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СА ДРЖАЈ

Рад и воје Младе новић: Говор шарпланинске жупе Гора

Асим Пецо: Консонантизам босанскохерцеговачких говора





РАДИВОЈЕ МЛАДЕНОВИЋ

ГОВОР ШАРПЛАНИНСКЕ ЖУПЕ ГОРА





Рад Говор шарпланинске жупе Гора представља делимично измењени

текст докторске дисертације Говор Призренске Горе, одбрањене на Филоло

шком факултету у Београду 15. јула 1997. године, пред комисијом коју су сачи

њавали професори: др Асим Пецо, др Радоје Симић и др Недељко Богдановић.

У прикупљању грађе за овај рад имао сам помоћ многих Горана, како мо

јих стрпљивих саговорника тако и оних који су ми помогли у избору аутен

тичних представника горанског говора. Највећу захвалност дугујем породици

Хаџи из Брода, породици Ибро из Глобочице, Гафуру Есе из Рестелице, Вехапу

Скендерију из Враништа, Харуну Хасанију из Баћке, Амеру Сејранију из Кр

стеца, Хамиду Исљамију из Рапче — без чије несебичне помоћи овај рад не би

имао овакав облик.

И сада се сећам пријатних дана у кућама гостољубивих Горана, разговора

са сточарима и косачима на зеленим падинама Шар-планине. Имена неких са

говорника налазе се у одељку са текстовима. На овом месту сећам се с најве

ћом захвалношћу Ватиме Хаџи и Асибе Мазникар из Брода, Рајме Ибро из Гло

бочице, Зељије Љико из Рестелице, Зекије Хасани из Баћке, Ајрије Шабани из

Орчуше, Васвије Зејбеки из села Мљике.

Захвалност дугујем члановима Комисије — проф. др Радоју Симићу и

проф. др Недељку Богдановићу, а посебно ментору академику Асиму Пеци, чи

ји су савети помогли у обликовању рада. Разговори са проф. др Слободаном Ре

метићем, добрим познаваоцем оближњих јужнометохијских говора, утицали су

на формирање неких погледа на дијалекатске прилике у Гори и око ње.

Посебну захвалност дугујем академику Павлу Ивићу, који је пажљиво

прочитао рад и чија су упутства била од великог значаја за коначно обликова

ње текста за штампу.
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СКРАЋЕНИЦЕ

1. Техничке скраћенице

а) За врсте речи:

им. ... именице, пред. ... предлози, прид. ... придеви, везн. ... везници, гл. ... глаголи, зам, ...

заменице, прил. ... прилози, бр. ... бројеви, узв. ... узвици.

б) За глаголске облике:

през. ... презент, фут. ... футур, аор. ... аорист, импф. ... имперфекат, перф. ... перфекат,

плускв. ... плусквамперфекат, пот. ... потенцијал, импр. ... императив, р. прид. ... радни глагол

ски придев, т. прид. ... трпни глаголски придев, г. прил. ... глаголски прилог садашњи.

в) За падеже:

Н... номинатив, Г... генитив, Д... датив, А ... акузатив, ОП., општи падеж, В... вока

тив, И ... инструментал, Л ... локатив.

г) О стало:

jд. ... једнина, мн. ... множина, м. р. ... мушки род, ж. р. ... женски род, с. р. ... средњи род,

л. ... лице, пад. ... падеж, V... вокал (у формулама), С ... консонант (у формулама), м. ... (у)ме

сто, стр. ... страна, т. ... тачка, в. ... види, в. т. ... види тачку, в. к. ... види карту, дем. ... демину

тив, хип, ... хипокористик, топ. ... топоним, ЗПМ ... западномакедонски говори, П-Т... призрен

ско-тимочки говори, П-Ј ... призренско-јужноморавски говори.

д) Скраћен и це насеља

у Србији:

Ба ... Баћка, Бр ... Брод, Вр ... Враниште, Гл. Глобочица, Ди ... Диканце, Др ... Драгаш,

ЗлПо ... Злопоток, Крс... Крстец (Г. и Д.), Кру... Крушево, Ку... Кукаљане, Ле ... Лештане, Љу...

Љубојшта, Мл ... Мљике, Ор. Орчуша, Рад ... Радеша, Рап ... Рапча, Ре... Рестељица.

у Албанији и Македонији:

Бo ... Борје, За ... Запот, Је ... Јеловјане, Ко ... Кошариште, НС ... Ново Село, Орг. Орго

ста, Оре ... Орешек, Па ... Пакиша, Цр. Црнољево, Ур. Уpвич, Ши ... Шиштевец,

2. Скраћенице часописа и публикација

АНФФ Анали Филолошког факултета у Београду, Београд

Балк Ваlсаnika, Годишњак Међуакадемијског координационог одбора за балканологију

савета академија наука и уметности СФРЈ и Балканолошког института, САНУ, Бео

град

БХДЗб Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник, Институт за језик и књижевност,

Сарајево
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ВГЛ

ГГ

ГЗборфС

ГЗС

Глас

ГЛЕИ

ГЛМКос

ГлСГД

ГНЧ

ГСКА

ГСкНД

ГЛССЛОВ

ГлСУД

ГСКФФ.

ГФФНС

ДШип

ЂАЛ

ЈП

ЗбВИ

ЗбВПП

ЗбГПТО

З6ЈК

ЗбПАП

ЗборЛ

ЗборфП

ЗбФ3Ф

ИсЧ

ЈФ

КИЈ

КМЗб

ЛИТЗб

МЈ

МФ

НИН

НЈ

Врањски гласник, Народни музеј у Врању, Врање

Глас Горе, Драгаш

Годишен зборник, Филозофски факултет на универзитет во Скопје. Историско-фило

лошки оддел, Скопје

Годишњак Задужбине Саре и Васе Стојановића, Београд

Глас Српске краљевске академије (закључно са свеском СLХХХVIII), Глас Српске

академије наука, Београд

Гласник етнографског института Српске академије наука, Етнографски институт

Српске академије наука, Београд

Гласник Музеја Косова и Метохије, Музеј Аутономне Косовско-метохијске области,

Приштина

Гласник Српског географског друштва, Српско географско друштво, Београд

Годишњица Николе Чупића, Задужбина Николе Чупића, Београд

Годишњак Српске краљевске академије, Београд

Гласник скопског научног друштва, Скопље

Гласнике Дружства србске словесности, Дружство србске словесности, Београд

Гласник Српског ученог друштва, Српско учено друштво, Београд

Годишњак скопског Филозофског факултета, Скопље

Годишњак Филозофског факултетау Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад

Dialektologjia shqiptare, Tirane

Gjurmime albanollogjike, Prishtinë

Јужни преглед. Часопис за науку и књижевност, Скопље

Зборник радова, Византолошки институт, Српска академија наука, Београд

Зборник радова, Виша педагошка школа у Призрену, Призрен

Говори призренско-тимочке области и суседних дијалеката (зборник радова са на

учног скупа, Нишка Бања 1992), Филозофски факултет у Нишу, Институт за српски

језик САНУ у Београду, Центар за научна истраживања САНУ и универзитета у Ни

шу, Ниш 1994.

Зборник за језик и књижевност, Друштво за српскохрватски/српски језик и књи

жевност СР Црне Горе,Титоград/Подгорица

Огледи и искуства — Зборник радова наставника Педагошке академије у Пироту,

Пирот

Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Матица српска, Нови Сад

Зборник Филозофског факултета у Приштини, Приштина

Зборник Филозофског факултета у Београду, Београд

Историјски часопис, Историјски институт Српске академије наука, Београд

Јужнословенски филолог, Институт за српскохрватски/српски језик САНУ, Београд

Књижевност и језик, Друштво за српскохрватски/српски језик и књижевност, Бео
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Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Filozofski fakultet, Zadar
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У В ОД

1. Прва верзија Говора шарпланинске жупе Гора замишљена је као маги

старски рад. На предлог проф. др Асима Пеце, ментора у изради магистарског

рада, грађа је остављена за докторску дисертацију, а за магистарски рад узета је

друга тема.

Ова верзија Говора шарпланинске жупе Гора знатно се разликује од оне

која је понуђена као магистарски рад — по обимности, али и по прилазу грађи.

У овом раду горански говор се посматра као део језичког континуума у области

коју чине западномакедонски, шарпланински и неки јужнометохијски говори,

области коју везује низ заједничких изоглоса (експираторни везани пенултим

ски или антепенултимски акценат, судбина старих група “tj, “kt”, “aj, aфрикате

ћ, ђ, личне заменицеја, он, она, оно, они, померања у глаголским групама итд.).

У објашњавању појединих језичких особина горанског говора, затим, полази се

од језичке интерференције словенског и несловенског, пре свега словенске

основице горанског говора и арумунског, турског и албанског утицаја.

Из верзије која се штампа изостављена су поглавља о деривационој мор

фологији, синтакси падежних облика и синтакси реченице, а нека значајнија

места из ових области поменута су у делу о морфологији облика и синтакси.

Поменута грађа, као и она из лексике и фразеологије, биће презентована у бу

дућим радовима.

2. Предмет овога рада је горански говор, и то говор оног дела Горе који се

налази у СР Југославији (в. т. 7). Говор горанских села у Албанији (в. т. 7) и го

вор Урвича и Јеловјана, насеља са делимично горанским становништвом у Ма

кедонији, није обухваћен овим истраживањем, а поједине црте из ових насеља

само су поменуте.

a) У увод у говори се о имену области, географском положају, станов

ништву, историји, досадашњим поменима о Гори и горанском говору.

б) Централи део рада представља о пи с горанског говора.

Прозодија је описана како на нивоу појединачних речи тако и у синтаг

матским спојевима. Посебна пажња посвећена је појавама у емфатичком исти

цању делова реченице.

Опис фонолошког система праћен је објашњењима судбине појединих

гласова и гласовних група.

Опис облика организован је тако што се грађа везује за поједине врсте речи.
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У поглављу о синтакси обрађена су само питања интересантна са дијале

катске тачке гледишта (положај енклитика, удвајање слободних падежа, син

такса глаголских облика).

в) За врш на разматрања садрже објашњења у вези са дијалекат

ском диференцијацијом унутар горанског говора, прати се однос горанског го

вора са оближњим говорима, саопштава се, затим, закључак о настанку горан

ског говора, балканизмима.

г) На крају наводе се дија лекат с к и те к с то в и из различитих

пунктова ГГ.

ИМЕ ОБЛАСТИ

3. Жупа Гора помиње се у српским средњовековним споменицима.

a) Најстарији поуздани српски средњовековни извор о Гори је повеља ма

настира Светих арханђела код Призрена, којом цар Душан 1348. године оснива

манастир и даје му многа села у посед. У Повељи су поменута и нека насеља

Горе, одређене су њихове међе и утврђене посебне и опште обавезе. Општа

обавеза Горана била је да чувају манастир и дају стражу око манастира и При

зрена, а назначене су и посебне обавезе неких села. Тако је одређено да Брођа

ни напасају црквене овце, и да су ослобођени плаћања траварине за коришћење

планинских пашњака, село Рапча је давало луч манастиру.

б) Постоји, додуше, и један препис Студеничке повеље којом Стефан Не

мања оснива манастир Студеницу и дарује јој властелинство у које могу спада

ти и нека села Горе. Пошто је Повеља до нас стигла „у веома касном препису и

свакако јако прерађена“, претпоставља се да је фалсификат.

Како сведоче поуздани извори (Стд-САХ, Стде-Лев) део студеничких по

седа био је у непосредном суседству са Гором.“ „И село Радеша, које и данас

постоји и лежи источно од Драгаша, имало је међу са неким делом студеничког

властелинства, вероватно баш негде око Драгаша (...) Студеница је имала и сво

је планине на северним обронцима Шаре. У околини Радешке планине и већ

споменутог села Радеше граничиле су се са планинама Душанове задужбине.“

в) Стефан Урош III Дечански, краљ Србије, 1326. даје село Пустомулчу

(данас опољско село Ренце) властелинству Призренске епископије и припаја га

Опољу. „И кеште прида коалевство ми селиште Поустомоулчоу да си ке насели

ц9кввв и да си ке приложи к wполвиоу, а мега моW до Хуисовоула Богородичина до

локве низ воњ до долоу оу келико 9 kКоY wполњском.“

1. И у сиXзи сел ћХ оY ц9ковнихв оY гоФћ. цио се находи компленица и поикиа жоупска да ко

дућнке а цио се овућита су жоупћ компленица или поикипа ц9ковнаХв лкуди. Да си ко такоже дуњаке. А

мега да стои како не суписана су Хрисовоул ћ (Стд-САХ, 282).

2 ЋССтШП, 311.

3 Село Пакиша граничи се са територијом хрисовуље Богородичине (Студеничке). Према

Опољу Радеша се граничи са Богородичиним хрисовуљом (Стд-САХ, 281).

4 ЋССтП, 316-317.

5 Ст.Де-Лев, 365.
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Иако се Гора непосредно не помиње у Повељи, припајање насеља Опољу

подразумева жупу из које је узето, а то, с обзиром на положај Пустомулче, мо

же бити само Гора.

г) У турском пореском попису из 1452/55. године“ помиње се Нахија Гора.

д) И. С. Јастребов ову област такође зове Гором.7

ђ) А. М. Селишчев“ и Павле Ивић“ област називају Призренском Гором.

е) У војном приручнику француског Министарства рата из 1916. године

саопштава се тачан положај шарпланинских жупа и етноконфесионални састав

ЊИХОВИХ СТаНОВНИКа:

„Сеlui de Gora est exclusivement peuple par des musulmans qui ne parlent que

le Serbe et vivent en hostilité constante avec les Albanais“10

ж) И у другим текстовима аутори ову шарпланинску жупу зову Гором.“

з) Горани област зову Гором.

4. Иако је у докторској дисертацији област називана Призренска Гора

због географске окренутости Призрену, у овој верзији та се шарпланинска жу

па зове Гором пошто највећи број аутора територију назива овим именом, а и

становници је тако зову, затим у географском одређењу постоји основно гео

графско својство — припадност шарском планинском масиву.

5. Становници Горе себе зову Горанима. У новије време у журналистици

и научној литератури у употреби је и назив Горанац.“ У самој Гори Горанец је

присутно само у говору млађих образованих Горана. У овом раду користи се

аутохтони назив Гoрaнин.

У међусобној комуникацији Горани себе зову још и нашинци а свој говор

нашински и нашенски.

Име краја и његових становника свесловенско је и прасловенско.13

Етници и ктетици:

Гóра: Горанин, Горанка, Горанче, Горани, Горанке; ктетик: горански и

горски.

Рапча: Раичанин, Рапчанка, Рапчанче, Рапчани, Рапчанке; ктетик: ра

бечки и рапчански.

6. ПедГПод, 63-64.

7ЈИПо, 134.

8. САМПол, 29, 74, 303 итд.

9 ИПСхД, 38, ИПИО 3, 216.

10 МГНот, 38 („Тако је Гора насељена искључиво муслиманима који не говоре друкчије

него српски и који су у константном непријатељству са Албанцима“).

11 КФФЈ, 7–19, КБГо, 99-103; ЛМГО, 233-339; ПМГСК, 48, итд.; ВБГГ, 45; ВБИслM, 5,

ЕЈуг, 491.

12. Уп. са ШЖГОС 1, 2, 3. Горанац је настало према Призренац.

13 СПЕРеч 1, 589-590, ЛМГО, 234.
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Крстец. Кршчанин и Крчанин, Кршчанка и Крчанка, Кршчанче и Крчанче,

Кршчани и Крчани, Кршчанке и Крчанке; ктетик: кршчански, крчански и кр

сiдечки.

Драгаш и Кракошта“: Драгашанин и Драгашлија, Драгашанка и Дра

гашлика, Драгашанче и Драгашличе, Драгашани и Драгашлије, Драгашанке и

Драгашлике; ктетик: драгашки и драгашлиски.

Кракоштанин, Кракоштанка, Кракоштанче, Кракоштани, Кракоштан

ке; ктетик: кракошки.

Љубошта и Љубојшта: Љубојштанин и Љубоштанин, Љубојштанка и

Љубоштанка, Љубојштанче и Љубоштанче, Љубојштани и Љубоштани, Љу

бојштанке и Љубоштанке; ктетик: љубојштански, љубоштански и љубошки.

Радеша: Радешанин, Радешанка, Радешанче, Радешани, Радешанке; кте

тик: радешки.

Кукаљане: Кукаљчанин, Кукаљчанка, Кукаљчанче, Кукаљчани, Кукаљчан

ке; ктетик: кукаљски и кукаљчански.

Мљике: Мљичанин, Мљичанка, Мљичанче, Мљичани, Мљичанке; ктетик:

мљички.

Враништа: Враништанин, Враништанка, Враништанче, Враништани,

Враништанке; ктетик: вранишки.

Oрчуша, Орчушанин, Орчушанка, Орчушанче, Орчушани, Орчушанке,

ктетик: брчушки.

Л'éштане: Лештанчaнин и Л'éштанин и Лештанец, Лештанчaнка и

Лештанка, Лештанче и Лештанчанче, Лештанчани и Лештани и Лештан

ци, Лештанчанке и Лештанке; ктетик: лештански и лешки.

Баћка: Баћкофчанин и Баћкојец, Баћкофчанка и Баћкофка, Баћкофчанче

и Баћкофче, Баћкофчани, Баћкофке, ктетик: баћкофски и баћкоски.

Глобочица: Глобочанин и Глобочичанин, Глобочанка и Глобочичанка,

Глобочанче и Глобочичанче, Глобочани и Глобочичани, Глобочанке и Глобочи

чанке; ктетик: глобочки и глобочичански и глобочечки.

Крушево: Крушевјанин и Крушијанин“, Крушевјанка и Крушијанка, Кру

шевјанче и Крушијанче, Крушевјани и Крушијани, Крушевјанке и Крушијанке,

ктетик: крушеечки.

Рестељица: Рестељичанин и Рестељчанин, Рестељичанка и Рестељчан

ка, Рестељичанче и Рестељчанче, Рестељичани и Рестељчани, Рестељичанке

и Рестељчанке; ктетик: рестељички.
-

14. Кракошта је друго име за Драгаш. Име је мотивисано узвиком крак крак, карактери

стичним за жабе, пошто су поред насеља баре.

15 А. Џоговић наводи и Крушевланин (ЏАОГ, 104), облик који у мом материјалу није по

тврђен.
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Злипоток и Злопоток: Злипотбчанин и Злитбчанин, Злитоточанка и

Злитбчанка, Злипотбчанче и Злитбчанче, Злипотбчани и Злитбнани, Злипо

тбчанке и Злитбчанке; ктетик: Злипоточки и злипочки.

Диканце: Диканчанин, Диканчанка, Диканчанче, Диканчани, Диканчанке,

ктетик: диканечки.

Брот: Брбјанин и Брб}анин, Бројанка и Брођанка, Брбјанче и Брбјанче,

Бројани и Брбђани, Бројанке и Брођанке; ктетик: брбцки и бројански.

Становник нижих села: Долошштанин и Долојштанин и Долбштанин,

Долошштанка и Долбјштанка и Долбитанка, Долошштанче и Долојштанче и

Долбитанче, Долоиштани и Долбјштани и Долбштани, Долоиштанке и До

лојштанке и Долбитанке; ктетик: долошштански, долбјштански и долбштан

ск14.

Становник виших села: Гороиштанин и Горбитанин, Гoрoиштанка и

Горбитанка, Гороиштанче и Горбитанче, Гороиштани и Горбитани, Гoрoи

штанке и Горбитанке; ктетик: гороиштански и горбитански.

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ГОРЕ

6. Гора се налази на крајњем југозападу Србије, јужно од Призрена, на па

динама Шар-планине, на тромеђи СР Југославије, Р Македоније (Полог) и Р

Албаније (област Љума), између Тетовске и Призренско-метохијске котлине (в.

к. 1, 2). „Границе су ове жупе, од северозапада: кланац планине Коритник, који

раздељује Гору од Љуме, од југозапада: огранци брда Галић у правцу к плани

ни Кораб, од југоистока: Кланац Шар-планине, која заклања Гору од Рјеке, жу

пе у Дибри (...), од истока опољско село Планик, од североистока: села истог

Опоља: Шајновача и Брезна.“18

Рељеф Горе, као и других шарпланинских жупа, изразито је брдско-пла

нински. У Шар-планину са северне стране усекле су се дубоке речне долине које

су у непосредној вези са планинским корутинама унутар којих су се формирале

шарпланинске жупе. Гора се простире у правцу југ — север са усеченим речним

долинама, пре свега долином Бродске и Рестеличке реке које, уливајући се у

Плавску реку, представљају природну везу Горе са доњим током Белог Дpима.

Са југоисточне стране Гора је ограничена највишим шарским врховима, с

висином између 2.322 и 2.623 метра, са северозапада Коритником (2.394 м), од

Призрена је одвојена ниским побрђем Цвилена.17

Према географском положају насеља у Гори, Горани их деле:

а) Нижа села: Довњoceфске села, Долбишта, Долојшта, Долошта, Жупа,

б) Виша, планинска села: Горњосефске села, Горбишта, Гoрoшта.

16 JИПО, 134.

17 ЛМГО, 233.
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7. Гора обухвата површину од 385,6 км2, али у целини не припада СР Ју

гославији (в. к. 2).

Непосредно после Балканског рата, 1913, формиран је Горски срез са се

диштем у Враништу, у саставу Призренског округа. У састав Горског среза

ушла су сва горанска насеља. 1925. године, када је утврђена државна граница

између Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Краљевине Албаније, Гора је

подељена у два дела, мада то не оправдавају ни географски, ни језички, ни ет

нички разлози. У састав КСХС ушла су следећа горанска села: Драгаш, Љубој

шта, Кукаљане, Радеша, Љештане, Мљике, Диканце, Враништа, Орчуша, Гло

бочица, Крушево, Злопоток, Рестељица, Брод, Баћка, Рапча, Крстец (Горњи и

Довњи). Са јужне стране Шар-планине, у Македонији, у Полoгу, налазе се Ур

вич и Јеловјане, села са делимично горанским становништвом (в. т. 20).

У Албанији су горанска насеља: Пакиша, Запот, Кошариште, Оргоста,

Црнољево, Борје, Орешек, Шиштевец. Из Новог Села је у новије време горан

ско становништво исељено, па сада у њему углавном живе Албанци. У осталим

селима је аутохтоно словенско становништво сачувано“, мада је, због непо

18 Подаци се наводе према казивању Горана из горанских села у Албанији са којима сам

разговарао у Драгашу и Призрену.
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вољних историјских околности, уочљива етнокултурна и језичка асимилација

према Албанцима.

По подацима И. С. Јастребова!“ крајем ХIХ века у опољским граничним

селима — Шајновцу и Плајнику, становници су говорили горански, а Горани из

Осталог дела Горе имали су са њима женидбене односе. Сада су ова села алба

низована, па се у раду неће сматрати делом Горе.

Гора је некада обухватала већу територију него сада. На ово упућује КР

1452/55. за Нахију Гора. По том попису Гора има 30 насеља са типичним срп

ским именословом (в. т. 25). У турско време, рубна села, пре свега она која не

припадају црквеним метохијама“, албанизована су: Љомја, Топољани, Зрзе,

Пустомулча (сада Ренце), Бучје, Соколовац (сада Шаиновац).

8. Облици имена неких села у Гори у различитим историјским докумен

тима подударни су са данашњим, у некима се разликују. Разлике су последица

промене дијалекатског система условљеног језичким и историјским промена

ма, али и писарским прилагођавањима.

a) У Душановој хрисовуљи (Стд-САХ, стр. 282) ogчкуша, у КР 1452/55 у

Нахији Гора Орчушта (ПeMДПод, 64). Сада — брчуша,

б) Садашње село Шиштевец у Душан Хиландару (НоĆЗСпом, 434)

сиштевкц; у КР 1452/55. Шиштевњц или Шиштевица (ПeMДПод, 40).

в) Садашње село Љештане у Стд-САХ л'kШтани (стр. 281). У КР 1452/55.

Лештан (ПeMДПод, 31).

г) Према садашњем имену Црнољево, у Душан Хиландару (НосЗСпо, 434)

светогорско село Црнšљево, у КР 1452/55. Црнаљево или сл. (ПeMДПод, 46).

У ПeMДПод наводе се имена горанских села у Албанији преобликована

према албанском изговору, иако су аутохтона горанска имена сачувана у гово

ру Горана ових села. М. Пешикан тако наводи Цернаљев (стр. 46), Кошаришт

(стр. 29; аутохтоно Кошариште), Пакиш (стр. 34, аутохтоно Пакиша).

д) Садашње село Запот у Стд-САХ у међама села Пакише гласи

запогани (стр. 281); у КР 1452/55. Запот или Запод (ПeMДПод, 27).

ђ) Дводелно светоарханђелако село (ова куствца, Стд-САХ, 281), сада

Горњи и Довњи Крстец. У КР 1452/55, неочекивано Крстас (ПeMДПод, 29).

е) Данашња Рашча, која се у истом облику јавља и у Стд-САХ (стр. 281),

у СтдеХил (стр. 25) потврђена је као воавча. У КР 1452/55. Рабча (ПeMДПод,

37). Није јасно да ли је иницијално в-у имену писарска грешка и да ли облик

Рапча одражава упрошћену иницијалну групу вр-, или се наслања на корен

раб- (в. т. 401).

19ЈИССер, 96.

20 Светоарханђелска метохија обухвата део горанских села: Рапча, оба Крстеца са засеоци

ма, Пакиша, Кошариште, Бучје, Радеша, са засеоком Радешицом; село Брод и други Брод, са засе

оком Грмљани (Стд-САХ, 280-282); Светогорски (хиландарски) поседи. Шиштевец, Црнољево

(НоĆЗСпом, 434); Заплужје и Пустомулча (пре припајања Опољу) припадали су властелинству

Призренске епархије (Стде-Лев, 362-363, 365).
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ж) Садашње село 3липоток, Злопоток, јавља се као Злопоток у КР

1452/55 (ПeMДПод, 27). У СТД-САХ помиње се река Дли ПотокЋ (стр. 282).

з) Садашње село Љубоишта у КР 1452/55. гласи Љубовић (ПeMДПод, 63).

и) Садашње село Диканце, које је у Стд-САХ поменуто као дуоуги в9оде с

попови дикановикни (стр. 281-282), у КР 1452/55. јавља се као Диканица или сл.

(ПeMДПод, 64).

9. Гoрaнска насеља смештена су на вишим теренима западног подгорја

Шар-планине. Најнижа села су на надморској висини нешто нижој од 1.000 м

(Ор, Рап, Мл, Вр). Остала су изнад ове висине: између 1.100 и 1.200 м (Љу, Ди,

Ку, Кру, Крс), између 1.200 и 1.300 м (Ба и Гл), између 1.300 и 1.400 (Рад, Ле,

ЗлПо, Бр). Највише насеље је Ре на 1430 м.21

Насеља су, углавном, збијеног типа, а у њима се уочавају целине за себе

— махале. Овакав тип насеља условљен је географским околностима, али и по

требом заштите од разбојника. У насељима обично постоји средишњи део села

(„стрéдало“), у коме су чесма, џамија, продавница. Према овом делу села воде

уске и кривудаве уличице. Иако старих традиционалних кућа које описује М.

Лутовац” у Гори скоро и нема, оваква структура села је остала.“

10. Планински карактер Шарпланинске области „колико год представљао

географску баријеру процесима културногеографског прожимања и изједнача

вања, толико није био сметња вековним кретањима предузимљивих сточара —

старобалканских Влаха, Срба, македонских Словена, Арбанаса и Јурука, који

прате простране зоне планинских пашњака и сезонски се премештају са стади

ма на великим растојањима.“

С обзиром на микрорегионални положај у централнобалканском подручју

између Метохије, Косова, горњег (полошког) и централног (скопског) Повар

дарја, Шарпланинска област, и Гора као њен део, у етнографском и етнокултур

ном смислу у непосредној је вези са етничким групама и етнографским проце

сима који су се дешавали у њеном окружењу.“

11. И поред знатних висина, великог пространства и разуђености,

Шар-планина је проходна у готово свим правцима. Преко бројних планинских

превоја водили су каравански путеви између Полога и Горе према Опољу и Ме

тохији. Ови превоји, који се најчешће јављају на развођима планинских река,

од посебног су значаја за успостављање комуникативних веза између поједи

них предела. Знатно је више превоја на јужном делу Шар-планине на простору

од Караниколице до Радике. Поред Бродског седла на Ђинибегу, Косовића и

Ђуле, због свог ранијег саобраћајног значаја, посебно се издваја превој Враца,

и то између Тихе воде, притоке Маздраче у Македонији, и Шерупске реке, јед

21. ПИвПТМ, 321-322.

22 ЛМГО, 266-268.

23. Детаљан опис насеља — положај, величина, махалске поделе у ПИвПТМ, 320-346.

24 РМГeЕтГе, 11.

25 Bише о етничким и етнографским процесима в, у РМЕтРеĐт, 11.
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не од саставница Бродске реке у Гори. Управо је преко овог превоја у прошло

сти вршена главна комуникација са западномакедонским залеђем.“

Везе Горе са Метохијом, и Призреном као значајним трговачким и адми

нистративним центром, погодне су пошто је Гора одвојена од ове области ни

ским побрђем Цвилена, а и пут је проходан највећим делом године.

Иако је Гора — према правцу Белог Дpима — упућена на Албанију, овај

правац је без значаја за Гору, пошто ову жупу од Албаније одвајају високе пла

нине и клисуре.

Гора и Опоље су две жупе без јасне природне границе. Обе леже између

планинских била Шар-планине, Кораба и Коритника у сливу Плавске реке,

притоке Љуме, односно Дрима, па су ове жупе упућене ка доњем сливу Белог

Дрима. Рана исламизација и албанизација Опоља, а опстанак словенског живља

у граничним западномакедонским областима (в. т. 26), упутили су Горане на

западномакедонско залеђе. Кретање, затим, западномакедонског становништва

са југа ка Гори због богатих пашњака, непосредно је утицало на формирање ГГ.

12. Шарпланинска пашњачка област највећа је на Балканском полуострву,

једна је од најизразитијих у Европи. Највећих је ширина и посебно богата тра

вом и водом на крајњем југозападу, на подручју Горе.27 Захваљујући томе Ша

ра је од најстаријих времена била планина развијеног сточарства уз присуство

различитих народа, а Шарпланинска област била густо насељена од средњег

века до данас.28

Гора је, због богатих пашњака, могла примити много већи број оваца него

што их је она имала, па је то разлог бројног усељавања из оближњих македон

ских области у ХV и ХVI веку, када је за 140 година становништво Горе пето

струко увећано (в. т. 18), и када је могло доћи до појачаног утицаја из македон

ског правца на шарпланинске и метохијске говоре кроз знатнији прилив ста

новништва из македонских предела“, али и до присутности влашког, арбана

шког и јуручког етничког елемента.

13. Без довољно обрадивих површина, становништво Горе се од давнина

оријентисало на сточарство. У прошлости су код сточара Шаре била уобичаје

на кретања не само преко гребена ове планине него и знатно даље. У време су

шних година сточари тетовске подгорине су током лета користили пашњаке у

Гори, а у зимским месецима су Горани терали стада до Овчепољске котлине и

Солунског поља39, па су зимовишта била растурена по многим областима онда

шње Турске — од Метохије и Мораве до Мале Азије, а најчешћа зимовишта су

била у околини Дојрана, Велеса, Ларисе, Солуна.“ Ова кретања нису имала са

26 О географским предусловима за комуникацију Горе са околним областима в. НСГран,

18–19, 21. -

27 ЛМГО, 235-237; НСГран, 20–21.

28 лмго, 238-239.

29 ПeMПод, 94.

30 HCГран, 20-21; ЛМГО, 243.

31 лмго, 243.
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мо економски него и културни значај. Иако географски услови са затвореним

путевима у зимском периоду утичу на изолованост Горе, мешање људи омогу

ћавала је сточарска привреда која је увек подразумевала већу покретљивост

становника.

ПРИВРЕДНИ ЖИВОТ

14. Захваљујући природним условима, основно занимање Горана у про

шлости било је сточарство, посебно у вишим селима. У средњем веку сточар

ство је било развијено, а са доласком Турака оно је добило још већу важност.

„Разлога за то било је више. Ту је, најпре, стимулативна турска пореска поли

тика, па растуће потребе европског тржишта за вуном, а турског за месом и,

при свему томе, у порасту је и несигурност у царству, посебно у планинским

крајевима, па земљорадници стално узмичу пред сточарима.“? Све до среди

не XIX века Горани се са стадима крећу слободно — пошто су већим делом

прешли на ислам — на великим просторима јужно од Горе, стижући са стади

ма до Солуна. У другој половини XIX века, међутим, почиње опадање сточар

ства, пошто је у турској царевини у то време дошло до анархије, па Арбанаси

из оближње области Љума отимају стада,33 У Гори је и сада живо памћење о

овом времену.

Средином ХIХ в., саопштава Пантелија Срећковић, „у Броду, Рестелици и

т.д. највише се занимају стоком, и често један човјек има 5.000 — 10.000 ова

ца.“ После 1912. године, повлачењем нових граничних линија, горански сто

чари су остали без зимовника према Солуну, Тракији и Анадолији, па је сто

чарство почело да опада.
|- -

Данашње сточарство је ситно, и стада се крећу само у оквиру локалних

пасишта. У вишим селима, посебно у Ре, пашњаци су пространији, па је и више

ОВаIЦа.

15. Како наводи М. Лутовац „једна од таквих области, у којој су доскора

били заступљени ковачки и пушкарски занати, јесте Гора. У њој су села

Баћка, Враниште, Рапча и Крушево била главна средишта те радиности (...) По

казивању Бајрама Мурсела, стогодишњака из Лештана, преци данашњег ста

новништва овога села бавили су се у прошлости ковачким занатом.“35 У поме

нутим селима пушкарство је било развијено још средином ХIХ века, а у Рапчи

пушкарски занат био је присутан до почетка Другог светског рата.36

16. У Крстецу, Горњем и Довњем, до пре тридесетак година, због близине

борових шума, било је живо дрводељство. И сада у овим селима има разног

посуђа од дрвета.

32 СРаКМ, 80.

33 ЛМГО, 244, ЦЈОсн 3, 1096.

34 СПаСПa, 69-70.

35 ЛМГО, 249, в. и ЛМПpГ, 103.

36 лмго, 250.
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17. Становништво Горе, као и становништво суседне Сретечке жупе,

склоно је печалбарењу пошто су природно-географски услови неповољни, па

су, отуд, после опадања планинског сточарства, Горани постали врло покре

тљиви. Сада се већина Горана бави посластичарским занатом. Ово занимање

је новије у горанској традицији, а подстакнуто је контактом са оријенталним

слаткарством. У прошлости „било их је у Русији, Средњој Европи, Малој Азији

и Египту. Кад је један пронашао пут у зараду, за њим су ишли други из истог

села.“37

Већ средином ХIХ в., како сведочи Пантелија Срећковић, „има овдје у

Биограду много Злипотoчана а и из других ових села“ и обично су бозаџи

je.“39

До пре двадестак година, по казивању Горана, у печалбу су ишли сами

мушкарци, а зарађени новац слали породици која је остајала у Гори. Ретки су

били случајеви да је читава породица одлазила из краја. У новије време, међу

тим, у печалбу одлазе, све чешће, читаве породице, а у Гору се враћају после

пензије или у време годишњих одмора. У Гори, отуд, има много нових кућа ко

је су највећим делом године празне. Има случајева да су Горани, чији су се пре

ци иселили у Турску првих деценија ХХ века, саградили куће у Гори, у које до

лазе у време летњих месеци.

СТАНОВНИШТВО

18. По истраживању М. Лутовца из средине ХХ века, горанско становни

штво је у огромној већини староседелачко“: „Од 208 poдова и 2.200 домова,

колико их има у Гори, на староседеоце долази 184 рода и 1.855 домова, а на до

сељенике 22 рода и 358 домова (...) Неколико родова који својим презименима

подсећају на Цинцаре — Влахе (Зиза — Зизинци, Ренда, Бајмаковци, Мандаков

ци и др.), вероватно су давно досељени као сточари и претопили су се у Горане.

На то упућују Дутевци у Драгашу, који су досељени из Крушева у Македонији.

(...) Ваља овде напоменути да се у народу за неке родове говори да су циган

ског и другог порекла. То не мора бити тачно, јер становници често дају надим

ке по боји коже или по ковачком занимању а још чешће бркају појмове Цинца

рин и Циганин.“

Структура досељеног становништва је следећа“:

37 ЛМГО, 253.

38 Из претходног текста је јасно да П. Срећковић мисли на Радешане, Брођане, Кршчане,

Рапчане, Пакишане.

39 СПаСПа, 68, нап. 1.

40. Истраживање је обављено у делу Горе који се налази у Србији.

41 ЛМГО, 272-274.

42 Исто, 273.
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Родова Домова

Досељеници непознатог порекла 2 39

Хас, Подримље 7 202

Околина Тетова 3 32

Крушево (Македонија) | 11

Кичево (Македонија) 1 12

Љума 4 38

Албанија (уопште) 4 41

„Већина досељеничких родова дошла је у Гору крајем 18. и почетком 19.

века.“43

Подаци из турских извора ХV и ХVI в. упућују на знатно усељавање у Го

pу у том раздобљу. Поређењем броја пописаних кућа у КР 1452/55,44 и попи

сом из 1591. године“ уочава се петоструко увећање становништва Горе. Ова

кав прираштај претпоставља усељавање из околних територија — из Опоља

(неисламизовано православно становништво могло се померати ка православ

ној Гори), али главнину присељеника могли су чинити, с обзиром на богате па

шњаке у Гори, становници из сточарских области западне Македоније.“ На

кретање становништва с југа упућује и поређење именослова Горе из КР

1452/55. са садашњим (в. т. 25).

Дијалекатска микродиференцијација (в. т. 1103—1117) указује на усељава

ње из околних ЗПМ области.

19. До јуна 1999. године у делу Горе у Србији живело је око 17.000 ста

новника.“7 Изван Горе, највећим делом у Србији, пре свега у Београду, живело

је око 12.000 Горана.48 У осам горанских села у Албанији живи око 12.000 ду

ша.“ Без становништва Урвича и Јеловјана, које је делимично горанско, укуп

на популација ове етнокултурне групе износи око 41.000.50

После јуна 1999. године, након завршеног бомбардовања НАТО-а СР Ју

гославије, етничка и језичка слика Косова и Метохије знатно је измењена, по

што је словенско становништво изгнано највећим делом. Према подацима Ваи

та Ибра, председника Етничке заједнице Горанаца, из Горе се део житеља исе

лио, а у самој Гори, у априлу 2001. године, било је око 11.000 Горана.

43 ЛМГО, 274.

44. ПeMДПод, 63-64, 81 итд..

45 ПСАЛСт, 828.

46 „Поменуто петоструко увећавање пописаног становништва Горе од ХV до ХVI в. могло

би значити и да је било доста присељавања са југа“ (ПeMД Под, 88).

47 РМГеĐтГе, 13–14.

48 ХХМигC, 158. Детаљније о новијим миграцијама Горана в. у ХХМигC, 149-166.

49 Исто, 149.

50 О становништву Горе у последњих стотинак година в. РМАЕГОС, 30—44.
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ИСЕЉАВАЊЕ

20. Из Горе у прошлости није било знатнијег исељавања све док није поре

мећена равнотежа између летњих пашњака у Гори и зимовишта у Повaрдарју.

У Уpвич и Јеловјане, села са јужне стране Шар-планине, крајем ХVIII ве

ка — из Рестелице, Борја, Брода, Крушева, Лештана — у опустела села населило

се горанско становништво.“ У Горњој Реци, такође, има усељеника из Горе.“?

Исељавања су се кретала и према Призрену, Сиринићу, према Тетову и поло

шким селима Доње Палчиште, Теарце.“

У селима северне Македоније Ј. Трифуноски је пронашао православне

пресељенике из Горе, чији су се преци доселили крајем ХVIII и у ХIX веку из

бегавши примање ислама.“

Становништво се знатно проредило између 1912. и 1919. године. После

ослобођења ових крајева од Турака 1912, део Горана иселио се у Турску. У вре

ме Првог светског рата Гора је била под аустријском окупацијом, Призрен и Те

тово, места из којих су Горани добијали жито, под бугарском. Пошто су Бугари

забранили извоз жита, а 1915. и 1916. биле неродне године, велики број Горана

умро је од глади, а многи су отишли у суседне области у потрази за храном.“

21. Број домова у Гори (део у Србији)36

1856. 1948. 1961. 1971. 1981. 1991.

Брод 500 397 326 288 285 331

Баћка 56 46 52 51 63 54

Враништа 60 127 142 161 180 145

Диканце
|- 61 67 66 55 66

Кукаљане - 94 85 97 120 81

Мљике 48 74 91 99 104 75

Орчуша - 75 81 80 69 56

Драгаш 3() 83 143 153 221 244

Д. и Г. Крстец 73 85 84 97 122 148

Љештане 55 90 95 11() 121 108

Љубојшта 44 54 60 76 108 164

Радеша 50 105 116 143 181 193

Рапча 170 141 156 186 258 299

Глобочица 83 125 133 146 161 178

Зљипоток 21() 95 84 1()6 105 113

Крушево 118 47 58 84 107 121

РестеЉИЦа 350 257 289 396 498 651

У к у пно 1847° 1956 2062 2339 2758 3027

51. ТЈУЈ, 413.

52 НиFШАр, 119.

53 ТЈУЈ, 413; ЛМГО, 275.

54 ТЈКос, 173—180.

55 Према сведочењу самих Горана: в. о овоме и у РМАЕГОС, 24-25.

56 Подаци за табеле о броју домова и броју становника преузети су из: PeMКСХС, 148;

АдТПp, 43-44; ЛМГО, 279-280.

57 Укупан број домова у Гори за ову годину не одражава стварно стање због недостатка

података за поједина Насеља.
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Број становника

1913. 1948. 1961. 1971. 1981. 1991.

Брод 2624 2248 | 604 1488 | 578 1588

Баћка 410 222 259 311 381 210

Враништа 634 755 815 884 924 726

Диканце 45() 3 ] 8 349 392 281 256

Кукаљане 506 543 482 605 777 629

МЉИКе 326 461 428 455 505 335

Орчуша 376 415 395 431 427 219

Драгаш 224 408 612. 694 1088 1008

Крстец (Г. и Д.) 637 465 475 562 798 832

Љештане 417 537 598 658 755 666

Љубојшта 316 344 384 541 692 794

PaДеша 457 753 837 884 1277 1215

Рапча (Г. и Д.) 711 889 885 1125 1647 1797

Глобочица 607 648 757 8.13 1012 957

Зљипоток 914 486 532 568 625 609

Крушево 405 281 377 513 646 710

Рестељица 2279 1393 1772 2.576 3473 4011

У к у пн о 12331 11166 13497 16886 16580 16562

О ПОРЕКЛУ И ЕТНИЧКОМ БИЋУ ГОРАНА

22. По једнима Горани су етнички Бугари, по другима Македонци, по тре

ћима Срби, а има и оних који их сматрају потомцима Богумила.

У одређивању припадности Бугарима или Македонцима узима се као је

дини критеријум говор који, истина, показује низ сличности с говором обли

жњих западномакедонских области.

А. М. Селишчев Горане сматра етничким Бугарима: „В близкоћ свизи с

населением кого-западного Полога и Дебрского краи (Гoрноћ Реки) находилиcБ

предки торбешећ призренскои Гори.“ На дијалекатској карти бугарског јези

ка у истој студији Горани су део бугарског језика и бугарског народа.

Б. Видоески, одређујући Горане као Македонце, наводи: „Една поголема

компактна група исламизирано македонско население со македонски мајчин ја

зик живее во областа Гора на српската и албанската територија.“

23. Крајем осамдесетих година у СР Македонији, пре свега кроз институ

ције Македонаца-муслимана, тврдило се да су Горани етнички Македонци, а да

је њихов говор најаутохтонији македонски говор. На овакав став Горани, који

су се настанили у Македонији, без већег одзива, прихватали су овакво одређе

ње. Изван Македоније, најчешће у дневној штампи, тврдили су да нису Маке

донци, да су Горани, а било је и мишљења да су српског порекла. У већини

ових иступа и нема много значајних аргумената па, осим оваквог помена, не за

служују детаљнији осврт.

58 САМПол, 129.

59 ВБИслM, 5.
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24. Бројни историјски извори упућују на то да су Горани у етничком сми

слу пре исламизације били Срби.

У Арханђелској повељи Стефана Душана из 1347—48. године (Стд-САХ),

али и другим српским споменицима ХГV в., непосредно или посредно, помињу

се: Рапча, оба Крстеца са засеоцима, Пакиша, Кошаришта, Радеша са засеоком

Радешицом, Лештани, Враниће (сада Враништа), Брод и Други Брод, Грмљани,

Крушево (река Крушевска), Орчуша, Глобочица, Запођани (сада Запот), село

Бучје, које је сада у Опољу, убројено је у горска села. У Стд-САХ горанска се

ла су етнички диференцирана као српска према влашким насељима и арбана

шким катунима.

Топонимија забележена у Стд-САХ, већим делом сачувана до данас, го

вори о континуитету горанског становништва, а топонимија је највећим делом

српска“, што сведочи о етничком бићу Горана средином XIV века.

И турски споменици упућују на српско порекло Горана, пошто је граница

српског и албанског именослова и етнојезичка српско-албанска граница“:

„Узорак имена из Горе у КР 1542/55 од посебног је значаја, како због про

стора о коме сведочи тако и због старине, јер представља део најстаријег сачува

ног турског пописа који је захватио и српске земље.“б2 У КР 1452/55. уочава се

српски именослов, а од албанских имена забележени су Ђин и Ђон по једном.63

25. М. Пешикан, поредећи имена у Гори са српским и македонским сло

венским узорцима у ХV в. закључује да у именослову Горе доминира изванред

но висок проценат имена од словенских основа, преко 80%. По овоме Гора је у

изразитом контрасту са македонским узорцима у којима је удео словенских име

на испод половине. Стање слично горанском из средине ХV века констатује се

тек на северу области Бранковића и даље по старој Рашкој, Хуму и Босни. И

зразиту подударност са македонским узорцима Гора показује у високој засту

пљености словенских основа Ста- (Стан- и модификације).“

Творбена прерада и експанзивност скраћених имена, што карактерише

македонски ономастикон XV века, нису значајније захватиле именослов Горе

онога времена.“ У ХV веку скраћена имена на -о у Гори ређа су од имена на -а

(4 на -о и 8 на -а), што упућује на везу горанског именослова са низијским де

лом Подримља у коме доминирају скраћена имена на -а.89

Садашњи именослов Горе, међутим, указује на то да су се у каснијим ве

ковима са оближњих македонских територија ширила скраћена мушка имена

на -о и -е, тако да сада у Гори доминирају двосложна имена на -о, а хипокори

60 ПeMПрг

61 ПeMДПод, 2

62. Исто, 74.

63 Исто, 99.

64 ПeMДПод, 75.

65 Исто, 75–76.

66 Исто, 79.
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стици и пејоративи на -е, -ље (в. т. 512-513), што упућује на уједначавање са

македонским моделом, који је ојачан бројним усељеницима са југа после сре

дине ХV века (в. т. 18).

Промена творбеног модела двoсложних мушких имена и продуктивност

имена на -е и -че могла је бити потпомогнута и из влашких средина, на шта

упућује продуктивност имена на -е (Добре, Живе) у доњем Подримљу, и имена

на -че (Бојче, Рајче) у влашким селима источно од Призрена.“7

Најчешћа имена у Гори ХV века су: Богдан, Бојко, Радослав, Рајко, До

брослав, Ђурђ, Новак, Радич.68

26. „По грађи из ХV века без албанских насеља су били на српској страни

Гора, а на македонској вилајети Горњи Дебар, Кичево, Тетово (са Пологом и

Гостиваром) и Скопље, док је предео Река (око речице Радике под Корабом)

имао мешовити живаљ.“ После исламизације и албанизације Опоља словен

ска Гора је упућена према Горњем Дебру, Полoгу, Гостивару и Тетову, словен

ским хришћанским областима, па је и сам словенски карактер Горе опстао за

хваљујући овим оближњим ЗПМ територијама.

27. На етничко порекло Горана упућују бројне српске православне цркве

на територији Горе. Историја српског народа у средњем веку на територији Ко

сова и Метохије, па и Горе и суседних области у данашњој Македонији, у нај

ближој је вези са судбином цркве.

О српским православним црквама у Гори сведоче како српски извори из

ХIV в. тако и каснији записи, али и горанско колективно памћење. Тако се по

даци налазе у Светоарханђелској повељи Стефана Душана (Стд-САХ), И. С.

Јастребов у више записа лоцира и описује цркве у Гори (ЈИССер, ЛИПo), П. Ко

стић наводи детаљан попис (КПЖПр). Од новијих аутора треба поменути М.

Лутовца (ЛМГО), М. Ивановића (ИМиKултБ). Најпотпунији попис је у Заду

жбинама Косова (ЗКос). А. Џоговић (ЏАОГ) у ономастичком материјалу из Го

ре наводи низ топонима који упућују на некадашње цркве.

У Поменику Коришком (ПКор, лист 66), који је настао у ХV веку, поми

њу се раба Петра и раб Пеја — село Радеша. У Поменику Косовском (ПКос,

лист. 39) из ХV в. уписано је: Помени Господи рабу своју... Јелачу, село Брод),

Јанеку и раба Кир(и)ка, Помени Господи раба Кирика, поред чијег имена је на

писано на маргини Рестелица.70. У Поменику манастира Св. Тројице код Му

шутишта, који се води од 1465. године, уписани су Срби приложници из више

горанских села: Враништа, Лештана, Орчуше, Радеше.7)

Међу неисламизованим Брођанима у ХIХ в. било је истакнутих духовних

лица. Познат је монах Никодим из породице Шотановића, који се закалуђерио

67 ПeMДПод, 71-72.

68 ПeMДПод, 74–75. В. и попис имена из Нахије Гора КР 1452/55 у ПeMДПод, 99.

69 ПeMДПод, 94.

70 Уп. са ИМиKултБ, 457, 476.

71. ЗKoc, 417, 469, 514, КПЖПр, 162-165.
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1854. и провео у манастирима Св. Марка више Корише и Св. Тројице више Му

шутишта педесет и једну годину. Умро је 1905.72

Гедеон Горанин, монах манастира Хиландар у Светој Гори, из бродске

породице Чучуљевић, прешао је 1859. године у цркву Св. Богородице крај Му

шутишта, где је и сахрањен.73 Монаси Јеротије и Гедеон Горанин „привредили

су тој цркви нешто имања и, помоћу сељана мушутишке парохије и прилозима

појединих Призренаца подигнута је у новије време једна нова зграда, у којој је

школа.“74

28. Цркве, цркви шта и други српско - православни

траг о ви у Гори

Рапча: У селу су биле две цркве — једна у Горњој Рапчи на месту Цркви

не, а друга посвећена Св. Петки у крају Маринцу. На темељима ове цркве у

Рапчи је подигнута џамија, И. С. Јастребов бележи да је изнад Рапче 1861. го

дине видео развалине мале цркве на којој је још било трагова фресака.

На њиви Црква, у западном делу села, по предању, био је православни

Храм.

Крстец: У Крстецу постоје темељи цркве Св. Пантелејмона. Друга црква

је била на брду Ђула. На месту Рудина, има трагова црквишта и православног

гробља (топ. Црквиште).

Драгаш: Недалеко од села, на месту Чукаре, има трагова цркве и гробља

око ње. Потес се зове Црква.

Љубојшта: По предању село је имало девет цркава, сваки заселак своју бо

гомољу, а сви су имали заједничку. Сада се могу видети остаци цркве на месту

Дáп. Становнике овога села, због бројних цркава, у осталој Гори зову Црквари.

У селу се налазе два потеса с именом Црква (у махалама Дриндовци и Је

драшофци). На овим местима су по предању биле цркве.

Кукаљане: У селу је топ. Црква.

Радеша: У Душановој Арханђелској повељи помињу се две цркве: Св.

Николе и Св. Илије.

У селу се мањи потес на коме је по предању била богомоља зове Црква.

Љештане: И. С. Јастребов помиње да је у селу 1861. видео разрушену цр

кву.

На месту Цркоф, ниже села, има трагова гробова, а по предању на том ме

сту била је црква. - …

Враништа: Црквишта: Будеви рит, Црквиште, Ђурова црква и Ма

pин-доф.

Орчуша: Црквиште.

72 ГВМан, 181.

73 КПЖПр, 150.

74 ГВМан, 181.
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Мљике: 1861. И. С. Јастребов затекао је темеље цркве. Северно од села, у

засеоку Ђурђојца постоје црквиште и православно гробље.

Диканце: У Душановој Арханђелској повељи помиње се поп Дикановић.

У ували Попове-рупе, источно од Диканца, има развалина цркве.

На месту Црквиште (пашњак на источном крају села), по предању, била

је црква.

Баћка: На данашњем месту Вакуф била је црква посвећена Св. Варвари.

Глобочица: Топ. Црква изнад села. На месту садашње џамије била је црква.

Мањи потес у селу зове се Црква.

Крушево: Недалеко од црквених развалина подигнута је џамија у делу

села који се зове Кућишћа.

Злопоток. На месту Збориште била је црква Преображења.

На ледини Цркоф, изнад села, била је по предању црква.

Брод: У селу су постојале три цркве: Св. Димитрија, Св. Пантелејмона и

Св. Николе. Изнад цркве Св. Николе је топ. Попоф грби. Крај цркве Св. Панте

лејмона сахрањена је 1865. Божана, последња хришћанка у Броду. Црква Св.

Николе одржала се све до 1861. године.

У северозападном делу села налази се потес и чесма на њему с именом

Дрквиче.

Рестељица: У југоисточном делу села, на месту Крстине, било је право

славно гробље и у њему црква Св. Варваре.

29. И сада у горанској традицији има трагова хришћанских обреда, иако

су они због преласка на ислам делимично промењени, што говори о новини

исламизације, посебно у Броду. По православном календару слави се Божић

(Божећ); за Бадњи дан (Бодњи дењ) вари се жито и воће, обележава се Богоја

вљење (Водице), када се у зору захвата вода из потока и река и њоме прскају

укућани, за Ђурђевдан већина Горана — без обзира на место живљења — дола

зи у Гору, време се и сада рачуна по православном календару: Ђурен, Ми

трofвд)ен, Благоец, Средзима (време св. Трифуна).

Ђурђевдан је највећи горански празник, „који у себи обједињује паганске

и хришћанске елементе. Једну од најважнијих улога у Ђурђевданском обичају

Горанаца заузима култ вегетације.“7°

„На Божић се кува кукуруз и дели комшијама. Храстовим гранчицама ују

тру на Божић ките врата на кући и економским зградама. Меси се божићни ко

лач у који се ставља метални новчић. Онај ко добије комад колача у коме је

новчић, сматра се да ће бити срећан целе године. На Божић се такође кува једна

врста култног јела, тзв. "пачке, од овчјих или говеђих ножица.“76

75 АДЕтид, 84, в. детаљан опис Ђурђевдана у АДЕтид, 84-86.

76 АДЕтид, 83. По сведочењу старијих Албанаца из опољских села Шаиновце и Бродосав

це, Божић се у овим местима обележавао на сличан начин по православном календару до Другог

светског рата.



5() Радивоје Младеновић

О Светом Трифуну (локални назив Бабин-дењ) младићи штаповима терају

зиму („Баба“) из села. У овом обичају крије се пагански супстрат.”

У горанској традицији присутан је св. Атанасије. „Овде треба нагласити

да се овај хришћански светац изразито везује за традицију балканских сточара

Влаха, који њиме обележавају средину зиме.“

У сахрањивању су Горани сачували неке хришћанске православне обича

је. У Броду се пали тамјан док је покојник у кући. Задушнице се дају четири пу

та у првој години од смрти покојника.

30. Најстарији запис о траговима хришћанске традиције у Гори наводи П.

Срећковић у књизи Синан-паша: „Сви дукађинци, а нарочито жупљани” пот

пуно су сачували своје обичаје српске и хришћанске.“ Наводи, затим, песму

певану уочи Божића у Гори (в. т. 73) и додаје: „Ову пјесму највише пјевају у

горама Шар-планине. Њу пјевају дјевојке. Овакве дјевојке српкиње, негледају

ћи на то, што су турске вјере скупљају се по кућама на Богојављење и кропе и

куће и људе чистом водом.“

31. Значајне податке о чувању предисламске традиције у Гори XIX века

дао је руски конзул у Призрену И. С. Јастребов.

„Не гледајући на то, што су Горани постали мухамеданци, држе се мно

гих српских обичаја. Осим тога што им жене певају песму уочи Божића, забе

лежену у књизи господина Срећковића (стр. 72), имају обичај ставити бадњак у

очи истог празника у неким кућама, н. пр. у селу Броду. И сад још међу њима

има вештијих од многих хришћана да кажу н. пр. кад се почињу ове године Пе

трови пости и кад се свршавају, кад је велик-ден те или друге године, кад је

овај или онај празник.“

„Учесталост назива Марин до, Маринац и придева марин“, уз микротопо

ниме као што су: Марин до у троуглу села Баћка-Диканце-Глобочица, Марин до

између села Млике-Враништа-Кукољане, Горњи и доњи Марин до у Мликама,

Марина млака под доњом махалом села Радеше, утрина Маринац код Кукољана,

Маринац, извор и чесма и део села са данашњом школом и џамијом на бившем

црквишту у Рапчи — упућују на могућност некада веома раширеног култа Бого

родице, Свете Деве Марије као источника живота — животодајућег извора и,

уопште, култа воде.“ Поменути микротопоними означавају места издашна тра

вом, влажна места, изворе, и део су култа воде у горанској традицији.“

77 АДЕтид, 84.

78 Исто, 84.

79 П. Срећковић Гору зове Жупом, а Горане Жупљанима.

80 СПаСПа, 72.

81. Исто, 73.

82 ЈИПо, 139.

83 ИМиKултБ, 454. У мом материјалу топ, гласе: Марин-доф Ба Вр Ку, Горњи Марин-доф,

Довњи Марин-доф Мл, Марина-млака Рад, Маринец Ку Рап. Уп. са: ЏАОГ, 58, 67, 81, 111, 133,

143, 151.

84. За воду многих извора у Гори верује се да односи болест када се болесник њоме умије

или окупа.
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32. О евентуалној присутности влашког етничког елемента“ сведоче не

ки топоними и трагови у антропонимији. Тако се јављају топоними Влашка Вр,

Влашки-поток Вр, Лашки-пут ЗлПо, Барбула Ре; у антропонимији родовска

имена типа Јанкулофци, Чучуљефци, Мандакофци, Ренда, Бајмакофци, нади

мак братства Зиза из Брода — Куцовласи.

Топоними Гура (извор источно од Гл), Гура (извор северно од ЗлПо, па

шњак око извора), Гур-маало (Крс, врело око кога је најстарија махала), Гурел

(Ре, извор и махала око извора)“ са значењем изворишта или насеља поред из

вора, упућују на раширени румунски топ. Gura*7 истога значења. Није искљу

чено, међутим, ни наслањање на албанско gиrr, са значењем извор, врело, како

претпоставља А. Џоговић.“

У српским средњовековним повељама има података о Власима сточари

ма. С обзиром на географски положај Горе и на начин живота, вероватан је

контакт словенског горанског становништва са Власима. „На планинским ру

бовима ове територије (Метохије) налазили су се трајно или периодично кату

ни сточара Влаха или Арбанаса (Албанаца). Власи су у повељама овог времена

главни сточарски елемент, па су и сточарске обавезе прописиване у виду „Зако

на Влахом“ (Закона за Влахе) у манастирским повељама.“ Појава топ. Вла

шка сведочи о присутности Влаха у Гори, али и о томе да се Горани разликују

од Влаха, пошто етнички маркиран топ, говори о свести о различитој етничкој

и језичкој припадности. Детаљна истраживања топонимије, антропонимије,

сточарске и пастирске терминологије, ботаникосемизама — дала би одговоре на

обим присутности у Гори Влаха и других етничких скупина.

33. Иако је Гора средином ХV в. насељена компактним српским становни

штвом (в. т. 26), иако су шарпланинске жупе са српске стране и граничне обла

сти са јужне стране Шар-планине насељене компактим словенским становни

штвом (в. т. 26), предео Река (око речице Радике под Корабом), у непосредном

суседству са Гором, имао је мешовити словенско-арбанашки живаљ, а између

ових области постоји географска комуникација. Не треба пренебрегнути антро

погеографску реалност да је, и поред присутности српско-словенског етничког

слоја „све до Скадарско-љешког приморја, било у области етничке амалгамиза

ције са арбанашким етностом (...) Према томе, шарпланинске жупе су — иако у

непосредном контакту са средишњим метохијско-призренско-косовским обла

стима најгушће концентрације српског живља и насеља — истовремено ипак би

ле на јужној ивици етнографског простирања српског народа, као и у непосред

ном западном суседству са крајевима латентних етногенетских процеса између

Срба и Арбанаса (Љума, долина Дрима и суседни крајеви).“ Ни Гора није била

85 лмго, 272-273.

86 Уп. са ЏАОГ, 86, 99, 127, 157.

87 ЈJТопР, 71-73, 408.

88 џаог, 86.

89 СРаĆКМ, 33.

90 РМГeЕтГе, 13.
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поштеђена арбанашке етничке експанзије. Тако су рубни делови Горе, који су

средином ХV в. српски (в. т. 7), албанизовани. Средишњи део Горе, после кон

фесионалне мимикрије испољене исламизацијом, остао је изван снажнијег ал

банског утицаја, што не значи да појединачних усељеника није било.

