
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свој рођен дан нијесам ко онда. Оставијо сам кот-куће Бркљачеве и па
w\ ч“. - м * - * * • *

рипче и жито и све. От“ша у млин на другом парипчету и самлијо.

(Јовица Салапура, 59 година, Бјелај, Бос. Петровац)

9.

Бијо сам једноч гонијб краву на сајам. И дођем ја, стоим кот-краве.

Дође један мој пријатељ, стари чоек исто па ћемо разговарати. Пита

мене: „Како е?“ Реко: „Добро, брате. Како е горе код вас?“ Каже:

„Имб сам једнога сина и оженијб га. Ја као стари чоек немам жене и не

требам се ни женти. Имамо добру кућу зидану, штагаљ, четри краве,

два коња, осамдесет дулума првокласне земље“. Била е два мјесеца.

Каже: „Више нећу да радим туи“. „Ма зашто, дијете? Само у шталу

краве помузи и у кући буди. Неш копати курузе. Ми ћемо около све“.

Каже: „Никако. Ја оде. Ја крава мусти нећу, нити то треба више“.

И она ти лијепо у „Поуње“, у ту творнцу ... трикотажа та. Тамо направ

ла молбу и неки се тамо прими и оде. Ето како то данас бда.

(Душан Бабић, 61 година, Тавија, Бос. Костајница).

10.

Бијо клапчић један вакб мали, а дошб бек на конак. Вели: „Ајти

овог малићана жени“. „Нема ту шта женти“. Де ти њега ожени. lИма

ту дјевојка добра, она мора поћи за њега“. И така ми бога наћерати уну

дјевојку и за то дијете поћ.

А ложла се дрва, вакб била у кући, оне главиње. Вериге, канта

висила, лонац око ватре. Није то било шпарета ко данас. Мали увече

ćеде доље међу она дрва и заспе. Оду стари полећи, оде и она лећи.

Кад стари тамо отиду и полегу, она отвори полако врата и упрти њега и

однесе. Три годне га носила тако ис-тије главања, од ватре и тамо

ко-себе. И, вели, нарасло то људина, вели, брчине ваке. И дигла га,

каже, и лијеп живот проживили. То е мој ђет причо.

(Милан Тодић, 65 година, Матавази, Бос. Нови).

11.

Свирале су биле. Нусијб сам тамбурице, ено и данаске живе. Не

мугу добити ниђе жице. Муј син тамо у Београду. Зимус бијо вођекаре.

Ја њему диванијо: „Деде ми доби ту жицу, да дунесеш“. Каже: „Оћу,

оћу“. Čће ђавола. Заборави. Мада би ја тамо отша па дунијо ту своју

жицу.

(Симо Ћешић, 74 године, Зебе, Бос. Грахово).
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