34. Са стадима су на пашњаке Горе стизали и Јуруци, који су појединачно

остајали, али се и брзо асимиловали, остављајући трагове у горанском антропо

лошком типу.9 Иза њих су остали етнички маркирани топонинми, и то око Ре:

Јурука (пашњак) и Јуручке грббишћа (омање гробље јужно од Ре).“

35. „Српска гробља из VII и VIII века су археолошки констатована и ис

питивана на обронцима Шаре, на Језерској планини, као и на српско-албанској

граници, у Врбници на обали Белог Дpима, односно источно и западно од Горе

и Опоља.“3 О евентуалном присуству словенског живља у овом периоду у Го

pи, међутим, не може се ништа поуздано рећи.

Време раног средњег века на овој територији тамно је, тако да се о ет

ничкој слици може просуђивати посредно, преко одређених историјских дога

ђаја, пошто писаних споменика о Гори пре ХIV века нема. „Присуство Словена

у раном средњем веку у овом делу Балканског полуострва (Косово и Метохија)

поуздано је посведочено археолошким налазима и именима места и предела,

која се од 11. века јављају у све већем броју. Нису, међутим, познате поједино

сти о распореду племена, организацији, о међусобним односима словенских

група и њиховим везама са староседеоцима и њиховим потомцима.“

36. Због политичких и историјских околности, пре свега исламизације,

дошло је до померања у свести о националној припадности. Горани себе сма

трају Словенима и Горанима, одређујући се локално, али и диференцирајући се

од истоверних Турака и Албанаца. Себе не сматрају ни Србима ни Македонци

ма, али инсистирају на словенском, ређе на српском или македонском пореклу.

У попису становништва из 1991. године преко половине становника Горе

изјаснило се за Горане, не као припаднике региона већ као чланове етничке

групе, а у приближно истој сразмери (54,8%) Горани су изјавили да им је ма

терњи језик горански или нашински, а мањи део (43,8%) српски сматра матер

њим језиком.9° Пошто државна статистика није предвидела горански етнички

модалитет, Горани су у обради података службено представљени као Муслима

ни у етнонационалном смислу са српским матерњим језиком.

Да би се етнос идентификовао, он се мора разликовати од других етноса зби

ром знакова и симбола којима се разграничава са суседним етничким групама.

„Најјачи идентитет чини сам горански језик — зову га „нашински“.“ Код Горана

91 ЛМГО, 281.

92. Уп. са ЏАОГ, 158.

93. ИМикултБ, 452-453. О присутности Срба на овом простору в. и: ЈВАрх, 27; ЈbЕтнГр,

22, 24.

94 СРаĆКМ, 22.

95 рмаегос, 28, 47.

96 АДЕтид, 81.
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је, такође, присутна и свест о заједничком етничком наслеђу по коме се горанска

етничка група „по свом културном и етнопсихичком ентитету битно разликује од

свих осталих муслиманских популација у земљама претходне Југославије.“

Мимикрија, као начин очувања етничког идентитета Горана, манифестује

се примањем ислама (в. т. 37-41), прихватањем одеће, а у новије време разли

читим етничким изјашњавањем. За Горане није суштинско административно,

већ горанско одређење.

37. Горани припадају посебној етнокултурној групи муслиманске конфе

сије у чијој је основи словенска православна популација која је била у дуготрај

ном контакту са балканским несловенским становништвом — Власима и Арба

насима, а после примања ислама, и са оријенталним утицајем. То има за после

дицу преплитање три слоја у горанском етничком бићу: словенски, старобал

кански и оријентални. На стварање горанског етнокултурног типа пресудно је

утицао и вишевековни сточарски начин живота са живим контактом са обли

жњим ЗПМ областима, шарпланинским жупама, јужном Метохијом. Ово су

околности које су утицале на то да Горани не сачувају сва обележја словенског

(српског) етничког континуитета, већ да се развију у посебну етничку групу ко

ја се одупрла албанизацији чувајући аутохтони словенски говор и многа кул

турна, па и православна обележја из предисламског периода.“

ИСЛАМИЗАЦИЈА

38. Становништво Горе је исламизовано.“

Исламизација словенског живља и стварање тампон зона између право

славних Срба и Македонаца, с једне стране, и Албанаца, с друге, спречили су

надирање Албанаца. Шарпланинска и суседне тампон зоне исламизованог сло

венског становништва спречиле су, заправо, потпуно албанизовање Косова и

Метохије и суседних територија Македоније. Исламизовани словенски појас

„је омогућавао да се наш народ у суседним областима одржи. Кад су Арбанаси

заузели Љуму, гора Призренска се исламизовала и — одржала. То је доста по

могло да се одрже наша села у Средској и Сиринићу.“100

Прелазак на ислам био је услов опстанка Горана после исламизације и ал

банизације суседних области — Љуме и Опоља. Од друге половине ХV в. до

средине XIX в. словенско-православни ентитет Горана преиначен је у словен

ско-муслимански етнички и културни ентитет. Исламизација је, заправо, пред

стављала уклапање конфесионалне мимикрије православних Срба у албанском

окружењу у горански етнокултурни супстрат.101

97 РМАЕГОС, 14.

98 РМАЕГОС, 13, 56, АДЕтид, 83, 88; МлРПepГ, 246.

99 У околним градским насељима — Призрену, Тетову, затим у Сиринићкој жупи, Пологу

— има потомака православних Горана (в. т. 20).

100 ByССДру, 49; в. и РМАЕГОС, 16.

101 РМАЕГОС, 17-18.
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39. Поузданих извора о почецима исламизације нема. Једно је сигурно —

1455. године у Гори нема муслимана, што потврђује КР 1452/55.102 „У селу

(Млике) је најстарија горанска џамија 93, на којој се виде две плоче с натписи

ма на арапском језику. Први запис на плочи која је привезана уза зид каже да је

џамија подигнута 1353. године. Међутим, други узидани запис се односи на об

нову џамије 1751. године, пре ће бити да је она тада подигнута, док је прва пло

ча однекуд донета, или произвољно написана, јер у то време Турци нису били

заузели ни Косово.“104

Душанка Бојанић (БДуHaтпис) урадила је транслитерацију и превела на

српски језик четири натписа из Горе писана арапским писмом: натпис на џами

ји села Љештане, натпис на минарету џамије села Мљике, натпис на надгроб

ном споменику у селу Мљике, натпис на надгробном споменику у селу Злопo

ток. Натписи нису већег обима, а настали су око средине XIX века, осим оног у

селу Злопоток који је из 1790.

Ново читање натписа на арапском језику на минарету џамије у селу Мли

ке!9° коригује године које наводи М. Лутовац196 говорећи о овој плочи. Нема

дилеме да је џамија обновљена 1882/83. године. У тексту се помиње, затим —

са могућим читањем — да је на месту данашње џамије била црква 1288.107 У

прилог читању „Најпре црква (?) године 688/1288“ подизање је џамија у Гори

на местима на којима су биле цркве и чување сећања на то у Рапчи, Глобочици,

Крушеву.

Ј. Цвијић198 сматра да су Горани још у ХV веку почели прелазити на ислам.

И. С. Јастребов почетак исламизације везује за крај ХVII в.: „По казивању

истих Горана, које сам брижљиво испитивао, у Гори пре 200 година није било

ни једног Турчина. По овоме се може рећи, да су се почели турчити још од бег

ства Арсенија Јовановића 4-ог, али да турска пропаганда онда није још била

ухватила силан корен у Гори.“109

М. Лутовац каже да су Горани почели примати ислам знатно касније од

својих суседа — „тек после Прве велике сеобе 1690. године.“119

Подаци из 1571, који се наводе за Нахију Гора, казују да је између

1452/55. и 1571. исламизација започета у Гори111, али да је већина Горана (ви

ше од 80%) крајем ХVI в. још била православно-хришћанска.

102 ПeMДПод, 74–76.
- .

103 Позданих података о старини појединих џамија у Гори нема.

104 ЛМГО, 289.

105 БДуHaтпис, 45.

106 ЛМГО, 258.

107 „У читање речи црква нисам сигурна, али је година тачна. По мом знању ово би био је

динствен случај да се бележи у вези с једном џамијом некадашње постојање цркве“ (БДуHaтпис, 45).

108 ЦЈОcГ, књ. 3, 1098.

109 ЈИПо, 139.

110 ЛМГО, 269.

111 ПСАЛСТ, 828; ПeMДПод, 93.
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40. Исламизација је у Гори дуго трајала, и за разлику од суседних области

Љуме и Опоља, у којима је завршена до почетка ХVIII века, у Гори православ

них хришћана има до 1856, када је умрла Божана, како сведочи њен знаменити

потомак Петар Костић, професор Призренске богословије 12, а М. Лутовац 13 на

води да је почетком овога века у селу Враништа живела хришћанка Тодорица.

По подацима које је добио од Симе А. Игуманова, П. Срећковић наводи

1865. да су се неки Горани „изтурчили давно, а неки тако недавно, да још до

данас има 4 брата брођанина и њихна сестра Мара, пак су два брата турске а

два друга брата и Мара српске вјере.“!!“

Горани су исламизовани у већем броју после масовног егзодуса Срба из

суседних области 1690. и 1737. На убрзање исламизације утицало је укидање

Пећке патријаршије и потпадање под јурисдикцију Цариградске патријаршије.

Активност грчких попова и грчке цркве утицала је врло неповољно на одржање

православља у Гори. 11° Горани, како наводи Ј. Цвијић — „напослетку су се по

следњи у масама турчили поглавито у првим двема деценијама 19. века.“116

41. Исламизацијом су најпре захваћена нижа села, а најкасније Брод. Села

у непосредном суседству са Опољем, после ране исламизације ове српске сред

њовоковне жупе 17, била су под најснажнијим притиском, па су и најпре пре

ШЛа На ИСЛаМ.

На поступност и правац исламизације указују имена братстава у Гори. Сло

венских и уопште хришћанских имена нема у Рап, Крс, Љу, а највише их је у Бр:

Драгаш: Драгашефци, Кукаљане: Ђуровци, Милофци, Радеша: Ђура

шкофци, Милкофци, Томефци, Мешкофци, Враништа: Тодброфци, Јованофци,

Орчуша, Тодорофци, Станкофци, Петкофци, Крушево: Дуљефци, Брод. Љe

кофци, Томофци, Богданофци, Миљенкофци, Смиљанофци, Вељанофци, Авра

мофци, Путефци (< Попевци), Вељашефци, Ђурђефуи итд.118

У нижим селима је више топонима турцизама.

42. Има аутора који исламизацију словенског живља у овом делу Балкан

ског полуострва везују за богумилски покрет и за назив „торбеши“, којим се

обележава словенска исламска етничка група у дебарском, скопском и поло

шком крају. А. М. Селишчев11° Горане назива Торбешима који су, можда, по

112 КПЖПр, 47–48, КПМАут, 260.

113 ЛМГО, 269.

114 СПаСПа, 72.

115 П. Срећковић (СПаСПa, 92–93) детаљно описује „турчење“ у Гори налазећи да су не

долазак свештеника из Призрена и зулум опољског Кукли-бега натерали Горане да пређу на ис

лам, о овоме в. и ЈИПо, 140—141.

116 ЦJОсн, 1098.

117 С. Пуљаха (ПСАЛСт, 828) наводи да је у Опољу 1571. исламизовано 83% становника,

док је у Гори проценат испод 18%. Ако се из Опоља изузме српска Билуша, проценат исламизаци

је у Опољу је 95% (ПeMДПод, 93).

118 Уп. са ЏАОГ, 162-208.

119 САМПол, 406.
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пореклу богумили.129 Н. Докље 21 сматра да су Горани пре примања ислама би

ли богумили и име „торбеш“ објашњава погрдним називом за богумиле. Наво

ди као кључни доказ да се у околини Шиштевца, горанског села у Албанији,

налазе два топонима који потврђују богумилско порекло Горана: Бабуни и Ку

дуђери. Од два информатора из овог села, у јулу 1995. године, нисам добио по

Тврду да тих топонима има.

Н. Докље наводи и псовку Ти гоним попа и калуђера.122 „Ово у смислу

кад су обе стране слабе. Претпостављамо да овај извор потиче из времена буђе

ња националне свести на крају сукоба између цркве (поп) и јеретика (калу

ђер).“123 Претпоставка није убедљива, а псовка је, свакако, настала после при

мања ислама, док је у Гори још било хришћана, и то као последица религиозног

аНTaГОНИЗМА.

Као доказ о богумилском пореклу наводи се одсуство националне свести

код Горана. „Ни код богумила није постојало одређено национално одређење

нити посебна национална свест. Они себе не сматрају и не називају ни Србима,

ни Бугарима, нити пак Македонцима.“124

Одсуство националне свести узроковано је исламизацијом, а не богумил

ством. Горани који су се из Горе иселили као православни хришћани имају на

ционалну свест припадности српском или македонском народу (в. т. 20, 23, 27,

50, 57).

ДОСАДАШЊИ ПОМЕНИ О ГОРИ, ГОРАНИМА И ЊИХОВОМ ГОВОРУ

ЕТНИЧКО БИЋЕ ГОРАНА

43. Најстарије етничко одређење Горана налази се у Арханђелској пове

љи Стефана Душана из 1347—48 (Стд-САХ).12° У Повељи су горанска села

убројана у српска и супротстављена етнички влашким селима и арбанашким

катунима.

44. У најстаријем познатом турском поименичном попису који залази у

српске пределе (КР 1452/55, оригинал у ВVA, Maliye 12), а који захвата неке

делове Повaрдарја, Подримља, Поибарја и Потaрја, пописани су и предели од

120 У горанском колективном памћењу нема трагова о богумилству. Горани себе не сма

трају Торбешима, нити их Срби, Албанци, Турци овако називају. У Призрену и околини, у новије

време, Торбешима зову словенску исламску групу у Сретечкој жупи.

121 ДНОД, ГГ бр. 6, стр. 3–4; ДНОД, ГГ бр. 7, стр. 3; в. и: ГГ бр. 7. стр. 3-4,

122 Провером на терену псовка није потврђена.

123 ДНОД, ГГ бр. 7, стр. 3.

124 Исто, ГГ бр. 7, стр. 3.

125 Први оснивачки примерак повеље није сачуван. Друга верзија оснивачке хрисовуље

написана је, како претпоставља М. Грковић, одмах након настанка прве (ГМПpВ, 189). Иако је

хрисовуља нестала 1915. године, она нам је доступна пошто је у ХIX веку двапут објављена— нај

пре је печатана 1862 (Стд-САХ) заслугом Јанка Шафарика, а други пут је штампана 1865. године

у књизи Панте Срећковића Синан-паша (СПаСпа).
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Паштрика до јужног дела Шар-планине. Део овог пописа је и Нахија Гора. У

КР 1452/55. набрајају се само лична имена, без икаквог придевка.

Део Дефтера који се односи на Нахију Гора превели су М. Пешикан и О.

Зиројевић. М. Пешикан, после анализе ономастике Горе и суседних области, у

ПeMДПод закључује да је антропонимија Горе из средине ХV века несумњиво

српска (в. т. 24–25).

45. И. С. Јастребов, руски конзул у Призрену, у другој половини XIX века

обишао је Гору и о њој у два рада оставио обиље етнографских, историјских,

географских података. Оба текста су слична, мада је онај из књиге Стараa

Сербил и Албанил (ЈИССер) са више података. У Податцима за историју срп

ске цркве (ЈИПо) нема много етнографског материјала.

У обе књиге за И. С. Јастребова Горани су Срби, а у етнографском смислу

не разликују се много од Срба у Сретечкој или Сиринићкој жупи.

У ЈИСер (стр. 91) И. С. Јастребов наводи да су у време његових обилазака

у граничним селима Горе, Шајновцу и Плајнику126, становници говорили срп

ски и да су Горани са њима имали женидбене односе. У истој студији је и пода

так да је у Гори, у другој половини XIX века, било случајева да је син био му

слиман, а отац хришћанин (стр. 96).

46. Путописац Спиридон Гопчевић (ГоĆСМ, 204) оставио је помене о Го

ранима у ХIХ веку. Подаци су оскудни и из друге руке, а о области и Горанима

дошао до података у Галичнику:

„На једном огранку Шар-планине живе други српски одметници, који су

такође делимично заборавили свој језик, те говоре неком мешавином српског и

арбанашког наречја. Ови се називају Горанима.“

47. Пантелија Срећковић у СПаСПа упућује на чување српске православ

не традиције у Гори средином ХIХ века (стр. 72-73).

48. М. Б. Веселиновић наводи 1890. године (BeMШар, 204):

„У главноме на шарским обронцима живе Срби у већини, сем на западној

страни доњег Дебра и Љуме а и они су већином као они у Гори и Опољу (жупа

ма између Призрена и Љуме) поарбaнaшени Срби који се због тога зову Арнау

ташима за разлику од правих Арнаута.“

49. Јефто Дедијер (ДеЛКос, 247) наводи податке према књигама И. С. Ја

стребова:

„Горани представљају српско муслиманско становништво које се од окол

ног арбанашког и арнауташког становништва знатно разликује и по језику и по

целој духовној култури.“

126 Именослов села Плајаник (сада Плајник) из 1571. је, како наводи М. Пешикан, албан

ски (ПeMДПод, 3), па овај податак И. С. Јастребова треба прихватити с резервом с обзиром на

експанзивност албанског етничког елемента на овој територији.
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50. Петар Костић, пореклом Горанин из породице Лековаца127, чији су се

преци средином ХIХ века из Брода преселили у Призрен да би избегли ислами

зацију, у КПЖПр на више места говори о Гори.

„Пре 50-60 година путници за Свету Гору имали су за вођу Марка Чучу

левића, родом из Брода у Гори, који их је спроводио до манастира у Светој

Гори“ (стр. 45).

„1820–1821. у Броду је живело још неколико српских породица које нису

примиле ислам: Јанкулићевци, Тољовци, Куковци, Чучулевци, Штањовци и

други“ (стр. 47–48).

На стр. 100—101 налази се списак православних српских цркава у Гори.

1934. године, у часопису Јужни преглед IX (стр. 259-266), штампана је

Моја аутобиографија П. Костића (КПМАут). Аутобиографија садржи како

личне податке тако и опис друштвених, националних и политичких прилика у

којима је аутор живео.

1997. год. објављена је Аутобиографија П. Костића (КПАут). Основни

текст није аутограф П. Костића, већ, како је назначено на крају рукописа: „Ове

аутобиографије писао је по упутству“ Добривоје Нешковић, ученик четвртог

разреда Призренске богословије. Иако рукопис није датиран, на основу текста

може се тврдити да је настао 1929. и 1930. године.

Од интереса за рад Говор шарпланинске жупе Гора је део Моја старина

(стр. 21-25) у коме П. Костић говори о Гори, исламизацији, о исељеним право

славним српским породицама.

51. Ј. Х. Васиљевић (ВаЛМус) наводи:

„...мада је сва Гора српског порекла“.(стр. 23).

„Потурчењаци у призренском Броду су до скора празновали св. Пантелеј

мона по православном календару“(стр. 42).

52. За схватање еничког бића Горана значајна је студија Милисава Лутов

ца Гора и Опоље (ЛМГО). На основу историјских извора и резултата детаљних

теренских истраживања, М. Лутовац закључује да су Горани српског порекла.

Студија пружа, поред географских, и обиље етнографских података.

53. Enciklopedija Jugoslavije (ЕЈуг, одредница Gora): „Stanovnici, najvećim

delom starosedeoci srpskog porekla, održali su se primanjem islama u XVI, ХVIII i

početkom XIX v. Docnije su asimilovali srpsko stanovništvo potisnuto iz Albanije,

jedan broj doseljenih stočara Makedonaca i nekoliko arbanaških porodica.“128

127 Петар Костић је највиђенији Гoрaнин православне вере. Родио се у Призрену 1852. годи

не. Био је наставник Призренске богословије, вршилац дужности ректора и ректор Богословије од

1873. до краја XIX века, а од почетка ХХ века до 1920. год. секретар Рашко-призренске епархије.

П. Костић је један од најзначајнијих Срба у Старој Србији, посебно је значајан његов рад

на ширењу просвете и националне свести.

Објављивао је чланке из историје цркве и етнологије.

О животу и раду П. Костића в. БВПК.

128 ПЂГора, 491.
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54. Лакић К. Аковић (АкЉК), аутор студије која је настала као реакција на

тврдње да су Горани Македонци, Албанци, Турци, Власи, сматра да је порекло

Горана несумњиво српско, а то образлаже српским и турским историјским из

ворима, затим посматрањем ширег историјског контекста и места Горе у њему.

55. Митар Пешикан (ПeMПрг), говорећи о топонимији Горе времена Сте

фана Душана, наводи да су топоними типично српски и да се на основу тога

може тачно просудити да су Горани пре исламизације били православни Срби.

Наводећи и податке из турских дефтера из 1455. године, аутор закључује да је

антропонимија у њима чисто српска.

За одређење етничке припадности Горана у ХV веку од највећег значаја је

студија М. Пешикана Стара имена из Доњег Подримља (ПeMДПод). Аутор де

таљно разматра српске и турске изворе из ХIV, ХV, али и каснијих векова, о

именима у доњем делу слива Белог Дpима. Анализирајући историјску онома

стичку грађу из Горе ХIV-ХV века, М. Пешикан закључује да су имена Горе из

овог времена српска (стр. 74–75).

Више о ПeMДПод в. т. 24-25.

56. У књизи Задужбине Косова (ЗКос) налази се попис свих места Косова

и Метохије са српским споменицима. Обрађена су и села Горе са подацима о

црквама, манастирима, црквиштима, гробљима.

57. Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ објавио је три књиге на

учноистраживачких резултата Пројекта Развојно-програмске и фундаментал

но-апликативне научне основе убрзаног развоја шарпланинских жупа Гора,

Опоље и Средска. 129 Рад на Пројекту одвијао се између марта 1991. и јуна

1994. Објављени резултати тичу се различитих научних области и дисциплина.

У монографијама су обухваћени: геологија, физичка географија, геоморфологи

ја, биогеографија, екологија итд., затим антропогеографија, демографија, фол

клористика, социологија, дијалектологија, културологија итд.

У првој монографији (Шарпланинске жупе Гора, Опоље и Средска. Одли

ке природне средине) (ШЖГОС 1) за проучавање ГГ од значаја су подаци о гео

графским условима за формирање шарпланинских жупа, затим о географским

предусловима за етнојезичке контакте и правце таквих контаката. У ШЖГОС 1

од значаја за проучавање ГГ су прилози РМГеFTГе и НСГран.

У другој књизи пројекта (Шарпланинске жупе Гора, Опоље и Средска.

Антропогеографско-етнолошке, демографске, социолошке и културолошке

карактеристике) (ШЖГОС 2) у средишту пажње је стварање и опстанак по

себних етничких група Шарпланинске области, њихова етногенетска сродност

и етнокултурна слојевитост. Поред ових тема, које су интердисциплинарно об

јашњене, посебна пажња посвећена је миграцијама становништва. У ШЖГОС 2

129 Сиринићка жупа, као део Шарпланинске области са српске стране, истражена је изме

ђу 1988. и 1990, а део резултата тих истраживања објављен је као Посебно издање Института „Јо

ван Цвијић“, св. 37/I-III — Општина Штрпце (Сиринићка жупа) — комплексна научна студија о

природним, демографским, друштвено-економским и културним основама развоја.
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о Гори и Горанима говори се у 16 прилога. Од посебног значаја за схватање ди

јалекатског стања ГГ су прилози: РМАЕГОС, АДЕтид, МлРГорг, НДЕткCтер,

ИМиKултБ.

У трећој књизи Пројекта (Шарпланинске жупе Гора, Опоље и Средска.

Друштвено-економски развој (прошлост-садашњост-будућност) (ШЖГОС 3)

објављени су резултати научностручних истраживања о објективном сагледа

вању друштвено-економског развоја Области у ближој и даљој будућности.

58. Осамдесетих година овога века у Македонији је дошло до знатног ин

тересовања за Гору и Горане. Повремено је долазило до полемика о етничком

бићу Горана у дневним листовима Македоније и Србије, па је број новинских

чланака знатан. У тврдњама да су Горани Македонци-муслимани полази се од

лингвистичке чињенице о сличности горанског говора са западномакедонским,

а занемарују се историјски извори — српски, турски, истраживања Ј. Цвијића,

М. Лутовца, пренебрегава се чињеница да су Горани већ стотинама година жи

вели у српској држави пре исламизације и да у традицији има трагова свести о

српском пореклу.

Други аргумент у доказивању о македонском пореклу Горана у овим на

писима је фолклор, у коме има много балканистичког.

a) Посебно је у македонизовању Горана био активан Нијази Лимановски,

који је 1985. покренуо својим интервјуом (ЛНМС) низ етничких и језичких пи

тања са ставом да су Горани Македонци-муслимани.

б) Бранко Кавкале (КБрТе) Гору сматра интегралним делом македонске

етничке и језичке територије.

в) Блаже Ристовски (РБЕтн), тврдећи да су Горани Македонци, одбацује

резултате истраживања М. Пешикана (ПeMПрТ) о српској топонимији и антро

понимији Горе у српским и турским средњовековним изворима релативизујући

историјске споменике, истраживања М. Лутовца, закључак Ј. Цвијића о етноге

нези становништва Горе, западне Македоније и суседних предела Албаније.

г) Божидар Видоески Горане сматра Македонцима: „Една поголема ком

пактна група исламизирано македонско население со македонски мајчин јазик

живее во областа Гора на српската и албанската територија.“139

ДОСАДАШЊЕ ПРОУЧАВАЊЕ ГОВОРА

59. В. Кљнчов 1900. године наводи:

„Говорљтљимље много чист, замазенље от арнаутски примЋси и носи

всички отличии на дебљрското бљлгарско нарЂчиe.“131

Јордан Иванов дефинише вокалски систем и лексику.

130 ВБИслM, 5.

131 КВГо, 102.
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„Вокалната система е като вљ скопската Блатин и вљ Каршиика. РечникњTљ

e схшо такљв.“132

Стефан Младенов:

„B околноста на Призрен трибва да се изтљкне наличието на чисто

бљлгарски елемент в планинската местност Гора, кљдето направих моите запи

си през 1916. г.“133

У карти приложеној уз ову студију горански говор је у оквиру бугарског

језика.

60. А. М. Селишчев у двема студијама, располажући оскудним подаци

ма 3“, навео је неке особине ГГ. На основу поменутих имена горанских села

може се претпоставити да аутор није био у Гори. Тако се наводи: Млика (м.

Млике), Диканци (м. Диканце), Куколиане (м. Кукаљане), Врапча (м. Рапча).

a) У САМПол (стр. 408-409) наводи се да су “ti, “dj дали k, ž, а, како мој

материјал говори, вредности су африкате ћ, ђ, наводи се да се чува пље и пас, а

лексема гласи пес, наводи се редовна декомпозиција р у ар, а р— осим факул

тативно у иницијалној позицији, чува фонолошки статус, наводи се да је при

сутна аналитичка конструкција на + ОП у дативском значењу, а оваква кон

струкција није потврђена у ГГ.

За илустрацију ГГ наводе се стихови који нису из овог говора:

„Твоје роци две бувалки,

Твоје лико два колапа“ (стр. 313).

Иначе, добро је уочена судбина назалних вокала, полугласника, неки гла

голски наставци, прозодијски систем.

А. М. Селишчев ГГ у дијалекатској карти уз САМПол смешта у североза

падне македонске говоре.

На више места А. М. Селишчев одређује припадност ГГ западномакедон

ском наречју, и још ближе полошким говорима:

„И в далеком прошлом и в болеe, поздное времи зтњи говори находилис, в

близкои свизи между собоћ. Кним примљкали говори за Шар-планиноћ, в При

зренскоћ Горе“ (АМСПол, 401).

ГГ је, закључује А. М. Селишчев, најближи говорима Горњег Полога

(САМПол, 74).

б) И у другој студији (САМСлов) аутор наводи да Горани говоре онако

како се говори у северозападној Македонији. Утицај албанског језика и Алба

наца на Горане изразит је, тврди Селишчев, због заједничке религије (стр. 3).

132 ИЈБА, 43.

133 МСБЕ, 360.

134 САМПол, 408.
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61. И. С. Јастребов саопштава опште оцене о ГГ:

а) „Становници горе свих поменутих села Горске жупе говоре чистим

српским језиком, особито су жене њихне сачувале тај језик у његовој првобит

ној чистоћи. Мушки већ мешају у говору турске или бугарске изразе, ово је

стога, што се они скитају по Румелији сваке године по неколико месеци, где

продају салеп и бозу, да би тиме коју пару стекли за издржавање. Од скора су

почели више се привикавати турском језику, јер им је потребан у војсци. Али

ипак они не могу оставити свој језик, јер им жене другог језика не знају.“135

б) У ЈИСер (стр. 95), поред општег става о ГГ као српском говору, И. С.

Јастребов наводи и неке дијалекатске црте ГГ. Подаци су непоуздани. Тако на

води да Горани кажу дожд (м. дош), пас (м. пес), сос (м, со).

62. Спиридон Гопчевић (ГоĆСМ, 204) пише 1890. да Горани говоре неком

мешавином српског и арбанашког језика, што језички материјал не потврђује.

63. Ј. Дедијер (ДеЛКос, 248) 1913. парафразира И. С. Јастребова и С. Гоп

чевића:

„Нарочито лепо српски говоре њихове жене. Мушкарци, идући по гурбе

тлуку и мешајући се с Арбанасима, почели су да кваре свој српски језик.“

64. М. Лутовац саопштава интересантан закључак да „горански говор је

по речнику врло сличан српском у Средској жупи. Међутим, по другим је

зичким особинама он држи средину између говора и на једној и на другој стра

ни Шар-планине.“136

Добро је уочено и да је ГГ доста уједначен, а да су разлике присутне на

релацији: планинска села — долојштанска села (жупска) (стр. 54).

Продор језичких црта из околних говора, ближих или даљих, М. Лутовац

објашњава утицајем других средина на печалбаре (стр. 54).

У мом материјалу није потврђен закључак: „Радни придев има две вари

јанте. У Броду, Диканцу, Баћкој, крајње Лпретвара се у У. био-биу, а у Врани

шту између Ф и B: био-биф, бив“(стр. 54).

65. У Енциклопедији Југославије у одредници Gora наводи се: „Sačuvali

su stare tradicije i običaje, kao i čist srpski govor“137, да би у одредници Gorani би

ло саопштено: „Narečje im je vrlo blisko makedonskom govoru Donjeg Pologa.“138

66. Р. Младеновић o ГГ говори у неколико радова.

a) У раду Горански говор у односу на граничне македонске и граничне срп

ске говоре (МлРГГ), упоређујући стање у граничним македонским и српским

говорима са оним у ГГ, доноси закључак о ГГ као прелазном говору.

б) У раду Горански говор (МлРГорF), на основу истраживања дела ГГ у

Србији, описан је ГГ, саопштен је закључак о пореклу говора, анализирана је

135 ЈИПo,138

136 лмго, 282.

137 ПЂГора, 491

138 РуЕГора, 491.
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лексика. Уочава се да постоји видна подударност у лексици северних и северо

западних македонских говора са П-Ј, К-Р и архаичним црногорским говорима,

а ГГ својом лексиком представља део ареала.

в) У раду Падежне дистинкције у говорима Шарпланинске облисти

(МлРПадД) разматра се именска флексија у сретечком, горанском и сири

нићком говору и закључује да је опстанак неких падежних облика (Гјд., Дјд и

мн.) у ГГ чување старине под утицајем сличног стања у оближњим српским го

ворима. Наставци неких падежних облика (-м у Дмн., -и у Дјд им, на -а) упућу

ју на везу ГГ са оближњим македонским говорима.

г) У раду О једном периферном српско-македонском говору (МлРПepГ)

размотрен је однос ГГ и околних говора и језика кроз језичка прожимања, како

словенско-словенских тако и словенско-несловенских. Износи се закључак да

ГГ показује низ сличности са северозападним македонским, шарпланинским

српским говорима, а неке подударности постоје и са јужнометохијским.

д) У краћем прилогу Горанци говоре горански (МлРГв) саопштен је став

да је ГГ специфичан језички систем који се не може сврстати само у македон

ске или српске говоре.

ђ) У МлРСудбЛ разматра се судбина -л на крају слога у говорима на југо

западу Косова и Метохије. На овом простору сучељавају се две иновације: П-Ј

-(ј)а и иновација оближњих македонских говора -у. ГГ се — судбином овога

гласа — посматра као ивица једног дијалекатског и језичког подручја.

67. a) А. Џоговић у раду о горанској народној поезији (ЏАНаС) узгред го

вори и о ГГ, парафразирајући неке наводе из МлРГГ. На основу материјала из

књиге Х. Хасанија Горанске народне песме износи и своја запажања о говору.

Замера што је негде њива а негде нива, затим што је у песмама негде вечера а

негде већера, не уочавајући поремећаје у дистрибуцији африката. Наводи неко

лико примера за деклинацију: „дур ми дојде од Кавала“ сматрајући подвучени

облик Гjд. им. Кавал, а Кавала је ОПјд. им. Кавала, у „дојди дома“ прилошку

јединицу дома сматра флективном формом именице дом.

б) У раду Ономастика Горе (ЏАОГ) А. Џоговић је објавио обимну онома

стичку грађу која пружа, највећим делом, поуздану слику из овог сегмента ГГ.

У Уводу аутор бележи и „више верзија о пореклу Горанаца, која су у ства

ри народна предања, научним изворима непотврђена.“

Анализирана ономастичка грађа пружа интерсантне закључке о великој

разуђености именских форми, али и других облика антропонима.

Други део Увода, у коме А. Џоговић разматра говор, парафразирајући, не

увек успешно, прилоге МлРГГ и ВБМл, не пружа поздану слику ГГ. Тако се на

води да је одсуство х општа карактеристика овога говора (стр. 41), па се овај

глас не бележи ни у ономастичком материјалу, где га, на основу грађе којом

располажем има, посебно у Броду. Наводе се k и 3 као алофони ћ, ђ (стр.

48-49). Не уочава се различита палаталност љ, већ се изводи закључак „фоне

ма љ је очврсла и даје л” “ (стр. 47), наведени рефлекс ол & 4 (јаболко) (стр. 47)
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нема потврда у мом материјалу. У грађи којом располажем нема потврда са оп

станком сугласничких група од два опструента различите звучности, које А.

Џоговић наводи (Абка, Ибка, Рабче) (стр. 50–51).

Није у систему, по мом материјалу, ни синтетички компаратив стареја

(стр. 42), затим сонце (стр. 42); -и- у Млике сматра се икавизмом (стр. 42-43).

У навођењу ономастичког материјала наводе се примери са преношењем

акцента са тросложне речи на ултиму претходне (в. т. 95), што мој материјал не

потврђује.

68. Павле Ивић ГГ сматра говором са изразитим несрпским особинама. 13°

На другом месту наводи: „Најзад, муслиманско словенско становништво у

Призренској Гори, у крајњем јужном делу Покрајине, говори дијалектом чија је

западномакедонска подлога очигледна.“

69. Првослав Ралић41. ГГ убраја у македонске говоре, пошто одредницу:

Харун Хасани, Гoрaнске народне песме (в. ХХГор) убраја у македонске изворе

(стр. 131).

70. Божидар Видоески је о горанском говору писао у више радова.

a) Први рад — Говор на полошките села Уpвич и Јеловјане (ВБУЈ) — од

носи се на горански исељенички говор у полошким селима Уpвич и Јеловјане,

али и на остали део ГГ. У студији су саопштени и закључци који у мом матери

јалу нису потврђени. Тако се саопштава да у ГГ 4 редовно прелази у -ов (стр.

23), затим да -л на крају слога редовно даје -в и у Броду (стр. 27), x се среће са

мо у издвојеним лексемама (стр. 24). Наводи се да се чеј јавља само у Урвичу и

Јелoвјану, док је у осталим горанским селима чи (стр. 29), а чеј је, поред чи, ка

ко је у материјалу којим располажем, присутно у целој Гори. Саопштава се да

се у 3л. мн. презента свих глагола уопштио наставак -ет, а да се -ш губи само у

уpвичко-јеловјанском говору глагола -а групе (стр. 29), што мој материјал не

потврђује (в. т. 800).

б) У раду Фонолошкиот систем на село Млике (ВБМл) дат је фонолошки

опис говора села Млике урађен по принципима Југословенске комисије за Оп

ШТеCJIОВСНСКИ ЛИНГВИСТИЧКИ aТЛаС.

Иако су закључци донети на малом броју примера, овај рад пружа поузда

ну слику фонолошког система дела ГГ.

Неки закључци изнети у раду нису потврђени у мом материјалу:

Изворна сугласничка група вну стовна, стовниче објашњена је дисими

лацијом у групи мн (стр. 130);

Сугласничка група вну медијалној позицији није стабилна, како се наво

ди (стр. 131), пошто су у ГГ уочени, како мој материјал говори, поред облика

са вн, и облици са групом мн (в. т. 412).

139 ИПИСхД, 38.

140 ИПИО 3, 216.

141 РПЛП.
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в) У раду Горанскиот говор (ВБГГ), најпотпунијем и најпоузданијем при

логу овога аутора о ГГ, на тридесетак страна разматра се фонологија, прозоди

ја, именска флексија, глаголска флексија, лексика. На крају су три дијалекатска

текста, сва три из Брода.

Слабости овога рада произилазе из непоузданог дијалекатског материјала

којим је аутор располагао, пошто су му главни информатори били млађи му

шкарци, печалбари, од 40 и 17 година, који су већи део живота провели у Маке

донији. Користи се, затим, фолклорни материјал (в. ХХГор, РБГор). Истражи

вање је вршено, како аутор наводи, у малом броју места — у Броду, делимично

у селима Млике и Диканце.

Неки закључци о ГГ нису потврђени у мом материјалу:

У раду се уместо ћ и ђ бележе к, 2 (в. т. 258-261),

Није потврђен закључак о генерацијској неутрализацији к, г у групама са

и, е, затим о томе да је ово општа особина ГГ (стр. 49) (в. т. 344–348),

Нису потврђени закључци о судбини х, засновани на фолклорном матери

јалу. Наводи се х нормалне фрикације за долојштанска села (стр. 48). Наводи

се, затим, звучни спирант у S x пред сонантима (стр. 48), у мом материјалу је

потврђено само г (јагна, Магмут),

Без потврда је снага к снага (стр. 51);

Није потврђује закључак о фонолошкој неутрализацији њ фонемом н„во

поголемиот дел на горанските села“ (стр. 51) (в. т. 272-275);

Није потврђено да је етимолошко палатално љ „затврднало до степен на

алвеоларен глас /Л'/“ (стр. 52) (в. т. 288-295),

У плајнина се ј пре може објаснити антиципацијском палаталношћу (в. т.

357г), него извођењем из пладнина (стр. 55), пошто порекло именице не упућу

је на пладне!42;

У прозодији се не уочавају поремећаји у антепенултимској акцентуацији

(стр. 57-58);

У именској флексији је добро уочен систем, али има и навода који нису

потврђени у мом материјалу. Тако се наводи и двојца луге (стр. 59), а мој мате

ријал потврђује само двајца љуђи,

Није уочен деклинациони тип Суљо — Суља — Суљу, већ се наводи, као

општа особина, тип са проширењем основе (стр. 60);

Нису потврђене у мом материјалу форме чланованих именица чујекуному

(стр. 61) (в. т. 743—744),

Нису потврђени ни неки облици личних заменица који се наводе на стр.

64: нејзи гу, њима ги, ни гим. Гим је, по мом материјалу, дативна множинска

СНКЛИТИКа.

142 СПЕРеч 2, 675 „planina“
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У одељку о глаголској флексији добро је уочен систем облика и њихово

грађење, али има и закључака који нису потврђени у мом материјалу:

У свим местима у 3л. мн. гл. -а презентске групе нема наставка -т (в. т.

800), а не само спорадично у селима Брод и Млике (стр. 66),

Није потврђено грађење одричног футура конструкцијом нема да + пре

зент (стр. 69), пошто ова конструкција има модално значење, а одрични футур

гради се конструкцијом неће + презент (в. т. 837).

На крају рада саопштава се закључак о природи ГГ: „Тој ни се представу

ва како преоден меfy призренскиот и тетовскиот“ (стр. 73).

г) У раду Говорите на исламизираните Македонци во Западна Македони

ја (ВБИслM) Б. Видоески разматра говор исламизованог словенског становни

штва у неколико географских региона у албанско-словенском пограничју на те

риторији која се једним делом наслања на Гору. Рад пружа обиље података о

жеровничком, дебарском, дримколско-голобрдском и горанском говору. ГГ je

представљен као периферни ЗПМ говор: „Говорот на набројаниве села по него

виот фонолошки систем и по граматичката структура во целина и на синхронен

и на дијахронен план влегува во состав на македонскиот дијасистем“ (стр. 9).

Аутор закључује да се ГГ, по извесном броју црта, везује за ЗПМ периферне го

воре на правцу Гостивар-Река-Дебар—Струга-Охрид, или са једним његовим

делом, а делом својих особина наслања се на доњополошке и оближње П-Ј го

воре (стр. 10–11).

У раду су наведене дијалекатске особине које су већ поменуте у другим ра

довима овога аутора, па се тако наводе и неке карактеристике које нису потврђе

не у материјалу којим располажем (викајет, берат, ња гу, старцутому итд.).

д) Б. Видоески и у другим радовима помиње ГГ. Тако ГГ дефинише као

„торбешки говор, сосема периферен“ у прелазној српско-македонској обла

сти.“ На другом месту добро је уочена чињеница: „Во областа Гора, на запад

ната страна од Шар-планина, има поголемо говорно шаренило,“144

71. Проф. А. Пецо, говорећи о судбини х у српскохрватским и македон

ским говорима, ГГ дефинише као „својеврстан прелаз између два сусједна и

братска језика, српскохрватског и македонског језика.“

72. За Српскохрватски/хрватскосрпски дијалектолошки атлас обрађена су

два пункта ГГ — Брод и Враниште. Слабост оба упитника је у недовољно поу

зданим информаторима, па и некритичком односу према грађи.

а) Брод је обрадио Благоје Чупаревић, августа 1963. године. Анкетирани

су Горани рођени 1878, 1881. и 1895. Овакав избор информатора могао је да

пружи интересантан материјал за поређење са актуелним стањем, пошто су они

владали системом усвојеним пре више од столећа. Чини се да је у говору анке

тираних било неаутохтоних црта, а испитивач је према њима био некритичан.

143 ВБПМКонт, 13.

144 ВБМК. 34.

143 НАИФ, 420.
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У Упитнику се наводе црте које нису потврђене у мом материјалу:

Наводи се чул, чуф (у Бр само чуy);

Наводи се да -л на крају слога даје му,

У примерима који се наводе финална вокалска група -ои редукује се у

дифтоншку секвенцу -oi (у мом материјалу вокалска група је стабилна);

Смије и смеје (у мом материјалу само смије),

Наводи се р с декомпозицијом pв (рвбет), полугласност се, по мом мате

ријалу, развија испред р,

У 1л. jд. аориста не бележи се наставак -x, који је иначе у бродском гово

pу изразито стабилан (в. т. 812); x се не бележи ни у другим позицијама ни при

мерима, у којима је, иначе, присутно (ме, стра, видо, имаме м, мех, страх, ви

дох, имахме),

У мом материјалу није потврђено -фме, -фте (купуафме, видофме) у на

ставцима за облик. Није потврђено ни идесме,

Ћ се бележи: ћ, ћ“, ћк, k; у мом материјалу нису потврђене последње две

вредности,

Не уочава се фонолошка неутрализација к, г (+ и, е) (руке, ноге, руки, нбги);

Бележи се група -дн- у бтидне, седне, која у мом материјалу није потврђе

на; -

Бележи се глађ и глад, нбкоћ и нокти (у мом материјалу само глаћ, нбкоћ

— нбкћи),

Огењ према бђен у мом материјалу,

Фонолошка неутрализацијал (+ и, е) факултативна је (у мом материјалу

доследна),

Двтела према цафтела у мом материјалу,

ДЂбина према длабина/длбина/длáбина у мом материјалу,

Окић, према бћек (в. т. 353д) у мом материјалу,

sвезди (ивезде у мом материјалу);

Дождои (дбосои у мом материјалу);

Шеece/шéjece (шијесе у мом материјалу);

У 3л. мн. през. Глагола -а групе наводи се шетает, целивает, давает.

Обадве (обедве у мом материјалу);

Поред свакој, сви, наводе се и облици који нису потврђени у мом матери

јалу — сите, секој,

Наводи се само чи (у Бр доминира чеј);

Кéде/каде није потврђено у мом материјалу, већ је само ћеде,

Заменица-речца се је у мом материјалу, скоро по правилу, испред глагола;

у Чупаревићевом је скоро по правилу иза.
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б) Враниште је обрадио Алија Џоговић 1987. године. Информатор је мла

ђи мушкарац који је средњу школу учио у Београду.

Неке језичке црте које се наводе за Вр нису потврђене у мом материјалу:

А. Џоговић не уочава х у фонолошком систему;

Не уочава се флуктуирање у артикулацији љ (етимолошког, л“ и, е), мада

се констатује фонолошка неутрализација л (+ и, е);

Изводи се закључак о доследном умекшавању ш, ж, ч, џ (+ и, е), а појава

је факултативна и без много потврда,

Присутна је несигурност у бележењу слоговних ликвида у вокалској слу

жби, али се добро уочава развијање полугласничког призвука испред р у ини

цијалном положају, па и његовом декомпоновању (врбет). Бележи се дbлгата и

длšга са декомпозицијом у двофонемски скуп,

Облици с јотовањем лабијала (бставлен) без потврда су у мом материјалу,

Поред внука наводи се и унуци;

Бележи се а м. а у бакардан, јаганца, помавзена,

Шрешна и чрешна (у мом материјалу само црешна);

Пајк (у мом материјалу пајак),

Цветала (у мом материјалу цафтела);

Оштер (у мом материјалу бетер).

Наводи се двадесетак синтагма са синтагматским акцентом типа мало

ва-лисица, малового-медведа. У мом материјалу, међутим, преношење са тро

сложне именице на ултиму детерминативне речи у Вр није потврђено.

Наводи се за 3л. мн. личних заменица систем: они, бне, бна. У мом мате

ријалу је уопштено бни за све родове, ретко је бне за ж.p., непознато је бна за

c. p. (в. т. 594),

Није потврђено наведено П-Јгу,

Датив заменице шому није потврђен у мом материјалу,

Није потврђено у ОПјд, муш (< муж);

У мом материјалу нису потврђени жњетва, песна, већ само жетва, песма,

Без потврда су бројне именице типа: четворојца, петоројца, триесторој

ца ИТД.

Нису потврђени збирни бројеви двује-деца, трије-деца,

Није потврђен наставак -ет у 3л. мн. презента глагола -а презентске гру

пе. Наводи се зборит, болит, а оваквих облика, по мом материјалу, има само у

Рап, Крс, Ор,

Не уочавају се наставци - ме, - те, -а у мн. аориста и имперфекта, а у

мом материјалу је обиље примера с овим наставцима,

У мом материјалу нема потврда за имперфекат типа: ја седееше, седееме,

седеете, печбеше, печбете;
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У примерима А. Џоговића некада се у истој парадигми наводе облици

различитог глаголског вида (ја пана, ти панујеше), оваквог поремећаја у глагол

ском виду нема у мом материјалу,

Нису потврђене ни језичке црте присутне у примерима: Они су кажале,

Они су годигнале — пошто у 3л. јд. и мн. перфекта нема помоћног глагола; у

мом материјалу нема имперфекта бесме, бесте,

У мом материјалу Дјд. придевских речи није потврђен с наставком -ом

(неговом, постаром), већ само са -ому.

НАРодно ствАРАЛАШТВоl46

73. П. Срећковић, позивајући се на неког путника, наводи песму певану

уочи Божића у Жупи (Гори). 147 Песма не припада горанском говору, а може се

везати („Да се родив мушка дјеца/„А и женски јагањчићи./амин.“) за сиринићки

или јужнометохијски говор, највероватније призренски.148

74. Песма, игра, инструментално извођење, као духовни облици колек

тивног испољавања Горана, садрже различите слојеве и утицаје.“

Етнографске и етномузиколошке карактеристике Горе најпотпуније су

осветљене у ШЖГОС 2 у низу прилога.

а) Горански традиционални свадбени обичаји описани су у ДЗСвадO. З.

Дивац закључује да постоје бројне варијације у различитим селима и да су раз

лике највеће између најудаљенијих села. За Гору је, закључује она, карактери

стично да се традиционална свадба — са малим изменама — добро одржала

(стр. 200).

б) Етномузиколог Сања Станковић (ССaMyзИг), разматра музичко-играчке

карактеристике горанског фолклора. У раду су саопштени резултати истражива

ња двогласног певања жена, затим инструментално извођење на шупељки, кава

лу, полукавалу и певање уз тамбуру — својствено само мушкарцима.

Закључује се да се са сигурношћу може рећи „да горанско вишегласје

припада двогласном певању старије сеоске традиције која је карактеристична

за Србију, Босну и Херцеговину и Македонију“ (стр. 206). Поредећи начине пе

вања у Гори са певањем народа који окружују Горане, пре свега певањем Арба

наса, аутор уочава битне разлике (стр. 206).

в) Миодраг Васиљевић, етномузиколог, први је у већем обиму прибеле

жио горански фолклор. У књизи Југословенски музички фолклор I (ВаNИМузФ)

објављено је 46 горанских једногласних мушких песама без музичке анализе

146 О антропогеографској, етнографској и фолклорној грађи о Горанима в. РМилЕФ.

147 СПаСПа, 72-73.

148 Књига Синан-паша настала је, како аутор наводи: „Осим дипломе душанове, која је на

мјењена србима у Старој Србији све ми је остало набавио и казао г. Сима А. Игуманов, што он

зна, или што је чуо од своје мајке и бабе, или што знају сви људи у Косову, или што се нашло за

писано у дневнику његовог брата игумана Аксентија“ (СПаСПа, 2).

149 ССамузИг, 202.
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грађе. М. Васиљевић наводи да су Горани у Гору доносили певачки материјал

са ширег балканског простора, где су боравили у печалби или се кретали са

бројним стадима.

г) Данкиња Бирте Треруп (В. Тraerup) музичку традицију Горе истражива

ла је двадесетак година после М. Васиљевића и том приликом забележила ра

зноврсну и етномузиколошки значајну грађу. Објавила је два рада о музици Го

ре на српском језику: Dvoglasno pjevanje u prizrenskoj Gori (TБДвП) и Народна

музика Призренске Горе (ТБНМуз).

д) У Антологију народних лирских песама Владан Недић (НВАнт) увр

стио је и део песама из књиге М. Васиљевића (ВаNIМузФ).

ђ) Институт за фолклор у Скопљу је између 1967. и 1970. године снимио

већи број горанских народних песама. На основу овог материјала настала је

студија Б. Ристевског Горански народни песни (РБГор). Аутор сматра горански

фолклор македонским. Уз студију су штампане и 133 песме.

e) 1987. године појавила се значајна књига Горанске народне песме Хару

на Хасанија (ХХГор), Гoрaнина из Баћке. Књига садржи велики број песама —

421, успешно класификованих у десет мотивских целина, од значаја је и то што

су некада бележене и различите варијанте истих песама. Наведени су основни

подаци о казивачима песама (укупно 161). На крају је речник мање познатих

речи, највећим делом турцизама.

Књига Харуна Хасанија, поред тога што сведочи о горанској разноврсној

и богатој поезији, без сумње, нуди и значајну грађу за различита истраживања.

За опис горанског говора, међутим, Гoрaнске народне песме нису много кори

шћене, пошто записивачи нису увек поздано бележили грађу, а и лингвистичко

знање приређивача није увек било довољно. Овде се мисли на небележење фо

нолошке неутрализације л у групама ли, ле, на не увек јасан став према фоноло

шком статусу њ, на одсуство х и из позиција у којима је иначе стабилно, на не

бележење гласа полугласничке вредности (који је, додуше, факултативно запи

сан апострофом), на недоследан став према обезвучавању звучних гласова на

крају речи или у гласовним групама, итд. Одређени недостатак за употребу у

дијалектолошком опису говора представља и то што није наведено место у ко

ме је песма (или варијанта) записана.

НАПОМЕНЕ О ИСТРАЖИВАЊУ

75. Докторска дисертација Говор Призренске Горе настајала је, с мањим или

већим прекидима, између јануара 1986. и јуна 1995. године. Посебно значајна била

су истраживања обављена 1987, 1988. и 1993. и 1994. године, када је аутор бора

вио сваке године по 30—40 дана на терену у континуитету, а краћих посета, када је

провераван материјал, било је, посебно до 1989. године, петнаестак.

Аутору говор Горана није био потпуно непознат пре почетка истражива

ња, пошто је, живећи у младости у Призрену, био у прилици да чује горанску

реч од Горана настањених у граду.
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У припремном делу за рад на терену обављени су дијагностички разгово

pи са супружницима Хаџи — Хатиџом и Митатом, Брођанима настањеним у

Призрену. Ови разговори, а и студија Б. Видоеског Горанскиот говор (ВБГГ),

затим упитници (ИМСПр, ИПФПр, ИПИнв), помогли су да се направи упитник

о гг.

76. Материјал је сниман на магнетофонске траке, преписиван и анализи

ран, а део грађе забележен је и из разговора који нису звучно записани. Аутор

је био у прилици да по неколико дана борави у истој породици, да присуствује

свадбама и обичајима везаним за свадбу, сахранама, ђурђевданским и бо

жићним свечаностима, да живу реч чује на пијаци и у личном разговору, да са

сточарима борави на бачилима — што му је помогло да уочи говор у различи

тим манифестацијама.

Због ограничености територије коју је требало испитати, материјал је бе

лежен у свим селима, што је омогућило уочавање микродијалекатског раслоја

вања. Исељенички говор Урвича и Јеловјана није обухваћен истраживањем. Го

ранска села у Албанији аутору нису била доступна, а до оскудних података о

овом делу ГГ дошло се на основу разговора с малим бројем Горана из ових го

ранских села. Због непоузданости, материјал није унет у рад.

77. По правилу тражени су информатори који су рођени у месту чији се

говор истражује. Пошто су старије жене најчешће остајале у Гори док су му

шкарци боравили у печалби и ту били под утицајима других дијалекатских си

стема, највећи део дијалекатске слике понуђене у раду заснива се на „женском“

материјалу. Не значи, међутим, да је материјал мушкараца игнорисан, посебно

ако је бележен од сточара који нису дуже боравили изван Горе.

Језички материјал записан од млађих Горана коришћен је опрезно, посеб

но када је бележен од мушкараца, пошто у њихов аутохтони дијалекатски си

стем продиру особине српског или македонског књижевног језика, у зависно

сти од тога где су боравили или учили школе, или особине неког другог дијале

катског варијетета са којим су били у контакту. Још је један разлог опрезног

прихватања материјала млађих информатора — поједине дијалекатске диферен

цијалне црте унутар ГГ у говору млађих неутралишу се. На овакве појаве ука

зује се у поглављу Генерацијска дијалекатска диференцијација (в. т.

1118—1121).

Због прегледности дијалекатских диференцијалних црта унутар ГГ, одре

ђене појаве представљене су на картама.





ПРОЗОДИЈА

ПРИРОДА АКЦЕНТА

78. Акценат горанског говора је динамичан, али без изразите експирације.

Дужење вокала под акцентом или иза акцента, затим квалитет који се

приближава дугосилазном или дугоузлазном акценту150 — не утичу на закљу

чак о експираторној, динамичној природи горанског акцента, пошто је функци

онално оптерећење квантитета без фонолошке вредности. 151 ГГ има, дакле, је

дан акценат са широким варијацијским пољем.

Дужење вокала под акцентом уочено је на различитим тачкама бугарског

и македонског језика, посебно у ЗПМ говорима152 па оно изазива утисак о пе

вању133, а слична се појава бележи и у неким П-Т говорима. 154

Граматичка функција је неутралисана. Тако је у рестеличком говорном

типу (викате у 2л. мн. презента и 2л. мн. имперфекта) акценат без дистинктив

них вредности, а дистинктивну функцију преузима, најчешће, прилог или при

лошки употребљена именичка јединица.

Семантичка функција акцента није уочена, а хомонимија се отклања дру

гим језичким средствима: град „насељено место“, градушка „Ледене капи кише“.

Пошто је акценат ГГ без снажне експирације, вокали у неакцентованим

слоговима не редукују се 15°, па оваква експирација изазива спорији темпо.

79. Типолошки акценат ГГ везан је, без изузетака морфолошког или мор

фолошко-лексичког карактера. Акценат се фиксира, стабилизује када је без мор

фолошке мотивације, кад друга обележја преузимају дистинктивну функцију.136

80. Речи на којима је реченични акценат разликују се од осталих кванти

тетом или местом акцента, слог или реч се дуже изговарају, а остале речи често

постају атоничне.

150 О сличној појави у галичком говору в. БАГД, 146—150.

151. П. Ивић (ИПИО 1,77) дефинише горански акценат као тип у коме место акцента, кван

титет и интонација немају дистинктивну вредност.

152 ИлПТpАкц, 36-38.

153 ММБЕ, 187;

154 БАДИЈС, 271; СВГП, 410-411; ПАГП, 167.

155 Уп. са сличним стањем у ЗМП говорима (ИлПТpАкц, 36, МТОГ, 193).

156 ТЗСАк, 73-79
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ЕМФАТИЧНОСТ ОСТВАРЕНА НЕФОНОЛОШКИМ КВАНТИТЕТОМ

81. Емфатичност се остварује, најчешће, дужином вокала под акцентом,

ређе местом акцента.

Полудуги или дуги вокали под акцентом мелодијски су обележени.“ Нај

чешће тон у првом делу расте, у другом опада (đa). Знатно је ређи акценат у ко

ме је тон у почетку раван па расте, или у почетку пада а у другом делу расте (аa).

Тип đa/aa има највише потврда у двосложним речима, ређи је у једносло

жним, трoсложним или четворосложним.

Дужење вокала под акцентом — најчешће у једносложним и двосложним

речима — условљено је експираторном природом акцента ГГ, пошто је за изго

варање тросложне речи потребна снажнија ваздушна струја него за изговор јед

нoсложне или двосложне.“ Овакво дужење слога под акцентом карактерише и

ЗПМ говоре, и то оне у којима је интензитет експираторног акцента слабији. 139

На дужење вокала, под акцентом (в. т. 81–85) или иза акцента (в. т.

100–105), утиче и квалитет вокала: отворени вокала дуже се изговара од затво

рених вокала е, и, о, у, а дужењу су — због лакоће изговора — подложнији отво

рени слогови.169 Када су варијације условљене фонетским разлозима ојачане

потребом емфатичког истицања, вокал се изразитије дужи и мелодијски се обе

лcжава.

Реч овако истакнута најчешће је на крају или близу краја реченице, што је

условљено интонацијом целе реченице а не комбинацијом тоничности и акцен

та, па је овакво дужење без фонолошке вредности.

Интонација реченице зависи од објективних и субјективних околности,

од личног става говорника, од комуникативних функција (обавештење, питање,

заповест, жеља итд.), од темперамента говорника.

Акценат а најчешћи је на глаголу или прилогу, тип а је нешто чешћи на

именским речима.

Акценат đје на двoсложним глаголима у презенту или у конструкцијама

ће + презент. Футур има овакав акценат када је употребљен за казивање радњи

које су се у прошлости више пута понављале (в. т. 1090). Када је а на императи

ву, онда је то, скоро по правилу, императив временски употребљен за казивање

прошлих доживљених радњи. Знатно је мање потврда са аористом и перфектом

ПОД ОВИМ aKЦенЋОМ.

157 Дужење вокала под акцентом и изван акцента биће обележено само у овом поглављу и

дијалекатским текстовима. У осталом делу рада бележи се само експираторни акценат.

158 Уп. са објашњењем Б. Конеског (КБГр, 140) и П. Илијевског (ИлПТpАкц, 36).

139 „Додека во источните, особено југоисточните македонски говори, акцентот е повеке

експираторен и причинува низа редукции на вокалите, во западните тој е посталожен и вокали

змоте постабилен. Но интензитетот во акцентот варира и во самиот западен акцентен систем во

зависност од должината на зборот. Едносложните и двосложните зборови се изговараат со про

должен акцент, а во повећесложните акцентоте поенергичен“ (ИлПТpАкц, 36).

160. Уп. са сличним стањем у ЗIIM говорима, ИлПТpАкц, 36-37.
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Уочава се да је овакво истицање обележје доживљености. Илустративан

је пример:

За прđвдина — ујна Раимица — прđшуј, желај, кажуј, прđшуј, желај, ка

жуј Ба.

Говорник инсистира на значају и драматичности ситуације у којој непо

средно учествује.

а) Г ла Г о л и у пре зе н ту:

Не-можем веће ја да Абдим, Ибно зело да пđсе, Ноге да немам и бчи ако

ве мđмим, Та да госпјеш, да го тресеш, да говđриш, па да го тресеш, да го

предеш, Ђе насипеш каце за зима да ти седи, Брале ресуљке па да јđдет Вр,

Све ги исклале да ги јđдет Ор, Ће земет ракија да пијет, Ти не гинеш, И да ја

дет; Паре сđкам Крс, Мати кука, 6тец кука, све Рап, И крос чаршија жена не

илизала да шčта Бр, Деца сакаје да јđдет Ку, Ћебнесет шо јđдет; Се сđка со

гледаника Гл,

Ми биле ке матере, ке бавајка да се нđмирет Ре.

б) П резент у футурској ће конструкцији:

Че им пујет, Чеја снесе, Каче го фđтиш, бгин Гл, Ће га предет бcнуа;

Да земеш от Иметофци, ако не, ће те турим Вр, Оно ће пубјса, Деца ће јđдет

приганице Крс, И шума ће бере Ди, Jéна ће реди мунистре Ле, Вука ће го фđти

Љу, Отвориље зит, ће го крđдет крава Ре, Ека ће јđде мусафир — „дик-софро“,

и бна ће дине сама Рап,

Нéкуа жена шо је стара ће ни го зđвије, Јопе ће сијеме јесено шо требе, Ће

требиме во јесењ жито Вр.

в) И м п e p а т и в.

Дојди, она јопе га кđрај Вр, Он пи, рогој расти, он пи, глава расти Крс, Је

но ти умри, друго рбди Др.

Примере в. и у т. 1093.

г) А о р и с т.

Па ка го фđти, удри, удри Крс, Рифат умре, Зéадин умре, Расим умре; И

бабо на Царина за јелече га фđти Вр, И, сирома, зе да жела Ор, Јеленов дбјде

jóпе Крс.

д) П e p ф е ка т

Овакво истицање у перфекту потврђено је само на непрефиксованим гла

голима. Особина је условљена слоговном, а не морфолошком структуром:

После сме се брđле за свабда; Чујекоф мислим му кđжаф, а он не му-ка

жаф Ре, Се трућаф со деца ситне, малове, Расим триесет и четири-године бфце

пđсоф, Па ћилим ткđле дејђића, па чбрапе се плеле, светија се пл'éло на руке

Вр, Жена мужу му рекла, Мије во воденица сме мљеље, Они ка нđшле пепеф

Крс, Ја, вељи, сом дбила Рад, Он браф јетими, ге брđфтујка фукаре-љуђи Вр,

Некој басма зеф Ре;
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Она тамо спремила за дâане Гл, Сме вапцуале, Три недеље таке све сом

желала Вр.

82. Дужење вокала под акцентом најчешће је на двoсложним и једносло

жним и ме ни цама, и то претежно када је именица у субјекатској или обје

катској служби.

а) Слоговна структура у личним именима није од пресудног значаја за ду

жење вокала под акцентом, пошто је процентуално број потврда са đ на тросло

жним и четворосложним именима знатно већи него на именицама других сема

ТИЧКИХ ТИПОВа:

Се родила Фивда Мејрина, Сđља сом омужила Вр, Вика Сазđира Ку, Ћđ

миљ, брат Абазоф Ор, Оди, Вајдо, ка вамо Ди, Абазне испрати Ба, Агмета го зу

ала Бр, Амета да викнеш Др, Мемету ли си бнесла Крс, А Мđмут со магаре Вр.

б) Заједничке именице са đ.

Или млđде ће се закараје. Те за крпе, те за метле, те за тија, те за бвија

Ле, Ако имаш да мотиш, ти ће станеш прет-сви да измотиш да не ти разбудет

стбка тебе, ти-да-гим разбудиш њим стđка, Свекор довец, мије млđде Ле, Три

јесет душе на вратава ће бидет; Стока сом имала триесет бравје. Триесет брđвје

стöка ми изгорела Ор, Да носим жито во воденица Рад, Шехадин дошоф, мо

љаф — љуђи да го бнесет дома. Ка го бнесље, го нашоф дајџо најстарујет на

врđта Рап, Ама глđс не ти преговорнуаље никако, и глđва ће завртит Рап, И

Сајбија ка пушти јеного-бвна, дете го трнаф Крс, И друк-пут ги стаило пиле во

грбаје кбскиће од брđта; Häмачкај врđта со кđтран: Имаф бтец сина, му ре

коф сину Крс, Неће го дајем љуђим Ди, Поиграхме и кđрте, Невиден ми бтиде

бđбо, Со брđда воликава, Нема ни за вбла, ни за рđло Бр, От све села дошле

Рад, Ка умреф, ми бстајф три-сестре, два-брđта Др, Зељенило, трава, ако пане

во мљеко, етија да се цеди на Иљадо цедила, сирене ће биде прлаво Кру, Он

немаше, демек, сина, во ћерка седаф, Пакрđве по две, по три љуђи имаље Ба,

Крос неколико време, недеља, две, Е, и бна тоје че им даде, чбрапе, крпе Гл,

седет на прđк, Го дадоме да ни учи во грđт, Најглавно леп држаф дирек

во кућа, леп немало Вр, Тија во ум ни останало Бр, Пепефот гим остануаф ка

трđке, Тује пиф вук, вук ће се напраш Крс, Имаф јен-вук и јена-лисица. Вук

биф домаћин. Со лисица брđт Ди;

имахме још-лек-пđрице Мл.

83. Прилози и придев и у позитиву често имају полудуге или дуге

вокале под акцентом. Компарирани придеви или прилози имају најчешће анте

пенултимски кратки акценат, али је потврђено и а на антепенултими.

Куће со плоче биле старе, немало ка сега 61; Нéкуа жена шо је стара, ће

ни ге завије, Раде се деца каша да јадет Вр, Се прај боже је улаф Љу, Рđде, пре

раде Мл, Дрва сме терале ако је рđвен пут Др, Ја сđма ће се омyжим Гл, Ибни

pипнале рđде от таван, И после јена бака стара га измамила Крс,

161. Говорник инсистира на разлици између нових — великих кућа, и старих,
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лен је најмучен, Нуро ће биде нđјубаф во Враништа Вр,

отец бшоф тđмо. Мије тринице сме биље дđма. А Péфик се ожењиф тđ

мо. И бтец ми се ожењиф тđмо162. Крс, После, ка сом попорасла мđло, сом бра

ла, сом копала Рад, Сме мотиле нбћа, сме пекле нđћа, двде шо пуале во дво

роф, тоја-двор ваш Вр, Е, вđмо ручек им спремаје Гл, На плđдно гуједа ће тера

ме Мл, По пéпефот дошле дđма, Ка бшоф дđма, викнаф јена мајка Крс.

Све, употребљено у заменичком, придевском или прилошком значењу,

често има đ.

Па веће се собраa сва Ре, Тија све ка би Вр, Јарма све Ор, Све от себе ће

метне Ди, Све стока шо га зеле нагоре, којни, све дошле јопе назаћ Вр, Суљо

идаф све со гуједа Мл, Мати кука, бтец кука, све, Све дур го извадила Рап, Све

дојала Љу, Они све злато надвор Ле.

84. У материјалу нема много за ме ни ц а са đ.

Ти горе, он долу, Ама сирота га жалим њđ, млада је Вр, Брат нејзин Гл, Јđ

тија не-можем ништо Рап, Њđ га заклаф Крс, Во нđса си биф Др, Во нđс је ка

бајет Ле.

85. Као средство посебног истицања користи се аa. Овакво тонско обеле

жавање је знатно ређе од типа đa:

И го бнесоф Имер-дајџо дома Рап, И тија петнаесе копице. Сама Ба, Ка

oтидохме, ех, мајко мила Ба, Омладинци пујет, нарота гледа, Чадор му је наки

тен со паре, сâџаде на рука, Ка ће идет на Карпеш, ће зéмет ракија да пијет, Ће

му удараје набет, Варит казани аћије Крс, Ти ће купиш брашенце, Некој ће га

скрије Ре, Он биф во Кула; Па кога ће го најет, да купит Рап, И Салаха по мало

го памтим Ба, Ђе му стаји врник Ре.

Потврђени су и примери у којима је -а на ултими:

б“, ја сирота, ја сирота, ја сирота Ба.

Пример је, вероватно, настао аналогијом према типу у коме се као знак

посебног истицања среће а на ултими, поред акцента испред ултиме, па се ја

вљају речи са два акцента:

Јена тује, јена тује Ба, Ми го донесла, алараметелесен, ујна. Е ка ми го

донесе, во кућата имаме нешто. Некује скутáчиште ми даде да носим163 Ба.

а се јавља на ултими и у вокативу164:

Јамин, врати се, Ујнд, шо-желаш, Атиџд, стани мори, даде, преговори ни

Ба, Ајше, сум го нашоф, Немојте, мбра16° Рап, Вуке Ди.

162. Инсистира се на просторном одређењу ситуације.

163. Информатор је узбуђен, сећа се с поштовањем особе на коју се ситуација односи.

164. У ГГ је дужење факултативно, карактерише ситуације које говорник снажно доживља

ва. О дужењу ултиме у другим говорима в.: TМГР, 323, JДТГ, 36, СТТГ, 1, 242; у сретечком (пре

ма мом материјалу).

165. Речца мори замењује вокатив именице женскога рода (в. т. 1002a).
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ЕМФАТИЧНОСТ ОСТВАРЕНА МЕСТОМ АКЦЕНТА

86. На нивоу речи акценат ГГ је антепенултимски. У тросложним и више

сложним речима емфатичност је остварена пенултимским акцентом који је по

квантитету кратак. Овакво истицање најприсутније је у Броду:

А млого убаво било дућан. Шо ће ти потребе ће) идеш ће купиш. Дућани

биле. О(тј ћеде сâкаш ће купиш. Шо неје убаво, не ће купиш. Свећеде дућани

имале, Да се лечет от туберкулоза, Младе, јако пристале, Шо је чујек побо

гат, паре има, Дућани бни имале, млого богате биле, Овдека је ладно, Друђе

работале; Па посоли наоколо, Се осиромаши инсан, модерлеисало, канди

сале, Не се мешало; Имала слама ражана, муглисано, два вечери, убаво јадене;

Еште једен имаше, да га испраша; тоја учитељ, гајлина, на Вештишћи вир,

Шиштевјанин, зимбвник, Јени имале во Ћустендил, помал екава, коликава“

Бр, Ће дојет понедевникарке W гости, Ђинои имаље, старе кажујет. Ђинои има

ље напре!.67, Сме биље преко грббишћа, па сме тражиље кона; сом се уплашиф,

А зимаа Арнаути, тија гољемите камени; мужбва деца, гљеданикова шо је се

поштуало, Ће го врзе терезеја со сиђим, Она је побуљена Ре. Ја касом се му

жила от петнаесе године; Ми умре у деведесе године бтец, Се набраха петна

есе душе, Ке башча отидо Гл, Тава јена, од бакар, воликава, Та коликава си

ти, Пустинче Булгар не-пушта, Чујек не-може да се прекрој. Никако, Шо си

го-зела таке детенцéто Ба, Зеф от петнаесет године дејче Крс, Аљександра

ка го утепаше, Бâегитија одавно било Рап, Пбљај ге сватои, Болби имам Ди,

Ето, оваке, љáj Љу, Сме ставаљенушаљке Ку, Иливада се опоснује Ор, Лек

млеко сом турила али пуштило зелено Рад, Ђе дојет петнаесет душе, Тикви

ћића ће му ставаје Крс, да изматим Ле, сабахале Др, Муратофско ке викаме

Ба, Знаш коликава је, Па за њиве Иметофске ли кажујеш, им напрајла, Отиде

војска; Не отворија, ће помавзиш Вр.

Све ове речи изван поменутих услова имају антепенултимску акцентуацију.

87. Ултимски акценат емфатичког карактера уочен је само у турцизму

јазак (А шо видеф и забрајф, јазак Ба), а што може бити чување изворног акце

натског јника.

Условно овом типу припадају и новије речи:

Шосом биф револуционар, командант биф Др, донела со камибн Мл, му

се исабиф магнетофон Љу.

Новија лексика је, иначе, потпуно прилагођена антепенултимском ритму,

па је број потврда са ултимским акцентом врло ограничен.

166 Из Брода имам већи број потврда са пенултимским акцентом на заменицама типа

коликава, воликава.

167 Када је ситуација саопштена први пут, говорник инсистира на имаље, пошто саговор

ник не верује у то. Када је реченица поновљена, функционише неутрални антепенултимски акце

нат пошто је поновљена информација неутрална.
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МЕСТО АКЦЕНТА

88. „Ограничавање места акцента на последња три слога речи стара је ка

рактеристика несловенских балканских језика. Такво акцентовање налази...о у

грчком, румунском и албанском језику.“168

Акценат ГГ је антепенултимски, и у основи се наслања на акценат запад

номакедонског наречја. 109 И у ГГ „у питању је деловање једног ритмичког

принципа који не допушта да се иза акцента нађу више од два слога.“179 По

овој особини ГГ припада већој области јужнословенских говора са фиксираним

акцентом без фонолошке вредности — од Сиринића и Призрена до Корче у ју

жној Албанији. 171

Правило антепенултимске акцентуације на нивоу речи нарушава се емфа

тичким истицањем на пенултими (в. т. 86), факултативно у резултату контрак

ција и десилабизација вокала, затим у парадигматском везивању акцента.

Дужење вокала иза акцента, најчешће у неким глаголским облицима (в. т.

100–105), затим пенултимски акценат као средство емфатичког истицања упу

ћује на то да је макар део ГГ некада могао имати пенултимску акцентуацију172,

а дужине могу бити траг претходног места акцента (тип: имала — имала).

89. Антепенултимски ритам знатно је стабилнији у нижим селима. У овом

делу ГГ ређе се користи пенултимски акценат као средство истицања. Треће

сложни акценат најнестабилнији је у Броду.

У тросложним и вишесложним речима јављају се четири могућности ме

ста акцента: adaa, aada, daaa, daаa. Први тип је основни, остали ретки и факул

тативни.

Поред акценатског типа рукајца (; рукаица & рукавица) јавља и тип рукај

ца. Овакво колебање уочено је у нижим селима. У вишим селима, Броду и Ре

стелици, -и- се у групи са претходним вокалом најчешће чува (в. т. 125) па ан

тепенултимски ритам остаје стабилан, уколико није нарушен емфатичким ис

ТИЦањеМ.

90. Административна горанска презимена слична су албанским презиме

нима на -и, а уколико су тросложна и четворосложна имају некада акценат на

пенултими под утицајем оваквог акцента у албанским оближњим говорима. На

појаву пенултимског типа у презименима могао је утицати и контакт са срп

168 КБИст, 95. О страном пореклу динамичног и везаног акцета у словенским говорима на

сталим на полуроманизованим и хеленизованим деловима Балкана в. ИлПТpАкц, 39-42, БАГД, 46.

169 КВИст, 12, 94; ВБАкC, 1–4; ВБКиГ, 60; ВБИслM, 6; ВБМДиј, 89, ИПИО 1, 41; САМ

Пол, 381-382; ПаЛРГ, 118, СТТГ 1, 241.

170 КБИст, 94

171 ВБАкC, 1–11. Без обзира на генезу, фиксирани акценат — пенултимски или антепенул

тимски — у српским јужним говорима не може се посматрати изван одговарајућих модела на ма

кедонској језичкој територији (ВБАкцСрп, 130).

172. Уп. са пенултимским акцентом у овчепољском говору (МТОГ, 193), српским гра

ничним говорима (МлРСГ, 125—127, РСПГ, 346—348, јужнометохијски подгорски говор — према

мом материјалу).
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ским призренским градским говором. Уочено је, затим, да је акценат на антепе

нултими у овој категорији обичнији у нижим селима, што указује на евентуал

ну везу са суседним албанским говором Опоља: Данијали, Емини, Зенуни, Ајра

дини, Азари, Бахтијари, Невзати, Реџепи, Камбери, Неџати, Сељими, Имери.

91. Парадигматско везивање акцента, којим се ремети антепенултимски

ритам, факултативно је. 173 Најчешће је у Броду:

Шо ми кажуала старица па да ти кажујем, работаше, На Пантелеица је

закопана бвдека, ћајалари, зељаникот, Боленикав“ сом го затекла, маћејава;

ће се бKaпаје, деленици, Во Глухтерофци бна живуала. Глухтер и биу девер,

телеграма, От срце неје убава Ћазимица, Зајено заидале во шкољо, После те

кра се потурчиле и зеле фереџе да ббличаје Бр, Каћићића ге преполојла, Ће

илезeме на рићето, Отркаљеш-Ваљеш, иминава, Сом заидала во школо Ди, А

дејче а се рашетало Гл, сом бграисаф, И старе га запаљиле от Арнаути Ре.

петнаесе копице Ба, Они врата бтвораје, Он се бћоравиф: Вије ми сте оћора

виле Ор, Па да бнесеме, јетимћића, Иди ги бнеси Абазици, Кокошкете зеа да

нóсет, Измећарћића сме биле Вр.

ФРАЗЕОЛОШКИ (СИНТАГМАТСКИ) АКЦЕНАТ

92. Место акцента у ГГ зависи од слоговне структуре речи, од синтак

сичког односа речи у реченици, од распореда тоничних и атоничних речи у го

ворном низу. Отуд речи у синтагматским скуповима и ритмички рељеф речени

це одређују померања акцента и стварање синтагматских интонационих целина

у којима скупови речи своје појединачне акценте прилагођавају антепенултим

ском ритму, али на нивоу конструкције. Овакво померање условљено је прет

ходним уништавањем покретности акцента мотивисаног морфолошки. 174

Правило синтагматског акцента остварује се у ГГ у оним условима у који

ма се остварује у ЗПМ говорима 73: детерминативна реч + управни појам,

предлог + именичка јединица. Овакве акценатске целине факултативне су у го

вору. Најређи су синтагматски акценатски спојеви у бродском говору, а знатно

су обичнији у долоиштанском говорном типу. Овакав однос у корелацији је са

стабилношћу — нестабилношћу антепенултимског акцента у говорним типови

ма ГГ (в. т. 86, 1106, 1110, 1114).

О факултативности ове појаве сведочи пример: Тија никој не дава (...)

Крава кољко-млеко дава?! (...) Да гледам кољко млеко дава! Гл.

У антепенултимском синтагматском акценту (тип бела-брада) чува се

старо место акцента. Синтагме тога типа могле су бити важан образац у ствара

њу антепенултимског синтагматског акцента.176 Оваквих акценатских целина у

173 Парадигматско померање акцента јавља се у полошким говорима (САМПол, 381-382).

174 ТЗСАк, 79; ИПИО 1, 78.

175 САМПол, 383-384; ВБМДиј, 89, СТТГ 1, 241-242.

176 КВИст, 91.
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ГГ има, али су њихови спојеви, врло често, условљени емфатичким истицањем.

Обично свака јединица чува свој акценат уколико је именица семантички ис

такнута.

93. У синтагмама типа придевска реч + именица придев је у обичном ре

доследу претежно испред именице. У синтагматским акценатским спојевима

акценат може бити на финалном слогу придева, а именица постаје атонична:

Старе-жене, на материна-кућа ме зеф Крс, Везин-грот, до јена-чешма,

пресен-љет Ре, даф стари-мајки, сва-зима ће ткаје, нејзинб-рухо Гл, шо ни је

наша-њива, до Бела-Црква Рап, Дупен-камен (топ.), голем-бакшиш Бр, за

волицко-млеко Гл, големб-име Ба, w наша-кућа, свује-ниве Кру, брежно-ме

сто, го зеф во свује-царство Ку, само-месо во кућа ни-дошло, колом

боћно-брашно, во Врбничко-поље, на оја-извор, тојзи-војски, Ајдарбф-поток,

Су“-поток, Грашна-леска, Широке-ниве (топ.) Вр, Кракошко-поље Ор,

остер-камен” Ре, Караџина-река, Драгашка-река (топ.) Др.

94. Када је прилог детерминатив именичких речи, синтагматски акценат

може бити на њему:

Се покоси мало-нешто Ор, тољко-паре Ре.

95. У Броду су забележена, од истог информатора, два примера преноше

ња са тросложне именице на финални слог придевске речи:

Варила слан-сутлијач, турсђе-имена.

А. Џоговић у ономастичком материјалу из Горе наводи већи број примера

са преношењем акцента са тросложне именице на ултиму претходног члана

синтагмс:

Мирина-ливада, Рада-ливада, Пазарско-путиште, Даутово-чешмиче,

Ајванске-гробишта итд.177

Провером материјала нисам нашао овакав фразеолошки акценат, већ је,

по правилу, како и сам А. Џоговић (стр. 54.—162) бележи за део топонима-син

тагма, присутан тип daa aaa (Јулица маало).

96. Преношење на број:

Шез-деца Вр, три-пути Гл, два-камна Бр, ке три-буке Ре, на трећи-из

вор, обедве-њиве Крс, на друго-место Ле.

Знатно су чешће бројне конструкције у којима сваки члан чува свој акценат:

Пет деца, десет дена ЗлПо, два камна Вр.

97. Када је друга реч синтагме тросложна, први члан — факултативно —

постаје атоничан и са следећим чланом чини интонациону целину:

Детечка-работа, три-месеци, четири-разреди Бр, Сељман-ЛБикина, на

Свети-Никоље Ре, три-карљице Ле, биље јене-скупине, две-бра“ћића, две-го

дине Рап, тетка-Вајpија за Мéмиша шо била, за цела-година Вр, пет-карљице,

шéc Ба.

177 ЏАОГ, 57, 59, 60, 62 итд.



82 Радивоје Младеновић

Оваквог везивања има и када је именица двoсложна У таквим акценат

ским синтагматским спојевима емфатички је истакнута двoсложна именица,

чији је први слог обележен квантитетом (đ):

После ми умре јена-ћерка Кру, а и врник со две-треске леп ће го испе

чеш Ди, осом-душе Ре, е, море-дете Рап, ево два-дена неје убава, сме се со

брале под јена-слива Гл.

98. У ГГ акценат појединачних речи, без фонолошке вредности, подређен

је антепенултимском ритму па отуд, факултативно, различита преношења ак

цента на клитике, груписање семантички повезаних делова реченице у једну

интонациону целину са интонационим врхом на алтепенултими такве целине:

Убаве-им-се јако Ди, промењи-се Рад, преговори-ни, во три-и-пов Ба, ма

ти како-ти-е Бр, промењај-се, ћерко Крс, па после нива-ли-ће продава, лива

да-л и Ре.

Оваква преношења у различитим синтаксичким спојевима различите су

доследности па ће због прегледности бити класификована према речи на којој

је фразеолошки акценат:

a) Преношење са глагола на заменичку енклитику у објекатској служби.

Та-кој-ме-вика Ди, не-га-давам; жената не-му-гé-прима, шо-ви-гори,

шо-ви-смрди Крс, матери ги-вели, шо-си-го-зела таке детенцéто Ба, не-им-даље

њим Љу, тија сом-го-зела ЗлПо, шо-да-те-лажим Рад, не-ни-требе Гл, којни

не-го-газет Вр, мужи не-не-виђет Ре.

б) У материјалу се нашла само једна потврда за преношење са глагола на

заменицу у субјекатској служби.

Мајка — ја-велим – убава беше Гл.

в) Ретко је преношење акцента са глагола на глаголску енклитику:

Оно ће-пишти, ће-пишти Мл, ја све памтим ка сум-ошла надулу, ка

сум-дошла нагоре Рап, не-сом-рекла Ле, шо-ће-чиним овде Крс, ке-ће-идеш Вр,

ке-си-била Др, шо-си-дошла, дејко ЗлПо, ка-сме-преле, ним не-им-сом-рекла Ре.

г) Преношење акцента са двoсложних речи на предлог није доследно178,

без обзира на то да ли је предлошко-падежна конструкција с прилошким 79 или

неким другим значењем. Има много примера без преношења 89:

От-Хоџа зе класје да бере, Ејуп по-мене је, бес-паре Мл, жито испрет-се

ло, дејка ако иде по-сокак Ре, бт-село, на-село Рап, по-стока трчи Рад,

Пот-село (топ.), Пот-папок (топ) Бр,

178 Уп. са ВБГГ, 58

179. У ЗПМ говорима се са сваке једносложне или двосложне речи акценат преноси на

предлог ако предлошко-падежна конструкција има прилошко значење (КБИст, 92).

180 Слично је у полошким говорима (САМПол, 382-383; СТТГ 1, 241-242). Факултатив

лост преношења добро илуструју примери: И во-село, и на река долу Крс, сом била на бунар,

“??? –:2#}{}{j iХ“.
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идет по поље Ре, дошла до бвде Ба, ја тујека при њd Мл, сестра при њего

Рап, шо ми требе за кућа, мало со паре Љу, се скупћиф“ дозит Ре, преди њd ЗлПо.

д) Предлошки скупови имају акценат на другом предлогу, уколико се фа

култативно акценат са именичке речи пренесе на предлог:

Он ће дојде тако около стред-зима Вр, овде, на стрет-село Ре, при ви

шé-њего Рап (в. т. 1011–1016).

ђ) На речцу не уз глаголе акценат се најчешће преноси ако је глагол јед

НОСЛОЖан ИЛИ ДВОСЛОЖан:

Па и сеа не-можем да-седим Ба, никој не-носи Гл, не-знате нишћо,

не-можаф Ре, дома не-идет Ле, оно не-било јарина, да не-служи војска Вр,

не-могле да нбсет Ор, е та не-знаме Крс, никој не-иде Др.

У примерима типа: Инсан не ни се посмијаф Ле — не је под акцентом.

Оно је траг глаголског облика неје.

e) Везник или/ели ретко је под акцентом, још ређе и везник само:

Аргати ће викаш или сâм Вр, арамија си ељдељија Ре, ништо нећем, само

cáкам на горња-дуња да ме извадиш Рап.

На везнике акценат се ретко преноси са једносложне или двосложне речи

која следи:

Нема ке-да-бегаш, шо-да-чиним Ор, шо-да-сакам Рап, па ће не напудет

и-нас Ба, мезе и-мене, во две недеље две-дејке ги омyжиме, и181-Caља и Вајда Вр.

ж) Када су удвојене пуна и енклитичка форма личних заменица, ортото

нични облик је увек акцентован, а са њега се акценат не преноси (в. т. 609-612)

МЕСТО АКЦЕНТА И ЧЛАН

99. Члановане именске речи подлежу антепенултимском ритму (в. т.

734–751). Потврђени су, међутим, и примери у којима чланована именска реч

чува место акцента јединице без члана. Овакви случајеви су последица чувања

демонстративног значења заменице у постпозицији.

а) Кокошкете зеа да нбсет Вр, јаганцата Ле Вр, млајнестава ће изигра

Др, маћејава сака Бр.

б) Члановане именске речи подлежу фразеолошком акценту знатно ређе

од нечланованих:

И ће дојет утрé-вакат w другујеф-ноћ Рап, нинујет-син Ре, нејзината-деј

ка га вађа Бр, другавого-мужа Рап.

в) Мада су члановане именске речи семантички обележене, па отуд на

њима нема знакова емфатичког истицања, потврђени су и ретки примери пе

нултимског емфатичког обележавања:

181 Некада је присутно и значење речце за истицање.
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Дејка носила камени, два гољеме биље, и тује ги остаила, тија гољемите

камени Ре, шо си го-зела таке детенцето Ба.

НЕФОНОЛОШКЕ ДУЖИНЕ

100. У ГГ се јављају факултативне постакценатске дужине. 182 Није уочен

однос типа: вика (3л. јд. презента) — вика (3л. мн. аориста и имперфекта), како

је у кичевском говору183, а разликовање глаголских облика одређено је другим

средствима (гл. вид, наставак за облик или лице).

„У неким јужнословенским дијалектима где је наслеђени квантитет до

следно уклоњен, касније су се појавиле нове квантитетске опозиције у резулта

ту појединих процеса из области сегментарне фонологије. Две су основне врсте

таквих збивања: контракције (аa - a) и компензације (нпр. приликом испадања

x, ређе л, или приликом десилабизације одређених вокала, нпр. неговите – не

гојте). Овакве промене регистроване су у многим македонским и бугарским ди

јалектима, изгледа без територијалне повезаности. У српскохрватским призрен

ско-тимочким говорима такви случајеви нису чести.“184

101. Неакцентоване дужине јављају се у постакценатској позицији, углав

ном на пенултими — иза слога са кратким акцентом, најчешће у глаголским об

лицима.

По пореклу дужине су у ГГ, под акцентом или изван њега:

а) Компензацијске,

б) Контракцијске,

в) Траг ранијег акценатског система,

г) Емфатичке.

Постакценатске дужине под a) и б) могу бити комбиноване с акцентом.

У описима других говора помињу се нефонолошке дужине под a) и б). У

ГГ нефонолошке дужине могу бити и траг ранијег пенултимског акцента, на

шта упућује стање, пре свега у бродском говору, где у неким глаголским обли

цима често алтернира тип: имала — имала — имала. Имала — имала везује се

за емфатичко истицање, имала је неутрална антепенултимска структура.

КОМПЕНЗАЦИЈСКЕ ДУЖИНЕ

102. Оваквог дужења има после испадања х у именицама у финалној и ме

дијалној позицији:

182 У досадашњим радовима о ГГ ова особина се не помиње.

183 ПВКв, 205.

184 ИПИО 1, 159. О квантитету развијеном углавном компензацијом за изгубљено х, ређе в

у бугарским, македонским, П-Т говорима в. и: ИПИО 1,54 (в. и библиографију за бугарске говоре

на овом месту); вБЛГ, 34; ВБСелF, 29, ВБПрД, 114, БАДИЈС, 133, 274; СМЂГ, 96-98.
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Грđ, стрđ, мé Вр, најпосле грđ Крс, ме го заболе Гл, ће вариш грđ Др,

маћеа Др, маћија Бр Вр Ре, вј Ре.

Када се -х чува, вокал се не дужи, осим ако реч није емфатички истакну

та: Страх, мех, грех, врх Бр.

У аористу и имперфекту — ретко — бележен је дуг вокал после испадања

х из наставка за облик, пошто се, осим у Ре и Кру, у осталим горанским насе

љима х у овим глаголским облицима у наставку чува (в. т. 224):

Се фукнаме Рап, уработаме и дојдбме Вр.

У речима из којих је испало ј или в дужења нема (синој, волој).

КОНТРАКЦИЈСКЕ ДУЖИНЕ

103. Контракцијских дужина нема много пошто се вокалске групе, ако ни

су уклоњене вокалским супституцијама, добро чувају. Оваквих дужења под ак

центом има у малом броју лексема:

Плđјна (поред планина/плајнина), дејка, дејче (< девојче), кđне (< како да

не) нđм (< на ум), љđј (< гледај, значење речце гле) Гора, дајке ће пујет, дајкем

ће дадеш Рап, кđне, клањам Ле, век (в. т. 249ђ) сме се плашиле Ре.

Наведене лексеме често се јављају са дугим или полудугим вокалом под

аКЦСНТОМ.

ТРАГ РАНИЈЕГ АКЦЕНАТСКОГ СИСТЕМА

104. Дужине изван акцента јављају се на пенултими када је акценат на ан

тепенултими.

Слогови под акцентом, и онда када су кратки, дужи су од неакцентованих

кратких слогова. У процесу стварања антепенултимског ритма, акценат се са

пенултиме помера напред а дужина је траг претходног акцента. Чување струк

турe daа у емфатичком истицању контрастирање је са типом daа, који је неу

тралан.

„У низу македонских говора налазимо квантитет и ван акцента, али с тим

да само један слог речи може бити дуг. Ту је најчешће правило да се квантитет

може јавити под акцентом на пенултими, а такође и на ненаглашеној ултими

иза пенултиме под кратким акцентом.“183

У ГГ нема дужина на ултими, осим у Вјд., када алтернирају ааа — aаa

(в. т. 85).

185 ИПИО 1, 52.
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ДУЖЕЊЕ ВОКАЛА ПО КАТЕГОРИЈАМА

105. a) B о кат и в96.

Оре-муже, мије децава требе да ге загинеме Крс, Есмб, Задинице, мазник

ни го јадет Вр, Мусе, кé-ти-се офце Ре, а“ море-муже, мори-мати Рап.

б) Глагол и су категорија у којој су неакцентоване дужине на пенулти

ми најчешће.

С највећом доследношћу, када је то комбиновано с емфатичким истица

њем, неакцентована дужина јавља се у 3л. мн. презента глагола презентске гру

IIČ На -(i.

Манесте ће гледаје, ће шетаје нис чаршија, тамо пољаје, нође ми се ши

баје, ће желаје, немаје да јадет Бр, и не те даваје Ба, абери дохођаје Рап, ке има

Је, бес-паре нешто а даваје Мл, хитаје, ће работаје Ди, грабнаха да се мочаје

Ор, во Млике немаје старе-љуђи, бабета сакаје, ка га викаје таја, бни шо имаје

гумно Вр, со паре га засиваје, тиквићића ће му ставаје, викаје, шукаје тамока

Крс, Арамије да не имаје? Јене викаје — терај, јене — немаје, јене — имаје, деца

вамо ћекаје гладне Ре. Примере в. и у т. 800.

У осталим лицима презента дужине су знатно ређе, посебно у једнини

(в. т. 69a-б):

И дејчича шетаме Рап, л'éгнаф да спије, да преспије, да викате да го за

твореш, мушама сом турала па да се закрпим Вр, шо работате, и ме навика

да збориме Ре, имаме Ор, мије го јадеме Бр, ћ(е) идеме ће се њушаме Рап, да се

рашета, оре-муже, мије децава требе да ге загинеме Крс, шо ће чиниме Рап, ће

заспјеш кромит Вр.

У перфекту, на радном глаголском придеву, дужине су најчешће на глаго

лима презентске -а групе. Такав распоред дужења у 3л. мн. презента гл. -а гру

пе и глагола -а групе у радном гл. придеву треба довести у везу:

Сме брале ниве, со волои сме идале, работале, изработале, и овде

имало Бр, се работало, ка сеа шо се фатиле Ор, вода сме сипаље Ба, а Назима

ка утепале, ка сме сакаље да бегаме Мл, таке работале Ди, па идаље старе, и

туј ге фатпље гуједа Ре, посље бни работаље, а мије тољко не сме работаље

Крс, се змешаље Рап.

Изван презента и радног глаголског придева, укључујући и глаголске

именице, нема много потврда са дужењем вокала:

Бpго во Маљекофци се фукнаме!87, ноћева“ме Рап, истурано Ор, после се

разљутиме, после припрајме куће, Есма — изгоре-ме, и седа“ седом-године,

па порастоме Вр, трнахме, мало се задржахме Бр, не искраде све Ре, же

лане, каране, тепане Бр, све идаље по просење Крс.

186 Финални слог у Вјд. дужи се у тетовском говору (СТТГ 1, 242), а јавља се и у српским

говорима (ТМГР, 323, JДТГ, 36).

187 У аористу и имперфекту дужина може бити и компензацијска.

188 Нема много потврда са дужином на двoсложним речима.



Говор шарпланинске жупе Гора 87

в) Неке тросложне именице, када је на њима антепенултимски акценат,

имају дуг наредни вокал.

Па во матере Ба, ме бнесоф матере Ор, ти си фукара Рап, во матере

имала некуа маћија Бр, матере не сме имале, ће ја бстај при бећара Вр, мате

ре да виђим Др, тамо има џандари Рад, млајнеста со бокари, имаје на већера, ће

га носи со тупани матере Крс, папорци стаиф w магаре, матере да му га го

њим, све на доктура Ре.

У свим именицама вокал је у фонетском контексту између плозива/афри

кате и р па, осим у емфатичности, и у фонетској позицији треба тражити обја

шњење за дужину.

г) У материјалу су само две потврде са дужином на антепенултими после

померања акцента са ње на слог испред:

Партизани ка беше дошле Бр, да бидем измећарка Вр.

д) Придеви и придевске заменице на -ова, -ава имају овакву дужину:

Коликаве кучишта Бр, со брада коликава, толикава сом била Вр, маличка

ва је, деца малове Др, ваша је убава Ре.

ђ) Ретки су примери чланованих именица са дугим или полудугим вока

лом на неакцентованој пенултими:

Карта 3

Акценат

Знатније одступање од антепенултимског акцента:

чешће певање, ређи синтагматски акценат.

О Pстка одступања од антепенултимског акцента,

певање није изразито као у Броду, доследнији
СИНTai MaГСКИ акцСНáti у односу на бродски I иII.

Одступања од антепенултимског акцента већа него

у долоинтанксом типу, а мања него у бродском,

певање није обично, синтагматски акценат

недоследнији у односу на долоиштански тип.

ФРе
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Че) иде роднината ке сестра Гл, они дошле ноћа, таквете Вр, насипало

дејчето и детето Крс, ах, море муже, да се децава189 сега Рап.

е) Када се акценат са именичке једносложне или двосложне речи, у који

ма је често à, пренесе на реч у синтагми, онда је слог са ког је акценат пренет

кратак. Забележени су, међутим, и ретки примери са а:

Во две недеље две-дејке ги омyжиме, ја за-ња, вели Вр, и тија две-дејке ге

онесоф Рап, не че му биде нему све-дејка Ре, искочиф на пут пред-ња Ле.

ж) У материјалу је мало примера са пенултимом прилога под неакценто

ваном дужином:

Онамо, мазала, натамо на ће Тија-вода Бр, никако Ре, шо-знам натамо

кéде је Бела-Црква Рап.

189 У примеру дужина може бити траг контракције вокала (деца-ова 2 деца-ава 2 децава),

али је вероватније да је дужење емфатичког порекла, пошто је реченични акценат на овој именици.



ФОНЕТИ КА

ВОКАЛИЗАМ

ВОКАЛСКИ СИСТЕМ

106. У ГГ функционише положени шестовокалски троугао, а вокалску

службу врше и слоговне ликвиде р и д:

и а у

e a o F pº 4

Фонема и посведочена је у мишема у говору двеју старијих жена, које су

у детињству, живећи у Призрену, биле у контакту с турским језиком. Информа

тори су били свесни да ова фонема није аутохтоно горанска, па се отуд и у раду

не сматра јединицом фонолошког система горанског говора.

Има аутора који и у српским говорима у јужној Метохији (Призрен —

Подрима — Ђаковица)190 с разлогом сматрају јединицом вокалског система. 191

У српске говоре и је стигло са турском лексиком, али је — посебно изван

градских центара — значај албанског језика за продор овог вокала био пресу

дан, пошто се овај глас јавља у заједничким позајмљеницама у оба језика.

Гора је због географске издвојености остала изван снажнијег контакта са

турском фонетиком, иако су мушкарци, боравећи у турској војсци и крећући се

са стадима, појединачно знали поред горанског и турски, албански и арумунски

језик.

107. Развој горанског вокализма у духу је промена у осталим словенским

језицима — смањење броја фонолошких јединица на пет класичних вокала. 192

Од специфичних вокала јавља се а — глас полугласничке вредности, који није

континуант јерова у јаком положају, па се отуд може говорити о балкани

стичком пореклу г. 193

190 СМЋГ, 35-36, РСПГ, 356, 365-366, ФО (Ораховац), 583, ti je у мом материјалу потвр

ђено и у другим местима у Подрими.

191 ФО (Ораховац), 583; РСПГ, 356, 365-366.

192 ИПИО 1, 8.

193 В. Станишић (СтББал, 247-248) сматра да је појава полугласника у П-Т и источноцр

ногорским говорима балканизам пошто се полугласник јавља и у албанском језику са којим се ови
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Вокалски систем сличан горанском констатује се у делу Македонских и

српских говора који су доживели знатнији утицај несловенских балканских је

зика. 194

108. У дистрибуцији класичних вокала нема позиционих ограничења.

a) У дистрибуцији а постоје ограничења, али у мањем броју примера и

она нестају под утицајем употребе сличнога гласа у турском и албанском јези

ку. Иако је у највећем броју потврда, без обзира на порекло, фонема полугла

сничке вредности у медијалној интерконсонантској позицији, јављање полугла

сничког призвука испред р, па чак и његова декомпозиција у иницијалну дво

фонемску групу (ар), антропоними с иницијалним а, затим употреба а у узвику

за мамљење коза — каца, каца, упућује на то да и у употреби ове фонеме нема

ограничења у дистрибуцији, осим што а, за разлику од класичних вокала, не

можc чинити слог.

авзија, авзо (хип. од авзија & Хивзија), āзбија, азбо (хип. од азбија • Ха

збија) Ре Кру Др Ку Мл.

Наведени антропоними бележени су од млађих Горана, а потврђени су и

облици са иницијалним х, што указује, с обзиром на генерацијску дистрибуци

ју, да су облици с иницијалним а (Хазбија/Хазбија/Аазбија) Гл Бр, новији, уне

ти, највероватније, из албанског антропонимијског система.

У Ку је од млађих записано ас (топ.; пашњак, превој на планини), стока на

ac.193 У говору старијих је хас и Хас (Беше на хас, Бр).

б) гр од р:

арш, аржан, арбет, арка („део женске ношње“), аркам („хрчем“), грђље

Бр Ре Кру Ди Ле.

На то да а нема пуну вокалску дистрибуцију указао ми је академик Павле

Ивић. Наиме, каца је вабљење, на ивици комуникативног система (нормална

комуникација је човек — човек, а не човек — животиња), а у именима се г јавља

само код млађих Горана.

в) Л је потврђено у интерконсонантској позицији.

г) Р јавља се у медијалној и финалној позицији, с полугласничким при

звуком или без њега. У иницијалној позицији и позицији префикс + p – p се де

лимично, ређе и потпуно, декомпонује са развијањем полугласничке компонен

те (в. т. 168–174).

говори граниче. Полугласник турског порекла у метохијским српским говорима, тврди В. Стани

шић, сачуван је под албанским утицајем. -

194 ИПИО 2, 24–25; ВБДГ, 65; ФО — македонски говори: (Вруток), 637; (Теарце), 646,

(Љубанце), 661, (Шлегово), 687; (Пештани), 695; (Извор), 705, (Дихово), 711, (Витолиште), 723;

(Радовиш), 732, (Берово), 734, (Фурка), 745, (Вамбел), 765, (Тиолишта), 775; (Тремно), 783;

(Кронцелево), 791; (Секавец), 811, (Плевна), 817, српски говори: (Радовићи), 524; (Ораховац),

579, (Пљачковица), 587; (Доњи Душник), 589, (Кална), 590 (Свиница), 619, ПМГСК, 19-23.

195 У ЏАОГ, 113 бележи се ас.
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109. Број вокалских јединица под акцентом не разликује се од броја једи

ница изван акцента, тј. ненаглашени вокали не редукују се.“

Иако је а најчешће под акцентом, не треба занемарити ни фонетски кон

текст који утиче на „затамњивање“ пуних вокала. Илустративан је однос знам

— не-знам у коме управо акценат одређује присутност г.

ОТВАРАЊЕ, ЗАТВАРАЊЕ, СУПСТИТУЦИЈЕ ВОКАЛА

110. Затварање, отварање, дифтонгизација и супституције вокала најизра

зитије су у периферним говорима у којима се унутрашњи развој и фонетски

контекст комбинују са страним утицајем.197

У ГГ на затварање и супституције битно утиче фонетски контекст. На

отварање, међутим, не утиче положај вокала у речи, већ емфатичко истицање —

e jе, факултативно, отвореније у слогу речи на којој је реченични акценат.

111. Затварању и квалитативним променама подложни су, пре свега, вока

ли средњег реда198:

и у е е о а

1 1

е о 1 ) И 1

1 1

e o a e a a

„Затамњивању“ је подложан вокал а, ретко други вокали.

112. Не може се казати за ГГ да се некадашњи дуги вокали затварају или

супституишу“, а да се кратки под акцентом отварају. Нема, дакле, рефоноло

гизације квантитета у квалитет, присутне у неким српским говорима.200 То мо

же значити да је ГГ изгубио квантитет раније него неки говори јужноморавског

дијалекта.201

Не треба сматрати рефонологизацијом у ГГ супституцију о са у у позици

јама у којима је пасивнија артикулација в, ј изазвала лабијализацију (в. т.

128—134).

Затворени вокали (о, е) имају напрегнутију артикулацију, а јављају се,

углавном, уз лабијале и назале.

Померање у изговору вокала углавном је везано за акцентован слог.

196 „У дијалектима без фонолошке улоге места акцента вокалски систем (је) по правилу

једнак у свим позицијама. Тако и у пољском и у западномакедонском најчешће сви вокали који

долазе под акцентом долазе такође и ван акцента“ (ИПИО 1, стр. 44, нап. 15).

О стабилности вокала у свим позицијама у ЗПМ говорима види и КБИст, 12.

197 БАДИЈС, 17, 23-24; ИПИО 1, 26, ПАСут, 322, 327.

198 О кретању супституција по вертикали в.: СМИсM, 60-61, БАДИЈС, 17-18 и даље;

пмгсж, 133-139.

199 В. о условима за овакву дистрибуцију у БНАП, 68-69, 76.

200 ИП-СРРефл, 170.

201. Исто, 170.
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113. Дифтонгизација вокала није својствена ГГ. Појава дифтоншких се

квенци јавља се у двема позицијама:

а) Када је -л на крају слога дало -у у Бр па је створена финална секвенца

ИН-у (пепеу, видеу, соуза)202;

б) У секвенци ИНи када се и редукује у неслоготворној, које се у неким

позицијама реализује као ј.

ВОКАЛ А

С у пс т и т у ц и је в о ка ла А

114. А - О

Вокал а је нормалног образовања (неутрални ка задњем), осим у брод

ском говору у позицији ан-у, када се под утицајем истосложног у модификује у

вокал затвореније артикулације (а“) у м.p. jд. радног гл. придева:

Имаоу, прашаву, гризаву, мажаву, треба“у, стрижа“у, ида“у

У другим говорним типовима у овом глаголском облику а није подложно

асимилацији:

Се презуаф, прашаф, можаф.

У бродском говору, поред вредности а“, потврђена је и супституција а са о:

Имоу, гризоу, можоу, се презуоу 203

У ластоица/ластојца20“, у Рад ретко и ластајца, чува се свесловенски

облик са -о-205

У мунистре Вр — а је после лабијализације под утицајем м (a > o) даљим

затварањем дало у206

Имена држава на -ска имају и облике на -о, које је морфолошког порекла:

Турско, Грчко (в. т. 543в).

Асимилацијом а према о из суседног слога, а је дало о у пантолоне.

У прилозима бтовде/бдовде, бтонде чувају се старији облици (од Нон

де).207

202 У јужнометохијском подгорском говору оваквих секвенци има у 3л. мн. презента и 3л.

мн. имперфекта (носиу, имау, работау), а Ин-у познају шарски говори (в. т. 285-287). В. и: БА

ДИЈС, 514 (са довршавањем процеса).

203 Овакав асимилативни процес уочен је и у сиринићком говору (МлРСГ, 11, 82-83).

204 Исто и у мрковићком говору (ВЛМД, 125, 176).

205 СПЕРеч 2, 273-274 „lastavica“.

206 У српским говорима око Призрена (сиринићки, сретечки, говор Подриме — према мом

материјалу) именица гласи манистре. Исто и у ЕГРеч 1, 160.

207 БАДИЈС, 29.
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Према косовско-метохијском пирајка?“ („пракљача“) у горанском је пи

ројка Рад Крс Бр. На примарно пирајка упућује облик с прегласом пирејка.299

115. а – e

a) У појединим лексемама а у вези са меким предњонепчаним сугласни

цима (ј, њ, љ, ћ, ђ) прегласом даје е?19.

Чељећ, чељеђи?11 (< čeljadњ) Ле Др Рад Рап Мл Ди Ку, ја се зачељеђи Мл,

чéкеј (обичније чекај) Ба, сабајеље212 Рап, јерéбица?13. Др Вр Ба Мл ЗлПо Крс

Рап. У Вр и јаребица.

У занајет (< тур. Sanat) Бр Др Мл Реје- је секундарно.214 Секундарно је

и инајет (< тур. inat) Бр Кру Мл Ле Ор.

На замену а са е у тојека (< тојан ка) могла је да утиче дисимилација

према -а, које је у партикули преузело морфолошко обележје облика, а прела

ску а у е припомогло је и -ј- (в. т. 668).

У ћеремида Ле Бр Др Мл Рад Љу Ку нема даљинске асимилације, како се

претпоставља?1°, пошто се облик наслања на турски лик keremid, keremit (< грч.

cheramis, cheramidos).

Гребуља216 је мотивисано глаголом гребе.217
peoy ј :р

Меунка Бр Рап Ор Крс ЗлПо више аутора објашњава асимилацијом а у

e.218 Именица се, међутим, може извести и из “měhњ (- мех).219

У Рифет (< тур. Rifat), Puфета го виде Вр, Рифетове Ор— а из турског

облика замењено је са е.

б) Секундарни полугласник у вези са лабијалима дао је о, уз нелабијалне

сугласнике (љ, њ, p) дао је е у чешељ, шупељ, бгењ, добер, ветер (в. т.

184—185).

208 EГРеч 2, 75 „пирајка“.

209. Уп. са оваквим обликом у Скопској области (СПЕРеч 3, 25 „prati“).

210 Број примера са прегласом у ГГ знатно је мањи од оног који се констатује за неке

оближње македонске говоре (ВБДГ, 68; ВБМК, 37), пошто је у горанском: бдаја, чакија, јасен, гр

кљан итд. Преглас је потврђен у многим говорима: БАДИЈС, 18–19, ЋДГБ, 18; ВЛМД, 94-95;

вбмк, 37.

211 Исто и у ВБМК, 37 (дебарски говор), ВБДГ, 68; ВБСелЕ, 20, БАДИЈС, 18—19 (чељед).

212. У осталим селима сабахале/сабdaље (< тур. sabahile).

213 бадијс, 18–19, ћдгб, 18; влмд, 139.

Нејасно је порекло овог е, пошто су, можда, јужнословенски језици имали два корена:

èrebњ и егеhљ (ВЛМД, 139, в. и литературу о овом питању у нап. 48).

214 А. Белић (БАДИЈС, 18—19) -е изводи из а асимилацијом.

215 бадијс, 30, бнап, 79.

216 БНАП, 79; ЋДГБ, 18; у сретечком, сиринићком, метохијским говорима (према мом ма

теријалу).

217 бнап, 79.

218 БНАП, 79 (a+j - ej, мејуна), АР-СВАБ, 295.

219 СПЕРеч 2, 356 „ma(h)una“.
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в) 3л. мн. презента глагола „јесам“, осим у Бр, гласи се (< са S. cx), са -е

из 1. и 2л. мн.220

г) У малом броју примера ж је замењено са е.

Кеде, кедеља/кедељка, мећеница, јеток (в. т. 156).

д) Некада а 2 е даљинском асимилацијом:

Два ектера Ор. Могућа је и аналогија према финалној групи -ер (ветер,

модер),

Им, цепеница Гл Ре Кру ЗлПо наслања се на т. придев (цепен) и на пре

зент (цепем, обичније цепим) (в. т. 770a).

Офчерец Кру.

116. а - и

У микнем, микнала“. Гора -и- је аналошко према односу макнем — ми

ч62лм.

У односу китка — капка/капкаица („кап“) -и- је из глагола се искипала

(„испрљала се“), који је у вези са гл. ките: капка („кап чисте течности, кап

кише“), капкаица („кап кише“) : кипка („кап прљаве течности“) Ле Крс Др Ор

Ди Ку. У Бр ћипка : капка. У Ре и Кру кипкаица значи „капавица“.

У прилогу дости, како је и у сретечком и сиринићком (према мом мате

ријалу), -и је морфолошког порекла.222

117. У куртуљиcaф, се искуршуљиса Рап гл. се наслања на турски облик

kurtulmak а не на kurtarmak (ШАТур, 427). -

118. У дистрибуцији старог дублета -pa- :-ре- у ГГ потврђена је само гру

па ра

Трава, трафка, травица, расте, растем, бра(х), брахелбраје, браси.

вокал е

О твар а њ e (е)

119. Од вокала благо се отвара само е.223 Нису потврђене супституције е

отворенијим вокалом а.224

Е се отвара под акцентом, и то, скоро увек, у речи на којој је психолошки

акценат, па је е заправо средство емфатичког истицања. Овакво е је највероват

220 КВИст, 163—164.

221. ПМГСК, 132; сиринићки, јужнометохијски говори (према мом материјалу), АР-СВАБ,

295; СРЛГ, 140, БДНСГов, 40.

222 СПЕРеч 3, 245 „sit“.

223 Отворени (е) и затварени вокали (е, о) биће обележени симболима само у овом одељку.

224 У јаде чува се стари превојни одоc festica вокалом е на западу, а а на истоку јужно

словенских језика (СПЕРеч 1, 776 „jesti“). Јаде је и у оближњим македонским говорима (ВБПГ,

345).
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није траг ранијег алофона, који је сачуван захваљујући интонационој маркира

ности.

По правилу е је нешто дуже од неакцентованог е и е под неутралним ан

тепенултимским акцентом, а неретко је емфатичко истицање комбиновано с

квантитстом.

Отварање је уочено у свим местима, чешће у нижим селима, најређе у

Броду. Е је обичније у говору старијих жена, док га млађи неутралишу.

Најчешће је у двосложним речима на иницијалном слогу.

Фонетски контекст не утиче на отварање, пошто је уочено и у позицијама

у којима се овај глас затвара:

| Јен куп зеље — нити месо, нити млеко, ка сега, таке-тога, таке сме пекле,

нема, латице нема, немало, сом варила децам, печем, месим, овде набколо сме

покосиле, во плајна не. Нема трава. Пола нема ланешњо, деца пет живет во

село, седет, оболеле, помлат од мене Рад, тија на среде, вода от река, тебе,

легале ке овија-офце, ка бшоф да не гледа Крс, извадиф за себе, ка бшло, ви

дело село, бна га осетила месото, месо не ни стигнало, бна — гак, оно месо, зе

ми га сестрава, и жена му викнала мужу, жена му је сљепа, сенаф при ни да је

гледа, његого удри, а знаш да жњеш Рап, од некој време, бабо ће трне да дој

де Мл, испројде некује време Ор, ретко некој Љу, месец мај, два-тројца Немци

имале, со баш-марамче јено бело Др, не, бабо Ку, а он седом жене ни прете

раф, по вечера ће ги парем, шес деца сом имала ја Ле, три сестре сме биле,

село било пуно, све со секира ће се мучиш, от све села дошле љуђи по коњити,

жене арнауцке, једва живе сме порасле, свећник сме имале со свеће, во кољет

ник влезоме, ајде в5вна ће предет, и после река ће прегазује во Драгаш да иде

на време, па ће ге перем цев-ден, а ће можеш да работаш со деца; мене ме бен

диса Вр, ка је врнливо време, ја ће метем, за тебе — нема Бр, он биф дете, ка

биф дете, ће меси, девет месеца во Трст седаф, сено набери-им, зеа да откупу

јет сена, ми зала детево, Азим бећар добер беше, ће га ћека, воденичаре, мељи

житово, дéјке ће се понушаје во река, ни беше мерак сваки-пут Ре.

За твар а њ e (е)

120. Вокал е ређе се затвара од вокала о, е се затвара под акцентом, ретко

ИЗВаH aKЦСНТа.

a) На за л + e (в. т. 143):

Ако бcтане некуј теле, некуј воф, некуј кбн Рад, плаћаје нешто Рад, некуј

Аднан Гл, како да нема чујек Вр, ваше месо, ако је не преверим њиве све на мене,

јутре сабáале мете Вр, да не учини некој нешчo Pе, ништо нећем Рап.

б) Л а б и ја л + e

Да га переш, шума да бере Вр, се берет Крс, петица ме бољи Мл, неје

пéток Бр.
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в) Фр и кат и в + e:

Сестра се уплашила Вр, сечет, сестре Крс, седи, по села Др, беше зела

Ре, иде сојена жена Вр, она не-знаје себе Рап.

г) О с та л е по зи ције:

Местаја на реза, па ће редеш дејђића, па ће предеш Вр, аерлија Др, со

деца Ре, Манестечки извор (топ) Бр, црева га затекле Вр.

С у пс т и т у ц и је в о ка ла Е

121. Е - И

Замена е са и врши се када је е у контакту са неким прењонепчаним су

гласником.

а) иј & ej (< Ђј) доследно је у глаголским основама:

Ке шо сијеш?2° Др, сијала брашно Ре, сијане ниве Ор, сме сијале Рад, сме

имале сијаница („засејана земља“) Кру, жими сâнцево шо грије, да ме не бгрије

Ор, месечина грије Гл, сијеме Кру, снек вије, се смијем, се гријеме Ку, ни доди

јала, огријало, сије, отсијала, смијене Бр, га посмијала, њиве насијане, сијем

жиЋце Рап, сми се, гри се, ће битсијеш Рад.

У групи еј, са хијатским ј, долази до асимилације и супституције са и:

Маћија?26 (и: маћаa Бр, маћаха Гл, маћеха Крс) БрPeОр Др Ле, огл'ијало

(< оглејало - огледало) Гл Бр Кр Мл Ку Др, Крушијанин (< Крушејанин &

Крушевјанин) Ре Гл Бр Ле.

И oблик шијеce?27 Гора — може се објаснити асимилацијом.

б) е + ђ, љ, њ,

Зићир (< тур. Zekir, ШАТур, 649) Ба, со Зићира Рад, Зејниљ (< тур. Zeynel,

ШАТур, 650) Бр, Зејниљового сина Ре, ченгиљ (< тур. сепgel; ШАТур, 171) Ре

Кру Рад Ле Љу, бгињ Рап Мл Рад Ле Љу, бгин Вр. У Ре и Бр бген/ођен.

в) Прилог повеће има више облика (в. т. 988):

Попојhе Бр Гл, попуећи Ре, попујћи Вр Крс, попуићи Др, пујћи Мл Ле Др,

појhи Ба, појhе Бр. -

У свим облицима е (+ ћ) - u, j.228 Рестелички облик попуећи новија је ре

конструкција према глаголском прилогу садашњем (в. т. 988).

225 Уп. БАДИЈС, 22.

226 Маћија у мрковићком говору Л. Вујовић (ВЛМД, 164) објашњава наслањањем облика

на им, мати са појавом хијатског ј. Чини се убедљивијим да је у именици дошло до асимилације,

пошто се у ГГ јављају и форме маће(х)а/маћаа, што значи да је именица мати, иначе присутна у

говору, ирелевантна за облик маћија.

Могућа је и асимилација према ћ.

227 Тетовски облик шиесе Б. Конески (КБИст, 149) објашњава аналогијом према триесе.

Облик се може извести из шејесет (бележи се и у БАДИЈС, 461) асимилацијом е премај.

228. Оваква судбина е у прилогу констатује се у западним и централним мак, говорима

(сттг 1, 221)
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Нису уочени други примера са преласком е у и после испадања в.“

г) h + e

Ови се примери могу објаснити прогресивном асимилацијом:

Маћидонец, Маћидонка, на ћи језерчика Бр, маћија“, ћименто („це

мент“) Ре Бр Кру Крс Ле ЗлПо.

Облик Макидонец Гора (осим Бр) настао је према бродском Маћидонец.

д) У нивеста Бр Гл Ор, -и- је потврђено само у песмама.231 Ако није уне

то као готов облик, могло је настати затварањем артикулације под утицајем на

ЗаЛа.

ђ) У јидинаесе(т)/ђидинаесе(т) Гора — дошло је до асимилације у разли

читим слоговима?32, али је могућа и асимилација према ђ (ђидинаесе).

е) Дивојка, потврђено само у народним песмама?33, лексичка је позајмица

(в. т. 148в) стигла у ГГ преузимањем фолклорног материјала.

ж) Према сијеш је бисиваш Бр Мл Гл Ор, али је могућ и продор итератив

ног суфикса -ива.

з) У прилогу још чува се стари превојни однос о : е.

Још(те), ēште, ишће/ишћо/иште (в. т. 971).

У Броду се чува свесловен, и прасловен, облик еште (*ešće). У Ре и Кру

асимилацијом е према ш“ћ настало је ишће/ишћо. У Ба је потврђено, поред

обичног јбш(те), и иште. Иште је контаминација ишће и јоште. Пошто се

иште јавља и у неким дебарским и струшким говорима, могућ је продор из тог

правца. Објашњење облика иште упутније је тражити у превојном степену

*ešćе, а не у јбште.234

и) У гл. постиљам („намештам постељу, ширим веш, чаршаве“) Гора —

чува се стари превојни однос”3°, мада је и продрло и у презентску основу (по

стиљам, постиљах).236

j) О аналошким заменама у глаголским основама в. т. 769.

122.e. - а

Нема много потврда са заменом вишег вокала нижим.

229 Пошто у ГГ нема других примера типа гојдо 3 гоедо - говедо, који су обични у тетов

ском говору (СTTГ 1, 221), прилог попojће је лексичка позајмица из ЗIIМ говора.

230 Маћија и у: БАДИЈС, 22, ЋЉГЛ, 41; БНАП, 80; Н. Богдановић (БНАП, 80) облик обја

шњава асимилацијом према околним предњонепчаним сугласницима.

231 Невеста је потиснуто лексемом мланеста/млајнеста/манеста.

232 хјсг, 150.

233 У књизи Харуна Хасанија (ХХГор) дивојка је забележено у више песама: 126, 272, 343,

367, 370, 377.

234 Б. Видоески иште објашњава: јоште - јеште - јиште - иште (ВБВо, 119–120).

235 СПЕРеч 3, 331 „stelja“.

236 Превој се чува у косовско-метохијским говорима (ЕГРеч 1, 200. застељат, застељем, за

стиљат, застиљам, застиљ, застиљак).
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У кафdaнa (< тур, kahvehane) Бр Ре Мл Гл Раде » а асимилацијом према

а у околним слоговима.

Асимилацијом према а у околним слоговима, настао је облик маћаа Др

Бр, маћаха, маћахи не-рекла Гл (в. т. 1946).

Поред обичнијих облика корен/корењ, корење, бележено је и кбран Ор Вр

Ба Мл, корањ Рап Крс, корање Рап Крс, коране Ор Вр Ба. У примерима је мо

гућа дисимилација у различитим слоговима у збирној именици са аналошким

продором у облик једнине. Именица корњак („кутњак“) Рап Крс има основу

корњ- (корењ — корњи, два корња, в. т. 502).

У гасаница237 („гусеница“) Рап е је замењено са а.

У фанаља/фанала Рап Крс Мле > а асимилацијом у различитим слогoви

ма. Фанула Гл може се довести у везу са суфиксом -уља, иначе присутног у ГГ

(смрeкуљка, ресуљка).

- 123.E. - ()

У Ре је понедовник („пенедељак“)238, понедовникарке („жене које у поне

дељак посете невесту“), у Бр је поноуник. Оба облика настала су преласком е у

о лабијализацијом под утицајем -вМ-у. Из бродског поноуник испао је слог-де

И у мармолада Ор Ле е - о лабијализацијом према м, а у мармуладића Ре

о је асимилацијом према м прешло у у.

У босиљока39 Гл Ба Др Мл Крс о је аналошко према суфиксу -ок (< -Ђк).

124. У секвенци СН И, услед веларизације консонаната постало је могуће

да о дође иза некада меких сугласника, што је у парадигми довело до померања

у односу на стару расподелу аломорфа.249

Аломорф -е сачуван је у облицима придевских заменица ср.:

Во наше-село, ваше дете, мује, твује, свује, кује, некује, чије, мујему, тву

јему, нашему, вашего (в. т. 646, 647, 649б, 652а, 656, 657).

У придевима и прилозима е је замењено са о када је -е на отвореној ултими:

Да биде врућо Ку, бфчо, кравјо, лошо, стређњo/стређно, горњо, довњo,

гадишњо, сегашњо, тбгашњо, љетњо, јесењо, дивјо Гора.

У зависним падежима уопштава се -о из Н. Ретки облици типа лошего, ло

шему говоре о већој отпорности унутрашње позиције.

У пладно („подне“) -о је аналошко према другим прилозима, пошто је

именица пришла адвербима.

237 На гусаница у српским дијалектима указао ми је П. Ивић.

238. У осталим местима је понедевник.

239 О им, в. СПЕРеч 1, 116 „basilek“.

240 КЊИст, 21. Појава захвата многе говоре, како македонске тако и српске (БАДИЈС, 430,

ИПДиј, 115; БДДИ, 403, ЋЉГЛ, 30, РСПГ, 389-390).
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У присвојним придевима изведеним суфиксом -евљов скоро је потпуно

уклоњен позициони аломорф-ев: Мужоф, краљоф, царова, Царофци, Ђурђов

дењ Гора.

Ретки су примери у којима се стара контекстуална опозиција чува: оче

ва-сестра (увек с групом -ев) Рап, Ђурђевдењ Мл, мужево-дете, во царева-ба

шћа Ре, дéјка царева, злато царево Вр, Цареве-чешме (топ) Бр, Ђурђевден,

мáска Аслан-Тућева Ре.

Док је у дождољец Мл Др Љу, -евх -ов, у Бр је сачуван аломорф-ев иза

некада меке групе -жд: дуждевак („даждевњак“). Иста именица има и облик

ђуждевец.

У Нмн. им. м.p. на -о са проширењем основе формантом -ов(-ев дошло је

до уопштавања -o: мужои/мужој, чешљои/чешљој (в. т. 504).

Позиционо-е је остало у Вјд. им. ж.р. на -ица: Иметице, сестрице (в. т.

531а).

У именици с(т)врдље Гора — финално-е је из деминутивног суфикса (уп.

са: котле, брље).

ВОКАЛ И

125. У делу Горе у новоствореној вокалској групи после испадања -в-, и

се десибиларизује у Ј и са вокалом образује дифтоншку секвенцу (оl, al).241 Не

када се и реализује као ј.

По овој особини Гора се дели у два дела. Док је у вишим селима — Бр и

Ре, и знатне стабилности, па је: рукаица, стаиш, напраила, дожои, стварош,

џамои, јалоина, ластоица, крастаица, у осталим местима -и се често редукује:

Синој, стварој, дожој, иамој Гл, со џаро Ле, ридој Рад, волој Ди, платој

Ор, градој Ба, ритој Др, по волој Љу, љебој Мл, пљитој, рогој Крс (в. т. 244, 531);

ће ми стај (< стави) Ор, бСтај (< остави) Ба, се успостај влас Др.

У унутрашњој позицији редуковано и је са снажнијом фрикацијом па је

по акустичком утиску ј:

Кукајца, полојна-пут Мл, полојна, напрајла, напрајф, напојла, кукајцем,

капкајца, крастајца, рукајца Ди, полојна, јалојна (< јаловина) Бр, ластојца,

капкајца, ће стајш Ле (в. т. 195, 244).

Сачуване вокалске групе потврђене су и изван Бр и Ре:

Не сме праиле Др, јалбица Вр, сме праиље Рап, и га стаиле Ор, ако се

забаиш Ди (в. т. 195, 244).

У бројним именицама на -ица у вишим селима, пре свега у Бр и Ре, спора

дично и у Ди и Кру, сачувано је -и- трбица, трбицам.

241. Овом особином ГГ је део веће територије коју чине ЗПМ говори (ВБЛГ, 25, ПаЛРГ,

113, СТТГ 1, 221, BБПГ, 351)., шарпланински говори са српске стране (МлРСГ, 10, сретечки), ју

жнометохијски говори (РСПГ, 399; у мом материјалу из Подриме и Призренског Подгора има по

тврда с овом цртом).
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Карта 4

Вокал И у позицији V + и

О -и се редукује у -i: ретке потврде са -и

Ф и је знатне стабилности,

ретке потврде са -j

{С)Páil

Др

За Х * N3 О “ Оле

>di C) } Ова

Q i iri Фвр

“
Фре

У им. обадвајца редукција је извршена у свим местима.

Тројца арамије Ба, двајца, тројцам Крс, двајца, обадвајца, трајца Др (в.

т. 562).

У сандхију се и редукује у примерима:

Не-јдем Бр Ба Рад Гл Рап Ле. У винојжито („дуга“) Бр пре стапања у сло

женицу сандхијска група -оu- замењена је групом -ој.

Показне заменице бвија, бнија, реализују се и као бија/бња, беја/оја. У Ре

и Бр бвија, бнија стабилни су у множини, а у једнини се обично користе бвја,

бија. Ни у овим местима, међутим, нема строге дистрибуције облика бвја —

бвија условљене граматичким бројем управне именице. Сам поремећај може

бити траг односа: овчја, он+ја (јд.); ови Нја, они Fја (мн.) (в. т. 661, 665,

669-670).

С у пс т и т у ц и је в о ка ла И

126. И - E

|- У позицији е + љ, ћ — у малом броју примера — затвореније и дало је

отвореније е. Супституција, и иначе, нема много у овом смеру, а могу бити не

фонетског порекла.
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У именици Божећ?42 -e- може бити из прилога ббосем/боже, а пошто у ГГ

нема деминутивног суфикса -ић, могућ је и продор деминутивног суфикса -е.

У: резељ сме напрајле Кру (< тур. rezil, ШАТур, 535) према и у изворнику

у ГГ је е.

Везник ељи?“, који у Крс и Рап има и облик иљи, могао је настати диси

милацијом у различитим слоговима.

У ћељибарка Ба Мл Ди Ре облик се наслања на тур. kehlibar (ШАТур,

193). Исто је и у берећет (< тур. bereket, ШАТур, 188) Ба Бр Др Мл Кру Гл.

127. и - у

У главуца („главица“) Крс -у-је, можда, аналошко према суфиксу -уљка

(ресуљка, смрeкуљка) пошто је деминутивно значење суфикса -ица ослабело.

На могућу позајмицу из романске структуре (румунски суфикс -ија), скренуо

ми је пажњу академик П. Ивић.

ВОКАЛ ()

За тв а p а ње (0)

128. О се најчешће затвара у интерконсонантској позицији.“ Затварање

без супституција факултативно је, затварање са супституцијама најчешће до

следно, и тада је о дало у

Затварање о у ГГ резултат је — пре свега — фонетског контекста. И у

оним говорима у којима се олу & о објашњавају изванакценатским положа

јем“, о се најчешће затвара у контакту с лабијалима и назалима.

У ГГ о је најчешће под акцентом.

129. Лаб и ја л + о, о + лаб и ја л:

Ако је бвде Љу, вода, бегај дома, идеме дома Др, вољко дебеф, дома, деј

че сом Ба, после Ле, пољај, ће не поља, после, копем, постар, компир, дбма

Вр, пољам, после, крбмит, дома, седом, болен, ни за вола Гл, да го поља,

после го зе, помлат, дома, ббмба (и бумба), сом дошла, испи вода Бр, после

сме се брале, дај ми компир, гољем, дфвно маало, во поље Ре, посље, дбма, сом

пресекоф, прстен мој, ббвна је, вољко Рап, крбмит онесла дома, тамока гледа

је, брате мој, сом (и сум), длбоко је надолу (и надулу), му се пила вода Крс.

242 У нижим селима напоредна су два облика у говору старијих информатора — Божећи

Божић. У вишим селима уопштено је Божећ.

243 Ели и у ЕГРеч 1, 174, „ели“, МлРСТ, 107, БНАП, 78; у сретечком говору (према мом

материјалу).

244 ВБВо, 119; ВБДГ, 69; ВБМК, 38; ВБСелЕ, 5, 10; МСБЕ, 93-95; ВБКиГ, 37-38, 39,

42-43, СТТГ 1, 222; БАДИЈС, 14. и даље, БНАП, 81; ЋЉГЛ, 31-32, 75, ЋДГБ, 22-23; TМГР, 347;

ВБЛГ, 29; СРЛГ, 146, ПА-МБРес, 251-252; СМИсM, 65,

245 ВБЛГ, 29, ВБСелЕ, 10, МСБЕ, 93-94; TМГР, 347.



102
- Радивоје Младеновић

130. к, г 4. o, o + к, г:

Кôжиште, косач, нога, сокојна, стока, сом работала млфго, кола Љу, да

останеме голе Ди, со коња, да го кољет, со кола дрва, голем јелен, стока, ко

зе, кбса Крс, дошље млфго, компир, да пои коња, ће дине кбса, козем, кожа, ко

шот Рап, косим, купиф коња, за стока Др, кожа продади, нбга Ле.

О у другим фонетским позицијама, пре свега с назалом.

Ноћа, само бреш Ле, трбшка Др, ноге, ће тоне, ноћа Вр, носим Гл, дб

шље, дбшоф Крс.

131. o + j

У позицији -о 4. ј(+ С):

Имаше некој, мој, твој, свој Ба, ће дбет Бр, ће дојдет Ор, ће дојде Љу,

некој динар Ре, лфj да купиш, никој Ди.

132. У новоствореним вокалским групама, насталим после испадања х, в, ј

— са о у првом делу, о прелази у у у коренској морфеми (о + вј + Vх у Н- V; в. т.

133–135).

Финалне групе -ов + V (са придевским суфиксом -ов), и -о(х)а (из 3л. мн.

аориста и имперфекта), осим у Бр, сачуване су (в. т. 134a, 135).

У облицима показних заменица с партикулом -ва, ако заменице тогоa,

овогоа настају с овом партикулом, група -ова » -oа или -уа. О могућем морфо

лошком објашњењу облика овогоa/oвoгуа в. т. 672а.

С у пс т и ту ц и је в о ка ла О

133. О - У (o + j + V)

Група о Н-j + V уклања се преласком о у у У ГГ, а тако је и у словенским

говорима југоисточног дела Балканског полуострва, ј се реализује с полуреду

кованим ступњем?“ па је пасивнија артикулација утицала на затварање о (> 0

» y) у овим говорима.247

a) Именице: присује, бcује (у Ре и осојница, присбјница) Бр Гл Ди Крс Pe

Кру, на Присује (топ) Крс, бреме Присује Вр, на Осује (топ, ливада) ЗлПо,

Осујни доф ЗлПо, во Присује (топ., шума) Рад, пуас Бр РеЗлПо Ба Љу Мл Др,

заврзаф пyac Гл, тури пуас Кру, постар пуас Рад.

Присује и Осује могу бити и из групе -ове, на шта упућују топ. Присово,

недалеко од Враништа, затим Осовник Рап.

Група -оји- остаје у на Старо гнојиште (топ) Бр, на Гнојиште Ре.

б) Супституција у заменицама с овим групама извршена је у свим мести

ма: некуа, некује, мујему, твујему, свује, кује, кујем, свакује, никујем (в. т. 616,

617, 619, 621, 623).

246 САМПол, 291, СТТТ 1, 235-236, БАДИЈС, 126-127, 130 и даље; ИИДиј, 114; СРЛГ,

98–99: JДТГ, 57; СМЂГ, 28.

247. БНАП, 81; EГОГ, 139-140; ЋЉГЛ, 75, TМГР, 347.
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У групи о Њj + V ретко је потврђено и о: некоа крава, некоје јуниче Ба,

некоа Анифа Вр, мфа мати Рап, дошла некоa-жена Рад, која година Бр, трмка не

коa Ба, испоа Мл.

У групи о + j на крају речи или са сугласником иза ј, о се често затвара у

о, а у “ о је ретко. Забележени примери са преласком о у у условљени су рече

ничним акцентом: некуј-воф, некуј-кон Рад, куј-зна ке ге бнесље Ре.

Група се чува у присвојним заменицама твојоф, мојот, својот (в. т.

7396, 742а), али је и: мујево, мујето (в. т. 742а).

в) У чланованим придевским речима у Нjд. м.p., осим у Бр, јављају се два

облика: другојет, старојет (ретки облици) и другујет, старујен, левујеф, ма

ловујет. (в. т. 738—742).

г) Глагол пује, пуала („поје“) пришао је после преласка о у у глаголима с

односом основа -ује : -ya.

134. О - У (o + в + V)

После испадања в новостворена вокалска група уклања се преласком о у

у. Пре замене о са у — о се под утицајем пасивније артикулације вЉw већ реали

зовало као о. Овакве замене најдоследније су у Бр. ГГ, иначе, познаје групу

-oа- на границама морфема (поарно).

Овакву промену квалитета познају и неки македонски говори. Тако је

квач, негво, гведо у струшким и говору неких охридских села“ даље затвара

ње (о X у X w. X в.).

a) o » у у придевима изведеним суфиксом -ов + V само у Бр:

Рамизуо, Абазуо, глајце кромидује, глајце лукује, јечменује, овезује, Сајда

Чучуљуа, Заруа мéана, бабајкуа, јунакуа, негуа, во родуа-кућа, букуо дрво, бра

туо, попуа ћерка249,

Топоними: Козаруо, Куртуо-дере, Мануо, Калинкуа-чешма, Волуарница,

Вејсељуа чешма, Врагуа воденица, Врагуо минаре, до Синанује ниве, Маркуо,

Душкуа-река, Феризуе брнице, Музаферуе брнице, Абдиљује љивадиче, Бајма

куо бачило, Бандује млаће, Куртуб-дере, Амишуо лескиче, Даљивује дугло,

Краљуа љивада, Тетује.250

Тетује је могло настати из форме Тетове, која се може извести из албан

ског лика имена овог насеља Тетоуе са вокализацијом полугласника албанског

језика реда е.

У мом материјалу није потврђен топ. Фејзyd-чешма?51, који се наводи за

Гл, већ је Фејзова-чешма.

248 ВБПрД, 140-141, ВБМДиј, 88; ВБМК, 36-37.

249 Овакви су облици потврђени и у Сиринићу, и то само у Штрпцу (МлРСГ, 13).

250 В. и примере у ЏАОГ, 61-72.

251 ЏАОГ, 88.
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Карта 5

Вокал О у присвојном суфиксу -ов +V

О -о остаје стабилно (братово, чујекова)

Ф одаје су (братуо, чујекyо)

8 ОРад

Q Оле

Вр Омл

o Ro

Фвр

ОРе

У облицима типа братоф, Абазоф о остаје у свим местима.

б) У именицама (и речима мотивисаним њима) о даје у у свим местима:

Готуанец, готуанка (< готованка), чујеку, туар дрва Гл, чујек, гуједар252,

гуједа Вр, туар, туари, бенуа („основа за ткање“), гујечко-месо Крс, тргуач

(< трговач), на накуало (< наковало), летуанци (< летованци, „они који раде

годину дана, лето“) Бр, чујечец (< човечец, „ресица“) Рап, до Куачева чешма

Рап, беше куач Рад, волуарник (< воловарник, „стаја за волове“), нека ти је веку

ечна (< вековечна) Мл, на Гуједарник (топ) Ба, собери гуједа на Гуједарник Ба,

пасље на Гуједариште Ку, Волуарница (топ., извор, појило, пашњак око поји

ла) Бр, Лагује?“ (топ., ливаде и шуме) Крс.

в) У глаголима с односом основа -ује: -ya (купујем: купуала) остварен је

аналошки продор -у- из презентске у аористну основу (в. т. 783—784).

Глагол зујем, зуала („Зовем“) пришао је глаголима односа основа -ује :

-уа, па је зуанец, зуаница („званица“) изведено из аористне основе.

252 БАДИЈС, 26. гуведа. Пример који наводи А. Белић говори да је у њему о – у асимила

цијом према лабијалној артикулацији в. Исто у БАДИЈС, 27. булес, крумит.

253 Уп. са ЏАОГ, 75. Именица се, можда, наслања на лаг („лут“) са мн. лагове.
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135. О - У (o + x + a)

Вокалска група -oа у 3л. мн. аориста и имперфекта после испадања х из

наставка, осим у неким вишим селима, остаје стабилна или се о реализује као о

У Бр, Ре и Кру потврђени су и облици са групом -ya:

Дадуа, дојдуа, украдуа Бр, ни дадуа Кру, отидуа во Бéљиграт Ре (в. т. 817).

136. О 2 У (у издвојеним лексемама)

Замене о са у врше се у истим фонетским условима у којима се о реализу

је као р.

у & о (+ м), бумба, куманда Ле, седум, бcум, сум234 Крс Рап, дете богуано

(< богом дано, „јединац, жељено дете“) Рап Крс Бр Кру Рад Мл, детету богуd

ному Др Ку.

Прилози на -ом јављају се и са -ум23°: браум, скришум, битодум, грехум,

кришум (в. т. 854, 957, 958).

У контакту са к затвара се о у восук, мозук. Обичнији су облици са сачу

ваним о (в. т. 184а).

Могуће је да су восук, мозук лексичке позајмице из дебарских говора у

којима је некацентовано о склоно затварању.256

У Ре је угнишће („огњиште“), у осталим местима бгњиште.

У Бр је антропоним Јагуда (; Јагода).

Куфер Гора.

У какуљ (< “kokolj) Ор Рап Вр Др Рад могуће је наслањање на суфикс-уљ

(уп. смрeкуљка, ресуљка).

У контакту са билабијалима п, б.

У пупљунка („пупољак“) Гл могућа је и метатеза (< пупуљка)257;

у гл. упазиф Крс вероватан је префикс у-, како је и у се усушила Ре;

у барјак подубите („пободите“) Ди о – у после метатезе (< подобите),

али је могућа и мотивација именицом дупка („рупа“).

У финалном слогу је према доктур Гора, и лепшур („лептир“)258 Бр Ре

Кру.

Можда се у дуждевак Бр, ђуждевец („даждевњак“) Бр Ре чува стари пре

војни однос.259

Поред ћоше Бр потврђено је и ћуше (< тур. köse) Ре Ку Мл Рад.

234 Облици ових лексема са сачуваним о потврђени су и у Рап и Крс. У осталим местима

нема много потврда типа седум, сум.

255 О овој појави у македонским говорима в. КБИст, 30, ВБДГ, 69, СТТГ 1, 222.

256 ВБДГ, 69. В. и ВБЛГ, 29, ВБМК, 38; ВБСелЕ, 10.

257 Уп. са пупуљук у левачком говору (СРЛГ, 146).

258 Облик је добијен преко лептор, на шта указује деминутивлепторче, поред лептурче.

2° П. Скок (СПЕРеч 1, 386 „dažd“) објашњава-у- у дуждевњак превојним вокалом.
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Им. пантблоне јавља и као пантул Гл. Потоњи облик се може извести из

пантолоне, а могуће је и наслањање на влашки суфикс-ул.

Прилози често имају на отвореној ултими -у, које може бити изворно или

секундарно:

Долу, близу, отбздолу, тољку, вољку, кољку, набколу, наукулу, бргу, бзго

ру, маљичицу (в. т. 854, 865, 866, 869—872, 972–975, 979, 983).

Ови се прилози јављају и са финалним -о или -е (тољко, вољко, дбле, бр

го итд.).

Даљинском асимилацијом у неким прилозима о ж у у пенултими ако је на

отвореној ултими -у: бKулу, набкулу, надулу Рап Ор Вр Ку Др Гл, а јављају се и

дублети без промењеног -o.

О предлогу ду?69, који се јавља и с обликом до в. т. 1009ђ: не испратиф ду

ка ке Брбт Бр, ду Београт Ре, ду Шемофци Рап. Осим у Бр, у коме нема ду, у

осталим местима јављају се оба облика (до и ду).

У Рап предлог крос има и варијанте крус и крује. Није јасно пореклој у

крује, али је оно могло да затвори артикулацију о. У другим местима, ако је са

чуван предлог (в. т. 1009в), он има облик крос.

Везник дор/дори?61 потврђен је и у облику дурудури Ди Крс Бр Ор Мл Љу

Рад.

137. () - А

Замене о са а има у многим говорима.262 А. Белић263 појаву тумачи отва

рањем о изван акцента. Л. Вујовић“ промену објашњава артикулацијом неак

центованог о како испред, тако и иза акцента. Б. Видоески?65 а м. о у бројним

примерима у корчанско-костурским говорима тумачи утицајем албанских гово

ра који познају овај фонетски процес.

Примери из ГГ показују да се о отвара, углавном, у контакту слабијали

ма, па а К о представља дисимилативни процес, у коме се група која садржи за

творене гласове по начину артикулације (п, м — потпуно затворени, о — лабија

лизован вокал) уклања отвореним вокалом.

До ма ће реч и: била на топала, пасинку месила Рап, топало Бр, два

пасинка Ле, за пасинка Ор, от пасинка Крс, за дамазлак, пасинцим Гл, dваја Др,

навожена Рап, друганако Др,

260 Упореди са куд - код у ГГ, исто и у БНАП, 81.

261 СТТГ 1, 222 (дури); у сиринићком само дори (МлРСг, 122); у сретечком оба облика .

(ПМГСЖ, 186), у градском призренском дор, дори (РСПГ, 385).

262 ВБМК, 43; ЋДГБ, 31, 32; ВЛМД, 137—138, БНАП, 65, СРЛГ, 135, ПА-МБРес, 253,

пагих, 38; јдтг, 50.

263 БАДИЈС, 32-33.

264 ВЛМД, 137—138.

265 ВБМК, 43.
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Им, могила, која има мало потврда са -о-, јавља се са а (магила) и са -а-

(магила) (в. т. 145, 353): две магиље камење Рап, на магила Вр, при магила Др,

магиле на нива Ор.

По зајмљен и це: аперација, аперишује, аператор Гора, памаранџа,

кућа ни је покријена со салани („салонит-плоче“) Гл.

У примерима памаранџа, салани, дамазлак могућа је и даљинска асими

лација.

У пасинок („посинак“) а у иницијалном слогу може бити аналошко према

паштрка („усвојена кћи, пасторка“).

У аваја (обично бваја) Др, навожена Рап (у осталим местима новожења)

делује дисимилативни процес: ов-> ав

Прилог друганако (< друго- онако, „другачије“) Др могао је а добити да

љинском асимилацијом према следећем слогу.

У придеву бавен, бавна, бавно („болестан“) Ре, који се јавља и као бавен,

најпре је остварена аналогија према другим облицима исте речи са в (бавна,

бовно), па прелаз о у а.266

Према вамо, (о)намо настали су прилози одаваде, оданаде — одбнаде Бр

Ди (в. т. 888, 889).

У квачка“, квачке сме имаље Крс, ти квачи квачка Ле — им је мотивиса

на ономатопејом ква?68 или се чува стари дублет под акцентом.269

138, () - E

Потврђена су само четири глагола са префиксом пре- уместо про-279.

Да преживи живот Ди, сом преживела, преговори-ни Мл, а ги преговор

нала, не ги преговорнуаље Рап, да преговорим Ле, се пребоде со нош Ре, го пре

боди Рад, млеко ће се прецеди Кру, да прецедиме мљеко Рап, прецеди Др.

Свесловенски суфикс категорије k — -ako jaвља се у ГГ с финалним -o

(како, вако, бнако). У прилозима таке, ваке Гора — о је замењено са е према

прилозима на -е,271

У придеву бфсеве Др Ку Ле Љу е је аналошко према бвеc.

139. () - и

Асимилацијом у суседним слоговима о х и у дињикофчек („доњи део

наћава“) Крс. Асимилација према и у суседном слогу поспешена је потискива

њем им. ковчек именицом сандак.

266 У осталим местима чува се однос болен — бовна.

267 БАДИЈС, 368; сретечки, сиринићки, јужнометохијски говори (РСПГ, 386, 456, према

мом материјалу), БНАП, 65, ЋЉГЛ, 32.

268. БНАП, 65.

269 ЋЉГЛ, 32.

270 Упореди са презборимо у БНАП, 86; оваквих продора има у сиринићком (МлРСГ, 13) и

јужнометохијским говорима (РСПГ, 373, Подрима и Подгор према мом материјалу).

271. У речима другог значења не јавља се -е у -ако.
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У чиколада272 Ре Кру Гл Мл о – и,

Вокал О (аналошки) у сложен и ца м а

И И З В е д е Н И Ц а М a

140. Вокал о јавља се између основе и суфикса турског порекла у ја

гблика (< тур. уаgli, „млад сир“) ГлЗлПо Бр Ре Кру Мл Рад Љу. Инфикс у го

pблија могао је имати подстицај у горбцвеће („јагорчевина“) Бр Ди Ба Ор, го

росвеће Ре, ми донесла горбцвеће Ку.

Као спојни вокал о је присутно и у новожена/новожења, новоженске,

младожења, векуечно (< вековечно), кривошија (врста цвећа) Гора.

ВОКАЛ У

С у пс т и ту ц и је в о ка ла У

141. у - о

Мало је примера у којима је у дало о. Замене се могу објаснити аналоги

јом или асимилацијом у различитим слоговима.

Туберколозен Бр, туберколоза Ре Рап Др Мл Рад Крс Вр, бтодо („отуд“)

Вр, бтоде Бр Ор Ле Рад ГлЗлПо.

Отодо се може наслањати на бтовде, бдонде, а могућа је и асимилација

према о из суседних слогова. Облик је, међутим, могао бити позајмљен из ма

кедонских говора који знају за о К ж (в. т. 154).

Назоjће („оно што се назува“) Бр има аналошко о према јобојhe/обојhe

(„обојци“).

Подопри, подбирела273 („подупрети“) Ба Бр Мл Др Рад Рап Ор, подопри

со камењ Крс, ће подопреш Кру, не сме подопреље Ре.

У: се блмила, блмијен, дете сом блмила Др, блми“ме руке Ле — присутан је

префикс о-.274

Им. смок, смбкои во дупка Ре, погољемому смбку Рап, за смока Ку — има

само овај облик. Ширина простора на коме је смок“7° говори да се горански об

лик наслања на стари у — О однос.

142. У X- И

У им, џумбиш (< тур. сиmbüу, „велико весеље на свадби“) Бр Кру Гл Др

Рад, напраихме џумбиш Бр, гољем џумбиш Крс — најпре је и у оба слога дало у

па је после дисимилацијом у различитим слоговима у дало и.

272 У Левчу чикулада (СРЛГ, 146); уп. и са чиколада у ТMГР, 345.

273. Исто и у сретечком, сиринићком, метохијским говорима (према мом материјалу).

274 РСПГ, 389; БНАП, 80; ПА-МБРес, 252; ЈДТГ, 50; ИПГС, 101-102; сретечки, сири

нићки, метохијски говори, говори јужног Косова (према мом материјалу).

275 П. Скок (СПЕРеч 3 296, „smuk“) наводи да је смок у Лужници, Смедереву, Шумадији,

Крушевцу, Краљеву, Нишу, Куманову, у бугарском језику, према мом материјалу у свим српским

говорима око Призрена и градском призренском говору, СТТГ 1, 223 (за тетовски говор).
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Поред сурутка (немаме сурутка Др, дадохме сурутка Бр), потврђено је и

сиpутка (нашава сирутка Вр, донесле сирутка Ор, постаре сирутке Ре).

РЕДУКЦИЈЕ ВОКАЛА У a

143. У ограниченом броју лексема вокали су — најчешће то је а — у кон

такту са назалом дали глас полугласничке вредности, који се по свему изједна

чио са а другог порекла. „Прва фаза деловања назалних сонаната асимилаторна

је, тј. суседни вокал се назализује. Каснији путеви развитка тог вокала најче

шће воде затварању.“276

„Затамњивање“ је потврђено обиљем примера у оближњим ЗПМ говори

ма“.77, па је ову особину ГГ развио заједно са њима. Број лексема у ГГ, међу

тим, знатно је мањи, а има и дублета са секвенцама -ам и -ам, што говори пре о

лексичким позајмљеницама него о назализацији група вокал + назал као си

стемској појави и њиховој заједничкој судбини са х.278

„Затамњивање“ а у македонским говорима објашњава се сличним појава

ма у албанским и арумунским дијалектима.279

Ова особина знатно је присутнија у македонским?80 него у српским гово

pима“, а територијални распоред појаве упућује на њено страно порекло.

Редукције вокала у ГГ, а тако и у јужноморавском?82 и, мада се не конста

тује, у македонским говорима, најчешће су остварене у слогу под акцентом. У

том смислу илустративни су примери из ГГ.

Знам, знајем — не-знам, не-знајем; тамам (< тур. tamam) Бр Ре Ор Др Вр

Рап, таман Крс Рe — тамам Рад Ку Љу Ба.

Осим у суседству с назалом, класични вокали дају а у мањем броју лексе

ма у другим позицијама, пре свега у суседству с плозивима, када снажна фона

циона струја после артикулације плозива изазива редуковање вокала.

144. А X o

а) С на за л о м.

Знам, знајем Ди Бр Др Ор Крс Вр Рад ЗлПо Љу, камеca283 („косир“) Ре

Рад Рап Мл Др Ор, матика (и матика) Др Љу Ди Бр, кантар (< тур. kantar)

276 „Доста често, на пример, у разним македонским и српскохрватским говорима, назални

сонанти су изазивали затварање или централизацију вокала који следи“ (ИПИО 1, 26). В. о овом

питању и: БАДИЈС, 67.

277 ВБВо, 118—119; ВБИслM, 18.

278. „За процесите сврзани со рефлексацијата на носовката ж во западните македонски го

вори се сврзани и промените на секвенцата (ан, ам) во кореновите слогови на примерите знам,

знаје“ (ВБГГ, 51).

279 КБИст, 37; ВБМК, 42.

280 СТТГ 1, 220-221; ВБВо, 118—119, КБИст, 37; ВБМК, 42, ВБИслM, 29.

281 бадијс, 15, 46-47, 67, 252-253, 471.

282 Исто, 15.

*** У сретечком камеса, у сиринићком камеса (према мом материјалу).
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Рап, сандак (< тур. sanduk, и: сандак, сандак) Др Рап Ор Вр, санице (< “sanb;

„саонице“, и: санице, сањице, сањиче, саанђе) Ре Кру Гл, мавзерка (; мавзерка

< маузерка, „врста пушке“) Гора, трандафиљ284, брат Камбер, Мастан,

Мастанице, ке-си-била Вр, јенак („одмах“) Ор.

Овога порекла може бити а у примерима магла, магљиво, маска, јаганца

(в. т. 183а).

У мом материјалу није потврђено снага“, маkeа286, већ само снага, ма

ћија/маћеa/маћеха/маћаa.

У ГГ је и: мамење, мангал, кандило итд.

б) С пл о зи в о м.

Ми бактиса (у сретечком: бактиса, „досади ми, смета ми“) Бр, баш (в. т.

1003г) (< тур. bay) Бр Ре Кру Ди Ку, задно („задње“) Ба, напрајла (и напрајла) Ре.

У Садишта?87 (ливаде) ЗлПо, Садишта Кру, ако је топ. мотивисан глаго

лом „садити“ („раније су мештани на овим теренима нешто садили“288), а је за

мењено са а. „Затамњивање“ је могло бити олакшано одсуством лексеме

„садити“, пошто је у ГГ сијем, сијала.

в) С фр и кат и в о м / a фр и ка то м:

Зађно Ре Гл Кру Ди Бр, назаћ (обичније назаћ) Мл Ку Бр Ре КруЗлПо Гл

Др Вр Ор.

Овог порекла може бити и лажем, лажље (в. т. 183а).

Па сме се криље во Ласце (топ., ливаде и шумица) Ку, Ласце (топ.; њиве и

ливаде) Ор Рап. Потврђено је и — сме косиле во Ласице Ор. Облик може упу

ћивати на ранији топоним са испадањем в из иницијалне групе вл-, а г се може

наслањати на Лашки пут?89 (< Влашки пут)290 (в. т. 400).

145. О с та л и во ка ли, осим а, ретко се „затамњују“.

е - 9.

Сазаир, Сазаира го најдо Вр, Сазаирица Ор, мори Сазаирице Др, дади го

Сазаиру Ле, га виде Самка (хип, од Семира) Рад.

У топ. Ланиште (; Л'éниште?” у другим местима), није сачуван полугла

сник (в. т. 180—181).

284 У осталим местима овај балкански грецизам гласи трандафиљ.

285 ВБГГ, 51; ВБИслM, 10.

286 ВБМК, 36.

287. Уп. са ЏАОГ, 102.

288 Исто, 107.

289 Исто, 101.

290 У Сретечкој жупи — између Богошевца и Мушникова — постоји топ. Ласице (ливаде)

(према мом материјалу).

291 ЏАОГ, 57, 95, 106, 111, 117, 127, 133, 143.
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У X o

Колцге Ре (у осталим местима колсус), мазика („усна хармоника“) Рап,

францаски језик Ре.

У — мој брат Касам Ре, со Касама Бр, Касам Ку Мл — полугласник је тур

ског порекла (АШТур, 399).

() - 9.

У магила (и ретко могила) вокал је можда „затамњен“ преко магила

„гомила“), које је потврђено као апелатив у Рап, Вр, Ор, Др. Забележени су са

МО ТОП. Са Љf22-,

Магиље камење Крс, магиље по поље Крс, на Магиљиште Др, на Магиље

Др, ће сијеш Магиљице?92 Ку, от Чебова магила Љу, во Магиле имаје Ле;

беше бавен Ре (у осталим местима болен), детенце било бавно Ре, канопец

(можда и аналогијом према канап Рап), састаим Ре (в. т. 1816).

У катар (< тур. kutir, ШАТур, 194; „пржењем распукло зрно кукуруза,

кокица“) Бр чува се изворни састав. У Бр је и ћитир, у осталим местима китир.

У неким примерима није поуздана етимологија, па се не може рећи да ли

има редукције, или су то лексеме ономатопејског порекла:

Кака („омиљена, весела, насмејана тетка“; мотивисано узвиком ки, ки“,

или, што је вероватније, узвиком ка ка ка), зангрљица („Ледена вода“), тагносан

(„убуђан“) Бр, ће ти се скандиса Ди, му је талосан“ („тешко, досадно“) Кру,

земња ни била натапкана („утабана“) Кру, натапкај Др, дете му тапка

(„замуцкује“) Ку, тапкам Вр, тапкало напре Др, Маздача“, бфце на Маздача,

при Маздача (речица источно од Ре) Ре, од Мангарице?96 (топ.; чесма) Крс.

146. Поред Грнчарице (топ.) Вр потврђено је и Ганчарице.297 Потоњи об

лик је могао настати декомпозицијом р (> ap) па испадањем р из новостворене

групе даљинском дисимилацијом.

ВОКАЛ Ђ

147. Вокал b фонолошки је неутралисан са е:

Деца, мљеко, побегнала/побејнала, време, дедо, љетуанци, љеса, здрело,

ждребе, стре(х)а, недеља, двенице, кедеља, петле, сено Гора.

148. a) Значајна дијалекатска црта ГГ је доследна замена старе групе -tj

групом -иј- у глаголима: сије, засије, просије, се смије, се насмије, се посмијала

292 А. Џоговић бележи Мегилце (ЏАОГ, 111).

293 СПЕреч 2, 73 „keketati se“; ЕГРеч 1, 290, „ки, ки, ки“.

294 У сретечком толосан (према мом материјалу).

295 ЏАОГ, 117.

296 А. Џоговић наводи Мангарице (ЏАОГ, 133)

297 Уп. са ЏАОГ, 80.
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(„подсмехнула се“), грије, загрије, вије, додија, у им. вијавица Гора. По оскуд

ним подацима исто је и у горанским селима у Албанији. Примере в. и у т. 121a.

Пошто се и у сиринићком говору јављају дублети: сијем — сејем, гријала

се — грејала се, насми се — насмеј се?98, -иј- < -ej- у глаголима може се сматра

ти локалном иновацијом шарпланинских говора.

У 3л. јд. презента одричног глагола неје е остаје неизмењено у групи -ej

пошто је подупрто парадигмом (не сом, не си).

Вредност иј & bј у коренској морфеми наведених глагола асимилација је е

премај“ остварена после преласка 5 х е, што потврђује и прелаз e > и у пози

цији е + предњонепчани сугласник (в. т. 121б-г).

У досадашњим радовима о ГГ не уочава се и не анализира ова значајна

дијалекатска црта, осим што Б. Видоески бележи: „Од дијалектна гледна точка

интерес претставуваат несвршените глаголи од типот грије (санце да грије), си

је (да засијеме), се смије“.300

б) Облици показних заменица бвија, тија, бнија могу бити траг преласка

-еј (< bј) > uj.

в) У говору старијих Горана, поред обичног дејка, бележено је и дивојка,

које је потврђено само у песмама. Дивојка је могло бити преузето из косов

ско-метохијских говора“, а у овим говорима је могло настати наслањањем на

дивно, дивити се302 На позајмљивање указује присутност облика у фолклору,

али не и у говорном језику. Наводе се примери који су потврђени у мом мате

ријалу303:

Јунак спије међу две дивојке Ди, јунак спије миђу две дивојhе, ја ти имам

лика дивојhина Бр, та имаше лика дивојкина Ба, извадифубава дивојка Мл, oj

дивојко, душо муа Др, на рогој носи дивојка Рап, све дивојке со алтани Ле.

Дивојка је увек дејка изузетне лепоте, па је облик оваквом семантичком

маркираношћу отпорнији на прилагођавање горанском систему.

г) У Дјд свих именица деклинационог обрасца 2, осим ретких изузетака,

уопштен је наставак -и: жени, сестри, души (в. т. 530).

У Дјд личних заменица наставак је -e (мене, тебе), а потврђени су и рет

ки мени, теби, себи (в. т. 597, 609 б, 613a).

д) У глаголима су бројни продори једне основе у другу па се -им. 5 у жи

вила, летила, се црнила не сматра рефлексом b (в. т. 769).

У 2л. мн. императива свих глагола уопштено је -и морфолошког порекла.

ђ) У им, меунка чува се екавска замена 5 (в. т. 115а).

298 МлРСГ, 18.

299 БАДИЈС, 22, 495; ИПИО 3, 95-96; ИПИО 2, 139-140.

300 ВБГГ, 65.

301 ЕГРеч 1, 135 „дивојче“.

302 ИШИО 3,97.

303 У ХХГор дивојка је потврђено у песмама 126, 272, 343, 367, 370, 377.
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е) У трава30“, орахЗ05, јала306 b је дало -а. Облици са -а могу се објаснити

„само ако се претпостави да је иза одређених консонаната некадашње отворено

ћ прелазило у а, док је у главнини примера дало затворенији глас.“

НА ЗА ЛНИ ВОКАЛ И

149. Некорелативности у рефлексацији ж, затим континуанти назалних

вокала А и ж показују да је ГГ настао у резултату етнојезичких мешавина.

Континуанти назалних вокала ГГ приближавају горњополошким говори

ма, мада потпуне подударности нема.398

У ГГ није продрла из ЗПМ говора иновација мешања назала у иницијал

ној позицији А-30° Одсуство оваквог мешања у говору Торбеша у Г. Попрад

нику“ 10 говори о евентуалној вези ГГ са овим говором, пошто остали дебарски

говори, и други ЗПМ, познају рефлексацију ја-311

НАЗАЛНИ ВОКАЛ А

150. А је у ГГ доследно дало -е.

Језик, јечмено брашно, јечмен, јетрва, зајец, јастреп, петок, име, имена,

девет Бр, јечменово, језик, зајец, гуједо, тегнем, мек, време, ће испредем, жед

нем женем Ре, петица („задњи део стопала, пета“), пет сина, меко, séбим,

seđajua, пекља („петља“), пећ („пед“), месо, жетварка Гл, десет, деветнае

сет, жетвар, репиште, ледина, пређа Ор, редои, јечмен“, пoвeнало (*ved-), ме

сечина грије, реп (*repb), пеђош, десетому Ди, јеребици, петок, светец, чедо

мује, пољај ме, мене ме дади ЗлПо, име, имена, јечмен, двем јетрвем, зајец

(zajece), жедному дететому, предем, пређа, три месеца, јетрвам Вр, гуједа,

тегнем („вучем, теглим“), меко, клекнала (“klek-), ће легнеш Љу, трава пове

нала, ледина, 8ебајца, ми се јаде месо, на јастреба (“astrebњ), петок Ку, језик,

нарани гуједа, чедо материно, јетрва, кљекни Мл, јеребица, језик, јетрва гим

умрела во петок, јастреп, месецу, месечина, се очешљала Крс, ујемељ512

(„ујам“) Ба.

304. У трава није морало бити „јат“.

305 СПЕРеч 2, 563 „orah“.

306 СПЕРеч 1, 776-777 „jesti“.

307 ИПИО 2, 12-13.

308 Уп. са ВБПГ, 345.

309 КВИст, 41.

310 ВБДГ, 66.

311. Чини се неубедљивим објашњење Б. Видоеског (ВБДГ, 66) да је доследна рефлексаци

ja jА- ује- у говору Торбеша у Г. Попраднику секундарна вредност изведена из: jА - jЖ - ја-> je

прегласом, пошто је -e & ж у малом броју лексема особина унета у овај говор, а и горански, као

лексикализована појава из говора који познају e < ж иза нелабијалног сугласника (в. т. 156).

312 СПЕРеч 1, 777 „jeti“.
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У Гjд. им. на -а продро је ОПјд. (от сестра, од душа). Потврђени су, међу

тим, и примери чувања -e s. -А у Гјд.

Жими душе материне Ба, жими душе бабајкуе, жими душице материне Бр,

жими душе бабове Ди (в. т. 525-527, 536).

НАЗАЛНИ ВОКАЛ Х

151. Рефлекси назалног вокала ж су: а, у, а, о, е.

Вредношћу е (< ж) у коренској морфеми ГГ наслања се на ЗПМ, пре свега

на торбешке говоре у македонско-албанском пограничју, на гостиварски и де

барски говор.313

Уочава се да ГГ познаје у највећем делу примера две рефлексације: а —

бугарско-македонску и у — српску. Присутност различитих континуаната ж у

ЗПМ говорима претпоставља билингвалну ситуацију или доминацију говорни

ка српског или бугарско-македонског језика у појединим деловима данашњег

македонског језика.“ Наслањање ГГ на западномакедонске треба посматрати

у том контексту, 315

Вредности у, а, о, е не јављају се никада у граматичким морфемама или

суфиксима, а се јавља у граматичким афиксима.

152. Ж. - 9

„Фонемата /а/ представува постара фаза од развојот на ж. За нејзиното

конзервирање во споменатите македонски говори на македонско-албанското

пограничје можеле да придонесот албанските и аромунските дијалекти.“316

Вредност а & жу ГГ најчешће је између два плозива, или је плозив испред

или иза. Континуанта је, затим, најчешће под акцентом. Услови у којима се ја

вља сугеришу редукцију континуанта ж, био он у или а, у истим или сличним

условима у којима се и други вокали редукују (в. т. 143—145).

Касај („залогај“), касни, ме окасало, папок (< “popљ), Папка (топ.), папо

љак, сабота, запче (< “zobњ), на капина, дап — дапоu (< “dobњ), во натра (< “

notra), гнасна (< “gnosњпњ), тап (< “top-b), матим, се рашетахме во Сатеска (<

*sо-, топ., клисура којом тече Лева река), па во Сатеска, не стапнала (<

*stop-), садош, гас, сабота, зап, папок (и пупљунка), каћник („кутњак“, али кућа,

кућаница), забец, да бKaпам деца (< “kopati), капине, дабош, гасеница (< “osњ)

313 ВЕМК, 34; ВБИслM, 9, 10, 29, BБМДиј, 100 (јужно од линије Охрид-Ресен, Лерин-Де

мир Капија-Петрич, Горњи Полог, Дебарски крај, Струмица, град Охрид са селима око језера, Пре

спа), ФО — Вруток, 642; Пештани, 695; Тиолишча, 763, 775, ИвMCB, 27 (јабланичко-голобрдски).

314. Уп. са стањем у ЗIIM говорима (КБИст, 13): Говори са у (Скопље-Тетово), говори са о

(Дебарски крај), говори са а (централна Македонија), говори са а (Охрид—Преспа, Горњи Полог).

315 Б. Видоески (ВБВо, 163—165) различите континуанте х у кривопаланачком говору oб

јашњава дијалекатским мешавинама. Присутност у S ж у коренској морфеми, а а & x у грама

тичким у неким македонским говорима, исти аутор (ВБПМКонт, 16) тумачи резултатом дијале

КАТСКИХ МČ1}{a}ВИНа.

316 ВБМК, 41. О овоме в. и: МСБЕ, 123, КБИст, 36; IIМСЗ, 223; ИССлГ, 112.
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Бр, садој, гас, папок, сабота, заби, тап Рад, какуљ, гнасна, саботе Ор, сат,

садој, газечки, папок, какљика („кукољ“) Др, сат, садој, патоци, матно, на

каћник, сабота, коњски-зап, ме каснаље Рап, садој, сабота, да бKaпеш,

касаница („гусеница“, мотивисано глаголом каса) Кру, во гас, папок му пресе

кла, какуљ, каћник Вр, мије заби, го окапала, секоф дабој, вл'éзи во натра,

садоиварник („место на коме се чувају судови“), матна-вода Гл, кашњик, два

сада, заби Ба, каћник, зап, капина, до сабота Крс, покосиф Какљишта, Папок,

Дабице, Дабојна плафска (топ.) Рап, Дабове рупе (топ.) Мл, во Довње Дабице,

Стрејне Дабице, Горње Дабице (топ.) Крс, сијеме во Дабје, Дабје млаке Вр, го

утепаха во Дабје (топ.; шума) Ле, Дабове-рупе (топ.) Мл, до Дапница (топ.) Ор,

иди ке Дабице (топ. ; ледина на којој има неколико дубова), Дабојна Рап,

Лагује“17 (<“logњ, топ., ливада и шума) Крс Рап, чешмиче на Лак (< “logњ) Гл,

Лáжине“ (топ., ливаде и њиве, некада је била шума) Ди.

У топ. са значењем њиве или ливаде поред воде, земље у неком куту —

потврђено је Лака/Лак (< “lokb)319:

Покосихме Лака320 Бр, до Лака Гл, Лака Ди ЗлПо, десет туара от Лака Ле,

Лака до река Љу, биље во Лака Ре, сено от Лаке Крс, иди ке Лаке Ор, не-чинет

Лáке Вр, Лак Рад, Дејкоф лак Ку, Јела лака Ор.321

У неколико лексема са секвенцом -рж- (прт, грђи, стрга, два стрка) ж»

а које заједно са р даје секундарно р (в. т. 175).

153. Ж - А.

Рефлекс а у некоренским слоговима потврђује блиске везе ГГ са ЗПМ за

леђем.322

У мом материјалу није потврђен облик садои, који се наводи за ГГ 323, већ

је сат, садои, а само у Ре и Кру и содои.

a) У коренској морфеми ж» а у издвојеним лексемама. Оваква вредност у

неким примерима може се објаснити каснијим променама или лексичким по

зајмљивањем. Патонка („пупољак“) Крс може бити изведено из облика попон

ка, поред гасеница („гусеница“) Крс, јављају се и касаница, гасаница, који се

наслањају на касам, нараче — али редовно рука, ручек, ббруч.

б) Суфикс -нж дао је у аористној основи-на: угаснала, легнала, наврнала

Ба, кукнаф („закукурекао“), рипнало Ре, грабна, заминале, писна Бр, му остана

ла, побегна Др, се навенаф, љегнаље, писна Крс, трнахме, бглухнаф Гл (в. т.

778).

в) У Ајд. им. на -а и зам, и прид. ж.p., Ж. Ж. а.

317 ЏАОГ, 77.

318 Исто, 91.

319 СПЕР 2, 280-281 „lecati se“.

320 Уп. са лука у косовско-метохијским говорима (ЕГРеч 1, 371-372 „лука“).

321. Уп. са Лека у ЏАОГ, 66, 75, 81, 87, 91, 101, 111, 117, 122, 127, 137, 143, 150, 159.

322 ВБИслM, 10.

323 ВБГГ, 46.
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Ожењиме после и Ремзија Ле, виђим нана, дада, жена Ре, за на, во

свуа-кућа Вр, сва-зима Бр, иде во свуа-кућа Др, ња га зеф за жена Рап, сестра

бмужиф за газда Крс.

г) У финалном слогу прилога именичког порекла:

Дејна (: дéња) Ор, дења, ноћа Др, ноћа ће игра Крс, скита ноћа, дена Гл,

ноћа не-спије, дења спије Рап, ноћам“24. Ор.

д) У глаголским облицима граматичке морфеме са -ж на отвореној улти

ми имају -а:

У 3л. мн. гл. „јесам“, редовно у Бр, у осталим селима спорадично: Да са

öни Бр, мужи ни са Вр (в. т. 850a).325

У 3л. мн. аориста и имперфекта:

Пилића запуаа, петлој закукаха Вр, плетеа, имаа Бр, имаха Ба (в. т.810,

817).

Стари наставак -otu замењен је уопштавањем наставка -ет у 3л. мн. пре

зента (в. т. 797, 798).

У 1л. jд. презента уопштен је основински вокал (нећем, можем) (в. т.

792a).

ђ) У им. пајак“.26 (< “pa-oku), пахачина Гл Бр ЗлПо, пајачина Ре, пајаци,

пајачина Крс вероватна је и даљинска асимилација према а у суседним слого

ВИМА.

154. Ж - ОЗ27

Ретки примери са о “ ж у ГГ лексичке су позајмице из ЗПМ говора који

ову иновацију познају.928. На ово упућују и дублети са о или 2:

Cбт, содои, содоuварник Ре Кру (у осталим местима сат, садои), клопко

Бр Ре Кру Гл (у осталим местима клупко), попук („пупак“) Кру, попунка (али

пупуљок у Др Рап и пупљунка у Гл), попок Вр, бтоде, бтодум (и бтут) Рап.

Им. сотка („теснац, узан пролаз између зидина, стена, уска планинска

стаза“) лексичка је позајмица из ЗПМ говора са оваквом рефлексацијом ж.

Аврамуа сотка (узан пролаз између зидова), Прве со“ће Бр, Сотка“29

(планинска стаза према пределу Равен) Крс.

324 У прилогу а може бити од о у наставку -ом (уп. са кришом), а може бити и контамина

ција ноћом и ноћа.

325 Као лексикализовани нанос са је продрло и у јужнометохијске говоре: ђаковачки

(СМЂГ, 46—48), призренски градски говор (РСПГ, 369).

326 Пајак, пајачина бележи се и на целој територији дебарских говора (ВБДГ, 66).

327 Вредност о к ж у македонским говорима у македонско-албанском пограничју обја

шњава се вокализацијом а у о, највероватније посредством албанске фонетике (САМОчерк, 44;

САМПол, 317; КБИст, 36).

328 ИвМСВ, 27 (голап, собота): јабланичко-голобрдски, ВБМДиј, 100; Мала Река, Голо

Брдо, Дримкокл, Доња Преспа, Нестрам, ВБДГ, 65, 66, ВБTГ, 20, ПалРГ, 108; ВБКГ, 34-35;

ВБИслM, 29.

329 ЏАОГ, 77.



Говор шариланинске жупе Гора 117

Сотка је у непосредној вези са Сатеска (в. т. 152).

Топоним Глобочица, који се изводи из корена д!ob-, тумачи А. М. Сели

шчев на два начина: као вокализацију љ (< ж) > o“39 или као просту деназализа

А. М. Селишчев наводи за ГГ неаутохтони облик роци (в. т. 60a).

Глагол боботи, у чијој је основи индоевропски ономатопејски корен

*bob“ могао је о добити преко узвика бо, или се наслања на редупликован

слог бо-бо-ти. Пошто је боботи и у метохијским и сиринићком говору (према

мом материјалу), а у овим говорима ж је дало у, затим у сретечком говору (пре

ма мом материјалу), горански облик је вероватно мотивисан узвиком бо.

155. Ж. - У

О језичкој мешавини у процесу формирања ГГ сведоче различити конти

нуанти у истим коренским морфемама: папок, пупљунка, попунка (“popb), рука,

ручек, ббруч, нараче, туп, тап, клупко, клопко, бткут, от кéде, кукољ, какуљ.

Облици гнусно Ле Ку Рад Љу — гнасно („прљаво“) Бр Ре Кру Гл Ди Ба

Крс могу бити и траг старог дублета, наслеђеног из прасловенског језика : gno

siti se — gnousiti se 333 -

Фонетски контекст, условно, одређује дистрибуцију континуаната ж. Не

ма, међутим, општег правила***, пошто су, осим фонетских, деловали и изва

нјезички фактори. У географском положају могу се наћи разлози за већу при

сутност у у нижим селима него у вишим, и на више примера са о у вишим.

У делу примера ж је дало у“3°:

Откуп, пупљунка, блужих, мужене, путник, тужне са, биругло, скупо

мито, врућо, голуби, мудро, све куће, рудина, густо,јуже, мудо, гуска, грубе са,

пукни, гунга“ („чворуга на глави“), тужној жени Бр, клупко, мука, мучење,

муживим, скупоћа, кућница („домаћица“), гуска, се трућа, рудина Рад, клупче,

мутна-вода, огрубенице, пукни, бшкут, не испуди Ку, мука, мучење, се мучим,

клупчића, три тpута, Пазарско путиште337 Ба, Броцки-пут, Диканечки-пут,

330 САМПол, 318.

331 САМСлов, 290,

332 СПЕРеч 1, 223 „bubanj“.

333 КБИст, 43.

334 Б. Видоески (ВБГГ, 50) наводи да се у S x „јавува (...) во горанскиот говор најчесто зад

лабијална согласка, иако не и доследно.“ На овом месту наведен је и облик бубoти, који у мом ма

теријалу није посведочен, већ је само боботи.

335 Распоред у говора у Македонији показује да су они уз територију српскога језика и под

снажнијим српским утицајем (пре свега северна дијалекатска област). У & ж у македонским говори

ма објашњава се српским утицајем (САМПол, 315, СТТГ 1, 224-225; ВБМК, 34-35, ВБМДиј, 100).

336 П. Скок (СПЕРеч 1, 633 „gunga“) наводи значење придева gogњn „mucati, govoriti kroz

nos“. У Ре је збележено и гангам са значењем „говорим кроз нос“. Није јасно да ли је у примерима

гунга ганга дошло до метатезе гн– нг или је ово лексичка позајмица унета из мак, говора који по

знају назализам типа ан/ан, амам“ ж (в. КБПрес, 179). Може се, ипак, тврдити да је извршена ме

татеза, пошто се јавља и гунга, а ганга је могло настати редукцијом пуног вокала.

337. Уп. са ЏАОГ, 58.



| 18 Радивоје Младеновић

Злипоточки-пут (топ.), изгубен338 („наборан, са дубоким борама“), мућкаво јај

це, ће се грубим, трут, мудер, врућо јадене, мучна сом била, по пут, Отуде-по

ток (топ.; предео преко потока југоисточно од села, чесма на овом пределу“)

Гл, пупљунка, мужи, се премужила, злипоточки-пут, путишћа, мука, оскупе

ла, на рудина („пропланак“), врућина Ре, клупко, мудре љуђи, тужен, кућа, ру

дине, два голуба, густо, мутно, мућкаво, јужица, јуже, мудо, гускам, грубе

гим се мужи, судија Крс, гужве се, тужному детету, пукни, туп нош (али и

тān), пукните Љу, Дубишта (топ.; њиве, некада је било дубова)“, рука, рукај

ца, рукиште, рукаве, се рукујем, поручок, ручок, ббруч, се испружиф (*progњ)

Др, тупан, тупанџија Гора, тупанџији носи Др, ни тупаље тупанџије Рап, се

скрила во Тупан-завор (топ.; шумица) Др.

156. ж - e

У неколико лексичких позајмљеница из ЗПМ говора, које се јављају у

свим местима Горе, ж је дало е:

Кéде/ћеде, ке/ће, бткеде/бшћеде (и биткут), јеток, кедеља, мећеница.

а) Кеде карактерише дебарске и полошке говоре.341

А. М. Селишчев“ сматра да је кеде, ке настало, можда, посредством ал

банске фонетике на простору између Девола и Шкумбе, а као доказ наводи ал

банску сусптитуцију -Ђн- са -ан- у топонимима словенског порекла.

У ГГ e < ж јавља се у малом броју лексема, и то претежно у примерима са

е у следећем слогу, па је могућа и даљинска асимилација.

На појаву кеде могао је утицати и синтаксички моменат — у ГГ, у процесу

упрошћавања система, неутралисана су значења и употреба прилога “kod

(упитни прилог за правац кретања по површини) и упитног прилога за мирова

ње књde. Облик кеде може бити хибридни са финалним е - 5 (кждb)343 и могу

ћом даљинском асимилацијом континуанта ж према финалном е. На могућност

да ђ може бити доста старо и у кждb указао ми је академик Павле Ивић упућу

јући ме на стање у српским дијалектима (куде, кудије).

У мрковићком“ и црмничком говору“ упитни прилог за место гласи

ге. Л. Вујовић“ наводи употребу ге у служби предлога код Стање је интере

сантно за ГГ пошто се ке јавља у њему у истом значењу и функцији, па се може

сматрати последицом мешања падежа места и падежа правца и уплитањем ка у

овај процес.

338 Од свесл. и прасл. goba (СПЕРеч 1, 628 „guba“).

339 ЏАОГ, 87.

340 Исто, 95.

341 САМПол, 378; ВБДГ, 80, ВБTГ, 22, ПаЛРГ, 111, ВБУЈ, 23.

342 САМПол, 379.

343 У прилог оваквог мишљења је појава књде, паралелног са кеде кеј/ке у дебарским гово

pима (ВБДГ, 66).

344 ВЛМД, 260-270.

345 БМЦГ, 372, 434.

346 ВЛМД, 269-270.
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Уп. и са ге у Алексиначком Поморављу.347

Трагова старије диференцијације упитних прилога има у ГГ у сложеним

прилозима нигде, бткут (поред биткеде).

б) У кедеља“ (< “kodelb), кéдељка Рап, ћедеља Бр, твуа кедеља Др, Име

тичине кеделе Ле — могућа је даљинска асимилација према -е- из потоњег слога.

в) Јеток“ (< “otbkb) је лексичка позајмљеница пошто је редовно јужe,

јужица.350

г) У мећеница, које се не уочава у досадашњим радовима о ГГ, нити се бе

лежи у оближњим ЗПМ и српским говорима, не мора бити превојни вокал жЗ°1,

пошто е из иницијалног слога може бити континуант А из превојног односа А —

ж. Мећеница се може наслањати и на те-ti??? (метем).

Иначе је у свим околним српским говорима мућеница (према мом матери

јалу).

д) У неким глаголским облицима е Ф Х аналошког је порекла. Тако је,

осим у Бр, се к сх у 3л. мн. презента (в. т. 115в). У 3л. мн. презента у глаголима

типа сечет, печеш -e- је основински вокал.

СЛОГОВ НЕ ЛИКВИДЕ

157. У ГГрчува фонолошки статус, а д се, и поред малобројних потврда,

уклања из фонолошког система, што је и особина ширег словенског језичког

простора.*** Оваква некорелативност у судбини р и д последица је тежње фо

нолошког система ка симетричности. „Можемо дакле са оправданом мером ве

роватноће закључити овако: српскохрватско /r/, кратко и дуго, у књижевном је

зику и у већини дијалеката заузело је место у средини вокалског система. Поја

ва да је слоговно Д/, не имајући адекватног симетричног места у систему, скоро

на целом подручју уклоњено из вокализма, логична је последица тога.““

ВОКАЛНА ЛИКВИДА Л

158. У ГГ д развијало се дивергентно (в. к. 6, 7, 8).

У малом броју лексема д чува фонолошку индивидуалност. У највећем

броју примера, међутим, нетралисано је на два начина:

347 БНАП, 55-56.

348 Кедела и у дебарским и костурско-леринским говорима (ВБМК, 37-38).

349 Посведочено на ширем простору западномакедонског наречја (ВБДГ, 66, ВБМК,

37-38).

350 Уп. са јеже, јеглен у говору Торбеша у Г. Попраднику (ВБДГ, 66), еток, еглен, едица,

ежица у леринском говору (ВБЛГ, 29).

351 СПЕРеч 2, 414 „mesti“ (IV).

352. Исто, 410-414.

353 ИПИО 1, 9.

354 MBФрликв, 434.
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Карта 6

„Л у јабука, буха

О Лз у (јабукајабуко, буха)

Ф Ј - о (јабоко, боха)

ОРап

У Окрс če ОРа.

\“ о 9 од

** “ Ома

od f \ о P Ова

Q Глi Ов

\9. НС 1 * Бр

2. Ж ћ х Озапо

ФРе

a) Вокализацијом (» у, оу, о),

б) Декомпозицијом у две фонеме: вокал-сонант (авлов) или сонант-вокал

(лу, ла).

в) Друге вредности (ле, ли, ул) не треба сматрати континуантима (в. т.

167). Вредност а (санце, сабице) резултат је упрошћавања тешке сугласничке

групе (слнце - салнце - савнце - санце).

Распоред континуаната одређен је, условно, природом претходног сугла

сника. Тако је у ГГ дизалабијала давало у, што је појава која се уочава у ареа

лу који захвата делове српске, бугарске и македонске територије.“ Ово, међу

тим, у ГГ није доследно пошто се у јавља и изван овог контекста?56 (дужна,

жуч, жутица, кук), а забележени су и двофонемски континуанти иза лабијала

(мбузем, мавзем, вавна, поун, павосален).

355 ИПИО 1, 25.

356 О појави у S и у торлачкој области в. у БАДИЈС, 118-113; А. Белић (исто) оспорава

мишљење Олафа Броха (БОДи, 20-22) да се у S и јавља само иза лабијала. Стање у ГГ даје за пра

во Броху, мада има појединачних примера који то оповргавају. Од интереса може бити и то да се

примери са у S 4 изван позиције иза лабијала у ГГ јављају и са двоу.
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159. Богатство континуаната д у ГГ говори о међујезичким контактима у

процесу формирања дијалектског типа. Тако су у процесу стабилисања система

ушле вредности које су својствене оближњим српским говорима (у, лу) или су

то вредности које се наслањају на ЗПМ говоре (гостиварски, дебарски, и даље

— струшки, охридски)337 у којима је д – гл.

ЈЕДНОФОНЕМСКИ КОНТИНУАНТИЛ

160. Л - У

Примери са у S 4 у ГГ, али и неким македонским и бугарским говорима,

утицај је српске рефлексације?58:

Јабука („стабло“), јабуко („плод“), буа, вук, вучица, Дубен камен” (топ),

Медина-дупка (топ.) Ба, буха („бува, мува“), бује, вуче, вучића, за јабуке, Вуко

ва-дупка (топ.) Вр, ке вука, пустому животу, стучи бука, јабука, жуч Рап, вучи

ца, вукица, јабуко, бука, се препунила, Милашинова дупка (топ.) Крс, буа, вуци,

вуцим, вучица, вукова дупка, дужен је Ре, во врјабука, буде ће не изедет, ће пре

пуним Др, тетофске јабуке, буји, вучица Ор, Даутово јабуче (топ.) Гл“, Ду

бен-камен (топ) Бр.

У дубаљка („дубак“) није јасно да ли је реч мотивисана именицом дупка

(< длбок, „рупа“) или глаголом дубим („када дете стоји на ногама, али још не

хода“). Иначе је длабина, длабок.

Им. дугло („место на коме је заграђена вода за купање“) Бр Ба Ди, потвр

ђена и у топ. Даливуе дугло“, може представљати композицију двеју основа

— дубоко и глобоко (< дупка глобока). Слично мешање се може претпоставити

и за сретечки облик глум (према мом материјалу) са истим значењем.

Провером на терену није потврђено пужој, Бугар, вуна“, већ је: поу

осален /павонсан/бовосан/повжан/повосељ, Булгарин, вавна/вовна.

161. Л - О

У им, буха и јабука о К д односно у К д двоји Гору на два дела (в. к. 6): у

вишим селима (Бр Ре Кру Гл) именице су са о — бб(х)а, јабоко (осим у Бр, у ко

ме је јабоуко), у нижим селима је бу“)а, јабука.

Им, са о - д могу бити лексичке позајмице из ЗПМ говора“, али је могу

ћа и аналогија према бродској вредности оу S 4 из које је испала неслоготвор

На КОМПОНСНТА,

357 ВБМК, 34-35.

358 Б. Видоески (ВБМК, 34) у - д у ГГ сматра српском особином.

359. Уп. са ЏАОГ, 86.

360. Исто, 64.

361 ВБГГ, 51; ВБИслM, 12.

362 БВМДиј, 101.
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ДВО Ф О НЕ М СК И КОНТИН У АНТ И Л

162. Континуантав настао је после декомпозиције д – ал 363 и лабијализа

ције антеконсонантског и финалног -л.364

Декомпозиција д у секвенцу И + y/в наслањање је на вредност ол, или ал,

која је карактеристична за крај македонске западне границе.“ Овом особином

ГГ укључио се у процесе који су захватили шири простор македонског језика.“

а) Међувредност између (а)л и (a)в било је (а)у, које се чува у Бр, а карак

теристично је за појас Тетово — Кратово.367 У новоствореној групи се, заправо,

л нашло на крају слога и лабијализовало (в. т. 286).

Карта 7

„Л - двофонемски континуанти

С) Ј - зв

0 JI 3. ав, ретко -ов

8) Д = oy

Овап

Окре ду м

зах“ 28 ОРад

* О Ку Оле

&је Вр Омл

- Q

29“ о мо

Ša, s \a - “
A. Фзлпо

Фре

363 ВБУЈ, 23; ВБГГ, 51; ВБИслM, 9.

364 А. М. Селишчев (САМПол, 309-310) претпоставља да је у Доњем Пологу пут био 4 -

ол – њу - оу после лабијализације полугласника под утицајем лу.

365 САМПол, 309-310, КБИст, 33, ВБMДиј, 101; ВБКиГ, 35, 48-50; ВБTГ, 19, ВБДГ, 67;

ВБПГ, 346, BБИслM, 29, BБЛГ, 28, СТТГ 1, 231-232; ИПДиј, 119, ИНИО 1, 213.

366 ИПИО 3, 213. -

367 ПМТF, 176, СТТГ 1, 231-232.
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Л - ов:

Кафк, савза, вавна, кавнем, мавзе Др, мавзим, кафк, се закавни, жафтица,

павосан („пуж“), павно, препавна, вавна, вавнене Ре, кафк (и кук), вавна,

вавница, павно, га кавне, жафте Крс, жафч („жуч“), го препавни, вавне,

жсафто, Жафта-вода (топ), кафк, се закавни Вр, вавница, кавне, жафте Гл,

савзе, кавне, жафто Ди, кафкои, мавзеницем, жафтица, кавнем, савзе Кру.398

У жвачка („жуманце, жуч“), јајце има бефта и жвачка („жуманце“) Гл —

дошло је до метатезе и уклањања тешке сугласничке групе после преласка д - ав.

б) У малом броју примера место д јавља се а. Овакву вредност не треба

сматрати континуантом (в. т. 158) који је стигао из македонских говора у који

ма је a s 4 основна вредност.369

Им. санце, у оваквом облику, бележена је у свим местима. Од старијих

Горана у Рап и Крс потврђено је и сланце, слунце.

У Рап је слубице, у Крс су напоредни слубице и слабице, у осталим мести

ма сабице, осим у Бр, где је сојбице.

У Др је гатка („гутљај“). Облик је интересантан пошто глаголски облици

у корену имају редовно глиш

Л - ОВ

163. У настанку -ов- треба претпоставити најпре декомпозицију д 2 гл па

потом лабијализацију а - о под утицајем лЛу.370 Могуће је да је ов хибридни об

лик горанске вредности ав и бродског оу, Вредност -ов- јавља се у трима лексе

мама371:

Вовна, вовне најскупе, вовнено, бовосан („пуж“) Кру, повосељ („пуж“), от

повосељи, не-било повосељи, вовна Ба, повно, пово-сен („пуж“), вовна Ди.

Уочава се да су то виша села, географски близу Бр, посебно Ди и Ба, за

тим да се група -ов- јавља иза лабијала, па је могућ прелаза - о под утицајем

претходног гласа.

Л - ОУ

164. Најзначајнија бродска дијалекатска диференцијална црта у односу на

остали део Горе је оу - д. Оваква судбина д у Бр приближава овај говор тетов

ском“72 и уопште доњополошким говорима.373 Континуант оу се у Бр јавља и у

лексемама у којима је у осталим местима у (јабоуко) или а (< аву тешкој сугла

сничкој групи); соунце, соубице, поред сојбице:

368 Пошто је стање у осталим местима, осим у Бр, исто, не наводе се примери из свих на

СČЉd.

369 ВБМДиј, 101, ВБСелЕ, 6; ВБФМак, 97; ВБЛГ, 28.

370 САМПол, 309-310.

371 Облик жофчка, који Б. Видоески наводи за Ди (ВБГГ, 51) није потврђен у мом мате

ријалу. Бележено је само жафшка. Није потврђено ни јабоко, мовЗе (ВБИслM, 11).

372 СТТГ 1, 231.

373 ИПДиј, 119.
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Мбуземе бфце, моузéнице, соузе, жбуте, на Жоутица (топ.; пашњаци на

којима расте жуто цвеће), поужален („пуж“), поун, напоуни, го коунем, воуна,

истоучен камен, коук, имаме поуно.

Л - Ла : Л: Лз

165. У мањем броју примера, иза денталног сугласника, у иницијалном

слогу, д је сачувало фонолошку индивидуалност.37“ Знатно је више потврда у

којима се иза д у истим лексемама развија полугласнички призвук, којим се у

индивидуалној реализацији д фонолошки неутралише двофонемским скупом

Лa.

Б. Видоески у раду о горанском говору“7° наводи две вредности д у овој

позицији: ла (длак) и гл (далге). У мом материјалу потврђени су само л” и ла.

У дистрибуцији гласовних група у ГГл из двофонемске секвенце И + л (<

д) редовно даје ув па је и то разлог што је вредност ал & 4 у ГГ немогућа. У

другом раду исти аутор наводи само вредност ла (длаго).376

А. Џоговић наводи само примере са двофонемским континуантом: Длога

ливада, Делга млака Ба.377

Без потврда су у мом материјалу примери са -лав- S-4 у топ. Длевга лива

да378 ЗлПо и ДањвгеЗ79Ле.

Број примера са сачуваним д или декомпозицијом у ла већи је у најнижим

селима — Рап и Крс. У Крс се јавља и слабица, слаза380, у Рап слеза. Интере

сантно је да се у овим селима јавља и лу & 4 у наведеним лексемама.

Длађе длађе, длаго, длабок/длабок, длабина/длабина Бр, длак, длабина,

слеза, задлaбочује, здлабочујем („удубљујем“) Рап Крс, слабице Рап, длак,

длабоко, длабина Ре Кру Рад Гл Др Мл Вр Ор Ди Ба ЗлПо Ле, отидоšме длбоко

Рад, слзе ни течет Рап, па по слбице Крс, длбина било Бр.

Вредност ула/ла у истој фонетској позицији у истим лексемама констату

је се и за полошке говоре.381

Л - ЛУ

166. У најнижим горанским селима, у позицији иза денталног су у неколи

ко лексема јавља се призренско-јужноморавско“ лу (<д). Облик слубице једи

374 МлРГорг, 118, МлРПepГ, 251.

375 ВБГГ, 51.

376 ВБМК. 34-35.

377 ЏАОГ, 56, 90, 148.

378 Исто, 101.

379 ЏАОГ, 116.

380 У осталим местима:савза, сабице, соуза, собице/сбјбице.

381 А. М. Селишчев (САМПол, 310) наводи: длег, слуза, слонце, длубоко, СТТГ 1, 232. Уп.

са оваквом појавом у североисточној Македонији и југоисточној Србији (САМОчерк, 71; БА

ДИЈС, 90–91, 102, 109; ПИИСxј, 91; ЋЉГЛ, 25-26; ИПИО 2, 67, нап. 67; ИПИО 3, 213).

382 РСПГ, 373-374; ПМГСЖ, 73-75; МлРСГ, 20, у јужнометохијским говорима (према

мом материјалу), БАДИЈС, 114-115; МиЉЛ, 10.
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Карта 8

Л у суза, субице, сунце

савза, сабице, сонце

савза, собице, санце, суза, субице,

слице: слуза, слубице, слунце

соуза, соубице, соунце

није у Рап, у Крс су напоредни слубице и слабице. У Рап од поузданих инфор

матора забележени су и слуза, слунце:

Слунце не не огријало, не-било слунце, ни течет слузе.

У говору млађих Горана у Рап чује се и савза, санце (в. т. 1119).

Присутност лу & 4 у најнижим горанским селима сведочи о дијалекатском

типу у нижем делу Горе пре албанизације Опоља. Долоиштански говор насла

њао се на говор Опоља, за који можемо претпоставити, на основу континуанта

лy & 4, затим трагова 3л. мн. аориста на -ше, да је био у ближим контактима са

јужнометохијским говором.

167. У неким примерима дошло је до не фон о лош к е за ме не д:

Гл. гл итам („гутам“) има ли м. д у свим местима: глитни („прогутај“),

глитај („гутај“), ће глитнем, глишна(х) Гора, ће гљитам љеп Рад, да гљиташ

Мл.

Глит-383 је потврђено на ширем српско-македонском простору.“

383 А. Белић (БАДИЈС, 122-123) облик поглитне у П-T говорима објашњава аналогијом

према типу кунем — заклињем.

384 бадијс, 122-123, сттт 1, 232.
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У вл'éчем, бблече, свлече, свлекла Гора -ле- је из корена “vlek- 38°

У Булгарин, Булгарија, булгарски“ Гора — укрштена су два континуана

та: у и ол/ал.

Топ. Глобочица (и изведеним речима Глобочанин, глобочичански и сл.)

изводи се из “globokb (в. т. 154) или из превоја glњbokb.387

ВОКАЛНА ЛИКВИДА Р

168. У досадашњим радовима о ГГ судбинар тумачена је различито. А.

М. Селишчев“ наводи да се р декомпоновало у љр у свим позицијама. Истогје

мишљења и М. Павловић,38° Б. Видоески?90 на више места закључује да функ

цију силабеме у ГГ врши и овај сонант. Р. Младеновић“ сматра да је р сачува

ло фонолошки статус.

Стабилношћу р ГГ удаљава се од дебарских и горњополошких говора392,

у којима је декомпозиција у двофонемске скупове изразита. Стабилност р у ГГ

неочекивана је због језичког окружења, пошто се у ЗПМ декомпонује, албански

и турски језик су без сонаната у вокалској служби, у градском призренском го

вору“ рсе делимично декомпонује. Чување фонолошког статусар у ГГ може

се објаснити дијалекатским закутком овога говора, али и наслањањем на шар

ске говоре — сретечки“ и сиринићки 395, затим на стабилно р у оближњем до

њополошком вратничком говору,396 У ГГ се, под утицајем турског и албанског

језика, код неких говорника, уочава факултативно развијање полугласничког

призвука испред па се има утисак о појави дифтоншке секвенце.

169. У дистрибуцији р постоје ограничења: не јавља се иза л, н, љ, њ, ј, ћ,

ђ, ш, џ“7; не може бити иза вокала, ако није на морфемској граници, у једној

речи може се јавити само једном.

Р може бити у свим позицијама у речи. Веће стабилности је у средини и

на крају. На почетку речи и на морфемској граници са вокалом у морфеми ис

пред р, р се факултативно реализује као гр“, а има и потврда декомпозиције у

385 СПЕРеч 3, 634—635 „vući“. Љ.Ћирић (ЋЉГЛ, 26) лужнички облик навлечу се објашња

ва рефлексацијом д у ле. -

386 У мом материјалу није потврђен облик Бугарин, који се наводи за ГГ (ВБГГ, 51).

387 СПЕРеч 1, 450-451 „dubok“.

388 САМПол, 409.

389 ПМП3, 215; ПМГСК, 72.

390 ВБГГ, 51; ВБМл, 128; ВБМК, 35;

391 МлРГГ, 98, МлРГорг, 118—119, МлРПepГ, 251

392 ВБMДиј, 100-101; ИвМСB, 27; ПалРГ, 112; ВБДГ, 67, ПМП3, 215; ВБИслM, 19, 29.

393 РСПГ, 375-376; ИПИО 2, 106-107.

394 ПМГСж, 68-72.

395 МлРСГ, 21.

396 ВБМК, 34.

397 ИПИО 2, 70.

398 ВБГГ, 51; ВБМК, 35.



Говор шарпланинске жупе Гора 127

двофонемску секвенцу (в. т. 108г, 174). Примери са ар у унутрашњој позицији,

који се наводе за ГГ599, у мом материјалу нису потврђени. У прсти, срце, црвен

р се не декомпонује, мада се код дела говорника уочава слаб призвук дифтон

шког карактера.400

Р У МЕДИЈАЛНОЈ ПОЗИЦИЈИ

Црн-камен, прво, трчиље, трло, врне, со свекрва, Крстила (топ.), врзује

Ре, неврзана, дрво, мртоф, се барћа, четврток Ор, цртало („део рала којим се

одређује дубина орања“) Др, врба („врба, општи појам воћке), зангрљица („вео

ма хладна вода“), шо изврвело („оно што је прошло, десило се“), трнахме, се

задржахте, трмка („пчела“), прекрстује нође, врх, врхои, крвник је он, бркаје

(„претресају“), трпежник („платно на коме се меси хлеб“), црвена-земна, Цр

квиче, Црмница, Црмица, Црн-камен“, Цршин дбу (топ) Бр, држаље („дршка“),

издржуаф, скршила, црвец, црн, Цртавница (топ.; њиве), крс, Крстец, Крчани

Крс, ка се избркало, мртофци, првем, на врба Рап, дрчна година („кишовита и

родна година“), грло, грлце, бакрдан, прстен“, грми Ба, Црквиште (топ.), се

потпрцка („опрљи се“), наврнало, врне дош, црно Ди, црница („плод дуда црне

боје“), врзи коња, Арбет, мрша Рад, црвенка, црвеника земна („земља црвене

боје“), срп префрљен на рамо, трло ЗлПо, Арту ће даде, мрзи, Црнкојица (топ.;

њиве), црне, прстењ Ку, грмеш („грмљавина“), крпеш, си држала, врнале, мр

ша („тело“), мрсно, крт Вр, бакрдан, црним љуђим, скршила Љу, дрчка

(„дршка“), ни се скршило, први-вечер Вр, во црква Ор, Црквари, бркове, о

Црнило (топ., ливада), не се-брчкај Вр, држ го Др, го задрште Ку, Трмкин

грóп (топ.) Гл, Врбје, Грмјане, Подбрђе (топ.) Гл, сијале во Вртишта“ (топ.;

вртови и баштице) Рад, Гркоjец, Грло (топ) Ле.

Примере са иницијалном групом цр + С в. у т. 444.

Из ЗлПо се наводи Остри-вор, Пот Црни-вор, Црни-вор“, са декомпози

цијом р у секвенцу ор, која може имати упориште у сличној појави у обли

жњим ЗПМ говорима.403 У мом материјалу је врлврх.

170. Придев градне“.04 потврђен је и са р"05 (грдне). Облик градне унет је

као готова иновација из ЗПМ говора, а једно поређење у народној поезији суге

pише и аналогију — доводе се у значењску везу градне соузе и градушке

(„град“). Градне сфузе рони, градне ка градушке Бр.

399 ВБГГ, 51 наводи: парсти, сарце.

400 Уп. са призренским градским говором (РСПГ, 375-376).

401. Уп. са ЏАОГ, 139.

402 Исто, 99.

403 ВБИслM, 18, 30.

404 У овом облику јавља се у свим местима у устаљеној синтагми градне савзе („велике,

честе сузе“), и то у народној поезији.

405 У значењу „велике, честе сузе“ забележен је и облик грдне савзе Ре Кру Гл Ди Ба.
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У балканском грецизму трандафиљ Ре, који је бележен и као трнда

фиљ Ре Кру и трандафиљ Бр Ди Ба Љу Рад Ку Др Крс, дошло је до редукци

У с(т)ребрен, с(т)ребренлија Гора — могућ је продор суфикса -ен (< -bн)

или је -pe- аналошко према трпном придеву посребрен.407 Продором презент

ске основе у аористну (мрем, умрем, сотрем) настају умрела“, сотрела

(„сатpла“) Бр Ба Ор Мл Вр Гл Ре.

171. Положај афикса на морфемској граници утиче на судбину р у унутра

шњој позицији.

Када се испред слога сар употреби префикс који се завршава вокалом, р

се реализује с призвуком испред (р): Порбено“ („порубљено“) Ре Кру,

зарђало Бр Ре Кру Гл Рад Љу Крс.

Стабилно је р када је иза слога са рафикс: Врои, врот, врон Ре Кру.410

Р НА ПОЧЕТКУ РЕЧИ

172. На почетку речи испредр јавља се полугласнички призвук у свим ме

СТИМа:

Нéгоферт („ловачки пас“), држан, држане снопчика Бр, врш, гркићића

(„део невестине ношње“), грмаљина („део девојачке ношње“), грђа, грђље („пр

љавко“) Ре, држаник („хлеб од ражи“) Рап, врт (исти информатор и Хрту),

?ржој уздреље Ку, аржи, држаник ка тепција Рад, држаного, от арш Ба,

држан, држанове сламе, држане јужице, грђа Крс Ор Мл Вр.

Зар у иницијалној позицији без призвука у материјалу има мало потврда:

ржан л'éп, ри сме сијале Крс, имала некуа кућа рта, рka („део девојачке но

шње“) Бр, рт је ка куче Мл.

Р НА КРАЈУ РЕЧИ

173. На крају речи р је уочено само у им, вр (: врх), бфце беа во вр Вр, па

на вр Ба, под вр Ку.

174. На почетку речи потврђени су ретки примери са изразитом полугла

сности испредр. Њихова присутност у вишим селима упућује на ЗПМ говоре:

Да ни купите арш, аржоu Pe, apђле Кру, брка, дрџа на железо Гл,

аржаници сме прајле, гркићића Ба, арбет, грмелина, брђо јена Ди.

406 СПЕРеч 3, 490 „trandafiо“.

407 О уметању вокала као аналошкој појави в. СРЛГ, 72 (в. и тамо наведену литературу о

овом питању); в. и објашњење у ПМГСК, 72.

408 СМЂГ, 48, СРЛГ, 72, РСГЦШ, 119.

409 У местима у којима х није игубљено лексема гласи похрбено Ди Бр Др Вр Крс Ор. Јед

ном је у Бр забележено и порабено.

410 Због усамљености примера, не могу се донети поузданији закључци,
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175. После губљења вокала из групер + V у неколико лексема потврђено

јер секундарно.“ Процес вокализације се може илустровати именицом трн

дафиљ Ре, у којој је најпре а Х а а потом је група ра 2 p. Да је пут стварања р

управо овакав, сведоче и услови у којима се овај глас јавља — то је по правилу

у групи ра, најчешће изрж.“!? У ГГ је број примера са оваквим р мањи од оног

у оближњим македонским говорима“ 13.

Грђи“!“ („груди“), стрга („струга“, балкански пастирски термин), прт

(*prot»), прће, приче, во две стрке (*stroku), двострчно („двоструко, од две

струке“) Гора, во грџи Гл, на стрга, смети со прћуаљка („метла од прућа“), две

стрчно Бр, со приче Ди.

У Ре и Крује се испржиф (*progњ), према се испружиф у осталим селима.

Трндафиљ“15 Pe, трндафил во башча Вр, трпеза, трпежник“16, ће се

свртите“17 („зауставити се у неком месту, окретати се у неком месту“) Бр Ба

Мл Ор Крс. Сличан ресавски облик горанском свршите објашњен је испада

њем вокала.“ Могуће је, међутим, да је у основи се свртим корен врт- 41°

У вршЛарш (и изведеницама) не треба видети разо, пошто је ри, росои ге

нерализовано према Гржси.421

ПОЛУ ГЛАСНИЦИ

176. У вокалски систем ГГ улази и глас полугласничке вредности који је

корелант фонеми а.

„Сеобразува во средниот дел на усната празнина со нешто повисоко из

дигнување на грбот на јазикот отколку при изговорот на вокалот /а/ и без уче

ство на усните, кои заземаaт неутрална положба.

По местото на образувањето вокалот /а/ е од заден ред, по учеството на

усните — нелабијален (незаокружен), по обемот на отворот во усната празнина

тесен, а по степенот на издигнувањето на јазикоте среден.“??

411 Секундарно р констатује се на широком простору српских и македонских говора:

ВБКоP-Л, 541; ВБВо, 146, ПАИГ, 243-244, ЋЉГЛ, 28, СРЛГ, 72, РСГЦШ, 119, ПА-МБРес, 255;

влмд, 143.

412 Лексеме сар &рж јављају се у тетовском говору, али и на целој јужној странимак, је

зика (IIАрИГ, 243-244).

413 У ПАрИГ, 243-244 наводе се и примери сар &рх у мак, говорима (трба, обрч, дрг). У

овим лексемама у ГГ је група ру: труба, ббруч, друк.

414. У мом материјалу нема примера који се наводе за ГГ типа граги (ВБИслM, 10).

415 Трндавила (име овце) у Лужници (ЋЉГЛ, 28-29).

416 СПЕРЕч 3, 492 „trapeza“.

447 ЕГРеч 2, 210; сретечки, сиринићки, метохијски говори (према мом материјалу);

ПА-МБРес, 255.

418 ПА-МБРес, 255.

419 СПЕРеч 2, 210 „vrtjeti“.

420 Лужнички облик раж објашњава се овако (ЋЉГЛ, 28).

421 СПЕРеч 3, 116—117 „raž“.

422 ВБФМак, 95.
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Слично је описан а у дебарском“23 и сретечком“ говору. По подацима

А. М. Селишчева“25 појас Кратово — Скопска Црна Гора — Тетово има глас

овакве вредости, а потврђен је и у српским говорима.“

177. Пошто су јерови доследно вокализовани у ГГ, а је у ГГ ушло из јези

ка и говора који су овај глас имали у фонолошком систему.

У ГГ а је различитог порекла:

a) a < њ2 (секундарни полугласник),

б) a < вокал, редукцијом,

в) а Ф ж,

г) а & д, декомпозицијом у секвенцу гл 2 гв,

д) a s p декомпозицијом у секвенцу гp,

ђ) a < турски полугласник.

Порекло а не утиче на његову фонетску вредност.

О дистрибуцији а в. т. 108.

ПОЛУГЛАСНИЦИ (ЈЕРОВИ) Б.Ђ

178. Вокализација јаких јерова (в - е, љ - о) изразита је македонска осо

бина у ГГ.427 Чување тоналитетске опозиције, али и неке друге особине, поу

здано сведоче да је овај говор доста рано имао заједничку развојну фазу са ма

кедонским говорима на правцу Гостивар — Река — Струга — Охрид.

179. Садашње а на месту некадашњих јерова настало је редукцијом о, е

после вокализације, а у појединим примерима могуће је и лексичко позајмљи

вање из говора који чувају полугласник. Број таквих примера своди се, заправо,

на однос лако (придев) — полоко (прилог), мада се и овај пар неутралише по

што је дистрибуција облика са а или о различита у појединим местима:

а) Лак, лака, лако“.28 Ди Ба Ку Рап Крс Вр Ор Мл, лако сом уработала, а

има полако Вр, лака ка л'éптур Ба, била лака Ку. У Крс Рап Ку Ле Др Љу полоку

се везује за прилог у неутралном облику, а полако за компаратив прилога поло

ку и придева/прилога лако:

Иди полоку — Работа полако („спорије“) — Денеска ми је полако („лакше“).

У Рап и: Иди пополако („још спорије“).

423 ВБДГ, 65.

424 ПМГСК, 50-51.

425 САМПол, 294—300.

426 РСИНГ, 359; БАДИЈС, 42—89; БНБП, 6.

427 КБИст, 10; ВБИслM, 9, МСБЕ, 107—117, БАГД, 38, БАИсф, 81; САМПол, 294-298;

ПМПКо, 306, IIМГСЖ, 67.

428 Интересантна је судбина њ у овом придеву/прилогу пошто је континуант за њ — о. Уп.

*lbgbkb (СПЕРcч 2, 262-263 „lak“).
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У Крс Ор Вр потврђен је прилог полоко у основном облику, и компариран

облик полако.

У грађи су и примери: Неје лако Ди, полак несом Ба.

У Бр је полеко (прилог „полако“).

Прилози са о м. в. могли су настати лабијалицацијом е под утицајем л или

аналогијом према придевском суфиксу -ок (< -Ђк).

б) Нема много примера са а на месту некадашњег полугласника.

Момак, му се казало во сан Крс, се насадиле вашке, саставам, састаим

Ре, во тамница, тамнан (< temian) Бр, лан, ланиште Вр.

Поменуте речи јављају се знатно чешће са оде. Им, молиок скоро је истисну

та турцизмом бећар, обично је сон, вошка, составам, темница, темнан, лен.

Уочава се, даље, да се у наведеним примерима са а на месту некадашњих

јерова, овај глас јавља у фонетском контексту у коме се стандардни вокали ре

дукују у а (в. т. 143—145).

А. М. Селишчев429 наводи пњс идући за материјалом И. С. Јастребова.439

И М. Павловић“, прихватајући податак поменутих аутора, помиње именицу с

полугласником. У мом материјалу редовно је пес. Им. је из ГГ потиснута лексе

мом куче, осим у Бр, а и овде се јавља изван основног значења (Он је пес

„зао, без осећања“).

ВОКАЛИЗАЦИЈЕ ЈЕРОВА

180. a) b - е у корену:

Темнан, полеко, Петровден, Крстовден, Петроен, Митроен, темница,

темно, се стемаило („стамнило се“), бвес, се разденило, денеска, везден, по

темнело, бтенка, Деница, Ђурђевден, сега, л'éнено Гора, чеј Гл Ба Бр Кру Ку,

јарем Рап Крс Ор Др Рад Ле Ку Мл, Деничино маало“32 (топ.) Мл.

б) b > е у суфиксима:

Братанец, јунец, вранец, довец, мртовец мртоец, палец, прапорец, сту

денец, ловец, јадец, здравец, црвец, глушец („миш“) Гора, коломбочец, зељани

чец, шећерец Ре Кру Ле Др, лесен Бр Ре Кру Гл ЗлПо, дождолец во трава Вр,

со ббдлец („жаока“) Ор, глушец побегна Ди, напрешењ, умен, тужен, златен,

гладен, железен, мазен, бдморен, благбечен, милосен, пакосен, жеден, ситен

Гора, качкаљен433 („скакавац“) Ре, денес“, ноћес, нбћеска Гора, га најдоšме на

Вршек (топ.) Вр.

429 САМПол, 408.

430 JИССер, 95.

431 ПМГСж, 62.

432 У мом материјалу није потврђено Даничино маало (ЏАОГ, 131).

433. Мотивисано глаголом скака („скаче“). У сретечком скачка (према мом материјалу).

434. Стара показна заменица у постпозицији у прилозима временског значења осећа се као

суфикс.
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Суфикс-ец продуктиван је у грађењу топонима: Сом била на Почивалец,

на Студенец, Крстец Ба, Братанов венец, Топлец, на Цареwelц, на БороWец Бр,

сме браље на Братoец Ку, Гркоjец, при Топљец Ле, Бачевец, Врчевец, Гоздец

Љу, Крстоец, Мачкоец, Окљетец Ре, Дељи студенец, на Гоздец, от Врничец,

Ћуриљец Љу, чешма Црљивец Ор, Ридец, Студенец Рап.

У мом материјалу није потврђен топ. Кладинац“, већ је у Гл Кладенец,

Кладинец.

в) У бројујединаести Кру-и- је из превојног степена.“36 Иначе је једен, јен.

181. a) b > o у корену:

Böшка, дожои, кога, некога, тога, сон, сонујем, ноћви, Бодни“37 вечер Гора.

б) љ - о у префиксу:

Сóмељи, сошије, собере, га сотрев, се сотреa, ће сопнем, ће састаим,

изотка, ће изоткам Гора, дур збвре („узавре“) Бр Ди Ба Мл Вр Ор Др.

У Ре је и састаим са а & о редукцијом вокала (в. т. 145). Вероватно је у

бродском саставам -а- у префиксу настало асимилацијом према суседним сло

говима пошто је у осталим сложеним глаголима с префиксом св- редовно со

Из префикса глагола се скрила, избери испада полугласник.

в) b > o у суфиксу:

- " -- -

Во четврток, петок, песок, ббојок, биенок, низок, преварок, тенок, поте

нок, папок/попок, лакоћ (*оlkste), нокоћ (*nogњtb) Гора, бленок не-виђим Др,

потенок нека бине Вр, на песоци Ди, низок Бр, во Песбчишта (топ.; њиве по

ред реке) Ку, Песоци (топ., неплодна, песковита земља) Мл, Песочишта/Песб

иишта Ор.438

У корњак („умњак“, зуб) Рад -а- је из суфикса -ак, исто као у дуждевак.

Уручекиручок (али увек поручoк „доручак“) у свим местима напоредни су

-ек и -ок. Ручек је чешће у вишим селима, ручоку нижим. Однос ручок — ручек

могао је настати према односу босиљек — босиљок.

г) њ у предлозима со и во вокализује се у о. Предлог во јавља се и с вари

јантама w и ву (в. т. 1009ђ-e), предлог со увек овако.

д) У снаха (*snuha) b > a. У ГГ именица је ушла као готова иновација439,

али је а могло настати и даљинском асимилацијом.“

435 Уп. са ЏАОГ, 80.

436 СПЕРеч 1, 766—768 „jedan“. Уп. са оваквим превојним степеном у македонским

(КБИст, 126, СТТГ 2, 102) и српским говорима (БАДИЈС, 242, 460; TМГС, 85; ИПГС, 327; ББДИ,

215, БНББП, 76; итд.).

437 Из корена bњd- (СПЕРеч 1, 127 „ bdjeti“).

438 Уп. са ЏАОГ, 138.

439 За а у сна(х)а знају многи македонски и западнобугарски говори (САМОчерк, 22;

ВБВо, 175).

440 ОВМак, 15.
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СЕКУНДАРНИ ПОЛУГЛАСНИК (Ђ.)

182. Нови полугласник“ у примерима типа магла (у ГГ магла) објашњен

је различито.“?

У речима магла, маска, лаже, лажље, вероватно, полугласник никада и

није испадао, пошто би његовим губљењем била створена тешка сугласничка

група чије би упрошћавање ишло преко губљења једног сугласника, а не поја

вом нове полугласности.443

183. Ђ2 је у ГГ давао различите вредности у зависности од положаја у ре

чи (први слог — последњи слог), затим од природе следећег сонанта.

a) Иницијална група сонант + опструент отклоњена је, ако је уопште и

стварана, појавом вокалског гласа између:

Магла, магљиво, магљиште, маска („мазга“), маскино, маскиче, лаже, ла

жље („лажљивко“), ложица“, ложичарник („место где се чувају кашике“)

Гора, со ложице Др, било магливо Гл, маске продаде Ди, ће те излаже Бр,

Маскина-чешма (топ.) Вр.

Полугласничка вредност у наведеним примерима може бити секундарна,

настала редуковањем пуног вокала у контакту с назалом (магла и сл.). У лаже,

лажље јавља се а у истом фонетском контексту у коме је у ложица вокал о. У

ложица -о- може бити резултат лабијализације која је захватила шири простор,

а у ГГ је именица могла бити унета као готова иновација.

а у првом слогу, али не на апсолутном почетку речи, захвата шири про

стор говора“ који су били у контакту са несловенским балканским језицима,

па овој особини треба тражити подстицај у несловенској језичкој структури.

б) а м, њZ јавља се и у јаганца“, Нмн. од им, јагње (< “agnbcb“7). И у

овом примеру је a s њ2 у суседству са гласовима уз које се вокал редукује.

в) У јазбец“ (< “jazvbce) није развијен љ2: Да утепа јазбеца Др, тому ја

збецу Мл, јазбеци имале, јазбецам. Вр.

441 БАИсф, 85.

442 БАИсф, 85; ИПИО 2, 200; ИССлГ, 110.

443 Уп. са мишљењем П. Ивића (ИПИО 2, 200) о чувању полугласника у слабом положају

у одређеним гласовним условима.

444 Ложица захвата српско-македонско подручје (ВБГГ, 50, ВБПол, 374; ПМГСж, 104,

137, 166, МлРСГ, 17, ЕГРеч 1, 337; јужнометохијски говори — РСПГ, 365, 369, 462, у Подрими и

Подгору према мом материјалу).

445 BБДГ, 67, САМОчерк, 54. (ареал Костур, Лерин, Охрид, солунска област, Воден, Ку

куш, Скопље, Кратово, Тетово. Особина је из ових говора прешла у метохијске говоре и шире);

ПМГТ, 442; МТОГ, 190, БАДИЈС, 53, 54, 55, СРПГ, 358-359; МлРСГ, 16-17.

446 Hмн, јагњнца и у: СТТГ 1, 230, МТОГ, 190, БАДИЈС, 67.

447 СПЕРеч 1,746 „jagnje“.

448 У тетовском јазоец (СTTГ 1, 230), јазбец је у сретечком, метохијским српским говори

ма (према мом материјалу), СРПГ, 358-359, 360, 393.
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г) У иницијалном слогу глагола цафтело и совнало самнало развијен је

љ2“, који је могао настати и метатезом свњ-, цвљ-430 (в. т. 351б-в). Овакви обли

ци су, иначе, присутни на већем простору југоисточних словенских говора.“

184. У ф и на л но м сл о г у љ2 имао је различиту судбину у ГГ.

a) У им, восок, мозок“ извршена је адаптација према суфиксу -ок <

—љК. 453

У позицији Ђ2 + м, ув (< -л), в — Ђ2 дао је о, које је у неким речима фа

култативно прешло у у:

Седом, беом“, осбмдесет, сом, мртов, бблекоф, свл'éкоф, могоф,

ишоф, биоф, тресоф, рекоф Гора. У Бр у р. придеву биоу, могоу.

Карта 9

b2у секвенци -Ђ2м

О -ом, ретко сум (сом сум, седом седум)

О -ом (сом, седом)

О ум, ретко -ом (сум/сом, седум/седом)

Ку Оле

s
фЗјtПty

{}Ре

449 КВИст, 48-49.

450 PCIII", 441.

451 ВБИслM, 12; ВБКГ, 49; ВБДГр, 23, 28, 93, 347, 352; БАДИЈС, 55-56, БДДИ, 367;

МлРСГ, 17; ПМГСж, 53, 141, 220 итд., призренски градски говор (РСПГ, 359-360, 361, 418, итд.)

452. У нижим селима присутно је и мозук са преласком о 2 у.

453 КБИст, 48. А. Белић (БАИсф, 85) објашњава восак, мозак аналогијом према гласак —

„“, if{СК{}.

454 Седом, беом и у оближњим метохијским говорима (према мом материјалу); в. и: ПАС

Диј, 48, РСПГ, 365, ПМГСЖ, 59-60, БАДИЈС, 73, 82-85; ВБИслM, 10.
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У р. придеву забележена су и одступања од вредности -o (+ 6/y) < њ2 (+

вЈу): гризаРу, стрижа“у Бр, гризаф, стригаф, можаф Гора (осим Бр). У овим

примерима -а- је подупрто облицима типа гризала, стригала, можала.

б) љ2 + љ, њ (н), p.

У секвенци са нелабијалним сугласницима љ2 даје е:

Чешељ45°, шупељ, шупељка Гора, бјен Бр, беен Ре Кру, модер, бетер, мо

кер, ветер, хитер Гора.

Нису потврђени у мом материјалу мудар, остар.“

Судбина љ2 у им. „огањ“ дели ГГ у два дела (в. к. 10); бген Ре Кру, бјен Бр

и бгињ437. у осталим местима. У башњ -и- је секундарно, добијено је из е асими

Карта 10

Љгу огањ

О огињогин“

Фоген/ођен

455 Л. Вујовић (ВЛМД, 97) бележи у мрковићком говору кашел, чешел. Није искључено да

је и овде љ2 ако се искључи македонски утицај, рефлектовало у е под утицајем љ пре његове вела

ризације.

456 ВБГГ, 50.

457 Огин се јавља на већем простору мак, језика и изван оближњих мак, говора (ВБМДиј,

92-93; САМПол, 308; ВБВо, 181; ПКДЛекс, 203). Појава облика огон у говору Торбеша (ПМГТ,

442), у кичевском говору (ВБКГ, 20), али шупелка — говори о томе да је у говору Торбеша депала

тализација њ - н била завршена у време вокализације љ2 а да је љ било стабилне палаталности.
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лацијом према њ.“ Чување облика беен у селима у којима је њ најизразитије

депалатализовано потврђује изнето мишљење (в. т. 121б).

185. Уз лабијалне сонанте љ2 се лабијализује“, уз предњонепчане асими

лацијом према њ, љ даје е.“ Уз р, глас предње артикулације, љ2 > е. Не може

се утврдити да ли је најпре љ2 > a, глас реда а или сам вокал а“, па је после

лабијализацијом или палатализацијом вокал а прелазио у о или е, али се може

закључити да је природа следећег сонанта утицала на вокализацију љ2.

По судбини љ2 ГГ се знатно приближава оближњим македонским говори

ма — вредношћу -ер (модер) гостиварском, вредношћу -ом (седом) рекан

ском.462

ПОЛУГЛАСНИК ТУРСКОГ ПОРЕКЛА

186. Податак М. Павловића“ да се у ГГ полугласник турског порекла во

кализује углавном у о није потврђен у мом материјалу. Осим у им. муштилок

Гл, која је обичнија у облику муштулак/муштулак, других потврда нема. По

лугласник турског порекла дао је а, затим а, у неколико лексема е.

Вокала наслања се на особине а (в. т. 176). Неочекивано е м. полугласни

ка турског порекла у малом броју лексема могло је стићи посредством албан

ског језика у коме је полугласник реда е.

187. а м. полугласника турског порекла потврђен је у свим позицијама.464

Вредност а (< 1, турски полугласник) јавља се у оним условима у којима

се и вокала најчешће редукује (назал, КЛГ), па је могуће да је то и био позицио

ни услов да се турски полугласник оствари као г.465

458 Огин (поред оген) у полошким говорима А. М. Селишчев (САМПол, 308) објашњава

као вредност изведену из секундарног полугласника предњег реда (ogn"> ogein"> ogin“). Б. Видо

ески (ВБВо, 181) прихвата објашњење А. М. Селишчева за северномакедонско огињ. Ф. В. Мареш

(МВФВок, 433) огињ објашњава: прасл. ognb> ogn – ogin – ogin.

459 А. Пецо (ПАСДиј, 48) облике седом, осом у тимочко-лужничком говору објашњава

утицајем суседних гласова. Исто се тумачи у ЋЉГЛ, 20.

На македонској територији о “ љ2 у вези са в, м, у (< л), л присутно је у многим говорима

(САМПол, 307, 308, СТТГ 1, 230; ВБДГ, 67).

460 О утицају предњонепчаних сугласника на судбину полугласника различитог порекла

интересантан материјал пружа и оближњи призренски говор примерима јечем, беењ, ручек, ка

шел (РСПГ, 364—365).

461. Упореди са остар, итар у говору скопских Торбеша, пресељених из дебарског краја

(ПМГТ, 442, ВБДГ, 67), затим у дебарском жеровничком говору — бистар, сам (ВБИслM, 18).

462 СТТГ 1, 230; ВБДГ, 67; ВБИслM, 10.

463 ПМГСж, 61.

464 У П-Т дујалекту а се јавља обично у речима страног порекла, најчешће на месту тур

ског полугласника (ИПДиј, 111).

465 У том смислу интересантан је контакт турских вокала и и и са k и њиховог редуковања

у а (БАДИЈС, 73).
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o < 1:

Алтон, бакар, балдаза, јасток, калоп, сандак, чакар, чадор Бр, ајт

бакалам,јастаци, канап, анама (< тур. hanum), бакар, сандак, чадар Ре, наланке,

саиаде, чакарочна („плавоока“) дејка Вр, канбсане ручице, кана, сандак, бакар

Гл, сандак, сакљет, јастак, со канап Рап, јазак, јасток, алтан Мл, бакар,

бакарно, Ханамем Ба, саклет, кана, зат сандаци, чадар, сакљет Рад, калап,

dлтан, све чадори Ку, да речеш Алтани Др, Јолдаза Др Ку Мл Рад, Јолдаска Др

Крс Кру, Јалда (хип. од Јаладза) Др Рад Бр, Касам Др Кру Рап Ди, кабрес

(„шара“), каспет („део пеливанске одеће“), фастан Др Вр Рад Ку,

auилак“, бећарлак, калпазанлак, пазарлак, терзилак, каршилак,

домаћинлак Бр, раатлак, сабdaлак, каршилак, берберлак Ди, калабалак, аџилак,

фукаралак Вр, дбмаЗлак, јетимлак Рад, домазлак, фукаралак Рап, калабалак,

фукаралак, јетимлак Ди.

Турски суфикси -luk, -luk, lik cвели су се на -лак. Свођење је ишло преко

редуковања и и и у а“7 а појава аломорфа -лак објашњава се тенденцијом да се

а елиминише из система.“ Изнето мишљење није убедљиво пошто се фонема

полугласничке вредности у ГГ, али и у другим говорима који ову фонему има

ју, добро држи па се чак и шири редуковањем пуних вокала. Отуд је упутније

-лак у ГГ, али и другим говорима који га познају, довести у везу са суфиксом

-lak у турском језику. У том смислу интересантна је ситуација у призренском

турском говору“, у коме је стање у односу -lak: -lik врло слично оном у ГГ,

затим у метохијским српским говорима.“79

188. a < 1.

Сандаци пуне, пристала кадана, алтан, џанам, чадар Бр, се крало бакар,

dлтан Крс, чадар, алтан, тури јастак, бакар Др, џанам, чадар, јастак Вр, ка

дана, наш калап, пун сандак, алтан Гл. -

189. e < 1:

Јастек Гл Ба, нишадер (< тур. nisadir) Ре Кру Гл, Хајер да виђиш Мл Ба

Др Рад Рап Крс, анема Ку Љу Др, Хатер Гл Ди Ба Мл Вр Ор ЗлПо Др.

Вредност е Ф и у малом броју примера може се објаснити албанским ути

цајем (в. т. 186), али и резултатом аналогије: примери са финалном групом -ер

(хатер, хајер, нишадер) према ветер, модер, бСтер, јастек према ћутек, ћу

стек. Анема се може објаснити и даљинском дисимилацијом (а – e), а уочава

се да се у свим примерима са e < 1 јавља у претходном слогу а, што може суге

pисати дисимилацију и изван анема.

466 САМПол, 337 (у полошким говорима напоредни су -лок и -лек), БАДИЈС, 68, МлРСГ,

17, јужнометохијски говори (према мом материјалу).

467 БАДИЈС, 73.

468 КБИст, 27.

469 СЛПТг, 80–84.

470 Пошто се -лак јавља и у говорима у којима је -њк давало -ок, какав је ГГ, на ове говоре

се не може применити објашњење С. Реметића (РСПГ, 363) о аналошком пореклу а у -лак (према

петак).
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ПОЛУГЛАСНИЦИ У СЛАБОМ И СЛИЧНЕ ПОЈАВЕ

190. Полугласници у слабом положају губе се. У неким именицама, међу

тим, дошло је до аналошког продора вокала:

Деној, соној Вр Ор Крс Рап Ба Гл, сонои Бр Ре, дењој Др Љу Ку Рад, лако

ћи, нбкоћи Крс Рап Ре Кру Ба, песоци, мозоци, вoсоци, либмоци Ре Ди Ор Вр Мл

РаII.

Им, сонои, момоци, песоци имају само облике множине с аналошким во

калом. Остале именице потврђене су и са изгубљеним полугласником у слабом

положају:

Нокћи, лакћи Бр Ба Вр Гл, лакћои Рад Др Љу Ку Ле, дни Бp.

Иначе је: котлои, брлои, свекрои Ре Бр Рад Рап Др, бфсове“71, петл и Лe,

два студенца Ре Бр Кру Др, седмина, бСмина Рад, мртвец Ре.

191. У неколико именица са суфиксом -ен,-bн продро је суфикс-ен (<

њн):

Два камна Ба, седом камноа Ре Кру, три камња Рап Крс Рад Љу Ку, кам

нои, два камна, пламна, корња Рад Ку Љу Крс Рап Др, седом камноа, пламноa,

корноа Ре, три камна, корна Ор Вр, корнои, камнои, пламнои Вр Ор Бр Ди Ба

Мл Ре, корњи, пламњи, камњи Рад, плавнои (; пламноu) Вр.

Овакви облици налазе се и у тетовском говору“72 а изгубљено е изводи се

из 6.

Б. Конески“ облике петлиште, камни, рамни објашњава аналогијом.

Бележени су у ГГ и облици са сачуваним е из суфикса:

Два камена Бр Вр Ор, два камења Др Рад Љу, пламени до нас Бр, пламе

њи до небо Рад.

Из им. петлоu (: петеф) Ре Кру Ба ЗлПо Гл -e- је изгубљено аналогијом

према именицама типа петеф — петлои.

ВО КАЛСКЕ ГРУПЕ

192. Групе вокала различитог порекла, примарне или новостворене после

испадања сугласника, различито се понашају не према пореклу, већ према са

ставу.

Неке вокалске групе су стабилне, а неке се уклањају прогресивном или

регресивном асимилацијом и сажимањем, развијањем прелазних гласова, деси

лабизацијом једног члана. Врсту уклањања вокалске секвенце представља и

супституција једног вокала другим (в. т. 110—142).

471 Придев овезово саграђен је додавањем суфикса -ов на ОПјд.

472 сттг 2, 230.

473 КВИст, 87, В. и објашњење А. Белића (БАГД, 84) и П. Скока (СПЕРеч 2, 26 „korijen“).
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По судбини новостворених вокалских група ГГ разликује се од дебар

ских, и неких других ЗПМ говора, пошто се у њима новостворене групе најче

шће сажимају.“7“ По обиму чувања вокалских група ГГ приближава се при

зренском градском“7° и другим јужнометохијским говорима (према мом мате

ријалу).

193. Вокалске секвенце сачињене од истих вокала, на морфемској грани

ци или у другој позицији после губљења сугласника, често остају. Ово се по

себно односи на новостворене групе настале испадањем х.

Стабилност оваквих секвенци условљена је присутношћу х у фоноло

шком систему, а и скорашњим испадањем х из ових гласовних група.“78

ВОКАЛСКЕ ГРУПЕ ОД ИСТИХ ВОКАЛА

194. a) Гр у па -ОО

Ка ће поостарете Ор, добрала, поодрастете, поостарела Гора, поби

тегни јуже Ре Кру, добћаје, дбођам Ди ЗлПо Бр Крс Ку, сме добрале Др, поo

старела Ку.

Некада се група -оо- уклања групом -ou-, продором и из глагола иде: дои

ђаје, проиђам Др Рап Крс Мл, проиђале на сокак Др, не доuђаје Ди.

б) Гр у па-АА-:

Саан, кафdaнa (< тур. kahvehane) Бр, от Алаа, останаа Вр, се ишколуаa

деца, маана, наше маало Гл, мааше, маало, сабаaље се работа, сабdaла, ћаaja

ми биф, снаа, којна јаам Ре, повикаа, останаа прет-кућа, прашуаа Ор, коња ја

аного, маанљија Мл, јанаа, застанаа коњи Крс, довњо маало, горњо маало,

горњомаалци Рап.

Им, саат потврђена је и са секундарним x (сахат, в. т. 224a): caат два

Вр, саат седом Мл, два саата Крс, тражеа саат, саат ми зéa Pe, cad“чија Др.

У им. *paokrb и изведеници на -ина вокалска група најчешће се уклања хи

јатским гласом: пајак, пајаци, пајачина Гл Ре Кру Ба Вр Крс Мл Ди, ка пајаци

Ба, во пајачина Рап, има пајаци Др, зат пајачина Ку, на пајачина Кру.

У Бр, Гл и ЗлПо, али само у изведеници, јавља се х (пахачина), као резул

тат поремећаја у дистрибуцији х. Сам облик је могао бити подстакнут односом

снаха/снаха/снаa; имаха/има“a/имаa.

Поред маћаa (в. т. 122), бележено је и маћаја Др Љу Мл, маћаја неје ка

мати Ку, сомаћаја Рад.

474 ВБДГ, 88.

475 РСПГ, 378-383.

476. Стабилност оваквих секвенци после испадања х у јужнометохијским говорима (СРПГ,

378—382; СМЂГ, 84–85), у говору Торбеша прилепског и кичевског краја (ВБПрД, 114-115) усло

вљена је доскорашњим чувањем х.
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Поред чешћег снаха и снаa, бележено је и: снаwa pabóташе, снаwaм Кру,

снаwe Dл, снаја Кру. Група -аа- уклоњена је аналогијом према хијатском Ј/ј из

групе -aе-: снаје, снајем Кру Ле Љу Ку.

У састајам Ре Круновостворена група -аа-, после испадања в, уклања се

хијатским гласом. Потврђено је и саставам. У састајам ј може бити хијатско,

али и траг упрошћене сонантске групе -вј-. Пошто се састајам јавља само у Ре

и Кру, вероватно је облик унет с готовом иновацијом из других говора, или је

настао аналогијом према перфективном глаголу састајим.

в) Гр у па -EE

Новостворена вокалска група у глаголском прилогу садашњем на осно

вински вокал е (-ен-ећи) уклања се развијањем прелазног гласа ј, или се чува

(в. т.824—825). Није уочена условљеност судбине вокалске групе насељем.

Новостворена група -ee- после испадања в чува се или, ређе, уклања хи

јатским Ј/j: Шиштејец Рап Крс Ор Вр Мл, во Шиштејец Др, от Шиште/ец Ку.

Хијатској је подупрто именицом Шиштевјанин.

Поред Цареweu, посведочено је и Цареец Ба.

ВОКАЛСКЕ ГРУПЕ СА -А-У ПРВОМ ДЕЛУ

195.Гр у па-АИ

а) Група -au-(< ави) — осим у Ре, Бр, ретко и у другим местима — уклања

се у свим позицијама десилабизацијом и (* J/j, в. т. 125, 195, 244, 531). На тај

начин двовокалска група постаје једновокалском са редуковањем пуног вокала

у дифтоншку компоненту која се у индивидуалној реализацији и у одређеном

фонетском окружењу једначи сај. Ова особина — присутна у македонским је

зику, посебно карактеристична за ЗПМ говоре“17 — прелила се и у метохијски

српски говор (истајм, напрајм, забрајм)“78, у сретечки и сиринићки (према

мом материјалу).

Пáпорци стаиф Ре, палаица („балавица, лудакиња“) Бр, сме праиле Вр,

да стаиш Ку, полбина пут Бр, праим Рап.

У Бр и Ре поменута група се факултативно разбија хијатским Ј. Ђе ста

јиш, ћатија праји, грмајица („грмљавина“) Ре, ће испраји, ће се напрајиш, оста

Јила Бр. Примере в. и т. 244a.

б) Група -au-(< aхи) у муслиманским именима (и изведеницама) стабилни

ја је од групе -au-(< -ави-), пошто се ова имена јављају и са сачуваним х у интер

вокалном положају: Спаија, Саитуо дете Бр, Саитбвому сину, Раима Крс, Раи

му Рап, отишоф Раим Др, Раиму Кру, немој Раиме Мл, Саит Крс Рап Ле.

Група се ретко уклања развијањем хијатског гласа: Рајими бнесоф Вр, Ра

јима Др, Сајитово Ку.

477 ВБПрД, 135.

478 рспг, 379, 398-399; смђг, 62.
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На чувању или уклањању групе -аи- почињу да се диференцирају лична

имена, мушко и женско, исте основе: Раима (< Рахим). Рајма (< Рахима) Рап,

Раима брата Рад, се омужила Рајма Ку, Рајми Гл. Мада у Нјд. постоји и грама

тичка разлика, у ОП оба облика имају исту граматичку морфему па се односом

и : j отклања хомонимност.

в) Група -аи- у даиџо (< тур. day) чува се у Бр, Ре, Кру. У осталим местима

се елиминише:Даиџо шо ми беше Бр, мујему даиџу Ре, дајџо Др, дајџофци Мл.

г) У Др је потврђен топ, Љивајца (< Ливаица & Ливадица). Пошто је пре

кинута семантичка веза са ранијим значењем (топ. је потврђен као назив за део

насеља), а и промењено грађење деминутива — суфикс -иче (ливадиче) поти

скује суфикс -ица, олакшано је испадање д у интервокалном положају. Иначе

је: Горња љивадица, Довња љивадица, Стрејна љивадица Ор.

196. Гр у па-АЕ

а) Група -ae-, различитог порекла, разбија се с високом доследношћу хи

јатским гласом: је стајен, даје колко даје, имаје, траје, бегајећи Бр, кућа напра

Јена, ће дајем Ор, касајец (; касавец), прајет Гл, ће му стајет, нека тупаје, не

мој да је 479 прекинеш Pe, да га дајем ЗлПо, текра је зеф да је гине (: ге) Крс,

има/ећи, гљедајећи, даваје Рад. Примере в. и у т. 800.

б) Група -ae-, настала испадањем д из бројева, стабилна је:

Дваесе, петнаесе, деветнаесе (в. т. 717).

в) Група -ae-(< ахе) затвара се хијатским гласом: браје Вр Ре Кру Др“,

три снаје Крс, продади браје Мл, наше браје Ку.

г) У презенту сложених глагола од „ићи“ уместо групе -јд- често се јавља

-J-: ће најем Рап (в. т. 328).

197. Гр у па-АО

а) Група -ао- остаје у граои, страои Гора, шо страои сом изела Ди, граоu

на коломбоћ Рад, за страои Ре, ка граои Рад, све со страои Ле.

б) Именица завор („узвишење између две њиве, бразда између њива“) Рап

може бити мотивисана глаголом заорем, и то би онда било затварање вокалске

групе на морфемској граници: браф Висок-завор (топ.; њиве) Крс, во Тупан-за

вор (топ.; шумица; некада њива) Вр, Високе завори (топ., ливаде) ЗлПо“, ће

сијеме Висок-завор (топ.; њива) Ре.

П. Скок“ завор објашњава сложеницом (за Евор), сматрајући да је завор

мотивисано као извор. У ГГ очигледна је значењска веза између именице и гла

гола, мада хијатско в није често у ГГ.

479 Из заменице је испало г из ге у интервокалном положају у сандхију. Пример се овде

разматра пошто проклитика и енклитика заједно са глаголом чине интонациону целину.

480 Али је — два браа. Група -aе разбија се хијатским гласом, па је уочен и однос: брах —

браје Бр Гл, поред брахе.

481. Уп. са ЏАОГ, 99.

482 СПЕРеч 3, 18 „povor“.
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198. Гр у па -АУ

а) Група се добро чува на морфемској граници: научим, научујем Гора, у

личном имену Рауф, Рауфу Др, отидоме на Рауфове стрге (топ) Ба.

б) У позајмљеницама мавзерка, афтобус група је уклоњена редуковањем

другог вокала (в. т. 253).

ВОКАЛСКЕ ГРУПЕ СА -И- У ПРВОМ ДЕЛУ

199. Гр у па -ИА

а) Група -иa- (< иха) у 3л. мн. аориста и имперфекта уклања се развија

њем Хијатског гласа: се затворија, се скрија Бр, на га посинија, се вратија Ор,

се искршија Мл, му се учинија, се скрија, вратија Ре, га прифатија, натуарија

Гл (в. т. 810а, 817).

Осим у Ре и Кру, ови се облици факултативно јављају и са сачуваним х

(натуариха, учини“a).

б) Група -иа- у глаголима иам (; имам, иам бфце, иам сирење, иам месо

Крс, иаме све Др) и зеeм (: земем) сачувана је. Иначе доминирају облици са -м-

(имам, имаме, земеме). Примере с групом -иa- в. у т. 373.

в) У глаголу пријати (; привати) после испадања в”“ у интервокалном

положају новостворена група отклоњена је хијатским гласом. Знатно је више

потврда са сачуваном групом -ива- пријати Бр, пријати топала Крс, пријати

ла Др, пријати“ме Ку, да се пријатим Вр.

200. Гр у па -ИЕ

После испадања д новостворена група -иe- (< иде) уклања се факултатив

но: триjeсет, четириjeсет (в. т. 371a), ће) ије на мос Мл (в. т. 371б).

ВОКАЛСКА ГРУПА -ЕА

201. a) Група -еa-(< exa) најчешће опстаје: тражеa cáат, саат ми зеа, ко

на ми зеа Ре, од меана, стреа Рад.

Група се уклања хијатским гласом: Вејат (; Вехап), стреја Ре Кру, сељам

ти чинеја Бр, маћеја Рап (в. т. 228, 231 г., 810а, 817).

б) Група -еa-(< e + плозив + а) уклања се: посејала шо посејала“ (: по

седала) Ди, огл'ијало (< огледало, в. т. 121a) Гл Кру Др Мл, кој ће доје сеја (;

сега) Др, сеја је најубаво Мл, а си сејала Гл.

ВОКАЛСКЕ ГРУПЕ СА -О-У ПРВОМ ДЕЛУ

202. Овакве вокалске групе често се уклањају:

483 Највеће промене у вокалским групама извршене су после губљења сугласника у интер

вокалном положају, како је и у ЗПМ и доњовардарским говорима (ВБПрД, 150).

484 Облик није хомониман с глаголом сbјем, пошто он у ГГ гласи сијем.
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a) Тогуа, овогуа (< тогоа, овогоa) (в. т. 672).

б) Група -оa- (< oха) остаје: џубе чоано Ку Ле Рад, чоа Ре Кру, пројдоа,

дојдоа, отидоа Ре Кру Др Рад Гл.

У 3л. мн. аориста и имперфекта група се спорадично замењује групом -ya

у Бр, Ре, Кру (в. т. 135, 817).

в) Група -оa (< -ога), после испадања плозива, остаје стабилна: тоa (: то

га) сом рекоф Ре, коa (: кога) Бр, коa-било Др.

Стабилност је подстакнута облицима кога, тога, али и избегавањем хо

монимије са заменицом куа (< која).

г) О понашању групе -оa- (< -ова-) в. т. 134.

203. Гр у па -ОИ

a) О група -оu-(< -ови) у Нмн. им. м.p. на сугласник в. т. 125, 244, 531.

У Дмн. група се чува у свим местима: синоим, волоим, братоим, сватоим

(в. т. 511).

б) У изведеним именицама група се често неутралише преласком и у Ј:

Брезојца (< Брезовица, топ.; њиве на којима има бреза) Вр, Букојна (топ.; буко

ва шума), Смрекојна (топ.; њива на којој је раније расла клека), во Габроица (<

Габровица, топ.) Вр (в. т. 2446).

в) У Гнојиште“, Старо гнојиште (топ.; пашњак на коме су некада били

торови за овце), на Старо гнбиште Бр — из групе факултативно испадај, а во

калска секвенца опстаје.

204. Гр у па -ОЕ- (< -ове, -оје) у граматичкој основи уклања се прела

ском о у у, а у новоствореној групи -ye-, факултативно, развија се хијатски глас

(в. т. 134).

ВОКАЛСКЕ ГРУПЕ СА -У. У ПРВОМ ДЕЛУ

205. Гр у па -УА

а) Група -ya-, различитог порекла, стабилна је:

Суа, муабет, муабетим, руа пристале, глуа, муа, буа, дуало („мех у

ковачници“) Ре Кру Др Ди Вр Мл, глуа му била Др, под буа Кру, помуабети“ме

Бр, суа му останала Ре, ево га буа Рад.

б) У сандхију: ка му а зеле да му а прајет Крс.

в) О секундарној вокалској групи -ya- в. т. 134, 135.

206. Група -УО-(< -yхо-) остаје без хијатског гласа: руо, суо, глуо, муо,

бyо (Вјд. им, бу(х)а) Гора.

207. Гр у па -УЕ-, различитог порекла, најчешће се отклања развијањем

хијатског гласа:

485 Уп. ЏАОГ, 63.
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Чујен (< чувен), чујена Ре, мати му је чујена Др, чујено Ку Рад Љу.

Исто се понаша и група -ye- s -ове- чујек, гуједо (в. т. 134).

208. Гр у па -УИ-(< yхи) у трбући Рап Крс Рад Ку Мл уклања се хијат

ским гласом,

КОНТРАКЦИЈЕ ВОКАЛСКИХ СЕКВЕНЦИ

209. На овом месту ће бити забележени примери сажимања вокалских

група после асимилације према првом или другом вокалу.

a) Напако“ (< наопако) Др, све напако Бр, напако га тури Ба, све-било

напако Рад. Облик је могао настати дисимилацијом у групи -оп- (в. т. 137) па

контракцијом.

б) У санице („саонице“) нема сажимања вокала, пошто је облик чување

старине (< саннице).“7. Слично је и у оближњим српским говорима.488

Санице Др Љу Мл Ре Рад, на погољеме санице Ку, саанђе Бр.

в) Ће застане“ Др, ни застана Рап, а ће застанеш некој дењ Ку. Облик

се не мора наслањати на глагол бетане, већ на стане, на шта указује и значење

глагола застане („остати дуже време“).

г) Поредбени везник ка (< како) (в. т. 1019и): ка љуђи паметне Бр, ка Ор

чушани ка во јарина шо се фрљале Вр, јаде ка аждерана Ре, ка суб-дрво Мл.

Примере в. и у т. 1053.

д) Зам, чи у 1л. jд. м.p. има сажету вокалску групу (в. т. 655–657).

ђ) У породичном термину збва Кру, најстара збва Др, со збва Крс, каза зб

ви Мл, збво Бр, збва Дестаница Рад — после вокализације љ у о група -оо- дала

је о. Облик са сажетом групом констатује се на већем простору.490

е) У 3л. јд. перфекта у примерима типа Нени имала Др — сажето је неје у

не, на шта указује акценат.491

ж) Из прилога кога, после испадања г у интервокалном положају (в. т.

372а) и асимилације, група -оa- сажима се у а или о (в. т. 217г., 372a).

486 Напако и у ТМГР, 418.

487 СПЕР 3, 200-201 „sani“.

488. У сретечком именица гласи сањице (према мом материјалу), у јужнометохијским гово

pима сање/сајне (РСПГ, 373, 394, 397, 464 итд.); в. и ЕГРеч 2, 220 (саник, санице), в. и ЋЉГЛ, 35;

jдтт, 45.

489 Исти је облик у оближњим српским говорима — сретечком, сиринићком, подгорском и

подримском (према мом материја - призренском градском говору (РСПГ, 368, 513). Уп. и са

ћљлг, 36.

490. Зава је у оближњим српским шарским и јужнометохијским говорима (према мом мате

ријалу, РСПГ, 362,483), Уп. и са БАДИЈС, 305; СРЛГ, 152; JДТГ, 45; ИПГС, 87.

491. БАДИЈС, 631.
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ФАКУЛТАТИВНО УКЛАЊАЊЕ ВОКАЛСКИХ ГРУПА У ГОВОРНОМ НИЗУ

210. Појава“? захвата велики ареал балканских словенских говора.“

а) Оваквих елизија, иначе факултативних, има у додиру проклитика и гла

гола који почињу вокалом, и — ретко — у контакту заменичке енклитике и гла

гола. Доминирају облици са сачуваним вокалом енклитика и проклитика, а ка

да се елизије врше уклања се први од два самогласника :

Да)“ изметеш, дра) иљезеш, да изедет Ре, ми вели дГај идем, да бне

сет Гл, не-можем дГа) бнесем, да истепам деца Вр, ћ(е) идем Ре, чfе) иде, во

póда чГе) иe céа Гл, ћ(е) илезе свекор Ди, ћ(е) идеш Вр, ће) иде прет тупани

Крс, бн ћ(е) умира Др, ћ(е) бблечем Ди, ћ(е) идујет Крс, ћ(е) идеш на работа

Бр, ћ(е) бнесем Др, па го) унесе Рад, го) утепаље Ку, го) удрила Др.

Елизије а (из да) и е (из ће) нема ако је следећи вокал a, y, e. Елизија је

најчешћа у контакту са и. Објашњење може бити у предњој артикулацији д, ћ,

и. Уочено је, затим, да се о (из го) губи једино када је следећи вокал у И овде

се могу повезати задње артикулације гласова г и у и овакве елизије објаснити

дисимилативним процесима.

б) Предлози со, во — предлог со увек, предлог во најчешће — имају -о. Када

следећа реч почиње са о-, секвенца -о о- бива факултативно контрахована, па ни

је вероватно да се у предлозима с, в чувају облици са полугласником у слабом

положају и воl Oрчуша, сfolобедве-очи Мл, во) бдаја, сfolобедвенице Бр, вIоl

башћино Ре, вIоl Обилич работам Гл, вљези во) бдаја Др, сto) бнаја Ре.

ВОКАЛСКЕ ПОЈАВЕ КОЈЕ НЕМАЈУ КАРАКТЕР СУПСТИТУЦИЈА

ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ

211. Покретних вокала у ГГ скоро да и нема у области морфолошких ка

тегорија.495

a) У ОПјд. м.p. заменичко-придевске промене редовно је -го (старого,

мујего). У Дјд, овакве промене — увек -му (старому, мујему) (в. т. 634—636).

б) У ОП и Дјд. м.p. демонстративних заменица алтернирају облици са -а

(овогоа, тогоа, овомya, oЊбмya) и без -а (бвого, того, бвому, тому, бномy) (в.

т. 672, 674).

492 Б. Конески (КБИст, 22) овакве елизије објашњава арумунским и новогрчким утицајем.

М. Стевановић (СМЂГ, 30) овакву особину у ђаковачком говору тумачи сажимањем вокала, а П.

Ивић (ИПДиј, 114) елизије типа да идете у П-Т говорима објашњава редукцијом и губљењем во

Кала изван акцента.

493 КВИст, 22; ВБКГ, 38, БАДИЈС, 248-249; СМЂГ, 30, ЈДТГ, 47, ПА-МБРес, 254; СРЛГ,

157; ТМГР, 344; ИПГС, 85—95; БДДИ, 381; ПИДиј, 114.

494 Између угластих заграда су елидирани вокали.

495 Уп. са стањем у призренском говору (РСПГ, 384-385).
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в) Покретни вокали у прилозима нису уочени, осим у сега — сек. Облик

без -а скоро је истиснут. У прилогу тује (: туј) -е је продрло из других прилога

На —62.

Прилог веће има само овај облик.496

г) Неки везници имају облике с финалним вокалом и без њега“7. дор —

дори“, ељ — ељи, аљ — аљи (в. т. 2146).

д) У допунама уз бројеве у прилошкој речи пут- алтернира -а и -и: два пу

ти, пет пути Ре Кру Бр Гл ЗлПо, два пута, седом пута Вр Ор Љу Др Рад Мл

Крс Рап (в. т. 582, 728).

Нису уочени облици типа три пут.

ђ) Предлог прилошког порекла позади потврђен је и без-и (позат), позат

кони шукаје : позади кôни шукаје Ре.

РЕДУКЦИЈЕ ВОКАЛА

212. Ову групу елизија издвајамо од претходне (в. т. 210) пошто је до

следна, а претходна факултативна и условљена темпом говорења.

Афереза

213. Редукција иницијалног вокала потврђена је у малом броју примера.

a) А. Белић“ елизијом објашњава облике године-ве, тарабе-не. Облик

се, међутим, може објаснити и аналогијом према -та или асимилацијом и кон

такцијом (жена-она Х жена-ана Х женана). У ГГ, како је у македонским и

српским говорима који познају постпозитивни члан, из морфема -ова и -она -о-

редовно испада.

б) Из иницијалног слога ов- из неких заменица испада о-, у другима оста

је. Нема потврда факултативног испадања или чувања.

У демонстративним заменицама бвија, бвја, бвому, овогоа, бвејзи (в. т.

659-676) о- остаје. Исто се понаша о- у присвојно-демонстративним заменица

ма овомyaф, овомуава, бвојзин (в. т. 658).

Без иницијалног о- потврђене су показне заменице за каквоћу вакоф, вакво,

ваквому (в. т. 677-679) и демонстративне заменице за количину вољикаф, ваљи

ква, вољикавого (в. т. 686), затим прилози вољко, вамо, ваке (в. т.860, 953, 972).

Облици заменица и прилога без иницијалног самогласника могли су на

стати аналогијом према заменицама и прилозима типа тија, тољко, тако, али

испадање може бити подстакнуто и затварањем у у вези са в.

496 Исто у сретечком (према мом материјалу), у косовско-метохијским говорима (ЕГРеч

1, 79).

497 Д. Јовић (ЈДТГ, 47) однос ил”: или, ал”; али објашњава аналогијом према покретним во

КаЛИМА,

498 БАДИЈС, 266.

499 Исто, 249-250.
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Прилог згора може се извести из прилога бЗгора. Између ових прилога ја

вља се семантичка диференцијација: бЗгора — „одозго“, изразито месно прило

шко значење, згора се јавља у значењу „осим тога“. И још згора две краве Мл.

в) Афереза је уочена и у арпаџик (< арпаџик) Бр Ре Кру Др Љу Рад Крс

Рап, некција 500 (< инјекција) Бр Ба Ди Вр Ор Крс Рап ЗлПо Гл, некција ми удри

ла Др, малин (< ималин) Бр Ба Ди Ор Крс Гл Кру Ре, црн-маљин Ку.

г) О торник, нук, довица в. т. 249.

А по ко па

214. a) Испадања крајњег вокала има у императиву глагола ћут, беш,

дрш501, дик се:

Ћут! Ништо неси Гл, ћут Др Мл Рад Ле, беш од мене Ку, беш пред нас

Др, дрш бвја Кру, држ го Ди, беж бе Др, држ га Вр, беш од нас Рап.

Р. Симић“ дик у левачком говору објашњава хаплологијом. Ако је облик

у ГГ, али и другим говорима, изведен из основе без суфикса -нж, пример се —

што је могуће — може објаснити апокопом. У прилог оваквог мишљења је и

императив се дини у ГГ, сиринићком, јужнометохијским говорима (према мом

материјалу), у коме се препознаје траг суфикса:

Дик се Крс Рап Ор Бр, дик се, чујеку Ба, дик се, шо-седиш Др, дик се Ди,

дик, софро Рап.

У љеш, љеш — и умре Крс чува се траг ранијег императива лежи (< лези).

Љеш је бележено у нижим селима, док је у вишим легај.

б) Апокопа је забележена и у ајт (< хајде) Бр, djim, брго Рад, dљ (< да л'u)

си Гoрaнин Мл, даљ (< да ли) ти донесле Ре, ти ељ503 (< ели) јá Вр, ељ каљаво

ељ гнусно Лe, aљ (< али) јопе не гим веруаф Ку, трећи дењиљ (< или) четврти

Ле.

в) Им. пролећ у говору Алексиначког Поморавља објашњена је апоко

пом.304 Могуће је, међутим, да је именица изведена суфиксом -јš05 (в. т. 470),

или да је уједначавање извршено према јесен, а можда и према македонском

облику пролет.

г) У примерима двестотин бфце, двестотин гуједа Бр сачуван је окаме

њени стари Гмн (в. т. 535). \

500 БНАП, 87, СРЛГ, 161, сретечки, сиринићки, јужнометохијски говори (према мом мате

ријалу).

501. Оваквих облика има у многим српским говорима. Објашњење појаве у СРЛГ, 392-394

(в. и тамо наведену литературу), РСПГ, 384; JДТГ, 46, ЋЉЛГ, 37; сретечки, сиринићки, јужноме

тохијски говори (према мом материјалу)

502 СРЛГ, 173.

503 ЋЉЛГ, 37; БНАП, 87, СРЛГ, 167.

504 БНАП, 87.

505 Таквог су порекла и именице бKић („иње“), вић (< виђ; „виђење“), првић.
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Син ко па

215. Испуштање вокала у унутрашњости речи обухвата већи број примера

у ГГ.

a) И м п e p а т и в.

Дéнеска јатте Ре, беште300 Крс, беште од нас, иде, беште Мл, дрште

вука Др, дрште коња Рап, итте307 Ор, итте дома Др, итте Гл, сеттеš08 co

здравjе Ба Гл Ре Кру Рап, го задрште Др, дрште црешње Мл, дикте се Др Рад,

бште со нас Др, бште, не седите Рад.

Глаголи јаште, иште, сетте, бтте имају и несинкопиране облике (јади

те, идите, седите, бдите), глаголи беште, дрште, удрите само синкопиране.

б) О с та л и пр и ме ри:

Удрило“ и бно Рап, го удриље Крс, га удрих Бр, забрајла“ Ку, а ће за

брајш Вр, не забраваје бни Бр, ће забрајш511 Ор, уготвила512 пита Рап, се го

твила за мужење Рад, ће ни уготви Др, да му спомнем Гл, спомнала Ре Бр Кру

Мл Рад Крс ОрЗлПо, брница (< ораница) Др Рад Мл Ку Љу Бр Ре Кру Ор, Фе

ризуе брнице, Музаферуе брнице (топ) Бр, свирла („свирала“, мотивисано гл.

свирим, свирила) Бр Ди Ба Кру Ре Ор, пупљунка“13 Бр, какљика („кукољ“) Бр Ди

Ба, два сицима (; сиџим), ћиломои (, ћилим) Рад Љу Вр Мл Крс Рап Ре Кру Ба Ор,

маџири (тур. тиhacir) Гл, све надље (< надоле) Мл, надле Вр Ор Ба.

в) Група ра Фрж синкопира се у р (в. т. 175).

г) Од различитих основа граде се количинске заменице (коликаф, воли

каф, оноликаф) и количински прилози (кбљкаф, ваљкаф, бнољкаф).

Количински прилози су настали синкопом (из основа типа колик-), на

шта упућују дебарски облици заменица типа кол'каф.514 Облици са синкопом

могли су настати под утицајем двосложних прилога вако, тако, па се тако

усталила једна основа у једној, а друга у другој граматичкој врсти.

Примере в. у т. 292 в, 972—975.

д) О прилогу ендибоже (< једини боже, „тобоже“) в. т. 354в, 965.

ђ) Поред уобичајеног четири, бележено је и четpи Бр Ди Ба Кру Ре Мл

Ор Др, четри деца Рад, четри бфце Ле.

506 РСПГ, 383; СРЛГ, 164; БДИб, 14; в. и ЋЉГЛ, 36.

507 БАДИЈС, 255, 593; ЂДГБ,31; АР-СВАБ, 297.

508 ЋДГБ, 31.

509 БАДИЈС, 595, ЋЉГЛ, 91; сретечки, сиринићки, јужнометохијски говори (према мом

материјалу).

510 СМЂГ, 30; сретечки, сиринићки, говор Подриме (према мом материјалу), ВЛМД, 136,

ПeMСкЉ, 116. М. Пешикан облик објашњава положајем вокала под акцентом.

511. У Рап и Крс и облик без синкопирања заборајш, сум заборајла.

512 ЋЉГЛ, 36, сретечки, сиринићки говор (према мом материјалу).

513. Могуће је и наслањање на корен “pop- са суфиксом -љунка.

514 ВБДГ, 75.
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е) Демонстративне заменице бвија, бнија потврђене су обиљем примера

типа беја/оја, бија/бња (в. т. 660, 665, 669-670).

ж) Тројца се може објаснити синкопом. У двајца, међутим, вероватнија је

редукција и у ј (два+ ица).

з) О примерима типа: два корња, пламња, камња, корњои, пламнои, кам

њои, пеплуарник (мотивисано им. ; петеф) в. т. 191, 499. |-

Именица корњак („зубумњак“) Рад настала је према корењ — корњои, два

корња.

По моделу корењ — корњои направљено је и ћилимои (, ћилим) Гл. Ре Кру

Бр Др Рад.

и) У ГГ је фурна („пекара“), фурнаџија („пекар“), во фурна Бр, прет фур

ња Ле, фурњаџија Ле, фурнације Ре.“ Мада се може претпоставити испадање

другог -у- због истог вокала у претходном слогу (тим више што је у призрен

ском турском говору furun“16), могуће је да је посредник био албански језик у

коме је furré („пекара“).517

И с па да ње више глас о ва

216. Осим у им. политанке Др Мл Рад Ку Ор, овакво испадање није по

тврђено у иницијалном слогу. Појава је обимнија у медијалној и финалној по

зицији.

a) М е д и ја л на по зи ц и ја — гла гол и

била, било, биле (< отишла). Облик може бити аналошки према до

шла“, а могао је настати и после губљења сугласника у интервокалном поло

жају (отишла - оишла 2 oошла - ошла): на вода била Бр, биоф Ре, била се

стра Вр, биље Крс, ни била Кру, би била Ба.

У гл. пољај и љај“19 -л- је палатализовано пре испадања г у процесу аси

милацијел (л) према гš29 и е (погљедај - погљеaj » пољаајх пољај), пољај аљ

дóођа Ре, си пољала Рап, нека поља Крс, ће не поља Ле, не поља Рад, га пољала

Др, ће пољам Бр.

Љај се употребљава само у императиву, са нијансом речце за истицање,

али и са значењем узвика, пољај има све личне глаголске облике које може има

ти глагол свршеног глаголског вида: љај ка-било Вр, љај шо сом ти донела Ку.

У: Ја, глеј, не сом враћала Ба, па ти, глеј, шо ће работаш Др — изгледај

је испао слог -да-, аналогијом према љај, љајте.

515 РСПГ, 384.

516 СЛПТг, 169.

517 HМШС, 89. У оближњем албанском опољском говору јеfurna (према мом материјалу).

518 Љ. Ћирић (ЋЉГЛ,37) лужнички облик ошља објашњава:„Пример ошњл је аналогијског

порекла: преко иде — ишљл створен је оде — ошљл, а, о.“

519 Р. Симић (СРЛГ, 152) облике глец, поглеџ у Левчу објашњава прогресивном асимила

цијом.

520 Уп. са вољко, тбљко у истој позицији,
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б) Мед и ја л на по зиција — и ме ни це:

Ђурђевден — Ђурен, Ђурђијен, а ке Ђурен Вр, за Ђурен Ор, на Ђурен Ре

Ди, за Ђурен дошоф Др, се радује за Ђурен Ба, Ђурењ Ле.

Им, планина ретко је потврђена у овом облику. Обичније је плајна“21:

плајна кукаљска Вр, па w плајна Рад, наша плајна ЗлПо, во плајна Др, нис плај

на Ле.

Им. дејка^22 има често, као траг испадања слога, дужину под акцентом

(в. т. 103): дејка, дејче (< девојче), дејчића Ди, дејка, дејђе (Нмн.), дејче Бр, деј

ки Гл, дејче за мене Ле, дејкеве Вр.

Поред обичнијег житенце, потврђено је и живице Рап Крс Ор Др Ле, мало

житце Ку, немаме жи“ue Рад — које је, највероватније, изведено суфиксом

-це (уп. са месце, дрфце).

в) У неким именицама са значењем становника горанских села губе се

финални слогови творбене основе“23: Злитбчанин (; Зли-Поток), Злитбчанка,

Злипочани ЗлПо, Глобочани (; Глобочица) Гл, Кукаљци (; Кукаљане) Ку, Кукаљ

чанам зеље Рап, немало за Глобочанина Ба.

Из Крчанин (; Крстец), Крчанка Крс, бтец му је Крчанин Ле, Крчанке Мл

— испала је консонатска група -ст- (Кр-стч-анин).

Ктетици: плајна кукаљска Вр, шума глобочка Гл, кукаљско, крчански Ле

Ку Рад Бр, глобочке Гл, злипочко ЗлПо.

г) Прилог бзгора“?“ има и облик отбзгора, бздoлa и отбздола.

Ибрамница (: Ибрахимница) Вр, во Ибрамнице Бр.

Ћfel и дјеме со Исмаa (; Исмаиља) Вр, пред Исмаа Ор, викни Исмаa Ба.

Поноуник (< понедоуник) Бр.

д) У мојзи (: мојојзи), твојзи (: твојојзи) има хаплологије: мојзи-мајки

ЗлПо, мојзи-сестри Гл, мојзи, твојзи Др, твојзи-жени, мојзи-дејки Љу, мој

зи-офци Ре (в. т. 649 б).

ђ) Везнички скуп са узрочним значењем зато што према грчком моделу

има облик зашто?25: ћути зашто се плаши Бр, се љутим зашто ме лаже ЗлПо.

е) У бржем говорењу, оказионално, само у Бр, у глаголском придеву рад

ном м.p. jд. глагола на -ави- испада слог -ви

Сахат му прау (< правиу), стау (< ставиу).

521 Исто је и у сретечком говору (према мом материјалу). М. Павловић (ПМГСК, 23, 44, 53)

бележи само планина, плањина, облик који је, како садашњи материјал говори, у сретечком редак.

522. Упореди са ђојка (< ђевојка) у црногорским говорима (ПeMСкЉ, 126).

523Али је: Рестеличани, Лештанчани, Враништани, Орчушани, Баћкофци.

524 ЕГРеч 2, 20–21, у сретечком исти облик (према мом материјалу).

525 КБИст, 103.
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217. Ф и на л на по зи ц и ј а

a) Финални слог испада из императива глагола чек (: чекај)^26: чек да до

Јет Др, чек, мори Ор, чек, ако те уфатим Рад, чек да донесе Др.

Знатно је обичније чекај, причекај.

Из облика једнине презента глагола можеш често испада финални слог:

А може да генбсиш Вр, не-мож да ги испрај Крс, не-мож да ја донесеш Крс,

ти мош со јена-нога Др, ја може да му кажем Ор.

б) Заш — зашто.527 — Прилог без финалног слога обичнији је у емоцио

налном говорењу. Облик заш поспешен је избегавањем хомонимије са зашто у

функцији везника узрочних реченица: Заш не-си-била Рап, заш не-би-те-зела

Гл, заш не се бжени Вр, заш не си кажала Др, заш си го дала Ба, заш му илезло

ЗлПо, а заш Мл, заш несте вариле Ор, заш пуала Др, заш не тепала Рад, заш да

ми пане Ле.

в) Божем — боже — бби.“ Облик бби је најчешћи: бби ће дојде Ба,

бош не-виђиш Рап, бош ти рекла Др, бош ће ти учини Бр, бош ће бегаме Мл, та

бош ће донесе Ба, бош не-виђи Ре, бош ће ни каже Рад. Примере в. и у т. 964.

г) Прилог-везник кога има и сажете облике ка, ко, који су настали после

испадања -г- у интервокалном положају (в. т. 372а), прогресивном или регре

сивном асимилацијом у вокалској групи и сажимањем истих вокала. У нижим

селима обичније ка, у вишим ко (в. к. 11):

Па ка бшоф да ћека Ре, ка сом била дејђе Ре, дејке во рćка ка ће перет Гл,

свакој-пут ка дбођа Кру, ка ће гебере Ба;

се сети ко ми дојде Ди, ко ми газна нога, се сети; ко го видоа Бр, ко ће ста

неме сабаaље, мије пујеме Ле.

д) Прилог како има и облик ка:

Ка-беше Ре, Дејна ка умрела млада Вр, љај ка-било Ор, ка мé-остај мало

ва Ди, да гим покаже ка се-краде Ле, ка шо знаје, нека доје Ба, ка-ме-даде

далеко ЗлПо, ка требиме жито, ка (< како) сме врљале лопате Ре.

До свођења како на ка могло је доћи испадањем финалног слога, али и

укрштањем са ка („када“) преко примера у којима су значења како и кога могла

бити укрштена: Ка ће га прежалим Ле, ка во сон ми седи во кућа ка си седала

Вр, ка се наљутује, све би ге потепаф Ре, го видела на коња ка јáнаф Ку.

ђ) Упитни прилог за место кéде/ћеде (в. т. 356) јавља се и као ке/ће у при

лошкој и везничкој служби. Краћа форма је чешћа. Оба се облика могу извести

из “кждb, а ке је могло настати после испадања унутрашњег плозива“29 (в. т.

526 СРЛГ, 173.

527 Заш је често у сретечком и сиринићком говору (према мом материјалу).

528. У сретечком и сиринићком говору стање је једнако горанском (према мом материјалу).

У метохијским говорима често је божем, ретко боже, необично бош (према мом материјалу); уп.

и са ЕГРеч 1, 52.

529 Уп. са де у свим оближњим српским говорима (према мом материјалу); в. и ЕГРеч 1,

126, ПМГСж, 185, МлРСГ, 100.
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Карта 11

Временски везник ко - ка (кога)

С) ка, које необично

9 ка доминира, спорадично ко

ко, ређе ка

фре

156a, 876): Ђе си-била Бр, ке-си-го нашла Ба, Мусе, ке-ти-се бфце Ре, кесом са

каф, не ми си дала Ор, ти ми си дала кесом нејђела Вр, виђим гоке бре Гл.

Ке је и у прилошким спојевима: отке („одакле“), ду кé („докле“). Отке

да ти влезем Ди, ће те испратим дуке ге праћаје путници Ле.

У наредним примерима ке се наслања на предлог КЛКа у значењу правца, а

као последица поремећаја у односу падежног значења правца и значења места:

Ја сом бшла ке бавајка мујего Ре, ти ће идеш ке оца Вр.

На месту старог предлога у јављају се два предлога: во и ке (в. т. 10096):

Јусуф беше ке-мене Ре, ке-нас ваке се работа Гл, ке брата спала Рад.

е) У кане (у значењу потврдне речце, в. т. 998а) израз како да не сведен је

на први и последњи слог интонационе целине. Траг сажимања је факултативно

дужење вокала иницијалног слога (в. т. 103);

— А ћ(е) идеш? — Кане Бр, кане, била Крс, кане, имам Мл, — А се виђи?

— Кане Др.

ж) Речца можда је готово увек без финалног слога: мош ће илизаме Ле,

мош ће ни рече Др, мош ће работа Рад.



КОНСОНАТИЗАМ

КОНСОНАНТСКИ СИСТЕМ

218. Фонолошки систем консонаната ГГ разликује се од фонолошког си

стема околних словенских говора по чувању фонеме х у свим позицијама, али

не и у свим лексемама.“39

Део фонема јавља се с различитим алофонским варијацијама интересант

ним за опис говора (х, в, ј, љ, њ, ћ, ђ, ч, и ), а уочава се и фонолошка неутрализа

ција свођењем двеју јединица на једну (ћ, ч – ћ/ч, ђ, и – ђ/u). У говору млађих

фонема њ, у оном делу Горе у коме се реализује као фон са смањеном палатал

ношћу, факултативно се једначи са н.

Инвентар консонаната ГГ чини 26 јединица:

С о н а н т и: О пс тр у ент и:

63 ЛИ п б ф

л p H т д

ј љ }{} ц S C 3

ћ ђ

ч џ и ос

к 2 х.

ГЛАС Х

219. У досадашњим радовима о ГГ на фонолошки статус х различито се

гледа. Б. Видоески наводи: „Во горанскиот (...) x се загубило во сите пози

ции.“ У истом раду (стр. 24) наводи се да се х може срести у издвојеним лек

семама. Исти аутор у другом раду о ГГ коригује претходни закључак наводећи

низ примера са сачуваним x.532 У раду о фонолошком систему села Млике Б.

Видоески не уочава ову фонему.533 У прилогу Говорите на исламизираните

Македонци во Западна Македонија“ наводе се примери који потврђују прису

ство овог фрикатива у свим позицијама. Р. Младеновић“3° бележи x као једини

цу са сачуваним фонолошким статусом. А. Пецо“ на основу рада Б. Видое

ског (БВГГ) и фолклорног материјала из књиге Харуна Хасанија (ХХГор) наво

ди да се х ретко јавља у народним песмама.

530 Нема га у сретечком (ПМГСК, 105), сиринићком (МлРСГ, 28), призренском градском

говору (РСПГ, 402—406) и низијским српским говорима око овог града (према мом материјалу).

531 ВБУЈ, 31.

532 ВБГГ, 48.

533 ВБМл, 127-137.

534. ВБИслM, 12, 14.

535 МлРГГ, 100; МлРГорг, 121; МлРПepГ, 252.

536 ПАИФ, 424—425.
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У исељеничком горанском уpвичко-јеловјанском говору Х се понаша као

у матичном делу ГГ.537 Судећи по наведеном материјалу, на основу кога се мо

же закључити да се х чешће јавља него у Гори, може се тврдити да је одсуство

вање х из неких лексема ГГ у Гори млађе од краја XVIII века, и да је испадање

х из фонолошког система рестеличког говорног типа новијег датума.

220. Из оближњих ЗПМ говора х је испало с трагом (ф, в) или без тра

га.“ А. М. Селишчев“ наводи да се у Полoгу ретко чује „придрихание“ као

траг ранијег х. Из „придљIханин“ А. М. Селишчев изводи супституент ф. Ова

кво х (“) у полошким говорима, мада је необично, има фонолошку вредност, по

што је носилац морфолошког обележавања: имате — има хте.540

ГГ је остао изван ЗПМ иновације супституисања х са ф, настале у резул

тату контаката у фонетици граничних ЗПМ и албанских говора.“

221. Опстанак х у фонолошком систему словенских балканских говора ве

зује се углавном за утицај турског и арапског језика.“ Турски језик није ре

конструисао изгубљену фонему већ се „утицаји турских освајања и исламиза

ције огледају једино у изоловању овог дела етникума и конзервацији старијег

стања, а не никако и у прихватању страног фонолошког елемента.“

Чување х у ГГ подупрто је, свакако, контактом с турским језиком, али

присутност овога гласа у географски блиским албанским говорима басена Бе

лога Дрима544 — говору Тропојеš45, дебарском албанском говору546 — сугери

ше и непосредни утицај ових говора на ГГ у чувању x.

И недоследно ф & х у неким оближњим ЗПМ торбешким говорима“?

упућује на дуже чување х, које је могло бити подупрто околним албанским го

ворима.

О ПРИРОДИ Х У ГГ

222. Сачувано х има различите алофонске вредности, а по судбини и при

роди гласа x Гора је подељена у три дела (в. к. 12).

a) У рестеличком типу х је испало из система,

б) У вишим селима, Бр и Гл, x је нормалне фрикације,

537 ВБУЈ, 24; ВБИслM, 14.

538 КБИст, 77, 81, СТТГ 1, 236-237; САМПол, 290, 323.

539 САМПол, 290, 323.

540 БАГД, 118, МТОГ, 191, в. и: ВБMДиј, 103; ВБПГ, 344; ВБДГр, 21.

541 КВИст, 77.

542 ИПИО 2, 87–88 (в. и овде наведену литературу), ПАУтТ, 128; ПАСУп, 329, ПАШћак,

240; ПАХКон, 107—112.

543 СРМП, 44.

544 ДААл, 116.

545 Исто, 120.

546 Исто, 183—184.

547 ВБИслM, 20, 33, 38; ВБДГ, 89.
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в) У осталим местима, у долоиштанском типу, x се реализује са редукова

ном фрикацијом. И у овим селима x је сачувало фонолошки статус, и није само

проста аспирација.“

Карта 12

Глас Х

О Хослабљене фрикације

Ф Х нормалне фрикације

Хиспало из система,

непоуздани трагови

Cre

ЧУВАЊЕ Х

П о чета к реч и

223. Овај фрикатив најнестабилнији је на почетку речи, али има и бројних

потврда са овим гласом, посебно са х слабије фрикације.549

a) X нормалне фрикације:

Храс, потхрастои, на храстои, храстује дрва, оберуале хајдуци, хајде,

хрпкаво („храпаво“), хрпкаво-дрво Бр, дваесе хиљаде, ни би хоџа, хајде, да хо

дим, хитро дете, хрпкаво, Хатиџа, донесоф хоџи, нека ти је халаф (< тур. he

548 Уп. саспирацијом у полошким говорима (САМПол, 290, 323), ђаковачком (СМЂГ, 76),

градском пећком говору (БДГСрб, 1.17), кумановском (ВБКГ, 75), зетско-сјеничким (ИПДиј, 161),

муслиманским македонским оазама у западној Македонији (ВБИслM, 41-42).

549 У ВБГГ, 48 не бележи се х у иницијалној позицији. У новијем раду истог аутора

(ВБИслM, 12) износи се закључак који потврђује и мој материјал — x је најређе на почетку речи,

али је посведочено.
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la!), да ходиш, хајван, хапс, халва, Хајдар, во хамбари, Хајдарици не-може, хај

дуцим, хамбар ка кућа, хиљадарке, беше Хатиџа, тија се халиштари, хали

шта, халиштари се викаје Гл.

Изван Бр и Гл х нормалне фрикације ретко је бележено: Хатиџа наша Вр,

харамије а имаје Ор, Хусен ЗлПо, Хавице, ке-си-пошла Крс.

Већина примера су позајмљенице из турског језика. Чињеница, међутим,

да се х јавља и у словенској лексици (храс, ходим, хрпкаво) говори да је х у овој

позицији било присутно у време контакта са турским језиком.

б) Х са о слабље но м фр и ка ц и ј о м (“):

ХАјдарица, "амбар, Арпкаво, Хоџа ни пује, халва, Ханеме идаље, Халиште,

*Атиџа, ходи да виђиш, не-ходиш, да “бди, во Хрбет, па ће Хитаме, ходала Рап,

*Ава, Авице, ходале, хајде ти, измет (< тур. hizmet, ШАТур, 332), ће идет

*алиштари, дајџо-Аљит, хајде, на Арпкаво Крс, нове калишта, претхајдара,

Ходење Љу, Хиљадарка ми плати, ће ходим, Хајде, муже Рад, Хоџа, соходење, ће

*итам Др, Калиштаpам дарој, Хамбар, Хануми, со хајвана Ле, хитај на работа,

*бди, на грбет Ку, Асан, Калишта, котте до-мене, зајер (< тур. hayir), наша

*Атима, ходала, ходаф, со биа Мл, Асан, Оча (топ), во Хан, Калишта да ку

пујем, ходи Ор, хиљадо бфце, Авараметлија, ако бдет, ходи, да бдим, бдале,

на »ак (< тур. hak), играле Хоро (< грч. Хоро 5), Хитаје, хитам Ди, све Ханеме,

*алиште, залиштари, Хрикаво, Арун ми се роди, Асанчета бнесле, хајде, ка

*арамија, халал, и “буа, “бдиме до ноћ Ба, Хајт пред-мене, Халиштарим, прет

*ан ЗлПо, стигла ходеећи, хитра Глš59, Хај, љćгните, хаљишћа Реš51, xбди ке

мене Кру.

С ред и на реч и

224. a) Х у интер во ка л но јп о зи ц и ј и:

Махало (< тур. таћаlle), махала, дохиђаке нас, маханлија (< тур. bahane,

вулгарно таћапа, ШАТур, 440), лоша маћаха, брахе, сахан, махаф, глухe-жене,

ухо, дете захбдало („проходало“), ће захода, рухо, суха ти останала, ке снаха,

снахи, грехота, во јуха („расолница“), боха, ббхе („буха“), јбхе не-сечи, јбха

(„јова“), јбхинке, co coха, дохођа, чоха, мухабет ће прајме, се набраха, нејзи

нб-рухо Гл, тихо му збореше, трбха, ни трбхе, на ти брахе, со снаха, сахан, су

xé-дрва, грехота је, јбхе во Млике, co coха Бр, маћеха, некуа снаха Вр, га паха

је, мало трбхе Крс, имаха (в. т. 810а) Ба.

Позајмљеница сахат (< тур. Saat), са секундарним х, потврђена је већим

бројем примера, а у материјалу има и потврда са вокалском секвенцом -аa

(в. т. 1946): до три сахат, два сахата, купи сахат, во пет сахат Бр, му се Иса

биф сахат Гл.

550 У Гл је знатно обичније х нормалне фрикације.

551 Овакви примери у Ре и Кру одвећ су необични.
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б) Х у сред и ни реч и и с пр е д с у гла с н и ка:

Се фатихме, видехте, со Ахмета, Мехмет, кихнаф, нихна била, бглух

наф Гл, шо страх видоxме, трчахте, пројдохте, зехте, махка („маше руком“),

со Глухтера, Глухтерофци (братство у Броду), Бахта, измужихме, се заиспра

ихме, забораихме, се вратихме Бр, нихна, јахчија („јахач“) Вр, њихна, њих

нé-деца, њихноjsи, ноћевахме, дојдохме, отидохме, претерахме и свадба Рап,

глухтар Крс, њихне гуједари, њихне-деца Др, ке Бахта Ор, нихно Ба. Примере

в. и у т. 815-816, 808—809.

У овој позицији х нормалне фрикације у долоиштанском типу нешто је

чешће од таквог х у другим позицијама, што говори о већој отпорности х у

овом положају.

в) А у интер во ка л но јп о зи ц и ј и

У овој позицији x смањене фрикације (“) добро се држи:

Сабахале Кру, зеф да маха Ре, мекои, суха ЗлПо, сухо, грахољ, јбха, дадоха,

дојдоха, најдоха, махало, јахам, снаха, саба“dле, останаха, досађа“а, повикаха,

и Салаха, ехеј, со сна“а, четири враћа, десет врата, промаха Ба, снаха, мојзи-сна

*и, по десетина враћа, оšб, останаха Ди, снаха, буха, јбWa, dºар земна (< тур.

ahar, ШАТур, 74), не-беха, трсаха јарићата, ни останака, аха Вр, три анара, Ра

*бвица, јбХе, јена трбха, ме искапаха, ми обл'éчоха Ор, ће дохођам, имаха, раз

брака, снаха, снахам Мл, трба, буга, мужа, су“a jб*а Ку, сабdºале, по триесет

враћа, сна“ам, прохиђам Ле, браће, во ма"ало, сна“ам, грехота, ју“а, трба, глу“a

доба, сабd^аље Др, jбе до пут, скршила браће, глухо-куче, ја“ам, јакаше, прохо

ђам, дужала, сухо ка барут, а“а, махало, најмлада снаха Рад, трбица, бука, бу

*арљиф чујек, сока, во глу“d-доба, снаха, дохођа баба, прохођам, се забрка“а, на

растома, маћехи, и маћеха варила Крс, останака, не не видоха, окапа“а деца,

маћехата Љу, маћаха ми била, снаха, јуха, трбхице две, сухе за зима, махало де

те, дбхиђа, на браће, снаха, Шехадин, мухаребе јечи, сока, јбха, јбYе (али јбинке),

остана"а, дојдоха, работа“а, го истера"а, има"а, маћехата, на небо текариња

Рап, браке, снаха Бр, три снахе, со соХа, во глу“d-доба, саба“але, со Рахима, по

веча"а, да си рахатна Гл, céдум сахата Рап, млого сахата Ку.

Ретки примери са х у Гл и Бр забележени су у овој позицији. У Ре и Крух

се, условно, дефонологизовало. Ретки примери са х у Ре и Кру, у овој позицији,

говоре о отпорностих у интервокалном положају, али сведоче и о томе да је ис

падање х из фонолошког система у рестеличком говорном типу новија појава.

г) А у сред и ни реч и и с пр е д с у гла с ни ка:

Се бдвојеме, се учини“ме Гл, јакнујем Крс, махнат чујек, Ме“мет, викајте

Ахмета, њихна-њива Рап, остаћеме деца Љу, трчате, најдоме вода Др, вечу

ахме, стаиХме во кл'éћ, ге пушти“ме Ор, Мехмет, ја нала Ди, бе“ме биле, оти

доxме ке снаха, имахме, се прешутка“ме, остана“ме, тује а ноћева“ме, приноће

вахме, отидохме во Тетово Ба (в. т. 808—809, 815-816).
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Крај p e ни

225. a) X на крај у реч и

На крају речи х се чува у Бр и Гл, како у 1л. jд. аориста и имперфекта

(в. т. 804, 806, 812а), тако и у облицима именица и придева:

Орах со кони, мене ми је страх, сиромах, ће них, них ђи утепа, грах, ме

боли мех, најголем грех, со смех, јен врах, не-беше глух, смех во село, и них, со

прах било, на врх дрво, имашох, на га видох, го стрéтох, најдох Бр, од брух,

гблем грех, во мех, со смех, сух леп, беше глух, брах во двор, во грах, ех (уз

вик), видех, мислех Гл.

б) * на крај у реч и:

Ме“ ка врећа, гре“, гра“, ке врх, беше Сала“, рече глу“, јен брах, ех, видех Ба,

ме“, гре“, вр", прак ЗлПо, грех напрај, ме", во вра“, б", страх сме имале Ди, смех

во чколо, грех, свари гра“, ме", сух, б“, ē Вр, маличкава бе“, на них, голем мех

Ор, ме“, бра“, сме“, грех најгољем Мл, ех, како-било, гра“ Ку, врах, грах Ле, со

њих, стра“ немај, бра“, сиромах чујек, глу“, су леп, грех, смех Др, dx, ex, брах,

глу“ Рад, стра“, ме“, сме“, грех, су у Љу, гољем-мех, сух, страх, на јен брах, глу“,

гра“ без месо, во ме“ Рап, до врх, на њих, бx, море ћујек Крс, грех, мех Гл.

ИСПАДАЊЕ Х

226. Х испада у свим позицијама, у свим селима, али у различитом обиму.

Најстабилније је у морфемама за облик.

У делу Горе у коме се хартикулише са смањеном фрикацијом, део млађих

га елиминише из система“? (в. т. 1119).

П о че та к реч и

227. Ладовина, арпаво, ладноћа, ладно, итро је, итам, оџиница, амбар,

иљадо, битељ, анама, ан, атер Бр, била ладноча, иљадо, одеећи, бди, аброи Гл,

бди, љеп изела, ладно пасење Крс, алал, анџар Рап, на рит, ритоu, djö бре Др,

dнема, бдаље Ку, во ан, Асан, штра си Мл, иљадо дади Ба, ајмаљија, вo dije,

döер, нека ти биде алал, носиле леп Ре, бни лебот, Ајро Тодор (< тур. Науri;

ШАТур, 301), под-латка, Алиту, на иљадо кила, на илвадо камиона, во ан,

биле рисјани Вр, сојеного рисјанина Ор, pисјанинам Др.

С p e д и на реч и

228. a) И н те р во ка л на по зи ц и ј а

Глyонем, уо, јба, најскупа чoа, имаа, изгаснаа видела Гл, муаребе, Заруа

меана, трнаа, заидаa Бр, Веап, ме пуала (, пухала), сабdaле дојде, ће ми вариш

маунке, руо дејкино, му панаа Вр, рекоф спаија, наија цела, од греота Крс, ви

доа, најдоа бфце Рад, на муаребе, јаа коња Ку, дуаф ветер, мааше Мл, Рабвица

552. Слична појава бележи се у кичевском говору (ВБКГ, 55).
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(: Ра"бвица), муаребе Ор, со снаа, го донесоа, ми дадоa Ба, јба, суа, на оја-yo

глуа, греота, видоа, чoа, снаи, јаале кони, стреа, стрее, дуан, маунке Ре, ма

ћија Бр Ре Ор Др Ле.

У 3л. мн. аориста и имперфекта глагола -а групе из финалне групе -аха у

Бр х испада, у долоиштанском типу напоредни су облици с финалном групом

-a^а и облици типа имаa (в. т. 810а, 817).

б) И с пре д с у гла с ни ка:

Мемета викни, Амету, нина (; њихна Гл), бглуна, наранета, кинала (;

кихнала Гл), манат (, махнат Гл) Ре, Амет, тетка Вајрија (тур. Fahriye), го

ожењиме Рап, иљезоме, донесоме, истина (; истихна, „охладих се, издахнух“)

Др (в. т. 808, 809, 815, 816).

Крај реч и

229. Вр, пра?53, бра, гре, ме фатиф стра, гра, одма дојди Гл, до бра, по

њи, бдма Крс, гра, немај-стра, на вр Рад, бдма, от пра Др, бдма ми дади Мл, до

тија бра, како-ти-је ме, стра Кру, во вр Др, ке вр Ку.

НЕЕТИМОЛОШКО Х

230. Неетимолошко х на почетку речи испред вокала може се сматрати

протетичким гласом. Такво х среће се, углавном, у говору исламизованог сло

венског становништва“5“, па се може довести у везу са турским утицајем. У

турском призренском говору, како је и у другим косовско-метохијским тур

ским говорима, међутим, х испада с високом доследношћу?“, вероватно под

утицајем те појаве у српским говорима. На евентуално турско порекло неети

молошког х на почетку речи у ГГ указује присутност оваквог гласа у градском

турском призренском говору.556 Појава неетимолошког х може се довести у ве

зу са мешањем језичких система у формирању дијалекатских типова — оног у

коме је хиспало и оног у коме се х сачувало до контакта са турским језиком.

Неетимолошко х је углавном са смањеном фрикацијом, чак и у Гл, месту

у коме је неетимолошко х често, а где се етимолошко х најчешће реализује с

нормалном фрикацијом (в. т. 222):

*Улаф, Хубава Ба, Хубава-жена Кру, Хомладина пује Ле, Хоџак, Хубаво ни

беше Др, Хоџак, на Хастал, Хубаф, улава ли беше, "улош, Хоџак Крс, Хоџаци, Ха

сталче, на Хастал, Хубавого чујека, хулаф, убавој жени Гл, Хубаво Вр.

553 О факултативном дужењу вокала у овој позицији после губљења х в. т. 90.

554 А. Белић (БАДИЈС, 207-208) констатује за П-T да се ретко, на почетку речи, обично у

турским речима, чује слабо, редуковано x. Д. Барјактаревић наводи: „Аспирантна вредност дослед

но се чује само код муслимана не само на месту ишчезлога гласа х него и где га није било“

(БДНСгов, 64-65). Б. Видоески (ВБПрД, 114) саопштава да се у говору прилепских и кичевских

Торбеша јавља призвукх на апсолутном почетку речи испред вокала. Аспировано х на почетку речи

бележи се и у говору исламизованог словенског становништва у западној Македонији (КБИст, 76).

555 СЈПТг, 62-64.

556. Исто, 63-64.
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У малом броју примера, само у Гл, потврђено је неетимолошко х нормал

не фрикације: хоџак дими, хоџак ћушелија, хастал, хубаве-љуђи.

У описима говора помиње се неетимолошко х у речима испред иницијал

ног вокала. Највећи део примера у ГГ таквога је типа. Потврђени су, међутим,

И примери с оваквим х испред р: уши хрђаве, јара-Хрш Ле.

У издвојеној лексеми "бос (; бос - бзова) Гл испред сугласника.

Неетимолошко x забележено је и у унутрашњој позицији, у сложеницама

на морфемској граници: аљина је порбена („порубљена“), најубава Гл, похула

ва жена ЗлПо, обехнице („обе“) Рап.

Секундарно x затвара вокалску групу -аа- у пахачина Бр ЗлПо Гл и са

хат/сахат (в. т. 1946, 224a).

Број лексема са неетимолошким хограничен је, а облици без оваквог гла

са доминирају.

СУПСТИТУЦИЈЕ Х

231. Супституције нису обимне, а супституенти су: к, г, в, (ј). Обичније је

испадање х без трага.

a) X - К

Број лексема с оваквим супституентом мали је и, по правилу, код х среће

се у речима преузетим у новије време.537 Не треба занемарити ни чињеницу да

се к јавља и у неким именицама чија би основа после испадања х била изван си

стема граматичких основа ГГ — тепи(х), вазду(x):

Девет киљаде (обичније — иладе/хиљаде), тепик (отуд — тепици), напиши

зактеф Ре, тепик, плекано, ваздук је убаф Ба, сто киљаде, мој зактеф Др, во

кодник, ладен ваздук Рап, плек, алкокол, кодник, даде зактеф, ваздук Гл, два те

пика, тепици, ваздук Вр, јен шешик, пет киљаде Крс, вćвнен тепик Мл, во пљека

не корита, на кодник, ваздук Крс, бркан, Мендук, Факрета Бр Ди Др Мл.

У глаголу крчим („хрчем“) Гора — к може бити ономатопејског поре

кла.558

б) Х — Г

Број лексема с оваквим супстиуентом ограничен је на енклитику ги (< их),

ако облик није морфолошког порекла (в. т. 602, 604, 605, 607) и г & x + назал:

Агнет (< тур. Аhmad), до Агмета, Магмут (< тур. Маhmud), Агнета и

Магмута, свекор Агмет, јагнаа кона, јагни кôбила, магна (, махна) со рука,

оглугнала (; оглухнала), нигне (; њихне) Бр, јагнаф на којна, нигно-дете Гл.

557 А. Белић (БАДИЈС, 210–211) наводи да су речи с овим супституентом у П-T говорима

ушле из цркве, школе, администрације. У новијим речима к & х бележи се у многим говорима:

ВБСМГ 2, 148—149; РСПГ, 405, БНАП, 101, ЋЉГЛ, 41; ЈДТГ, 62, ТМГР, 350; СРЛГ, 117; МлРСГ.

28; ПАСДиј, 45; БДГСрб, 116.

558. Крчим је и у сиринићком (МлРСГ, 28), сретечком, јужнометохијским говорима (према

мом материјалу).
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У личном имену Мејмет Бр, које се јавља и као Мегмет Бр, затим у гла

голу се посмејнује (< посмегнује - посмехнује, „подсмева“) ј је из сугласничке

групе гн (в. т. 416, 429), а не непосредни супституент x.

За ГГ се наводи муулисано.55° У мом материјалу потврђена су два

облика: муглисано и маглисано („убуђано“) Бр, са могућим наслањањем друге

лексеме на магла, а прве на муха.

Б. Видоески“.99 бележи за ГГ звучни спирант у (< x + м, н, л), наводећи да

се х артикулише фарингално пред сонантима. У мом материјалу, међутим,

овакав закључак није потврђен, пошто је супституент за х у овој позицији г.

Звучни спирант вероватна је међувредност између х и г, али је замењен пошто

таквога гласа нема у гласовном систему ГГ.391

Из крајњих северних полошких говора, у којима се јавља звучни спи

рант362, у ГГ је стигло г - x + назал.

Соноризацију х у зетско-сјеничким говорима П. Ивић“.63 објашњава утица

јем албанског језика. Б. Видоески?64 вредност у ГГ у одређеним позицијама

поистовећује с албанским изговором овога гласа. Пошто се г s x јавља и у оним

словенским говорима који нису били у ближем контакту са албанским језик

ом“, може се претпоставити утицај назалне артикулације на соноризацију х

независно од стања у албанским говорима.

Иако се г s x јавља и у неким исламским именима, нема турског или

арапског утицаја, зато што ови језици не познају такву соноризацију. Пошто

примери припадају значењски маркираној категорији, они су вероватно лек

сичке позајмице из говора који озвучавање х у овој позицији познају.

Када је х конструктивни елемент у парадигми, и у бродском говору остаје

стабилно (бехме, видохме).

в) X — Ф/B

Иако су везе ГГ са ЗПМ знатне, ф/в од х посведочено је само у малоброј

ним лексичким позајмљеницама. Разлози одсуства ф/в налазе се у стабилности

ху фонолошком систему ГГ, у близини српских говора који не познају ф/в (<

х), али и одсуством иновације ф, в (< x) у ЗПМ говорима Македонаца муслима

на у неким категоријама и примерима.“

559 ВБМК, 40.

560 ВБГГ, 48; ВБМК, 40; ВБИслM, 12.

561. Говорећи о судбини х у црногорским говорима Р. Бошковић наводи: „Гласови ове вр

сте не карактеришу гласовни систем нашега језика уопште. Исп. факат да оно g у староцрногор

ским говорима већ млађе поколење аперципује гласом г.“ (БРГХ, 185).

562 САМПол, 323, ВБПГ, 348.

563 ИПДиј, 161.

564 ВБМК, 44.

565 Беровски (КБФП, 9), елешнички источномакедонски (ВБСелВ, 17). Уп. са овом особи

ном у мрковићком говору (ВЛМД, 165-166).

566 ВБИслM, 20, 24, 33, 38.
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На крају речи ф/в (< x) посведочено је у им кожуф, кожуви“ и изведе

ницама: Ћéде је кожуф Бр, кожуф. Вр, дај ми кожуф Гл, убаве кожуви Крс,

кожуфче Бр, кожувишта Ор, кожувишћа остајље Ре.

Б. Видоески?68 наводи и придев суф (< сух). У мом материјалу је само у

Ре забележено од млађег информатора суф, у осталим местима редовно: сух,

су“, су. У Ре је, иначе — су, суа, суо, сује.

Придев сувикаф Рап Крс Кру Рад Мл, сувикаве дрва Др, сувикава била Ку

преузет је из говора који познају овакву супституцију.

Само је у Рад, поред обичнијег гра“, потврђено и граф/грав%, што може

бити лексичка позајмица.

Нису уочени облици типа видофме, који се наводе за бродски говор.39°

О пореклу облика ббфчалак (< тур. bohca) в. т. 431ђ.

Лично име Мендуф Бр има и знатно обичнији лик Мендук. Саљиф је по

тврђено у Бр и Рад. Имена у овом облику су лексичке позајмице из албанских

или ЗПМ говора. На позајмицу упућују, поред нетипичне замене х, и знатно

обичнији ликови личних горанских имена Мендо, Саљо.

г) Х: Ј

У финалној позицији, у једносложним речима, потврђено је само:

грех!гре“/гре, мех/ме“/ме, смех/сме“/сме. Нема потврда типа греј, меј, смеј.370

Примере в. у т. 255, 229.

У заменике не треба убројити хијатској/ , које се факултативно јавља, та

ко да није необичан однос: бра“ — браке/браје/браје Др, бра — браје Кру, муха

— муxe/му/е/мује, буха — буše/бује Рап, брах — брахелбраје Бр (в. т. 195 б, 196в).

232. Судбина х у ГГ намеће одређена питања:

Зашто се у истој позицији, чак у истим лексемама, у различитим селима х

чува или губи? Зашто су алофонске вредности тако различите на малом просто

ру, на територији која представља компактну географску целину? Зашто је из

неких локалних говорах испало, а у другима се добро држи? Зашто је х изрази

те стабилности у Броду, а у овом селу је исламизација најкасније вршена и до

вршена (в. т. 41)?

Одговор на ова питања треба тражити у настанку горанског дијалекатског

типа — говор је настао мешавином система који су у време исламизације имали

стабилну фонему х, и говора у коме је x већ испадало из система реализујући се

с ослабљеном фрикацијом.

567 Им, с оваквим континуантом x продрла је и у сретечки, сиринићки, јужнометохијске

говоре (РСПГ, 449; према мом материјалу).

568 ВБГГ, 55; ВБМК, 40.

569 ВБУЈ, 24.

570 Б. Видоески (ВБГГ, 55; ВБМК, 40) наводи за ГГ именице с оваквим замеником х на

крају једoсложних речи. У ЗПМ говорима, у којима x > ф/в, јавља се и ј & x (греј, смеј, меј: поло

шки говори, ВБПГ, 348).
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ГЛАС Ј

233. Природај у ГГ зависи од фонетског контекста. Потврђени су јпуног

изговора (ј), полуредукованој () и неслоговној (i), које у односу нај оставља

мање прецизан фонетски утисак, посебно у интервокалном положају.“7) Фонет

ске разлике између 1 и J нису велике, па ће због тога у раду бити бележене две

вредности —j иЈ. Знаком ј биће бележена пасивнија артикулација, знаком ј глас

нормалне артикулације.

Реализација ј условљена је, осим гласовном околином, артикулацијом го

ворника, темпом говорења.“72 У пасивнијој артикулацији и бржем говорењуј је

нестабилно, чешће него у другим ситуацијама реализује се као ј или испада.

Није потврђена условљеност места акцента и судбине ј“73, што је корела

тивно са стабилношћу вокала у ГГ без обзира на место акцента (в. т. 78).

Ј на по чет к у реч и

234. a) У овој позицији ј је стабилно испред вокала. Није уочена пасивни

ја артикулација, осим у издвојеном примеру Јишћо Ре, и то факултативно, по

што се прилог јавља и сај — јишћо Ре:

Јаре, јарића, војарина Гл, бн браф јетими, јаребице, до Јасојке (топ.) Вр,

за јелече, Јагода Ба, Јусуфу, му се јавује, јбште (в. т. 971), брат јесе постар

Рап, јунак ка бн, јунаци, јунацим Мл, јагне сисафче, јарина има Ор, јесењ, јаг

њића, твујем јагњићам, јена жена, јемпут (в. т. 728), јалова-крава Др, на

јелена, јбпе (в. т. 940), jб*а Ба, јампир (: вампир Ор) Ре, јечи Јован, јунакуо, ју

нак, Јагуда, ја ће речем Бр, да јадеш, му јавује, јесењ Рад.

б) Из копуле је, када се она интонационо наслања на претходну реч која

почиње вокалом, ј се реализује као Ј. Студена- је, шо-је Бр, брат-ми-је Ба, сега

дéјка-Је Кру, ка-е, шо-је, мирно-је, скупоча-Је, она-је, тоја-је Ре, и тогуа-је тако,

не-ми-је Гл, шо-е, шо-је тефчиња, шо-је јунци Рап, она-Je, Гора-је изгорена Љу,

она-ми-је јетрва Ле, кéде-је Др, муш-ми-је жиф, три године-Је помлат Рад.

У материјалу има мало потврда са ј пуног изговора у овој позицији:

шó-ни-је наша-њива Рап, нино-је Кру, ббвно-је Ба.

Када се реч на коју се копула интонационо наслања завршава сугласни

ком, ј је најчешће пуног изговора: послаб-је, понеможен-је Рад, повисок-је, го

љем-је Љу, брат-је постар Др, бн-је јетим Ле, гуједар-је Бр.

Али и: таков-е, ваков-Je Љу.

571. Н. Богдановић (БНАП, 94) констатује овакве варијације за говор Алексиначког Помо

равља. Уп. са оваквим стањем и у: РСПГ, 392-397, САМПол, 291, СТТГ 1, 235-236; МТОГ, 192,

КБИст, 62, БАГД, 117—118, ФО: (Теарце), 649; ВБСМГ 1, 17-18, ВБСМГ 2, 148, БАДИЈС,

126-133; БДГСрб, 115; СМЂГ, 57; ПМГСж, 93-94, 103; МлРСГ, 26-27; СРЛГ, 81, 98-99, БНББП,

30—33, ЋЉГЛ, 39, 42-45, ПА-МБРec, 268-271, ЋДГБ, 39-43; БДНСгов, 60-61; ВЛМД, 184—188;

АР-СВАБ, 298; ИПДиј, 114; ПeMСкЉ, 119–120.

572. О условима настанка различитих варијација ј в. ЈДТГ, 56-57. В. и РСПГ, 74–75.

573 О условљености судбине јместом акцента в. ЈДТГ, 57; ИПГС, 104—105.
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У материјалу нема потврда с испадањем ј у овој позицији.

Ј на крај у реч и

235. Судбина ј у овом положају зависи од природе претходног вокала.

a) Иза вокала а, е, о, у —j ce добро чува, мада су забележени и примери с

редукованим ј 574:

Не ме задевај, не ме подевај (в. т. 820a-ж) Ди, чај, читај, некој чујек,

број, гној, лој Гл, мој муш, насиcaj дете Мл, кој, свој, никој (в. т. 615, 618, 621,

625, 643, 644, 652), број Др, бceдлај Рап, свакој чујек, некој пријатељ Ре, задој

го, кажуј, испој, гној за нива, чеј којн Бр, некој зна, некој не-зна Ку, кој, изброј

бфце Крс, мој, твој, не ми је свој, некој ако има, лој, имај, прашуј Љу,

мој брат биф Крс, никој не-знаје Бр, гној Рап, утепај змија Др, напој коња

Крс, лај, лај ка Куче Рад, свој ми је Ле, некој донеф Рап.

б) Иза и-ј испада из 2л. jд. императива575:

Отси брашно Рад, посми ми се Др, он пи — рогој расти, он пи — ноге ра

сти Крс, бтси брашно Вр, преви го, се напи Ре, бгри се Ди, бтси за љеп Мл, пи

раћија, пи каве Бр, ми се насми, заси нива, попи ладна-вода Ба (в. т. 8203).

Овакав облик 2л. jд. императива преноси се и у 2л. мн., па ј испада и у

унутрашњој позицији: бтсите све Мл, се посмите, пите, превите, се барите,

се насмите Гора. -

Мало је потврда са / у овом положају: пијте мећеница Гл, се баријте Ба.

Ј у унутра ш њ о ст и реч и

236. И н те р во ка л н и по л о ж а ј

a) V + j + a

У групи -аја-ј се добро чува, али су забележени и ретки примери са / или

Са ИСПАДАЊСМ ОВОГА ГЛаСа:

Таја жена, бваја, ћајалари Крс, со маја се сири, бваја ка таја Кру, ћаaja,

бнаја била Ре, таја самовила, таја држава Рап, со ћахаја, бваја, бнаја, ћајалари

имале Бр, бваја Ограда Мл, во таја-кућа Ор, маја за сирене, таја и бваја Ди;

Абидин-ћаја, бваја држава Бр, таја работа, бваја Гл, онаја-ли-je Pe,

оваa-жена, таa снаха ка бваa, бнаа Бр, оваа година помало Гл, бваа годи

на Ле.

б) У групи -ија-ј се добро држи:

Онија арамије, иамија, наш Акија Ре, зијан, со Акија, свечија, огријало, се

смијала Ба, не-ти-сом-се посмијала, сијала, вијаф снек Др, со комшија, ми крб

ија, змија Вр, леђен сребренлија, срмалија, јиpмиклија Бр, маханлија, тија,

574 БАДИЈС, 13 и даље, РСПГ, 396, БНАП, 99, СРЛГ,86; JДТГ, 57; ПемСкЉ, 119–120.

575 РСПГ, 396, БНАП, 99, ВЛМД, 184, 185, ТМГР, 413.
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свечија, инае"чија Гл, зијан, ракија, кијам, огријала месечина Рап, пијана је, во

Булгарија, јена змија Ле;

муниција носиме Др, зад џамија Рад, Акша Рап.

в) Група -оја-, из које је испало ј, дала је -ya-. Испадањеју овој позицији

бележи се у полошким говорима“.78, али без преласка о у у,

Пуас, муа, твуа, куа, свуа, пуала (в. т. 133, 616, 617, 619).

г) Нема примера с групом -уја

д) Група -еја- потврђена је са јхијатског порекла у 3л. мн. аориста и им

перфекта: знаеја (< знајеха) (в. т. 810а, 817), маћеја (, маћеха) (в. т. 121a).

237. V + j + e

У већем броју говора у интервокалном положају, када је е на другом ме

сту, ј се пасивно изговара или испада.“77. ГГ се не разликује од околних говора

по овој особини, мада је, чини се, ј нешто стабилније.“78

a) Из групе -аје-ј ретко испада. Најчешће се реализује као Ј:

Паре ће зимаје, имаје (в. т.800), спремаје Гл, немаје постарé-љући Ди, за

јец Гл, зајец утепан Ди, не-знаје зајец Ба;

се слушаје, чекаје Ре, имаје прекбвише, бегаје, на зајем Мл, зајец изеф Ку,

нé-знаје, да знајеш, немаје Бр, зајец поткуан, да знајет, нема занајет Вр, бегаје

љуђи, зајем, зајец Др,

занает ћарује паре Бр, заем, занает Др Ди Ба Крс Рад.

б) У групи -eje-ј је, углавном, с пасивнијом артикулацијом, ретко је по

тврђено као ј, а нису уочени примери с испадањем.

Неје играчка Ре, неје, не-била Гл, свејено Ди, неје со мене Ба, свејено ра

бота Рап,

неје Гора, неје отровно Кру, неће во мене Бр, свејено ми беше Крс.

в) У групи -ије-ј је знатне стабилности. У материјалу нису потврђени

примери са испадањем, али нису ретки ни примери са Ј:

Ђе спијет, се смијем, пијем Вр, кријење, пијење, бијење, Харамије, ловци

јем не ги успевало Крс, некције, ће се скрије, се мијет, вије трајете („ћутите“)

Ре, сије, мије зборихме, вије ће пујете Бр, не-му-знам табијет, да бмијет, ће

испијеш Рад, сијем, пијете, табијети Љу,

ће завије, арамије Ре, мије беш, ни мије Крс, вије сте, ће блмије Др, ће се на

пије, блмије Ку.

г) Група -оје- дала је групу -y(ј)е-. У новоствореној групиј може бити хи

јатско по пореклу579.

576 ФО — (Теарце), 649. -

577 СТТГ 1, 235-236; МТОГ, 192, БАДИЈС, 130 и даље, СМЂГ, 28, СРЛГ, 94-98; ЈДТГ,

59, ПА-МБРec, 270, СМИЦГ, 28; БДНСгов, 60, ВЛМД, 188.

578. Таква стабилност потврђена је и у српском призренском говору (РСПГ, 394—395).

579. Уп. са чујек, гуједар (< човек, говедар); муа, свуа (< моја, своја).
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Некује деца Др, на свује-ноге, со некује љуђи Рап, мује браћа Бр,

некује љуђи Мл, свује, некује Др (в. т. 133, 616, 617, 619).

д) Из групе -ује-j не испада“, мада му је изговор, у делу примера, нешто

пасивнији. Овако се понашај и у секундарној групи -ује- (< -oje-, -ове-):

А бидује, а не бидује Ре, поклонујем (в. т. 783–786), пујке пујет Гл, кона

кује, кон подигрује, останује тујека Бр, тује пиф, тујека, чујем, кујем Крс, чу

јем, поигрује Рап, останујеш, живујеш, снујем бcнуа Ба, купујете, ће накупује

те, чујеш Рад, чујек, гуједар, пујем Гора,

поминулет убаво, виђујене, постар чујек Ре, чујеку Ди, мене ме зујет Ор, со

некује љуђи ту/ека Крс, некује муáребе Кру, свује сте Рад, останује Ле.

238. V + j + и

У овој позицијиј је нестабилно“, па често испада. Ако је сачувано, онда

је то Ј. У материјалу има мало потврда сај.

a) -ији- Алијина жена Гл, Абдији, Ајрији Вр, да кажем комшији Ба;

кућа маћи/ина, сајбијино, змијина праса („дивљи лук“), судијино Бр, змији

на дупка, комшијине ЗлПо, Алијина, мати Шанијина Рад, Јусуф-аџијина песма,

Пендијина, Акији, Зеки и сом нарачала Ба, јабанџијиче, терзијичету не-давам

Ре, змијин-отроф, Алији, Ајрији, Шућушин брат Љу, мати Шаншина, судијина,

комшији Вр, -

Аџиинцам нбсеше Вр, Јусуф-аџиина песма Кру, Аџиина, комшиине Бр, си

миџии Ба, Амдиина жена Др, кутииче, комшии ка брату Рап, Акиина најголема,

змиина дупка Ба.

У заменици чи (и сложеним са њом) група је контрахована после испада

ња -ј-, а потврђени су и облици типа ничи, настали из вокалске групе -uu- реду

ковањем првог вокала. Примере в. ут. 655–657.

б) У групи -оји- нису уочени примери са ј, а бројне су потврде са испада

њем. Ако није испало, артикулација му је ослабљена:

Ће појим кона Гл, брбiим ЗлПо, некоји шовлачет, крајија Вр, некоји љуђи,

да ми избројиш, ме дојила Крс, свекоји Рап, да поји Љу,

че издвоим Гл, гнбиште, поило Рап, годбила, нека изброи Ор, трбица

браћа Бр, трбицам Ре.

У делу примера група -ои-(< -оји-), после испадањај, дала је -o/- (бројих

брби Х број Х број), брат број бфце, надојла дете, ће напојм Рад, ће изброји Ку,

тројца Др Љу Ор Вр Крс, да му бдвојм Гл.

580. У овој групи се у различитим говорима, па и оним око ГГ, jразличито понаша. У при

зренском српском говору је знатне стабилности (РСПГ, 395). У тетовском (СTTГ 1, 235-236) и ов

чепољском (МТОГ, 192) алтернирају купује : купује : купуe. Уп. са добрим чувањем ј у -ује- у мрко

вићком говору (ВЛМД, 182), и потпуним испадањем у новопазарско-сјеничким (БДНСгов, 60).

581 Уп. са САМПол, 291; МТОГ, 192: РСПГ, 394—396, СРЛГ, 98-99, ВЛМД, 185,

БДНСгов, 60.
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в) У двајца, обадвајца, ббајца — и из суфикса -ица (два+ица Х двајца,

обадва/оба Ница - обадвајца/ббајца) даје ј (в. т. 560).

г) Ј у групи -aju

Одајиче Крс Рап Вр Ор Ди Љу Мл, па маловому одајичету Др,

одаиче Крс Рап Бр Ба Љу Рад Ку Др.

д) Нису уочени примери с групама -еји- и -уји

239. V + j + о

a) У групи -ојо- у Нмн. им. м.p. типа број, гној, лој, насталој после уоп

штавања -ов у овом падежу и испадања в у интервокалном положају (број-ев-u

> број-ов-их број-о-и), ј се добро држи, а потврђени су и примери са Ј.

Бројој, лојој, гнојој Гл ЗлПо Вр Ба Ди, гнојои, бројои, лојои Бр Ре, гнојој

мета на њиве Крс,

бројој, лојој Вр Крс Ор Рад.

б) У материјалу нема примера с групама -ајо-, -ejo-, -ujo-, -ујо-, -ају-, -ejy-,

-ију-, -оју-, -ују

240. Између вокала задњег редај се боље чује, артикулација му је слабија

између вокала предњег реда, а посебно је ослабљено испред и иза и, када се и

најчешће губи.

241. Ј у вез и са су гл а с ни ц и ма

а) С + j + V

Ј се не употребљава иза предњонепчаних сугласника: бфчо, офча-кожа

Гора, анђел божи Бр.

Нема примера за друге предњонепчане сугласнике.

Из полошких говора преузети су кољје и прћје (в. т. 323).

Иза осталих сугласника ј је нормалног изговора: козјо сирење Мл Рад Ле

Ку Др Крс Рап, козја-кожа, козјб-месо Гл, козјо сирене, козјб-месо Ре Кру Бр

Ди, дивјо („дивњач“) Бр, дивје-љуђи ЗлПо, лисје, снопје (в. т. 326).

б) V + j + C

У овом положају ј је стабилно, осим у групи -ијс

Синојка, немојте, не досађајте Бр, Хајдук Ди, дејкем Др, зајца утепаф

Мл, мајка („бака“), хајде, дејка, се бдвојxме Гл, удрила душа л'éтојна Вр, лај

ненце, да дојдеш Ре, да бдвоји Кру, шиљејна, пролетојна (< пролетовина) Ди,

крујc (: крос) Рап, устројник („просилац“), да му бдвоји, изброји Гл, глајца (<

главица) Гл ЗлПо Ба Др, нејђеш Гл Рад Мл Ку.

У групи -ијс-, у прецизнијем говорењу, када семантичка веза између мо

тивне и мотивисане речи није прекинута, чује сеј слабијег изговора: комшијско

исáбиле Гл, комшијска-ли-је Др, комшијскем Вр, змијско-цвеће Рап Крс Ор,

змијска глава Крс Рап, змијском цару Ле.



168 Радивоје Младеновић

Знатно је више потврда са испадањем ј: комшиско Бр Ди Ба Кру Ре Мл

Рад Ку, комшиске кокошке Гл, змиско, комшиска, арамиско Ку, змиска кошуља

Рад Ку Љу Др, комшиски гуједар Др.

ГЛАС В

242. Варијацијско поље гласа в у ГГ широко је — од лабиоденталног (в),

до фонa са билабијалном артикулацијом (w).

Пасивнија артикулација в (w) захвата знатан ареал српских“ и македон

ских“ говора. Овакав изговор је посебно изразит у интервокалном положају,

па в у одређеном вокалском окружењу испада.

Може се претпоставити да на простору наведених говора у одређеним по

зицијама старо билабијално в (w) није дало лабиодентално в.584 Губљење в у

одређеним гласовним групама казује редослед преласка и у в — в. испада из

оних речи у којима је билабијални глас најкасније замењен лабиоденталним, а

то је интервокална позиција.385

У ГГ в је лабиодентални фрикативни парњак гласу ф (в -- безвучни сугла

сник » ф + безвучни сугласник, в Х. ф на апсолутном крају речи). Сонантска

природа, међутим, сачувана је у сугласничким групама: безвучни сугласник + в

(жетварка, твуа, свуа, квачка), што значи да је в само делимично интегрисано

у систем шумних сугласника.

Ову иновацију ГГ развио је заједно са ЗПМ говорима386, иако се особина

спорадично среће у српским јужнометохијским говорима и шире.“7

ФОНЕТСКИ КОНТЕКСТ И СУДБИНА В

243. В је најподложније испадању у неким интервокалним позицијама,

знатне је стабилности испред једних сугласника, знатне нестабилности испред

других, најчешће испада из глаголских облика, стабилније је у именицама, веће

је отпорности када је морфолошки релевантно.

582 РСПГ, 397-399; БАДИЈС, 153, 154, 156 итд., ИПДиј, 146, ПМГСЖ, 103; СМЂГ, 62,

бдди, 321-322; бнап, 102; влмд, 172, 175, 180, смицг, 31; мбцг, 298—314, ћдгб, 37-38;

ПeMСкЉ, 117; СРЛГ, 109; РСГЦЦ, 154; ИПГС, 109.

Од оближњих српских говора билабијално в често је у говору Сиринића и Призренског

Подгора, нешто је ређе у местима поред Белог Дpима. У овим говорима, посебно у подгорском, и

финално -в се често изговара као -w (негом, ћеw, према мом материјалу).

583 БАГД, 123-125; ВБПГ, 344, 351; САМПол, 300, КБИст, 62-63.

584 А. М. Селишчев (САМПол, 300) полошке облике идовец и Wторник објашњава чува

њем старине.

585 СМЂГ, 62.

586 КБИст, 50, 68-69; ПалРГ, 116, БАГД, 123.

587 РСПГ, 401-402, СМЂГ, 61, БНАП, 102 (афтобус - автобус - аутобус), ПА-МБРес,

287 (офца), ВЛМД, 181.



Говор шарпланинске жупе Гора 169

В у и нит e p в о ка л н о јп оз и ц и ј и

244. Природа вокала у гласовним групама V + в+ V утиче на судбину в.

a) a + в + и

Из групе -ави- в испада с високом доследношћу у глаголским облицима,

како је и у многим македонским и српским говорима?88:

Ће остаиме, остаила, ће го бетаим, бна стаила, напако стаила, вук ће

се напрајиш, испрајф (< исправив) Крс, му напрајла, ће стаиш Мл, ће праит, да

напрајм, остаила две, праим, напрај јужице, и го стаила Рап, му стаиле, ће

напрајиш Ле, бетај го, напрајље кућа Др, ће стајш, напрај Рад, бСтајла децам

Љу, ће се обораиме Ба, праит, ће стаит Ор, сом бораила, сме праиле, ће се

удаиш, стаихме самари, се напрашу, се испраи Бр, ће стаим, адети напрајме,

напрајле зулум Гл, ће ги стај, сме праиле, ће праиме, да стаиш, праји сапун,

ће ме бcпај, ће напрајме со леп, се успостај влас, им напрајла, гибстајље,

припрајме кућа Вр, ги остаила, стаило, ће испраиш, напраила, ће му стаи, се

забаиф со нас Ре.

Из нижих села ретки су примери с пасивнијим му: ка се избаwи Рап, не сом

стаwила Крс, се удаwи Др.

С високом доследношћу в се губи из изведених именица с групом -ави

Ногаица, ластаица, две рукаице, трепаице, палаица (< палавица) Ре, ку

кајца, рукајца, рукајце за зима, бљувајца (< бљувавица), кипкајце кипет Гл, била

палаица, трепаица, од грмаица („грмљавина“), крастаице, кукајце Бр, кра

стајце носит, кукајци Ор, рукајце, ногајце Ле, сме носиље во ваљајца („ваљао

ница сукна“) Крс.

Поред обичног убаина (< убaвина, „лепота“), у Ре је и убdwина.

У им, на -ава, затим у деминутивима и пејоративима ових именица, в

остаје:

Главиче купус, па главиче, кравиче, шо кравиште Др, откравиче Крс, лу

дому главишћу, кравишће, глави, крави Ре, кравишту дади Гл, главишту Ле.

б) o f- в + и

B је нестабилно у суседству са о.

Из множинског -ови, -в- доследно испада, пошто је релевантно морфоло

шко обележје -и:

Синој, братој Крс, лебој пекле Ле, во кошои Ба, листој панале, градоји

Ор, болби имам, пет синои Ди, синоји три Гл, волоим по мало, чешљоји, се тепа

ље со стапои Ре, синоим Кру, садои ће омијем Вр, пламнои, камнои Бр. Приме

ре в. и у т. 125, 531.

588 САМПол, 319, КБИнВ, СТТГ 1, 235 и даље, КБИст, 62-63; ВБКГ, 58; ВБДГ, 70, РСПГ,

399; СМЂГ, 62, БАДИЈС, 534-535, ПА-МБРec, 278; ВЛМД, 175—180.
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Из демонстративне заменице овија/овја, која је обично у овом облику, фа

култативно испада в оја-љуђи Ле, бја ридој Рад, оја-млеко Гл. Примере в. ут.

661, 665, 667, 670.

Топ, Љубовишта има облике: Љубоишта, Љубојшта, Љубошта. Други

лик је бележен у Љу, први у осталим местима. Исто и у Љубојштанин, Љубо

шишанин.

Из изведених именица с групом -ови- испада в. јалбина, летбина (< ле

товина, „летина“), полбина, полојна-небо Ре, на полојна-небо, ластојца (< ла

стовица) Ор, секојна (< сековина, „гранчице које се одсеку са стабла“), л'éтој

на удара Гл, краве јалбице, јалбица, Долоиштанин Бр, Долојштанке Рап, топ.:

Долбишта Бр, Брезојца, Букојна, Ђурђојца, Ђурђајица, Смрекојна Вр, Смилој

на, Вофкбица Гл, исечите во Брезојна Мл.

Из им, самовила („вила“) в не испада: имале самовиле Ор, јена самовила

Рад, побеже самбвила Гл, на Самбвила (топ., овeћи брег) ЗлПо, се напрај само

вила Ку.

У гл. каћићића ге преполбила Ди.

У прид. Лекојта-вода (топ.) Pe, Л'éкојта вода (топ., извор) Вр.

в) e + в + и

Група је потврђена само у зајчејца (< зајчевица, „зечица“) Гл, ако изведе

ница није мотивисана именицом зајче на коју је додат суфикс -ица.

245. V + 8 + e

У овој позицији в је нешто стабилније.

a) Из групе -еве- в факултативно испада у топониму Шиштеец (; Шиште

вец) Рад Др Гл Крс, во Шиштеец Ле. Топ. је потврђен и са вЉw: Шиштевец Бр

Гл Рад Ку Мл, Шиштеweи Рад Љу Мл Ор Ба Бр. Исто и у: На Цареец (топ.) Бр,

али и Цареweu.

Из придева в факултативно испада у жене крушеечке (: крушевeчке) Вр,

крушеечки-пут Др, шиштеечке њиве Рад Крс, крушеечкем бфцем Кру.

Група је стабилна у589.

Ће преверим Вр Ор Крс Др, за девера Вр, деверу Др, све деверим Рап, де

вери тројца Ре, девет Ор, деведесет године Крс.

б) Из групе -аве- в испада у глаголским облицима према формама истих

глагола с групом -ави

Стајет, ће прајет кућа Гл, ће ни напрајет Кру, да ни стајет Ре, нека на

прајет Ди, прајет, стајет, напрајет Рад Ку Љу.

У другим примерима с овом гласовном групом в остаје:

Дéјка га улавеа Мл, голбглаве ЗлПо, ће славет, главе, краве, рукаве Ре, се

навенаф Крс, коликаве, толикаве, оноликаво Бр, зела краве Рап, убаве-дејке

589 Већу стабилност виза еконстатује Б. Конески (КБИст, 63) и у ЗПМ говорима.
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Рад, дрпаве, малекаве Вр, касавец, на Равен“ (топ.) Гл, пасет на Давеница (топ.;

пашњак) ЗлПо, давеница Рад, Давеница (топ., клисура), Давениче (топ.; поток

који тече кроз клисуру Давеница) Ре.599

У материјалу је по један пример са w или с његовим испадањем и развија

њем хијатског гласа: и јен касаwey Гл, касајец Гл Кру Мл.

в) У групи -иве-: њиве, криве, сливе, искривена Гора.

г) У групи -ове- в је нестабилно и у говорима у којима је иначе стабил

но.591

У коренској морфеми група -ове- редовно се замењује групом -ује/-ује:

Чујек, чујечец, гуједо, гуједар (в. т. 1346).

Изван коренске морфеме в се чува, ретко реализује као w, још ређе испада:

Тетовец, братове, синовем бфцем, гуједарове Ба, довец, Ваитове, чујеко

ве Гл, мртовец, Тетовец Ре, трговец, довец Др Мл Рад Крс Рап Ку, Милове је

ченишта?92 Ба, Дабове рупе (топ.) Мл, Sукове корита (топ.) Крс,

мртбweya ће виђиш Рад, покроWец Вр, гра“ тетоWец Др, БлагоWец

(„Благовести“) Рад, Братowey Ку, Масларowey Гл,

Брашоец (топ.) Ку, Масларојец (топ.) Гл

У Бр је група -ове- замењена групом -ује-/-ује- и изван коренске морфеме:

Тетује (< Тетове), братује (в. т. 134a).

У Бр је у речима сакралног карактера сачувана група -oe- (< ове): Благо

Јец, мртојец, напоредни су, затим, пандивекуечна и пандивекоечна (< пандиве

ковечна).

Оно што важи за групу -ове- изван коренске морфеме, важи и за групу

-0630--

Братово, чујеково, дететово Гора (осим Бр),

готowо Гл.

246. V + 6 + a

a) У групи -ава- в је стабилно, ретко се реализује с билабијалним изгово

ром, још ређе испада.

Најстабилније је у именским речима, колебања има у глаголским облици

ма и прилозима:

Ум во глава Ре, крава Рап Рад, таван Ди, во кавал, на глава Гл, пестотин

брава, со глава, трава за стока Бр, главава, се чује јекава, во глава Ди, убава,

гологлава, палава („луда“), беше космуљава („космата“) Ре, голбглава, убава

вечера Ди, ћбрава Мл, коликава, маличкава сом била Вр, средњава Рад, поуба

ва нека биде Ле, не га-дава Крс, наваљила, му давам њему Рап, давате, прода

590 ЏАОГ, 157.

591 Чоек у СРЛГ, 109, ПА-МБРec, 277, ПемскЉ, 117; РСГЦШ, 154,

592 А. Џоговић наводи Милој јеченишта (ЏАОГ, 57).
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ва Гл, навамо Мл Крс Др Мл Рап, главава Крс, Топлава-вода (топ.) Вр, на Мо

рава (топ.; пашњак) Рап, цвеће морава Мл, на Морава (топ., ливада) ЗлПо;

сом продаwaф Др, испродаwaф све Ку, наwaљила Др, не те познаwaм Др,

не ге-даwaм, гологлаwa Mл, наwaмо Др Љу Рад Кру Крс,

наамо трна“ме Мл, па наамо-натамо Рад, наамо Ор, натамо-наамо Рап.

б) Из групе -ева- в не испада, а ретко је -еwa

Ће га задеваје Вр, не се задевај Ре, успевало тија Др, ће синоћeвала Бр,

сом ноћeвала Ба, ноћeвај во нас Ку,

шо задеwaш Бр, сви се задеwaе Мл, успеwaле Др.

в) Нема потврда са испадањем в из групе -ива

Сљива не родила, на њиве Крс, пот слива Гл, муа-нива Вр, не бдбива Ор,

сом жива Крс, од Гостивар Ре, не-била крива Кру, љивађе Рад, све љивађе Љу,

на Почивалец (топ.; место за одмор) Ба.

г) Група -ова-. — У речима у којима је в део морфолошки релевантног

форманта, сонант не испада. Уочени су и ретки примери са w:

Есма Абазова, Салова-кућа, малова Вр, dџова, шејтанова, јелова врата,

нова-дејка Гл, Ваитова, Рамизова, Раифова Др Љу Ку, недбварен Ре, бваја Мл,

во Алиманова воденица ЗлПо, Камберова стока Кру,

öшла во вукоWa-*** кућа Вр, братоWа, синоWа Крс, чујекowa Pe, Мемето

wa сваћа Др.

О групи -ова- у Бр в. т. 134a.

д) На знатну нестабилност в у групи -ува- утиче природа претходног во

кала.

Из глагола с односом основа -y(в)a : -ује в скоро доследно испада:

Измрзнуале надвoр Мл, не утепуале Крс (в. т. 783–784);

те прашувале Ор, га милуваље Мл, те виђувала Ба, дертува“ме Др, гајљу

ва Љу,

љуђи измрзнуWаље Ре, утепywaле Др, бендисywaла Крс, се радуWала Рад.

Глаголи с групом -ува- у обема основама најчешће имају w. Посведочени

су и примери с испадањем в, а у материјалу се нашло и мало потврда са групом

-ува.

Чувај мужа Ле, причувала Рап, да га чуваш дејка Гл,

чуWајте, да бчуWа Ор, нека чуWа Бр, чуWало Вр, го чywaла Рап, бна го чy

waла Љу, зачуWај Др, га чуWаш Гл, бфце ге чуWам Кру, ће чуWаје Ре;

593 У сретечком говору в је у овој позицији нестабилно, па нису необични примери са ис

падањем (ПМГСЖ, 96–97). Српски метохијски говор познаје однос ова ; owa (БДГСР, 114). У

ЗПМ говорима у овој позицији в се углавном губи (КБИст, 63). О нестабиности в у групи в. и

БДНСгов, 58.
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чуај, чуа, не се чуаје Ре, мечуаф, ће ја попљуа Крс, да чуаш Бр, мечуале

Ди, чуаф Ор, да чуа, чуа“те Љу, чуаш ли Кру, чуаш за деца Ба.

247. V + 6 + 0

У овим групама в је нешто веће стабилности.

a) У групи -аво- в најчешће опстаје, ретки су примери са и или са испада

НоСМ 6.

Убаво јабуко, јавор, убавому детету, браво Рап, убаво, космуљаво, луда

главо, краво, јавори Рап, убаво збори, дојавори Ре, најавор Кру, мужу улавому,

браво! Гл, млого убаво, беше убаво, палаво детиште Бр, убавого, најавор Др, во

Висок-завор (топ.; њиве) Крс, Палаво гумно (топ) Ба, било палаво Др, палавој

зи жени Ле;

убаwо Ор, убаwо беше Вр, иди праwо Мл, браwou Pe, убаwо збори Гл,

прóдааш браwој Кру,

влачет убао Вр, голбглао Ле, исечи прао Др, збори прао Ди.

б) У групи -ево-, осим у именици дејка, која може бити лексичка позајми

ца из ЗПМ говора594, у другим речима в остаје:

Нарево азно Гл, ће зимаје девојка (обичније дејка) Рап, мужево-дете Ре,

дете царево Рап, во злато царево Вр, Рамчево Крс, Милево Бр, на Рамчево трло

Рап,

цареwo Бр,

дејка (< девојка), дејче, дејкино Гора.

в) У групи -иво- : криво, сливо, њиво, дивојка (в. т. 1488). Гора.

г) У групи -ово- в најчешће остаје када је морфолошки релевантно:

Готово да јадеш, Тетово, ново Ре, Екремово, Митатово, Рамизово,

Милетово, Реџово Др, овомуа Алиту, овомуа Муратова Вр, че се договорет,

Ново-Село, Тетово Гл, не се договорујет, "ржаново, његово, малово Крс, ње

гово, братово Ле, во Тетово Ор, во Берово Љу, пут за Маврово Кру, братово

му, синово, Крушево Ку, Суљово Рап,

ћéрће бабомо Вр, ТетоWo Kру, ТетоWo, СаитоWo, његоWoго Рап, duowо

било Ба, во МавроWo Др, братоWo, МуратоWo Ле, МавроWo Pe,

во Тетоо Рап, братоо Гл, готоо Мл.

О понашању групе у Бр (Митатуо, негуо, готуа, бабајкуо) в. т. 134a.

д) Најнестабилније је в у групама у којима је други вокал и, најстабилније

у групама са а на другом месту, осим у групи -ова

Знатне је нестабилности в ако се нађе иза о у неким гласовним групама, у

другим позицијама иза овог вокала остаје.

594 Б. Видоески (ВБПрД, 146) дејка у македонским говорима објашњава: девојка - деојка

> деејка – дејка.
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Нестабилно в у интервокалном положају у непосредној је вези са понаша

њем овога гласа у ЗПМ говорима, пре свега дебарским.595 Нешто већа стабил

ност в у ГГ него у дебарским условљена је стабилним в у оближњим ЗПМ гово

pима — жеровничком и малореканском“, али и дијалекатским закутком и бли

зином српских говора.

В у груп а м а С + в + V и в + V

248. На почетку речи или у средини у групама С+ в+ V — вје стабилно:

Водена-плоча (топ.), тија-вода Ре, во воденица, ваљајчара Вр, вађа, виђи,

нема видело Рад, от вампира Бр, вутро Ре; се створи, стварош Гора.

В и с пр е д с у гл а с ни ка

249. На по чет к у реч и

Судбина иницијалног в (< вљ) условљена је природом потоњег сугласника.

a) Из глагола с фрикативима с. з. — почетно в испада:

Сом станала (< встaнала) Ба, стана“ме Вр, каче стане Гл, рано станује

Ор, а си станаф Ре, да станеш Ле, после станахме Бр, ће зимам (< взимам)

Рап, заш не би те зела Гл, сом зеу Бр, ће те зимам Ор, га зеа Кру, мезе Љу, ми

ге зеф Ре, им ге зимале Вр, ни зеле матере Бр, дур збвре (< взовре) вода Бр, а

ће збвре Ди, нека збвре Ба.

Ретки су примери са w wстанале Вр, wстани Ор.

б) В у фатиле испада после асимилације и контракције групе: дрéмке го

фатиле Ба, ги фати Кру, се фати Ди, го ватихме Бр, фатих кучића Гл.

в) В се чува у гл. вл'éгох: ја вл'éгох Ор, ги влезоха ЗлПо, вл'éзи Гл, влезе

ке нас Кру, влезох Бр.

Забележен је само један пример са w; wлези да виђиш Ле.

У иницијалној групи вл- в се добро чува и у глаголима влачи, влачила,

вл'éчим (в. т. 400).

г) У гл. вникнала, који је већ перфектизован суфиксом -на, удвојена је

морфолошка обележеност свршености префиксом в-. На овакав закључак упу

ћује одсуство в- испред имперфективног ницала и знатно колебање облика

вникнала — никнала:

Трава вникна Ре, вникнала Др, вникнале Ба, вљикина (в. т. 412a) Ку, ће

вникне Крс, да вникнеш Ле;

wникнала Ку,

никнала Љу, ченица не никнала Рад, ка ће никне Ку.

595 ВБИслM, 31

596 Исто, 18—19.
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д) Иницијално в-(< вb-) у речима које почињу денталима т, д, лабијалом

или алвеоларним нгуби се, у неким лексемама факултативно, у неким доследно.

Именице торник и довец потврђене су само у овом облику: довец („муж

покојничин; разведени мушкарац“), довица („жена покојникова, разведена

жена“), торник Бр, најстар дбвец, со довица, довици, довице, дбвицем Гл, довец,

старо довишће, неје торник Ре, дбвица Ди, довиште Ба, младому дофцу, тор

ник Ку, свекра дбфца Ле, во торник Др.

ђ) У прилозима вечер („увече“) и век („увек, дуго“), после испадања полу

гласника из иницијалне групе ви- новостворена група -вв- сажима се: век бегаф

Крс, век спије, век пије Др, век сом имала Ди; вечер ће донесе Бр, вечер ће ни

даде Мл (в. т. 917, 931).

е) У именици внук в- се чува, осим у Ре и Кру:

Со внуче Вр, внука држим Гл, внуку, ни внуцим ни внукам Крс, за внуке Ба,

ће ми граби внука Ди;

се тепала со инука Гл, co wнуци Љу,

нук биф, нуки ће дадеш Pe, пред нуче Кру.

250. В. и с пред су глас ника у унутра ш њост и реч и

a) Испред безвучног сугласника в се обезвучава (в. т. 3626):

Офца објагнета, бфчару, чафка, на Трафке идеме Ре, бфчар, бфчарско Гл

ЗлПо Ди Мл Рад Вр, стрижет бфце Бр, бфцем Др, сефски, сефскому Ба Др Крс

Рап.

Ретки су примери са w397.

Owчари Бр, бwце пасет Ди, бwчарам Гл.

У придевима типа Муминовски в се најчешће неутралише са ф, а потврђе

ни су и примери са ви. Чувању звучности је могла допринети морфемска и сло

говна граница између -ов и -ски:

Сејрановрского овогуа, Весељовфска Вр, за њиве Иметовћске Мл, Бајра

мовћске Др,

Баћкофске љивађе Др, Бајрамофска Мл, Тућефске бфце зé Ре, Пољакоф

ци, Гагофци Вр, Аврамофци, Батефци, Калинкофци, Помакофци, Чучулефци,

Бајмакофци, Богданофци, Веланофци, Ђурђофци, Дрдофци, Жилефци, Мазни

карофци, Царофци, Колофци, Куртофци, Ломпарофци, Лил офци, Милефци,

Миленкофци, Путефци, Рендофци, Томефци, Шишофци, Шопофци, Шутpa

кофци Бр, Бајрофци, Балабанофци, Драгашофци, Петкофци, Шехофци Др, од

Бајрамофска чешма Љу, Скедерофски“ Ре, Амета Бећирбфского Рад, скенде

рофске куће Бр, даљипофске њиве Ку. Примере в. и у т. 505.

597 У оближњем подгорском јужнометохијском говору w је чешће у овом положају (према

мом материјалу).

598 У мом материјалу није потврђен податак А. Џоговића о доследном испадању в из гла

совне групе (ЏАОГ, 162-208).
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б) Из групе -овс- в факултативно испада:

Бећироски, Куртоски, Скендероски Бр, Бећироски, Даљипоски Др, бајра

моска чешма Љу, Дриндоске љиваде (топ.) Љу, рамаданоске гуједа Ди, Курто

ски-задеф, Ибоско мáало, Јеминоско маало Ба.“

251. Још неке напомене о понашању в.

У сандхију: ће Љајкбw-мос Бр — в се реализује као w, пошто се нашло у

интонационој синтагматској целини.

Крушеwјанка (; Крушево) Крс Рап Др Мл Љу. У вишим селима из ове лек

семе в испада : Крушијанин, Крушијани (в. т. 121a).

Каwгаџија Бр.

Гр у па ви у предлог у

252. Овај предлог у ГГ употребљава се с различитим значењима: правац

кретања (Иде во кућа), боравак, мировање (Спије во слама), казује време (Била

во стреда).

Функцију старог предлога у са генитивним значењем преузео је предлог

во (в. т. 525б, 1009б). У овом значењу напоредни су во и ке.

Група вљ у предлогу потврђена је с вредностима: во, в, w. По континуан

тима во и в ГГ наслања се на оближње ЗПМ говоре.699 Континуант w, међутим,

може бити траг вредности у, али и пасивније полошко w.

Аломорфи нису условљени значењем предлошко-падежне везе с предло

ГОМ 67b,

a) вњ X во:

Во нива Бр, иде во село Ре, вл'éзи во кућа Гл, во грат ЗлПо, во Приздрен

Ре, во Врбничко-поље Вр, тамока во плајна Крс, дојдохме во село Бр, спије во

трöн Ле, во воденица Рад.

б) вњ - w

У досадашњим радовима о ГГ није уочено му & вљ у предлогу, префиксу.

Пошто је му у предлогу потврђено обиљем примера, не треба искључити разли

чите континуанте ви у појединим насељима Горе у време формирања горанског

говора, тим више што је у тетовском80 и вратничком“ говору, са којима ГГ

показује одређене сличности, вљ у предлогу дало у На ово упућује одсуство

вредности в, осим ретких потврда, па су два основна континуанта ви у предлогу

во и w, први — горњополошки, други — из оног дела Горе који је, можда, у вре

ме формирања дијалекатског типа имао ући < вњ.“

599 ЏАОГ, 56.

600 САМПол, 299; ВБПГ, 344; ВБMДиј, 94.

601 ВБЕРГ, 347.

602 Исто, 352.

603 А. Белић (БАДИЈС, 160) w y предлогу у П-T говорима изводи из у (< вњ).
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Није уочена законитост у репартицији — w је употребљено за казивање

различитих односа, пред различитим самогласницима или пред различитим су

гласницима. Број примера с овом вредношћу пред самогласницима знатно је

мањи него пред сугласницима.

И пред самогласником:

Муж ги је w dскер Мл, краве зеa w бткуп Рад, w буа сом седала Ор, идале

w Орнуша Ор, лежи w бдаја Бр, да береме круше и Орчуша, га стаја w бдаја

Вр, и му бдаја Мл.

И пред сугласником:

Сом бшла на жетва и Рамаданици, сме биле ми у Пољакофци, wрéка сме

носиле, гепбљале и полојна-пут, пиљића и сандак, бшло и плајна, све изгоре

ло му Пољаковици, па и плајна, w Рестелица, мужи ни са и Далмација, w

Бел играт, тамо w шума глобочка, wрулек, отидоа мужи w партизани, wДал

мација мужи ни биле, и ми вели и мајчина Вр, ће дојет понедевникарке и го

сти, w такво-село си, се става и разбој, ће слезeмe w Ђурђевишта, после му

Неготино, стаиф w магаре, ће идујет wсело, отерај којни и Љивађе, го прија

вила му милиција Ре, и наша-кућа, ће те затече му постеља Кру, ми умре у деве

десе године, и w РdПча, w посета, му илезло и месо тија, сви му куп, не-влегоф

wпостеља Гл, сом била у Мазникарофци, ће идетw Боговино, w Гостиварско

бнамо, донесохме и наша-кућа, тебе ће те w темељ зазидаје Бр, wјесењ ће иде,

wпролећ ће дојде Ди, w петеф, wнапрешно, w Белиграт, јена w Београт, јена

wПризрен, јена w Приштина Ор, w caхат четири, wградушке сом пљивала Ба,

а не Séбиш wснек Рад, сом бшла у шума, w постеља, wПризрен иде Др, да иде

wхалиштари, w наше-село Лe, w другујеф-ноћ, го стаила у кревет, бшло јо

ште w дуња, ња го извадила и горња, ги соберује му камара, натуариф w магаре

Рап, wрабечко тамо, иди у миљиција, w наша-кућа, w нахија цела Крс, баба

oстaнaлa w плајна, wскупиња сме бшле, ка мечка у дупка, wКукаљане је муже

на, сом бшла јопе и кућа свуа Мл.

в) Предлог в & вњ:

Имам дете в нараче, рулек ф колепка Гл, поседа в граш Вр, деца ф школо

Ор.

г) Ретко ву604 (< вљ) у предлогу у ГГ може се извести из во затварањем о

> у, али је могућ и хибридни облик двеју вредности — во и у:

Ву рода не га пушћала Кру, иди ву брата Гл (в. т. 2526, 254г, 1009ђ).

253. У унутрашњој позицији иза вокала а испред сугласника, у малом

броју примера, у је, преко w дало в.

Мавзерка Вр Ор Крс Рап Др Љу, со мавзерка Ди, мавзерка Ре Кру, афто,

афтобуска станица, афтобус Гора.

604 Мало је говора са предлозима типа ву, ув. П. Ивић (ИПИО 2, 150) кајкавски предлог ву

објашњава као побочни облик који се развио под акцентом.

За ув у предлогу у уском појасу југоисточне Македоније А. М. Селишчев (САМОчерк, 36)

каже да му је порекло нејасно.
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Особина је уочена у новијој лексици, која је највероватније унета из ју

жнометохијских говора у којима је затварање у у в обимније.605

ГЛАС Ф

254. Констатација да је у неким горанским локалним говорима употреба

фограничена на неколико туђих лексема“.06 није потврђена у мом материјалу,

пошто се ф у ГГ добро чува...607

Карта 13

{'JIас Ф

О Фје стабилно, ретки супституенти са В,

факултативно само у личним именима

Ф Ф се често супституише са в

ОParl

Др

98
*}, ОРадг Х Х О “ о“

*жур Омл

* * Ова

\9. Кру Ово

2. {-} Озлпо

605 РСПГ, 500, 506; СМЂГ, 60-61 (ca w/6/ф < -у у 3л. мн. презента). А. Белић (БАДИЈС,

156—157) бележи у П-T говорима, најчешће у глаголским облицима и < y Н. Богдановић (БНАП,

102) наводи из алексиначког Поморавља аутобус/автобус/афтобус. -

606 ВБГГ, 49.

607 Ф се добро чува у говору исламизованог словенског становништва или у говору Слове

на-хришћана који су били у интензивнијем контакту са турским језиком (ИПИО 2, 85-86, РСПГ,

400-402).

На стабилан статус ф у јужнометохијским и ЗПМ говорима могли су утицати албански го

вори у непосредном суседству. Уп. са РСПГ, 392.
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Широка присутност ф у ГГ очекивана је, пошто оближњи македонски608

и оближњи српски — шарски и јужнометохијски — говори“ добро чувају овај

фрикатив.

Супституције са в и пнису обимне.619

255. Однос дистрибуције фонема ф и х у појединим говорним типовима

ГГ не показује корелативност.

У Бр се х најбоље чува, ф најчешће прелази у в,

У Ре и Крух је испало из фонолошког система, ф је стабилно,

У Гл је остварена корелативност — добро се чувају оба фрикатива,

У долоиштанском говорном типу х чешће испада, а ф се добро чува.

a) Ф. на почетку реч и:

Фарије ти дојдоа, фамиљија, фукара, фесои скинале Ре, дај ми фртаљ,

фишеци, нема фајда, фенер, со фес, фукаре сме биле, фурунџија, фурнаџија,

пун филџан, филија, вовнена фанула Гл, голем фукара, фукаралак, викните

Фатима, Феима, фукните-го, фурунџије, пушке фрљаје Вр, фенер, фесош, за

феређа, на факултет Кру, фамилија нејзина Ба, се фукни, фесој, шо фајда Ди,

фртаљ масло, со фамиљија, фукарам, два фишека, фес, ни два фенера, со фи

јакери, францусhи, фино ни беше Бр, пушка фрљи, два фишека Рап, Фатимино,

фукаралак гољем Крс, фишеци, фесо Рад, фрљиље на нас, фењер, фајда гбље

ма Ку, во фабрика, немам фереџа Г, не-му-турај фитме Др.

Већи број антропонима има ф на почетку речи:

Фадиљ, Фадиља, Факрета, Фарија, Фатмира, Февзија, Фељанија Ди Ба

Ре Кру Др Мл, Фатима, Фатка, Фердана, Ферида Рад Ле Љу Вр Ди Ку, Фе

танка Кру, Фиђидија Др, Фифа Вр Др Ор Рап, Фурка Ре; надимци: Фићо, Фи

фи, Фолко, Форко, Фугара, Франц, Фурна, Фућко Бр Рап Крс Вр.

Мало је топонима са ф

Фудиница Кру, ћеде са Феризује брнице Бр, Феимове плоче Ле, Фазлијина

рупа, Фазлијино дере Ор, от Фератоф кајнак, Фурна Ре, при Фејзова-чешма

Гл, Фиљибине кућарице Рап.

б) Ф. у сред и ни реч и:

Прајла ћуфте, на софра, Афету, речи Афетки, Рифат Крс, за Рифата,

стаиље софра, ливада Анифина, некуа Анифа, стар муфтија Вр, гољемá-co

фра, тељефон, официри, со два куфера Ре, кафтани, аферим Ба, два лафа, не

се зафркавај, се стрефила тујека, кафdaна, сине Јусуфе, магнетофон, бнеси

Афету Бр, готви софра, аферим, два Џафера, во кафее (< тур. kafes), Анифа

Гл, Јусуфу, Афету, Афетки Рап, кафтан, куфер, софре Рад, Анифи, двајца Џа

608 ФО — (Лазарополе), 631, (Вруток), 639, (Теарце), 647, BБИслM, 5—44 (у примерима).

609 РСПГ, 400-402, ФО — (Ораховац), 580, подримски и подгорски говор (према мом ма

теријалу), ПМГСК, 249–347. У сиринићком говору (МлРСГ, 23) ф је потврђено углавном у нови

јој лексици, у старијем слоју знатна је супституција ф са в.

610 В. о супституцијама у ИПДиј, 102, ПАСДиј, 45; ВБСМГ 1, 18, БНГИ, 13.
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ферофци Ку, два лафа, пиље во кафес, аферим Др, муфтијам, на софра Ба, му

сафири, во Софија Др, на тефтер, официри Крс, повикај Љатифа Мл, чифчије

Гл, до Музаферује брнице (топ) Бр.

в) Ф. на крај у реч и:

Ариф дóшоф Гл, Раиф ЗлПо, а Јусуф како је Вр, чаршаф (< тур. carsaf)

Бр, Ариф, Раиф, Јусуф Др, Раиф Ку, Љатиф, млого ћеф Ку, изеди кадаиф Рап.

256. Ф (< в)

a) На крај у реч и в се обезвучава у ф:

Такоф, вакоф, братоф Гора, нашоф, донеф Гора (осим Бр), доф, Орлоф

камен“, Радоф камен (топ.) Кру, Мргоф камењ (топ.) Ку, Крстоф доф,

Црешнин дбф Кру (в. т. 250a, 362).

б) У сугласничкој групи са безвучним опструентом иза, в прелази у ф.

Офца, бфчар, чафка (в. т. 250a, 362а).

в) Секундарно ф (< в) устаљено је аналошки у унутрашњој позицији (в. т.

367-368).

Кљука петефец (; петеф & петев & петел) Рап, петефец кука Вр, пете

фи Крс, нарафлија Др, дифои (< тур. dev).

У Бр је диф — дивои.

СУПСТИТУЕНТИ Ф

257. a) Ф – В.

У делу примера, углавном у Бр, ф је дало в, најчешће у антропонимима и

речима мотивисаним њима:

Ватима, сестри Вајрији, вајда, венер, верман дојде, виљиан, го врљи, ћеде

је Ветија (< тур. Fethiye), Bajришне шо биле, муш Bajријин, Анивине са, Џавер,

Иавер-Џафчеwa бука (топ.), Вата, даиџо-Вуату, Мустава, учитељу Мустави,

совра (< тур. sofra), напре совре, Аривује дете, Раивује (али Раиф, Ариф), Анива,

Атива, Ативине деца, Ативинам децам, Муставица, Мустава, Верит, Верида,

Верка (хип. од Верида), Савија (< тур. Safiye), чаршави (: чаршаф), Даљивује

детенце Бр,

тетка-Вајpија Вр, избарџаф вес Ба, не-врљај тија Ле.

Интересантни су примери сав & ф на крају речи с обзиром на обезвучава

ње в (- ф) у овој позицији и с обзиром да су забележени у местима у којима је

ф стабилно:

Се жениф Јусув Ашимофски Вр, а Раивна сокак Др, Арив рекоф Ле.

У свим местима је каве (< тур. kahve): испихме јено каве Бр, десет кавића

Ди, појено каве Мл, не-пијем каве Ку, послатко каве Рад, попи каве Ле, скупо

каве Рап.



Говор шарпланинске жупе Гора 181

б) Ф - П.

У малом броју речи ф је замењено са п:

Прлен (< тур. firlatmak) је негде, не се-прљај (, фрљај) Ор, трава да прљи

ме Рап, се прљила сама Ре, прли го Гл, било прљено Др, от прољећ запркна (<

зафркна) Ба, прћиле („фрчали“) со нос Рап, сме сенаље на сопра (: софра) Рап,

тури на сопра Крс.

Прћиле се може објаснити и узвиком прpр.

А ФРИКАТЕ

258. Систем африката у ГГ симетричан је и трочлан:

ц ћ ч

s ђ и

Све африкате могу бити у иницијалној и медијалној позицији, на апсолут

ном крају речи само безвучне (в. т. 360-361).

259. У неким од досадашњих радова о ГГ африкате ћ, ђ бележе се као ме

диопалатали к, 2.611 М. Павловић612 наводи да се код неких представника сре

течког говора — досељеника из Горе, уочава ћ“. Овај податак садашње стање

ГГ не потврђује. Део говорника ћ, ђартикулише са нешто смањеном фрикаци

јом, али то су, без сумње, палатодентални гласови. У опису фонолошког систе

ма села Мликеба наводе се африкате ћ, ђ,

За артикулацију к, 3 у ЗПМ говорима Б. Конески“ каже да су то гласови

блиски српским африкатама. Т. Стаматоски“ наводи да у тетовском говору то

нису палатализовани к, г, већ гласови у чијој се артикулацији јасно чује фрика

тивни елемент, који није толико изразит као у српском језику.

260. Медиопалатали албанског језика д (к), gj (2) у албанским говорима

око горанског прешли су у палаталне африкате ћ, ђ,616. Овај прелаз медиопала

тала у ћ, ђ у северним албанским говорима у непосредној је вези са српским

стањем, пошто је то територија на којој је остварен историјски контакт Срба и

Албанаца.617 У јужнијим албанским говорима, где није било оваквог контакта,

медиопалатални к, 2 остају неизмењени.

У западној Македонији, у македонским и албанским говорима, посведо

чене су африкате ћ, ђ, па је тако створена једна компактна територија српских,

611 САМПол, 408; ВБГГ, 48; ВБУЈ, у навођењу материјала, ВБМКонт, 13,14; ВБИслM,

9 — 17.

612 ПМГСК, 23, 33.

613 ВБМл, 128. Р. Младеновић бележи ћ, ђ (МлРГГ, 95, МлРГорг, 121; МлРПepГ,

254-255).

614 КБИст, 70.

615 СТТГ 1, 233.

616 ДААл, 93, 140, 160, 171, 178, 187, 190, 192, ЂЈДиј, 54; СтвĆа, 54.

617 ствса, 54.
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северозападних македонских и северноалбанских говора, територија која је од

јужних албанских и осталих македонских говора одвојена овом цртом. „Север

ногегијски говори би овде сведочили о једној фонетској црти језика ишчезлих

северноалбанских Словена, које геолингвистички повезује Црну Гору и северо

западну Македонију и баца ново светло на стару Белићеву претпоставку о ста

роштокавској основи поменутих македонских говора.“ ГГ је африкатама ћ, ђ,

заправо, део ове шире територије.

261. Изговор африката ћ — ч, ђ — и у ГГ флотантан је.61° Фонетска приро

да може да одступа од стандардне норме „што је последица међујезичких про

жимања на Балканском полуострву.“29. За дијалекатско одређење ГГ значајно

је да су африкате ћ, ђ сачувале свој фонолошки статус, да је у њиховој артику

лацији, у већој или мањој мери, фрикативна компонента увек присутна, да кон

тинуанти старих група “tj, “kt”, “aj, нису медиопалатали к, г, већ типичне афри

кате, или ћ“ (т), ђа (д), што може бити чување старине.621

Основна вредност меких африката ГГ разликује се од стандардних срп

ских африката по нешто смањеној фрикативној компоненти. Овакви су ћ“ и ђа

у Гори, осим у Гл, Вр, Ор. У овим селима су ћ и ђ са изразитијом фрикацијом, а

у ч и и фрикативна компнента је слабија него у осталим местима. Евентуални

језички и етнички ексклузивитет наведених села није уочен, па за сада нема об

јашњења овој појави. Глобочком стању донекле је слично оно у Ба, Ди, мада су

у овим селима вредностић“, ђа, ч, и присутније него у Гл, Вр и Ор.

262. И изговор африката ч, и флотантан је — артикулацијске вредности кре

ћу се од ч, и нормалног образовања“ до ч, и, африката с појачаном фрикаци

јом. Највише примера је са ч“, „“. Овакви алофони присутни су у свим местима.

Појава ч“, и може бити подстакнута утицајем турског језика, који је могао

да потпомогне уопштавање палаталније артикулационе компоненте гласова,

како се објашњава слична појава у централној Босни.623

263. Уочена је корелативност у померању фонетске природе парова афри

ката: ћи — ч, ђ0 — џ“, ћ — ч, ђ — џ; т” — ћ, д" — ђ.

Овакав однос говори о чувању фонолошке опозиције, а флотантност у из

говору траг је различитих утицаја у процесу формирања дијалекатског типа. У

флотантности изговора — иста фонема јавља се у алофонским вредностима које

у другим местима, па и у других говорника, представља другу фонему — ч: ч“:

ћ — може се наћи подстицај за свођење парова африката на појединачну једи

ницу.

618 СТВСА, 55.

619 Уп. са оваквим изговором у П-T говорима: БАДИЈС, 166; ИПИО 2,77.

620 ПАСДиј, 44.

621 Л. Вујовић (ВЛМД, 195) свако т”, дº у мрковићком говору објашњава чувањем старине.

622 СМССрп 1, 84.

623 ПАИкшћ, 217.
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264. По тврде:

a) Ч: Орчуша, да ге чешем, сестра Заделичина, бтец Алиничин, минтанче,

ће рече, шума глобочка, мајчина, ће га завлачиш, маличкава, дечица Вр, сечко,

Глобочанин, Глобочанка, четири вечери, вучица, вуче, чујека, чујекатога, че

шма, се чешам, учиниф, чекаме Гл, дечицава, дејчечка работа, мучење, се мучи,

четиринице, јуниче, куче, кучету Ба, речои, се обљечене, да се помочам, чар

шаф, кучету, магарче, кравиче, довичино, Наимичина Ор, ако се чукнет, Мљи

чанин, Диканчанин Ку, Диканчанка, диканечки, бфчар, бфчарам, печалба Ди,

Мљичанин, да вечераје Мл, приганичарке („жене које пеку приганице“) Ре.

б) Џ: Неџатиница дошла, туцар, маџир (< тур. тиhacir), Џафер, Хатиџа

сом сâкаф, ке хоџа, до пенџери Гл, dџилак, аџилаци, амиџа ми беше, мерџан,

Шафера, џамадан, саиаде Ор, Џуља, Џемаиљ, тупанџијем, џемајет, во џамије,

џам, кавгаџија Ба, ти је барџава („прљава“), синџири, аџамија, џеп, џебои, аџи

инцам, има џандари, јесирџија Вр, Џафер, Џемиља, бељација Мл, Хоџа, аџија,

Хаџилак Ди.

в) Ч“: Мличка, Глобочица, јечи, башча, сечем, скутача Др, чешма,

чешме,јечи мухаребе, да учиним, во чешма, јене орличића Рап, кучића, кучка,

бачилари, ће ми учиниш Рад, сом га скопичила, се помочам, четири Ба,

домчића, дотрчала, ће се учиниш вук, ће се учиниш мечка, се чешљала,

почеле јбпе да сечет, чвера Крс, четириесет, скутаче, на бачија, јечме

нб-брашно, ка играчка, Водена-плоча (топ.), ајде бабачко Ре, влачарица, ће

влачеш, чешарке друге ће чешет, чаршаф Вр, ће сечеш коломбоћ, некој чујек,

чури бгењ, би се чудила, ја“Чија Љу, ручек, му се чини, језерчика, во Черепино

(топ.), мешче ме бол и Бр, две дечица, ка играчка, нивиче, се чудила Ди.

г) Џ”: Два сицима, џаба, во пун џеп Рад, сиџ им, ће ти искршет пенџер, на

шему бџи, Неџип Кру, амиџа, Џемаиљ, филоџан, Хаџија Др, со и ар, море

Џафер, чирације ишље Ку, сиuим, два сиима, виљи ан, Атиџа, меанџија,

diМиџам сме пратиле Бр, пот пенџер, саџадина, ниве џамиске, хоџа биф Вр,

лови ијете, пенџери Крс, све џамије, џемает, џамадан, скуп је иам, со

синџир Мл, џумбиш, тупанџија тупа, бостанџије Ле, пенџери, фурунџија,

џамадан раскопча Рап, амиџа Гл.

д) Ћиб25. Бећинар, ноћи, ноћиа дошље, маћиија, ћиéркава Крс, ћиле помаa

је бећиарам, за Божећи, во ноћиви је мећивница, средноћи, повноћи, свећине

(„цвеће“), мећајава Ре, по воћака, јено ћиéбе, ћиеркино-дете, цвећиe, кућиа Рап,

кућиа, свећие, на врећиa, била врућинина, домаћиин, сваћ"а ми дошла, гаћиe,

мећаава, плећии, во маћиије сом била, мећивеница, прет поуноћи, плаћивам,

враћиваје Бр, донеси мећ“еница, неје врућ“ина, пред Божећи, ноћи"ева Мл,

праћаја децам, свећине, свећиник, ћ“е, нејђине Ор, врућина му било, пред-Бо

жећи, ћиперкем Ку, браћиам, станала ноћна, не-ти-враћам Љу, одеећини, носе

624 Алофони ч, и биће бележени само у овом одељку. У осталом делу рада биће бележене

фонеме ч, џ.

625 Осим у овом одељку, у осталом делу рада биће бележене фонеме ћ, ђ,
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ећини, повноћи, појено ћFéбе Гл, домаћиину и сваћати, ноћита, ћалеркино ЗлПо,

имаме мећ“еница, мућакаво јајце, во ноћ"ви, со свећина, турам во свећиник Ба.

ђ) Део лексема, углавном именице, има ћ и ђ према ш и ду околним маке

донским и метохијским говорима (в. т. 334-338).

Само је у Бр комаћ — комаћи, према комат — комати у осталим местима.

e) Ђ9: Веђда, удара веђ9а, међ9а во нива, међу них, ми досађ9а, гађаам,

чађеa Бр, туђ9а, коловођ9а, га виђујем, пређоа Гл, вађ9а вода, вођда, виђеa,

рађ9а, се праи грађ9анин, пређ9e Рап, веђеu, веђ9а, чељеђди, пађоа Љу, копем во

Ограђе, по ливађе, до међуа Мл, досађ9а, гађ9а, љуђ9им зборим, виђ9и, виђ9y

јеш Ба, туђеa-кућа, међу мужа и међу жена Ор, међу браћа, коловођ9ем, по

љивађе Крс, нарађ9ала шез-деца, ни помериф међ9а, веђ9а нека го удри,

виђаиш ли Др.

НЕУТРАЛИЗАЦИЈА ПАРОВА АФРИКАТА

265. Троредни систем африката опстао је у шарским говорима“ захваљу

јући македонском залеђу, пошто у ЗПМ говорима опозиција К (ћ) — ч, г. (h) — и

Карта 14

Парови африката: ћ-ч, ђ-џ

О Стабилан однос

Ф. Знатније свођење парова на ч, и

Стабилан однос; ретке потврде с

неутрализацијом ка ч, и 7 ћ, ђ

Оран

Др

— Окрс О ду
fld ОРад

а Х ()

** Ха, о од
}3** di р Омл

'...“. { “Y . .

od f \е }} Фва

*? IJI С)

Nе, HC ко Бр

4. Х i - Озне

боре

626 ПМГСж, 249–347, МлРСГ, 30.
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није истрвена. У јужнометохијским српским говоримаб27 и многим северноал

банским“ трочлани систем своди се на двочлани, па је тако створена једна

компактна српско-албанска територија са двочланим системом африката.“29

266. Као последица флотантног изговора и малог функционалног набоја

фонема ч — ћ, ђ — и, и у ГГ почиње свођење парова африката према предњим

(ћ, ђ) или задњим (ч, џ) члановима.

У досадашњим објашњењима свођења парова африката занемарује се

слаб функционални набој“39 — често нема ни минималних парова у којима би

ове фонеме обележавале разлику у значењу — а инсистира се на страном утица

ју. Да није било услова, пре свега слабог функционалног набоја ових фонема,

ни подстицај других фонолошких система не би био могућ, а страни утицај је

само могао да убрза фонолошку неутрализацију.631 Уочава се, затим, да је сво

ђење парова африката у ГГ новијег датума и да се везује углавном за млађе го

ворнике.

Свођење парова африката на појединачне јединице тежња је да се упро

сти систем, да се троредни сведе на дворедни са једним редом африката чије је

поље артикулације знатно напред (ц — s) и другог — чије је поље артикулације

више уназад — (ћ/ч/ч“- hЛи/и”).632

267. Поремећај у паровима предњонепчаних африката је започет. Свође

ња нема у Бр, а систем је највише нападнут у Ре, Гл, Ор. Стабилан однос у упо

треби африката у Бр може се објаснити наслањањем на стање у Тетовском гово

pу.633

Некада је тешко, због флотантности у изговору африката ћ — ч, ђ, — и,

тачно одредити да ли је употребљен алофон или фонема. Наводе се, стога, само

они примери где дилема није било.

a) Ч» ћ:

Знајет дејђићава, кућића Мл, дејђића, Баћка634, дејђићам Ба, петљићи

ћа, кори“ћића, две бра“ћића друге, дејђе Рап, ми се ћини, имам ћетири деј

627 РСПГ, 407-411; ФО — (Ораховац), 580, 584; подримски и подгорски говор (према мом

материјалу), ИПИО 2, 83.

628 ДААл, 140—141, 160, 171 итд.

629 МлРПepГ, 254.

630 В. о овоме у: МлРПepГ, 254-255.

631 Турски језик познаје гласове сличне словенским ч, и, али не и ћ, ђ, В. ПАСДиј, 18-19;

БдГСр, 107–108; ИПДиј, 139, ИПСрН, 78–79; BJРеф, 9. Р. Симић (СРМП, 43-44) оспорава утицај

турског језика. У призренском турском говору има африката ч, и, али не и пара ћ, ђ (СЛПТг,

54—58), африкате се у турском призренском говору артикулишу са смањеном фрикацијом (према

мом материјалу).

Померање ћ ка ч и ђ ка и може бити утицај албанског језика који је медиопалатале к, г”

африкатизовао изједначивши их са ч, и. О овоме в.: ПИИСxј, 136; БДГСр, 107–108, ИПДиј, 139;

смђг, 70-74; бдди, 239-241; влмд, 208.

632 ИПИО 2, 83.

633 СТТГ 1, 223.

634 Топ. је мотивисан именицом бач, бачило. Пошто је прекинута семантичка веза са мо

тивном речи, ч је дало ћ. Иначе је: бачило, бачилар.
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ћића и ћетири деца, шо да-ћиним Љу, крпће, дејђе Кру, гурабићића, дејђи

ћам, јељећића (јељече), дејђића играље, на већера, седум навећер, тиквићи

ћа, ћекаме старé-жене Крс, ри“ће, каћићићата, диканећке Ди, алишћа мла

нестећке, со гунће, тенећина, већера, пустинћића пусте, ка козиће, ћетири

есет и трећа, по Водена-плоћа, јунће, ћујек, наћисто, запећене бПенке, ка

петљиће, воденићара, ћетиринице, до ћардаће, да га сећем, најћиста, и мије

дејђића трћиме, ће већерујеме Ре, во кућићево, пћеница Ле, дејђића, кућића

Рад, дејђићам не се дава Ор, вамо већера, ви ћиниме Гл, мајћице, ћерће бабо

wо, дејђића ге дадоме, се мућиф, рошћића пуштиф, ће искоћим, да го

блећим Вр.

Свођење на предње африкате углавном је у позицији ч, и + и, е. Највише

је потврда из мн. им. ср. на -че (дејђића, братићића). Ћу наредном слогу могло

је припомоћи преласку ч у ћ.

б) Ћ — чуч”;

Прчје („пруће“), Чазим, куча а има, зеч (: зећ, „Зет“), дејчичата, че ви ва

ти, кучича, повечака, че проје, нбчева, ја сом нејчела, јопе брача туј че бстанет

Гл, качник635 Bр,

дејчича три Ба, домачин че бидеш, че зборет, челеч” (: челећ & челеђ),

че пијем, че ги умре, брача два Ор, кучиче („кућица“), коломбоч”, колом

бочец Ле, скупоча голема, во куча којче става, во пет брача, ишчo Pе, и

дејчича Рап, ке-че-идеш Др.

в) Џ - lj:

Зићир-амиђа, ђинои имаље, Ћамиљ амиђа, и ке вратиће Усен-амиђиско,

сиђим, филођан, мерђан, брé Ђафер, пот пенђер, бујак („јамица у земљи за сађе

ње кромпира“), на ђамија Ре, амиђи вељи, јен дућанђија, тупанђим појен пé

шкир, јен ђин Крс, Ређеп, се викаф Ређеп Вр, вођепћића Рап.

ЦГ је стабилније од ч.

г) Ђ. » и/и”.

Меџу мужа и меџу жена, во туџа-Куча, каче виџиш, граџанин, се нараџаa

Гл, не дохоџа, наше-луџи, от краџа Ор, не ми досацај Мл,

шо не нараџа Ле, веu'a, pdu ала деца, и ја сом нараџала, на меџа Ре.

Иако је највећи део примера забележен од млађих Горана, чињеница да

малобројних потврда има и у говору старијих упућује на то да је свођење паро

ва африката започето у претходним генерацијама, а да је у говору млађих узна

предовало.

635 У им. је изгубљена семантичка веза са мотивном речи (“kot-), а можда је облик стигао

као лексичка позајмица.
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АФРИКАТА 3

268. S у ГГ није континуитет прасловенске африкате.636

Пошто се јавља у оним словенским говорима и језицима“37 у којима и

други фрикативни сугласници прелазе у африкате (в. т. 433-438), прелаз зу S у

раду се сматра африкатизацијом.

269. Гр у пе у кој и м а з, цx s

S је потврђено на почетку и средини речи.

a) У к о н та к ту с а с о н а н то м:

Нéjsиној, мојšи, неговојšи (в. т. 650б, 675), seesда (и швезда), бенsиљ, Амso,

РемŠо Вр, нејšи, некојšи, војšи Ку, Ремšo, sЕбно Ор, Sвезда, šвонило, Амso,

Амsофци, нинојšи Др, нејзи ги рекла, њенојšи, његовојšи, сваковојšи Рап,

Sвезда, šвбно, Ремšијина мати, мојšи, нинојšи Ба, бенsиљ, во конsолат Љу,

sвезде, купи бенsиљ, sвоно на црква Крс, пензија немам, Ремзија, њбјзи Мл,

врsујене, sвоно Ле, постаројŠи, младојšи Гл, со јен врsayљ („чвор“), séнsa

(„цупка“), на sвезде Вр, нејšине-деца Др, Амsо, Амšиница, повикај Sвездија Ор,

некуа Sвездија Љу, Šвездићи Крс, во Амsофци, Амsa (презиме) Љу, Амsова ба

шча, Амšине ниве Ди, Тенsиља Ре, Наsљија Бр Ре Кру Ди.

У Бр није потврђено saезда“, већ ивезда: цвезде на небо, нема цвезде,

Џвезде неса љуђи па да се збори џвездам.

б) 3 + V + c о н а н т/п л о зив:

Séбала, млбsина, sангара (ономатопеја за звук прапораца) Ре, млбsина

зборет, моšук немам, seoем Ба, оšебнала, моšук Рап, séбиш, млбsинам рекнале,

séбаф Вр, sum“, suдои, а ми поšебнало Бр, мозук, млбsина, ми séбе Гл, Syрап,

ке Syљфикара Рап, Sejнепи не-рече, Šулфикар“, Sулфикарица била Вр, Sена

(хип, од Зејна), Stipa (хип. од Supoфка) Ди, Sуки (хип. од Зеадин) Вр, Syљбија

(женско лично име), Syљбеар (мушко лично име). Мл, Syљбо (хип. од Sуљбеap)

Рап, Syрифине деца, Syрифинојšи сестри Др, Sулбер Кру, Sукове корита (топ.)

Крс, Sуликарица“ (топ.; њива) Мл.

636 ИПИО 2, 79. Б. Конески (КБИст, 67-68) s у македонском језику објашњава арумун

ским утицајем. А. Белић (БАДИЈС, 145, 203—205) s у П-T говорима тумачи чувањем старијег ста

ња, али и резултатом иновација. Л. Вујовић (ВЛМД, 202-204) сматра да је s у мрковићки говор

ушло из италијанског и албанског језика. А. М. Селишчев (САМОчерк, 158) најближи је Белиће

вом објашњењу: S у македонским, бугарским и југоисточним српским говорима или је чување

прасловенког s или је супституент за з.

637 САМОчерк, 158; САМПол, 333, КБИст, 66-68, КБГр, 111-112; МТОГ, 192, БАДИЈС,

200-206,217, РСПГ, 406-407, ФО — (Ораховац) 581–584, (Кална) 590–593, (Вруток) 639–645,

(Теарце) 647-654, итд., БДДИ, 245, СРЛГ, 119; JДТГ, 64; EГРеч 1, 213–216; ПА-МБРec, 271-272,

ПАСДиј, 44; ЋЉГЛ, 46; ЂДГБ, 47; БНГИ, 13; БНАП, 104; ВЛМД, 202-204.

638 ВБГГ, 49.

639 Изван Бр нису бележени примери с африкатизацијом у овој именици.

640 Види и примере антропонима са s y ЏАОГ, стр. 239-240.

641 ЏАОГ, 132.
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в) S у антропонимима Наse, Hasa (хип. од Назмија/Наsмија) настало је

африкатизацијом у интервокалном положају или, што је вероватније, према

Наsмија.

У хип. Ose (, Осман) Бр Ре Кру Ба пре африкатизације с је у интервокал

ном положају озвучавањем прешло у з.

У интервокалном положају, са назалом иза другог вокала, з» s у топ. Ба

љusина млака (топ.; барљив предео, њиве и шума) Љу.

Потврђено је мозок/мозукумбsук, али само восок/восук.

Већина наведених лексема јавља се и са з: Звезда, његовојзи, звоно, зебе,

млозина, пензија, врзујење Мрс Рап Мл Др Ба Ди Гл Бр, старојзи, твојзи Др Ор

Рап Рад, Зуљбеар, Зурифа, Зуки, Зирофка итд. -

г) V + ц + V

У делу именица м.p. које у Нмн. имају -ици, ц се факултативно озвучава у 8:

Бенебреšи642 (: бенебрек) Гл, бенeвреšи Крс Рап, терљиви Ба, бубрesu ме

бóлет Вр, нема бубрesu Др, бубрesu Рад. У топ, Котле"sи (ливаде и вртови по

ред реке у селу; потеси као котлови)“ Љу.

Обичније је: бенебреци Рад Др Вр Ку, теpљици Ре Кру Бр Ба Др Ку, бу

бреци Мл Рад Др Ба Ди Рап.

Поред чешћег неколицина, бележено је и неколиsина Крс Др Ор Вр Рап

Бр Ди Ре, некољusина наше Мл, некољusинам мужам Ку.

ГЛАС Њ

270. Шарски говори са српске стране — сретечки“, сиринићки.645 и, у јед

ном делу ГГ — разликују се од највећег дела западномакедонских“ и српских

метохијских“ говора по чувању палаталне природе њ различитог порекла.

Процес депалатализације њ различито је захватио поједине делове Горе

(в. к. 15).

642 Облици множине са s чести су у дебарским говорима (ВБДГ, 69, ВБИслM, 30).

643 ЏАОГ, 21.

644 ПМГСж, 113, в. и текстове на стр. 249-294.

645 МлРСГ, 29.

646 УЗПМ говорима н” није потпуно неутралисано због утицаја северних македонских гово

ра, али је дефонологизација њ у н остварена у многим примерима (КБИст, 59). Уп. и однос коњ —

нива у тетовском говору (СTTГ 1,238), затим не њ у Пологу (САМПол, 291); уп. и са БАГД.

114-115; ВБПГ, 344, 348, 353. У ЗПМ говорима њ се добро чува у дримколско-голобрдском (ВБДГ,

89) и вратничком говору (ВБПГ, 348); уп. и са ФО — (Лазарополе), 633, (Вруток), 641, 643.

647 У српским метохијским говорима дошло је до делимичне депалатализације њХ н”. Ово

је захватило призренски градски говор (РСПГ, 415-419) и околне говоре Подриме и Призренског

Подгора (према мом материјалу). У призренском градском говору уочена је и фонолошка неутра

лизација са н; негоф (РСПГ, 415-416). Појава се констатује и за зону Пећ — Ђаковица (ИПИО 2,

103; ИПДиј, 117; СМИсM, 62, СМЂГ, 66-67, БДГСр, 110—111).
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271. Делимично губљење палаталности и дефонологизација њ у словен

ским говорима уз територију албанског језика, или на територији на којој су

они измешани, упућује на утицај овог језика на словенске.“ Подстицај је мо

гао доћи и из турског језика, како у босанско-херцеговачким говорима“, тако

и у западномакедонско-метохијској зони, пошто систем турског језика нема

фонолошки пар чије је маркирано обележје палаталност — непалаталност.639

Карта 15

Глас Њ

Основни алофон н"; нема њ, знатан број потврда

са фонолошком неутрализацијом са н

Ф. Палатално њ, присутно н“, нема фонолошке

неутрализације

(1) Палатално њ: необично н, нема фонолошке

неутрализације

Ф. Основни алофон н“ ретко њ: присутна

фонолошка неутрализација са н

О Pati

Др

Ф љу

Q ФРад

г * * Фле

зе (Dмл

vО. Кру ОБр

2. Озлпо

ОРе

272. Судбина њ у ГГ, па и северније од Горе, не може се посматрати из

ван судбине овога гласа у већини македонских говора.“ Територијални распо

ред присутности алофона њ (њ — н”) или његовог неутралисања сугерише прав

це утицаја — у највишим горанским селима, која су територијално најближа

ЗПМ говорима, основна вредност је н“, а није непозната ни дефонологизација, у

најнижим селима чува се предњонепчани глас њ, н“ је ретко, није потврђена фо

нолошка неутрализација са н.

648 ПИИСxј, 136.

649 ММамост, 56; ВЈМост, 93; ИПИО 2, 103; РСПГ, 419.

650 СЛПТг, 54-62.

651 РСПГ, 419, в. овде наведену литературу.
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Нигде у Гори фонема њ није доследно изједначена са н. Примери са н“ њ

бележени су претежно од млађих Горана (в. т. 1119), и то најчешће у местима у

којима је н” основни алофон. У говору старијих Горана необично је н - њ.

Материјал којим располажем не потврђује податакб52 да се у неким горан

ским селима њ уопште не јавља. Исти аутор у опису фонолошког система го

ранског села Млике“ наводи да је у говору Мличана редовно нива, него. У

овом месту, како говори мој материјал, основна вредност је њ, н“ је ретко, а ни

је потврђено н од њ. У опису исељеничког говора Урвича и Јеловјана Б. Видое

ски“ констатује да њ у овом говору има знатно ширу употребу него у поло

шким говорима. У говору нижих горанских села њ се чува у оном обиму у коме

се овај глас чува у Урвичу и Јеловјану. Иако Дебар није у непосредном сусед

ству са овим делом Горе, стабилност њу говору овога краја“, са којим су Го

рани могли имати контакте, могла је утицати на судбину њ.

Стабилност њу уpвичко-јеловјанском говору сведочи да је депалатализа

ција њ у ГГ новија појава, не старија од ХIХ века, пошто је становништво ових

полошких села из оног дела Горе (в. т. 20) у коме данас доминира алофон н”, а

Има И ПОТВрда са н.

273. Без обзира на порекло, њ се понаша исто, што упућује на то да депа

латализације није било пре новог јотовања.

По стабилности иницијалног њ пред предњим вокалима, ГГ се удаљава од

гостиварског горњополошког говора536, а приближава доњополошком врат

ничком.657 Чување њ је особина која карактерише шарпланинско или полошко

изоглосно огњиште.638

У ГГ њ је различитог порекла — резултат различитих јотовања, асимила

ција у гласовним групама н + и, е (њекња, жењила) или је аналошко (камењ,

рамења).

У делу лексема њ је неутралисано двофонемском секвенцом јн (којн) (в. т.

357).

По тврде:

а) НБ:

Ке ња, се жњело, бвдешњи, не-им-даље њим, прикажње, њиве, њејзина

Љу, пандивéкошње, прикажња, сом жњела, ланешња, скупиња, вогодишње,

коњи, довња-њива, ња, пред њего, бешњ, бгњиште, викање Рад, бгњица („бо

лест, врућица“), од њего, на њего, натуарила коња, на њиве, његово, па смијење,

скупиња, напрешњо има, играње Мл, коштање („кестење“), на поткуáного ко

652 ВБГГ, 47.

653 ВБМл, 134.

654 вбуј, 25.

655 ВБИслM, 30.

656 вбпг, 353

657 Исто, 348.

658 ВБMдиј, 98.
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ња, со њи“, бтец његоф, со коња Др, њине шо се, њиве, жњеме, сегашње деца

ка напрешње не-биље, бешњ, књига („писмо, папир“), дењ, ња, њему, њејšи, ње

го, на њивица, кућа му била во Сењак (топ. ; део села, раније су на овом месту

биле ливаде) Рап, камење, трње, новожења иљиза, на њиве, со коњи носи, по

њего, от коња, викање, годишњице мланесте Крс, њим гим, Ђурењ (; Ђурђев

дењ), од-него, ће мењујеме, со њего, со ња, некња пожњевала Ле, њива, јагње,

се прогњела“ („пробила се“), новожења, со њd, њејзи, задњи сахат, њему му,

њива, коњ, зборење, мамење („лагање“) Ку, две-и-по карљице њива, на фурња,

пусте богиње, мучење, коњ Ба, вогодишњo céно, довњо маало, стогодишње, кé

де је довњо, кéде је довња Враништа, чури беењ, некња, њиве, дбвњете све Вр,

годишњo, céгашњо, сиротиња нема, на косење, на брање, коњи, бгињ, жњет,

буњиште Ди, со коња, дењ, баињ, бгињот, со коњи Ор, погољема њива Крс,

имам земња во Њивиште, Горња рудина, Горња рудиница, Довња рудина

(топ.) Крс.

б) Н" (< њ).

Ћe ocнеме, ниве, на, и них, книге, горно, доWно, го зеле него Бр,

пред-на, нигно, нинујет, неговојзи, негови-жени, тенећината, четири кони,

четири тенећина, со кони, сме оснеле, ка се крн и ден, годишнице мланесте

Ре, на ни“, нему, просене, телина, кона имаме, бране, нивата, јесен-вакат,

се опоснује, на га посинија, коним, тогашне, сегашне Ор, негово, мати

негова, от-пот-него, бгинот Ди, мамене, работане, мати нина, во него,

јагне, нино је, сиротина, сиротинем да даде, во него Кру, петлина, јагне,

ниYно, син негоф, нива, на него, кону, ће фатим богине, богине фатиле, за

кажуване, за забраване, летно-време, се пуштиф кон“, жнела, жнем ја Ба,

желане, каране, нихна, трне, нива, книжица, клашне, сирене, бгниште

имало, јагне, бвдешно, којни, на га Вр, јагне, нејзи, со на, некна, сиренце,

над на, не-жне, врsујене снопој Ле, биље јене скупина Рап, во нива Др, кон”,

напрешен живот Рад, среднујет, да го земе него, ним, со ни, пуштиле кона,

бгнило („иструлело“), жнем, жнела, нивиче, нива, него Гл, го најде во

Црешница (топ.) Гл, во Црешнин-доф (топ.) Кру.

в) Н (< њ):

На кона, облечене („облачење; одећа“), нигни, јагне, којн, довно, нива би

ла материна, него, па јено викане, новожена Гл, нејзино, возене, бфца објагне

та, на нива, бране со кони, којна, смијене Вр, кон, нива, него Ба, сирене за про

даване, со кона, плевна, книга ми написа, неје бвдешна, големе камене Кру, ко

сене, коране (: коран, „корење“) Ор, новожени, угнишће („огњиште“), све гниде

по нас, камене, кона купиф, во плевна, за на, за него, тужене во Приздрен Ре,

нему му, ни пијене ни игране, них ђи, нега га, коштане, книџиште, сирене, бијен

Бр.

г) О тpнје Ре в. т. 323.

О бродском облику тpнђе в. т. 439.

659 гњ & гн (СПЕРеч 1, 578 „gnjesti“).
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д) О -њ у дењ и јесењи лексемама мотивисаним њима в. т. 338: Ђурђев

дењ је Мл, Ђурђовдењ Рап, дењ Крс Рап Мл, Ђурењ, дењ, дењеска Рад Ле; је

сењ Ди Мл Рап Крс Др Рад, јесен“, ден” Ди Ре Кру Љу Ба Ди.

НЕЕТИМОЛОШКО Њ

274. За настанак неетимолошког њ пресудни су морфолошки и гласовни

узроци.

А. Белић“ помиње овакво њ у П-Т говорима, сматрајући да на његову

појаву утиче позиција к, г #- н, а да су вокали и, е без значаја за прелазак н у њ.

Примери који се наводе, међутим, имају и и е иза њ, па се не може искључити

ни асимилативни утицај предњих вокала.

Позиционог умекшавања н има у српским говорима око ГГ.661

Нb/н” S. н + и, е:

Ја сом била цењета“, њекња, рањила, сом се цењила Мл, рањет биф, се

божењиф Ку, њекња, жењет, рањештого, биф кањет, во Камењиште (топ.;

торови за овце) Рад, Гумњишта (топ.), гњила („глина“, в. т. 353б), ка се же

њиф, дрењина“, црвењикава, зељењикаво (и црвеникаво, зељеникаво), црвењи

ло Крс, сом жењила, бна жењила, рањим бфце, ће гим се испромењет, да се

испромењим Ле, ће тегњеме, гњездало Рап, матере да му га гбњиме Ор, гњила,

на Равњиште (топ.), јеного рањиле, сањице Др, сом ожењила Ба, на Равњи

шта (топ.) Ку, пола Равњиштина (топ.; њива на заравни) Љу, све њиње шо би

ље Рад, њиње-деца Др,

не“, нема, снек, снего, никој, нећем, некакоф, не уздрива Рад, се

жениф, не, нема Гл, на га посинија, и ме посиниле, посинет, нема још Ор,

опбснела, избунета Ди, не-знам, не — нема, планина Крс, Немци не тепале,

ми се боксениф, гнездо, не, нема Др, сме биле челеђне, снек панаф, нећет

Бр, некој динар, ранеш биф Ба, беше снек Кру, не-збори, и да нема гуједа да

пасет во Црнило (топ., ливада), па ће донесеме гнила од Гн илиште (топ.; ме

сто где мештани копају глину) Вр, сега се женит Рап, планина, никој, некуа,

не ће го жениш, гнездо Вр, рани две-краве Ле, не Ку.

275. Изван позиције н + и, е неетимолошко њЛн” јавља се у резултату ана

лошких процеса у финалном слогу.“

660 БАДИЈС, 220-224.

661 ПМГСж, 115–116, МлРСГ, 29, БДГСр, 111, БДДИ, 50, 53; РСПГ, 418.

662. Облике типа жењет у уpвичко-јеловјанском говору Б. Видоески (ВБУЈ, 25) објашњава

јотовањем групе нj X њ.

663 У примеру њ може бити траг аналогије према збирној именици дрење, које сада нема у

говору, ако није резултат асимилације у групи -ни-.

664 У одричној речци не н- се делимично умекшава када је речца емфатички истакнута.

Уочено је да је палаталност у не, нема, никој мања него у ранет, снек.

665 ПМГСж, 135; МлРСГ, 29, ВБПГ, 348, ВБСелЕ, 13, СТТГ 1, 238; ЈДТГ, 75.
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a) Према зб и р Ној м н. о ж и ни:

Пламењ, кућа со камењ, корењ, корњи, два корња, грумењ, прстењ Рад,

корењ, корњои, пољај пламењ, со камењ, а беше на Кремењ (топ., кршевит пре

део) Крс, пламењ, корењ, прстењ ми даде Др, исеко два јасења (< “asenb), јасе

Њи Рап, сме секље во Јасењ (топ., шума) Рад, дади ги прстењ, ни донеси камењ

Ба, по корњој Мл, два-камња, пламња, Мргоф-камењ (топ.) Ку,

поголем јасен Ба, Велик-камен“, Орлоф-камен“, Радоф-камен“ (топ.) Кру,

Млајнестин камен" (топ.) Ку.666

б) Према на с та в ц и м а за м нож и н у -иња:

Млбзиња Др Рад Љу Ку Мл, над Гумена (топ.; раван у селу) ЗлПо, сме вр

шиље на Гумења (топ.; сеоско гувно) Љу, Гумења, Гумењца (топ.; гувна) Рап,

имења, рамења Др Рад Љу Ку Мл Рап Ба (в. т. 549).

в) У муслиманским именима преузетим посредством турског језика фи

нално турско л замењено је палаталним љ (Зејниљ, Адиљ, Фадиљ). Аналогијом

је финално н замењено палаталним њу Усењ Крс Рап Др Рад Љу, ако није про

гресивно јотовање у групи јн (< тур. Нiiseyn, ШАТур, 337).

г) Именица брашњомбрашно“.67 најчешће гласи овако (в. т. 428).

д) У брежњo/брежно Рап Крс Ба Др Мл, брежне (: брежне, „стрме“)

ниве Љу, њ може бити аналошко према придевима изведеним суфиксом -ju

(денешњи денешењ), али и резултат асимилације у групи -жн

ђ) У коњшија 668 Рап Крс дошло је до асимилације н према ш (уп. тур.

konsu).

е) У неким лексемама група мј замењена је групом мњ (в. т. 410): земња,

земњиште, црепња66° („земљани суд за печење хлеба“), црепњарица Рап Крс

Др Рад Ле Љу Ку, земна, земниште, земнено, црепна Ор Вр Ди Ба Кру Ре.

ж) О групама јЊ/јнYјн к њ в. т. 357.

з) У топ, Равењ Ку, пасет на Равен“ (равна ледина) Гл, Леви равен“ (па

шњак, раван) Кру679, Равен“ (пашњак, раван предео) Бр, сено от Равењ Рап —

-њ је могло настати аналошки према Равњиште. Није много вероватно јотова

ње придевским суфиксом -ј пошто у основи топонима није апелатив који озна

чава живо, а и значење не указује на лично име.97.

666 А. Џоговић бележи само камен“ (ЏАОГ, 57, 65-66, 74–75, 81, 86, 91, 100, 105, 110, 116,

121, 127, 132, 137, 142, 149—150, 158).

667 ПМГСК, 52, 114, 116 итд., МлРСГ, 29, РСПГ, 359, 364, 376, итд; СРЛГ, 182.

668 РСПГ, 436; ВБПГ, 348; ЕГРеч 1, 310.

669 Уп. са црепуља у косовско-метохијским говорима (ЕГРеч 2,424). У основи горанског

облика је цреп +ја, а могуће је и грађење суфиксом -ња.

670 ЏАОГ, 107.

671 СПЕР 1, 741 „j“.
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ЛАТЕРА ЈЕ И

276. Систем латерала у ГГ различито је описан у досадашњим радовима.

Ово се односи како на судбину л (+ и, е), тако и на физичка својства љ.

ГЛАС ЈЕ

277. Л + a, o, у, сугласник

У позицији л + a, o, у, сугласник горанско л слично је сретечкомб72 — врх

језика додирује горњи део горњих предњих зуба, и нешто је веларније од л у

стандардном српском језику.673 Није потврђено веларно л, какво се констатује

у неким црногорским и македонским говорима.874

278. У позицији л + и, е — л се умекшава у различитом степену. У неким

местима, и у неких говорника, реализује се као алвеоларно палатално л”, у не

ким селима и неким гласовним групама л је у овој позицији изједначено са љ.

Прелаз л у љМл” условљен је изразитим асимилативним деловањем вокала

предњег реда на сугласнике.673

Распоред македонских и српских говора у којима је неутралисана опози

цијал и љ испред палаталних вокала упућује на албански утицај“, а има ауто

ра који особину објашњавају арумунском фонетиком.977 На ГГ оба су утицаја

могућа, пошто је у окружењу било и Влаха и Албанаца (в. т. 10, 18, 29, 32).

а) Л + и:

Петљи закука“а, брљи, кбтљи, љивадиче Рап, љивађе, те мољим, на јуљи

ца („улица“) Крс, во Бељиграт, да не упаљи Љу, не-го-поља, на љице, љично

Рад, му вељим, га љиже Др, на љице, сељизга Ку, свим Мљичаним, Рестељича

ну Мл, љивађе, да љи дошоф Ле, Рестељица, да не се-паљи, аљи они страмљиве

биље, ми вељи Вр, свљичаље („свлачили“) Ба, искотљиче, љиваде Ди, ма

љичкаво дејче Кру, некољusина, мољим, котљићића зеф, стољица Ре;

петлина не кукале, душа илиза Вр, ливада, по ливађе, те молим, или,

лице Бр, мили брате, столица, лиже, Рестеличанину Ба, на лице, Ре

стелица Ку, во Млике, ве молим Мл, котличе Ле, Рестеличани, го ближи

672 „У овом говору не постоји л високо, веларно, а ни л” полумеко, као у неким говорима

чији су представници узели учешћа у композицији говора Сртечеке Жупе, то су нормални гласови

л и љ“ (ПМГСК, 22).

673 СМССрп, 1, 76.

674 БАГД, 48.

675 Особина је захватила говоре средње зоне Балканског полуострва: БАДИЈС, 190,

220-222; РСПГ, 412-414, ФО, 583, 633, 641, 650, 672, ПМГ), 20; AP-СВАБ, 301; ПМГСж, 113,

СМЂГ, 66-67, БДГСр, 110-111; ЋДГБ, 49; ПАСДиј, 51; ИПДиј, 117; ПемСкЉ, 102, ЋЉГЛ, 48 (Љ

<л + и, е, ретко), ВЛМД, 157, 161, СТТГ 1, 237; ВБДГ, 75; ВБЛГ, 25; ВБМДиј, 88; ВБСелЕ, 14:

вбпг, 351; вбсмг 1, 18-20, вбмк, 39; багд, 47; кбмл, 28.

676 ИПДиј, 161-162, БАМС, 172-173; ПИИСxј, 135; СМИЦГ, 44; БДНСгов, 56; ВЛМД,

159 (в. на овом месту наведену литературу).

677 IIМГЈ, 21.
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Ор, во Влице, рестелички Ба, лисица, лисичин брат, ми вели Ди, Липа,

Селишта (топ) Љу, нива ли, ливада-ли, да виђет али је способен али неје

Ре, терлици, не бдбули, му велим Бр.

Из речце ли, затим везника или/ели најчешће испада -и. Траг овог само

гласника је у меком латералу (в. т. 214а): ељ (; ели) каљаво ељ гнусно („прља

во“), aљ (: да ли) му рекоф Ку, да љ (; ли) се бфце иљ (; или) камење Крс, да љ

на бфце Ре, не љ беше Кру, не љ ти реко Вр, па да љ може Ор.

б) Л + e

Сме биље Бр, идаље, јеЉени, јељенатому, утепаље, сме имаље, вљезла,

вљечи, љеса, љеф (< леви), се љећиф Ре, зељенило, га гљедалеб7° Кру, во про

љећ, сме шетаље, сме пасље, потекље воде, посље Ба, посље гозела, биље Вр,

носаље сено, сме биље Ле, сме ббљекле, сме сакаље, дбиље, се собраље, се

спобољеф, надље биље, за љетина Мл, сљегоф, го љечиф, гљедај Ку, прољећ,

ни дошље Рад, сме идаље, тамо сијаље, рабошаље, имаље, имаље имање,

калабалок биље Љу, љебец немало, жене рекље, пуштиље тeље Крс, не бнесље,

сме претераље, пљевња Рап,

го утерале Крс, сме бидуале, сме преминуале, сме живуале Љу, леп,

после, леђа, зимале Др, сме се прибрале, утепале Мл, сме брале, сијале, вр

шиле Ле, млекце, лек („мало“), пуштиле, работале Ба, во Леска (топ) Љу,

глеам (: гледам), собрале, сме имале, сме идале, туариле Ди, легало,

летојна, не-cé-гледа, путуале, сме учиниле Гл, ципеле, викале, силен,

голема Ре, потурчуале, зеле, обл'éчено, се модерлеисало („постало модер

но“), зелено, левичар, леса, надле Бр.

Примере в. и у т. 839, 8446.

279. По подацима Б. Видоеског горански исељенички говор Урвича и Је

ловјана не познаје палатализацију л у овој позицији. „Овој факт упатува на за

клучoк дека палатализацијата на /Л/ во споменатата фонетска позиција во го

ранските села се извршила по миграцијата на жителите во Уpвич и Јеловјане од

старите огништа.“79 Доследност појаве и компактност македонско-српске те

риторије са умекшавањем л у наведеној позицији претпоставља да је љМл”(“ л +

и, е) у овим говорима старије од краја ХVIII и почетка XIX века. Доследно ели

минисање група ле, ли из ГГ у новије време претпостављало би знатнији број

усељеника са таквим ограничењем у дистрибуцији гласовних група, а обимни

јег усељавања у Гору у новије време није било.

280. Мој материјал потврђује опис љМл“ Б. Видоеског у ГГ: „Во североза

падните говори на правецот Гора — Вратница (во Полог) — Скопска Црна Гора

пред предните вокали /и, е сонантот /л/се изговара со нагласена мекост како

678. Када се у речи у суседним слоговима нађу две групе ле, обично, ако се латерал потуно

палатализује, то чинил из првог слога у низу ал из другог има вредност л”. Ово је својеврсна ди

симилација по палаталности. Исто и у Сме га издељиле, плевње Рап.

679 ВБИслM, 14.
-
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фон близок со српското штокавско /љ/.“689. И у другим радовима681 Б. Видоески

уочава позиционо л”, дајући му статус алофона л.682

У ГГ функционише двочлани систем латерала (л— љ/л) са палаталном је

диницом која у себе укључује алофоне различите палаталности. Дистрибуција

алофона љМл” није условљена пореклом, на шта указују примери са љЉл” од ети

молошког љ, и бројне потврде са љМл” из група ли, ле. У овом раду се, стога,

сматра да се у групи са предњим вокалом л изједначило са фонемом љ.

Љ/л“ у ГГ мекше је од љМл” у највећем делу македонских говора, па и срп

ских јужнометохијских683, у којима се, и поред варирања у изговору љ (< љ, л

+ и, е) стабилизује двочлани систем латерала: л — л“.

ЈЕ НА КРАЈУ СЛОГА

281. У дистрибуцији л у ГГ постоје ограничења: не може се јавити испред

предњих вокала (в. т. 278—280), осим у ретким изузецима, нема га на крају сло

га. На почетку и у средини речи, ако не затвара слог, опстаје.

Л на почетку и средини речи (када није на крају слога):

Лозје, лој Ре, лакоч, ладно Гл, ластојца Мл, латка Ди, ластбицам Бр,

плот, игла, смбла, глава Бр Ди Ба Др Мл Рад Крс, клопче, клопчика, банило Бр,

слана-вода, пладно Рад, пламењ, пламњои Ба, белаф, видела Др, бачило, трло,

бачилари ЗлПо, ћишћи ћело Кру.

282. После декомпоновања Д у секвенцу ал, латерал из новостворене гру

пе нашао се на крају слога (в. т. 162—164) и дао у (> в).

На крају слога -л је дало -у (у кратко, са вокалом испред гради дифтоншку

секвенцу) само у Бр.884. У осталим местима, укључујући и горанска насеља у

Албанији и Македонији, на месту овога гласа је -в (в. к. 16).

a) На крај у реч и

л - 6:

Петеф, котеф, воф, беф (< бел), цев-ден, весеф, трчаф Pe, брав“, сијав“,

откуп давав“. Кру, пепеф се фрла, трчиф, панафот којна, цев-живот Гл, ме ви

каф, имаф, пепеф ЗлПо, каф, трчаф, панаф, зидаф Др, цев“ век, ни браф, ни

сијаф Ку, бџа имав“, се викав“, видеф, цев-ден, дебеф Вр, котеф, воф, рекоф

Ор, биф, криф, се викаф, беше биоф, мољаф, дошоф, акал имав“, паре немав“,

680 ВБМК, 39.

681 ВБМл, 134; ВБГГ, 52; ВБИслM, 13.

682 „Во горанскиот /Л/ пред предните согласки се реализира како палатален фон, сп. моли,

се сели, слива, теле, јасле, па тако имаме цела редница алофони условени од фонетското опкру

жување: беџ (беф) — бела — бели“ (ВБИслM, 13).

683 РСПГ, 412-414.

684. Овако се понашал које затвара слогу тетовском говору (ПМПКо, 308, СТТГ 1, 229).
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Карта 16

Л на крају слога

О -л - B

Ф -л -> y

викаф по пенџери, напрајф“ каф6685, Пахин-доф (топ.) Рап, им реков“, зеле пе

пеф, ге фатиф ноћ, тује пива Крс, во три-и-повић, немаф, петеф Ба, Кр

стöв-доф, Црешнин-доф (топ) Кру, а си се баријаф, сом спаф Ди, напрајф ку

ћа, воф га утепаф Ле, викаф на гости Мл, здреф686 коломбоћ Ре Кру, во Ма

pин-доф (топ) Ба, меф (< мел, „мекан, растресит терен“) Рад, кéде је Дов

њи-меф Рад, Меф, Довни-меф, Под-меф Рад.687

У речи жаф Глл је дало в само у Гл. У осталим местима је жаљ (в. т.

337). Могуће је да је жdфлексичка позајмица из сретечког088 и сиринићког го

вора,689

Л - у:

Кôтеу, пепеу, воу, сокоу, беу, весеу, дебеу, дивји бреу, пиу раћија, биоу,

рекоу Бр. Примере в. и у т. 882.

685 У неким местима је л у овој речи (СПЕРеч 2, 37–38 „kao“) сачувано или, можда, рекон

струисано преко турског Kal (ШАТур, 385, „obara, rastvor u lončarstvu“).

686 У мом материјалу нема потврде здрел (уп. са ВБИслM, 11).

687 ЏАОГ, 143.

688 ПМГСж, 46, 81, 173 (жав).

689 МлРСГ, 33 (жаw).
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б) Л које затвара слогу у нутра ш њ о ст и реч и

Л 2 y/w/в.

Поноуник (< понеделник), коуче, поуноћ, сеуче (< селче), сеycћи, стеyна,

криуче, риуче (< рилче), доуно махало, доуне грóбишта, Топоуник690 (< Топол

ник, топ.; место са неколико топола), цедаука (< цедалка) Бр,

на домуњо Рап, стеwна крава Др, теwчиња Вр, сеwске се Рад, понедеwник

Ди;

ceфске гуједа, сефце, рифце, масофце (< масолце - маслоце, в. т. 353К),

огљедафце (< огледалце), на повноћ Ре, стевна крава, равник Кру, крифце, сеф

це, кофце, огл'ијафце (< огледалце), рифце, грфиe, кравава је стевна, ми си бов

никава, на Вофкојица (топ.) Гл, довно путиште, повноћ, сефскé-офце ЗлПо,

бовно је, понедевник, довне ливађе, до повноћ Ба, ббвни биле, тефчиња, дов

њо, стевна Мл, понедевник, си бовна, довња Враништа, довњете све Вр, бов

ната, повноћ, со равници Ор, бовна-ти-сом Ле, понедевници, бовне се деца, дов

ње Рад, бовнојšи, стевнојšи Љу, сефце, на равник, ббвно, повноћ, довњете Др,

пристафштина (< присталштина, „лепота“), тефчињам, понедевник, бовне

се, на довња-дујња Рап, довња јапија, понедевник, дошљe до Цртавница (топ.;

њиве и пашњаци) Крс, довње-њиве, дбвња рудина Крс.

У сивен („силан“). Гл в је аналошко према сивна (< силна).

283. У ту р ц из м и ма се л на крају слога замењује са љМл” или чува, а у

мањем броју примера и ова лексика је захваћена променом л у уЉw/в.

Стамбоф сом га шетаф Гл, Стамбоф Др Ку Рап Крс Мл, стамбофско

Др, алаф да ти се Ди, алаф да ти је Др, алаф Ре Кру, шаувари, аува Бр.

У овим примерима обичнији су облици са сачуваним л: имаше во Стамбол

Рад, стамболски Гл, алал ви било Ку, напрај алва Мл, шалвари Ре Др Ба Вр.

284. Не из ме њен о л на крај у сл о га

a) По за јм љ е ни це:

Телал вика, амал, алка, кавал, по калдрма Бр, амал носи, игбал, маршал,

халка на врата Гл, алва, малтер, на астал ЗлПо, бокал, калдрма, халал, белки,

кавал Ба, по калдрма, астал, генерал Вр, стамболска, ишчепила шалвари Ор,

кавал Ре, претхотел (и бтељ) Др, колсузи Ди, Зејнил (и Зејниљ). Ба.

Неизмењено л у новијим позајмљеницама говори да је процес преласкал

у ув у овој позицији већ био завршен у време контакта са турским језиком и да

овај језик није могао утицати на заустављање иновације.

б) Реч и сл о вен с ко г по рекла

У малом броју речи словенског порекла л на крају слога није захваћено

деконсонантизацијом:

Силна Др Ди Ба Љу Крс, ка беше силна Вр, силна ка никој Гл, силне волои

Бр, грлце, крилце Ба Вр Ор, рилче Др, за грлце Ба, се скршило крилце Рад.

690 ЏАОГ, 71.
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У наведеним примерима -л је подупрто парадигмом (грл-o, -y, -а, крил-о,

-y, -a; pил-o, -y, -a; сил-ен).

Присутност облика рифце, грфије, крифџе Гл Ре Кру у вишим, а облика са

сачуваним л у нижим, може бити траг веће стабилности -л на крају слога у уну

трашњости речи у нижим селима. У овом смислу је интересантно стање у шар

ском сиринићком говору, у коме л у унутрашњости речи често остаје неизме

њено, а на крају речи се скоро редовно мења.891 Сиринићкој ситуацији слично

је стање у јужнометохијским српским говорима око Призрена (према мом мате

ријалу) — селски, стелна, делба.
-

Изнето објашњење потврђује бродски говор, у коме је криуче, риуче, са

деминутивним суфиксом -че (према грлце, рилце у нижим селима).

У криљце Др Љу Рад, Дољци (топ.; мање увале са шумом) Рап, во Ка

мéњ-дољче (топ. ; кршевита увала) Крс — л је дало љ асимилацијом према ц.

Асимилације има и у групи -лк- (> љк) у Кобиљкина вода (топ., извор)

Крс.692

О СУДБИНИ Л НА КРАЈУ СЛОГА

285. На крају слога л је имало у јужнословенским говорима две различите

развојне тенденције — у једнима се деконсонантизовало дајући различите вред

ности (о, y, w), у другима је сачувало своју фонолошку вредност. ГГ припада

првој групи.

Иновација уЉw/в (< л на крају слога) захватила је шарпланински предео

српског и македонског језичког подручја“, али и шире.694

286. М. Павловић69° узрок променил у нове вредности види у померању

артикулације л, које постаје „тврдо“, „високо“, па за последицу има већи сте

пен лабијализације и пасивизацију језика у артикулацији, што изазива изразиту

лабијалну артикулацију гласа, који се реализује као фон“ близак неслоготвор

ном у, које са претходним вокалом гради дифтоншку секвенцу. Неслоготворна

компонента се у неким говорима вокализацијом развија у вокал, у другима се

затварањем (преко w) консонантизује дајући в.

287. Промена л у в на крају слога настала је у микроиновационом огњи

шту шарских говора: сретечком, сиринићком, горанском.997.Док је у сретечком

и горанском говору (осим у Бр) свако у (< л) > в, дотле је у сиринићком појава

захватила доследно само унутрашње л (ако је у лексеми захваћеној променом),

691 МлРСГ, 33.

692. Уп. са ЏАОГ, 75.

693 ВБГГ, 53; ПМГСК, 80–92: МлРСГ, 32-33.

694 САМПол, 331; САМОчерк, 151–152, СТТГ 1, 237-238; МТОГ, 192, ВБМДиј, 88;

ВБСМГ 1, 18-20, ВБПГ, 354; ВБКГ, 59-60, ВБМАк, 61, ИПДиј, 208.

695 ПМУв, 132; о овоме в. и: БАПС-Х, 10, РијИстp, 40.

696 Уп. са ВБИслM, 13.

697 ВБМКонт, 13; МлРСГ, 33, ПМГСж, 80–92.
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док на крају речи алтернирају петоу/пето/петов.998 Условљеност судбине -л на

крају слога његовим положајем у речи у сиринићком може објаснити и стање у

сретечком и горанском говору — монофтонгизација дифтоншке секвенце са у (<

л) вршила се најпре у позицији V + y + C а тек касније у позицији V + y.

ГЛАС ЈЕ,

288. Предњонепчани палатални сонант љ јединица је фонолошког систе

ма ГГ. У материјалу је, такође, доста потврда с алофоном л“ (палатални глас чи

ја се артикулација помера ка алвеолама, али чија је палаталност и даље знатна).

Овакво алвеоларно палатално л” ГГ развио је са ЗПМ говорима, пре свега го

стиварским.699

На употребу алофона не утиче порекло љЉл' (в. т. 278–280).

У досадашњим радовима горански палатални латерал је различито опи

сан. Б. Видоески у студији о урвичко-јеловјанском говору700 каже да се овај

глас изговара с већом палаталношћу, док у раду о горанском говору наводи да

„етимолошкото палатално (1) затврднало до степен на алвеоларен глас (L) co

статус на посебна фонема.“79 Латерал је исто описан и у најновијем раду овога

аутора.702

У радовима Р. Младеновића наводи се да је палатална природа љ опстала,

али да је процес отврдњавања започет.793

289. Смањење палаталности љ, у неким говорима и дефонологизација, на

ширем македонском и српском простору, доводи се у везу са утицајем несловен

ских језика. Највећи део аутора л'/л < љ у словенским говорима објашњава ути

цајем албанског језика70“, пошто се особина јавља у непосредном суседству с

овим језиком — у црногорским”0°, метохијским?96 и македонским?97 говорима.

Палатална природаљ и њ у ГГ најбоље се чува у насељима која су у непо

средном суседству са албанским говором Опоља (в. к. 17), што не потврђује об

јашњење о албанском пореклу депалатализације љ — њ у словенским балкан

ским говорима.

698 МлРСГ, 33.

699 ВБИслM, 11.

700 ВБУЈ, 26.

701 ВБГГ, 52.

702 ВБИслM, 11.

703 МлРГорг, 120; РМлПеpГ, 256.

704 ВЛМД, 157 (в. на овом месту наведену литературу), ИПИО 2, 102, ИПДиј, 161-162,

ЋДЛат, 815.

705 ИПИО 2, 102; ПИИСxј, ИПДиј, 161–162: 135, ВЛМД, 157, 161; ЋДЛат, 813—814.

706 СМЋГ, 66-67, РСПГ, 411; ЋДЛат, 813—814; ИПДиј, 117; ПАСДиј, 51; ПИИСxј, 136.

707 Депалатализација љу алвеоларни глас захватила је све македонске говоре, осим север

них (КБИст, 56). В. и ВБДГр, 19, ВБКГ, 35, ПалРГ, 115.
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Почетни подстицај за губљење палаталности љ могао је стићи из примера

са групама: ље, љи — ле, ли (> ле, ли), а евентуални контакт са албанским по

лумеким л могао је припомоћи продору л” у љ. Изнето мишљење поткрепљује

чињеница да се љ у ГГ не дефонологизује у л, како је у албанском језику.798

290. У судбини палатала љ и њ нема корелативности у рестеличком типу,

пошто је њ склоно депалатализовању, а љ је релативно палатално. У најнижим

селима корелативности има — чувају се оба палатала.

Карта 17

Глас Љ

О Предњонепчано палатално љ, ретко л”

Ф Љслабије палаталности (л. ): ретко љ

Љ слабије палаталности, али палаталније

него у типу Ф., бележено у материјалу

као љ, бројне потврде са л”

291. На почетку реч и љ је знатне палаталности, али су бројне и по

тврде са л”:

От Љума, и со љуђи Крс, фукарé-љуђи, љуто, љупила Вр, за Љуманка, га

љуљаше, љутина Рап, љуљу, љуљу, мати ће го љуља во шарена љуља Бр, љуто,

љуђим Рад, не-cé-љути на љуђи ЗлПо, млого љуђи, љуцки, љуто Ку, љуцки збо

ри, љуђи издошље, Љуманин, Љуманина Љу, се љутише, љутим Ле, љуђи, љути,

љуто јадене Ре;

луто куче, Лума Бр Гл Вр Ор, лупила Вр, лутина Бр Гл Вр Ор Др, лај

(< гледај) Ор, лутике, лутого мужа Ди, луђим, да лупим Бр.

708 ВЛМД, 197; ПИИСxј, 136.
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292. У сред и ни реч и љу групи љк добро чува палаталност, како је и

у метохијским говорима799, али је процес отврдњавања започет и у овој групи.

Смрекуљка („смрека“), бољка, бубаљка, жељка („корњача, пуж, дуга“),

зељка Вр Ор Рап Ку Рад Љу Др Мл Ре Кру, до кљун Ре, врзуаљка („жена која ве

зује снопове“) Рап, го кљукаје, свири со шупељка („свирала од дрвета“) Кру,

кљука, да закључим Ле, ћкљаново („чвораво“) Ре, ресуљке, какљика Вр, гркљан,

гркљаново, кључичата, закључи врате, шкљашљив („чворав“) Гл, трепаљка

(„трепавица“), шупељка, мандуљка Бр, бољке, Очикљани, нушаљка Ку, со бољ

ке, бубаљка, на нушаљка Рад, дебељко Љу,

pecулка, трепал"ка, нушалка, за дебелка Бр, нé-виђим дебел ка Гл, де

бел'ко Др ЗлПо Вр Ор Ди, заклучи врата Вр, колсус запеклује Ор.

в) Прилози за количину тољко, вољко, кољко, некољко (в. т. 215г,

972—975) имају групу -лок-/л'к.

Кољко-млеко, тбљко Гл, кољку године Ба, вољко Ре, вољко нарот Рап,

кољко нам, тољко њим Мл,

кол'ку Ба, тол'ко Гл, тол'ку, кол'ко ђи потурчи Бр.

293. У позиц и ј и љ + a, o, у — љ је различите стабилности. Уочено је

да се л” најчешће јавља у групи -ља-. Разлози могу бити у облику говорног апа

рата у артикулацији потоњег вокала.

a)Гр у па -ља

Ће поља, недеља Ди, Кукаљане, чучка начешљана, гребуља Мл, кедеља,

постеља, постиљам, препостеља Бр, расчешљај кбcма, јуже је вргуљаво, вpгу

љава врба, космуљава Ре, кедеља Кру, ваљајчар, космуљаф Гл, во кошуље, зе

љаници Ба, постеља, со пртљаћ Рап, гребуља, кедеља Крс, Кукаљане Ор, ваљај

чар, до ваљајчара, месиме зељаници, родитељам Вр, зељаник, по поља, недеља

Ле, сви сељани, зељаник, начешљан Др, појена недеља, постеља да препосте

љам Рад, Кукаљане, во недеља Љу, го пољај, изеди зељаник Ку,

селани, гребула Др, зеланик Ле, лај, постела, недела, кедела Ор, ко

шула, до недела Рап, нас не испола, стрелане, кошулава, цела недела, ко

смулава Гл, прлаво, во недела Кру, постела, недела Ре.

б) Гр у па -љо

Се пљоснала Ре, босиљок Мл Ре Кру Рад Др Љу, му се пљоснало Ку,

босилок. Гл ЗлПо, ни босилок Вр, со ббсилок. Бр.

в) Гр у па -љу

Љуђи Бр Ди Ре Др Рап Крс Рад Љу Ку Ле, ти се нажаљује, а те пољуала

Рад, се нажаљује, се начешљуала Ку, мељујем жице, рашчешљуј, олупена Крс,

не не пољуала Рап, бљупи Ле, пљука Ре Ор Ди БаЗлПо Рад Ку Др, ме испљукује,

пољује Мл, попљуала Крс Рап Мл, му се здебељује Рап, бљуваше („повраћаше“)

Крс Рап Др Рад, пупљунка („пупољак“) Бр,

709 РСПГ, 414; у подримском и подгорском говору (према мом материјалу).
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олупена Гл ЗлПо Ор Вр, не не полује Гл, се нажалује Вр, ће исплука Гл

Ор.

294. Гр у пе -љи-, -ље

У позицији љ + и, е — љ се понаша као и испред „тврдих“ вокала, мада је

уочено нешто веће колебање према л”:

а) Гр у па-ли

Cóмељи Мл Ди Др Рад Љу, пријатељи Вр, каменљиво Ре Кру Рад Љу, му

*љива Рап, родитељи своји Крс, родитељи Ор,

родител и Гл Ор Вр Ба Бр ЗлПо, каменлива нива Гл ЗлПо Ор Бр, прија

тел и Бр Гл Вр Ор, сомелите Ба, болезлиф Вр Ор, врнливо, дожливо-време Ор.

О им. слива в. т. 445.

а) Гр у па -ље

Ткаљеш, Ваљеш719, безеље, ће мељеме, сомељеме Ди, Кукаљец, шиљејна

Мл, две недеље, ће закољем Бр, меље, во поље Ре, ће постељеме Вр, ће мељем,

пољето, недеље, постеље Рап, да го кољет, кедеље, три недеље Крс, недеље

Ор, зеље, весеље Ле, кракошко-поље, шес кошуље Љу, чељеђи, зеље Др,

поле Вр Ор Гл ЗлПо, челеђи Ди Ба Вр Гл, дај кошуле Др, по две неделе

Гл, кеделе, неделе, кошуле, измлела Вр, шилејна, поле Бр, Кукалец дошоф Ди.

О пореклу облика кољје/кол је в. т. 323.

295. На крај у реч и љ се реализује са знатном палаталношћу, али су

уочени и примери са л”:

Му било жаљ211 Ку, сољ, жаљ Др, стеђељ („стожар“), чешељ Мл, краљ

збориф Ди, два-кила сољ Ле, учитељ Вр, пријатељ, чешељ, сољ Крс, учитељ

беше, со сољ, жаљ ми беше Ре, учитељ не-рекоф Кру, ми је жаљ, сољ Бр,

жал' ми је Ор, имам сол”, биф учител Гл, со чешел Ба, какул" Вр, сол“,

сокол“ (в. т. 450м) Бр.

ЛАТЕРАЛИ У ПОЗАЈМЉЕНИЦАМА

296. У процесу адаптације позајмљеница из турског језика, турско полу

меко л замењено је палаталним љЉл” у различитим позицијама у речи:

Саљ (< тур. Salt) ЗлПо, филоџан (< тур. fincan, вулгарно filcan, ШАТур,

283) Ре Кру Ба Др Мл Крс Рад Ку Ле, гајље прегајљуа (< тур. gaile), гајље да

одгајљујеш Ди, гајље Др Рап Љу Ку Рад Крс, Туљбе (топ.), Ђуљбеар, Ђузељ

(презиме), Абдуљ, Сељвер Ре, мајасиљ (< тур. тауаsil) Вр Мл Др Крс Рад Бр.

сељамет (< тур. Selamet) Др Вр Крс Ба Рад Ле Ку, сељам (< тур. selam aleyk) Гл

Мл Др Рад, буљук офце (< тур. bolók) Бр Ди Мл Рад Ре Ку Ле, на буљук уздреле

710 Антропоними су мотивисани глаголима ткала, ваљала.

71. У мом материјалну нису потврђени жалба, молба (ВБИслM, 11), већ молба, жалба.

Именице не спадају у аутохтону горанску лексику.



204 Радивоје Младеновић

Вр, упали-го кандиљчето113 (< тур. kandil, ШАТур, 391), префрљено (< тур.

firlatmak) Ре Др Ку Ле Бр Мл, фрљаје пушке Ди, фрљаме Ле, зенгиљ713 (< тур.

zengin, ШАТур, 651) чујек Рап, Сељмановић, ако си зенгиљ Вр, тељ-ситарке (<

тур. tel), tiљачи (< тур, ilac, ilac) Кру Др Мл Крс КуЉу, Џемиљ, Џемиља (< тур.

Сетile) Рад Љу Др Рап Мл Ку, Зејниљ (< тур. Zeynel) Бр Ди Мл, Зејнељ Рап Ре

Кру Крс, Ћамиља, Ђуљдеран, се поваљи Суљи (< тур. Suleyman) Бр, Суљо Бр Ре

Др Ба Рад Ку Рап, Aљиљ (< тур. Наlii) Бр Ре Др Ле Ку Мл, Аљо Ди, Бељуљ (<

тур. Већlul, ШАТур, 132) Ба Мл Крс Рад Љу, Ћамиљ (< тур. Kamil; ШАТур,

184) Др Ле Ку Рад Ди Вр, гроп Ћамиљоф Ба, Ћамиљ-àмиђа Ре, Фадиљ (< тур.

Padil; ШАТур, 275) Др Ле Ку Ба Крс, Џемаљ (< тур. Сетаltidin, АШТур, 236)

Ба, Џемаиљ Др Мл Љу Ле Ку, Иљмија (< тур. Нilmi) Гл Мл, Зуља (< тур. Zи

leyha; ШАТур, 655-656) Мл Рад Крс, катиљ (< тур. katil; ШАТур, 400) Бр Рап

Рад Др Мл Ба Вр, ђузељка (< тур. guzeli, ШАТур, 259) Ба Ле Ку Др Љу, ђузељ

Рап Мл Ле, бељајџика (< тур. bela; ШАТур, 134) Крс Рап Ба Ку Љу, биљмес (<

тур. bilmez; ШАТур, 143) Др Љу Ле, резиљ (< тур. rezil; ШАТур, 535) Ле Крс,

резељ Ле, ћељибарка (< тур. kehlibar, ШАТур, 193) Ба), ћилим, ћилимоu (< тур.

kilim) Др Мл Рап Крс Рад Љу, ченгељ (< тур. cengel, ВМилек, 1037) Др Мл Гл

Ре, Абдуљгdфур, Ђуљбеap, Иљбер, Иљвер, Љутвуш, Мевљан, Ђуљдана, Ељфи

да, Сељвета, Абиљ, Eбиљ, Ергуљ, Тафил Гора, Ћељo Pe, Симбиља, Биљсема,

Сељвер Др Рад Ле;

ћилмој ГлЗлПо Ба Вр Ор, от Сулета Ор, Џемаилу, катил” Др, со булук,

фрли го, гајле Бр, Џемила, зенгил, Џемили Вр, била ђузел” ЗлПо, белајџика,

Шемаил Гл, Суло, билмес, ченгел Вр, ће фрлаје Ба, Ћамила и Фадила роди

Др, селам ти пратила Ку, от мајасил Рап, Елфида, Селвета Бр, Ћамилица,

Исмаилица Ди, браћа Ђулбеарове Ба.

Им, фануља714 (< фр. flanelle), фанула Гл, фануље Ре, мајкина фанула

ЗлПо, фануља Кру, фанеља Бр Ди Ба — потврђена је са љМл“.

У грецизму трндафиљ/трандафиљ -л је замењено са -љ/л.

У бтељ м. л је љ (< фр. hotel) Бр Др Рад Крс Ле, во бтељ Рап, има битељ

Мл, до отељ Ку.

Супституцијал са љ у турцизмима позната је косовско-метохијским срп

ским и албанским говорима71°, сретечком и сиринићком говору (према мом ма

теријалу), али и шире.716

712 Лексема је могла бити преузета посредством турског језика, мада је вероватније да је у

систему постојала пре контакта са турским језиком, тј. да је преузета из грчког језика у време док

су Горани били православни хришћани.

713. Облик је настао наслањањем на вулгарни турски, у којем је дисимилацијом у различи

тим слоговима н супституисано са л (уп. са, према мом материјалу, zengilј у призренском град

ском говору). А. Шкаљић (ШАТур, 651) наводи облике зенгин, зенђин, зенђил, што указује на при

сутност дисимилативног процеса и у другим говорима.

714. У сретечком, сиринићком и метохијским говорима именица гласи фанела (према мом

материјалу), иако се л у позајљеницама супституише са љ.

715 ЕГРеч 1: бељај, биљбиљ, иљач итд., EГРеч 2: Фадил/Фадиљ итд.

716 Упореди са дембељ у говору Алексиначког Поморавља (БНАП, 117).
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Промена л у љ могла је започети у албанском језику, који има двочлани

систем латерала са јединицом блиском турском полумеком л217, па се потом

проширити на словенске говоре кроз лексику која је заједничка.

ПОРЕМЕЋАЈИ У АЛТЕРНАЦИЈАМА УСПОСТАВЉЕНИМ пАлАТАлизАцилАмA

297. Резултати алтернација к, г, х — ч, ж, ш — ц, з, с поремећени су анало

шким уопштавањем алтернаната.

К, Г, Х — Ч, Ж, Ш

298. У в о ка ти в у јд. им. м.p. на -о са -к, -г, -х на крају граматичке

основе, у експанзији је наставак -у (в. т. 494):

Војнику, чујеку, јунаку Бр, тужнику, врагу Ре, пази, јунаку Ле, гљеданику,

војнику, сирома“у Рап, богу, јунаку, чујеку, врагу Рад, тегни, вуку, корен ти Ди.

Примере в. и у т. 496a.

Вјд, ових именица ретко је од старијих Горана бележен с наставком -е, ву

че, враже, чујече Бр, вуче Кру Ку, чујече Рад.

Од именице Бог Вјд. је на -е, са чувањем алтернанта -ж. Боже, сачувај

Ор, немој, боже Ба, дај ми, боже Бр, дај-боже?18, да га утепа Ор, ендибоже

(в. т. 215д, 965) Pe, ендибоже пује Бр, ендибоже дошла Гл, боже, боже (у чу

ђењу) Бр.

Вјд. боже треба разликовати од хомонима боже/божем/бош (в. т. 964).

Ретки облици Вјд, вуке Ди, враге Ба, војнике Ку настали су продором на

ставка -е из Вјд. им. м.p. у већ преструктуриран облик типа вуку, чујеку.

299. Именице уходу“o/уо и бKo у множинским облицима чувају ш, ж,

На уши Бр, бчи да немам Ди,уши расти Крс, не-чујем на уши, на бчи Рап.

300. У изведен и ца м а се резултати алтернације делимично чувају,

а потврђени су и дублетни облици.

а) Некада је дистрибуција алтернаната условљена чувањем или слабље

њем семантичке везе мотивисане и мотивне речи. Тако је, с високом доследно

шћу, у свим местима:

ручица: „део рала“ — рукица: дем, хип. од рука,

ножице: „маказе“ — ногице: дем, хип, од нога;

Ретко са хип. значењем и ножице, ручице.

Када је семантичка веза очигледа, к, г из творбене основе уопштава се и у

ИЗВеДеЊИЦИ.

717 А. М. Селишчев (САМСлов, 301-303) наводи албанске топониме са словенском осно

вом, у којима је словенско предњонепчано љ замењено албанским палаталним сонантом ј, а не по

лумеким л' (Унаник < Уљаник, Велипоa s Beautiоље). Словенски топ. Опоље у албанској варијанти

гласи Ороја (према мом материјалу).

718 Боже је некада са ослабљеном или прекинутом везом с именицом Бог. Тако у овом

примеру дај-боже значи желим.



206 Радивоје Младеновић

б) У зајкиња („зечица“) Крс Рап Ор Др Вр нема услова за палатализацију

(и Š bi). Према зајкиња је и вукиња Крс Рап Ор Др Вр, вукињи ги утепа вучића

Вр, вукиње Мл.

в) У грађењу именица најчешћи су поремећаји у извођењу деминутива и

Хипокористика од им. ж.р. на -а:

Рекиче текло, со рукиче, малово нбгиче Гл, рекица, рукица, ни книгиче

нé-пратиф Ре, рекица, пушкица Крс, ногица га бољи Др, ногица, све коскице, ко

скиче Мл, на рекица Рад.

г) Аугментативи и пејоративи изведени суфиксом -иште, затим именице

са значењем места на коме је оно што значи именица у основи изведене суфик

сом -иште — имају, поред облика са предњонепчаним алтернантима, и облике

с веларима:
|-

Ногиште, рукиште, брегиште Др Вр Љу Ку Рад Ле, песбкиште Др Ку

Рад Мл Ди.

д) Именице ж.p. изведене моционим суфиксом -ица чувају предњонепча

ни алтернант:

Вучица бшлаРад, вучицем да зéме Гл, али су потврђени и примери: вукица

Ди Мл Ор Ле Крс Рад ЗлПо, вукица дошла Вр, за вукице Др, путникица, путни

кице, путникицем Гл, от Пољакица (топ., чесма) Вр.

Увек је пушкар Гора.

ђ) Из веде не и ме ни це са сачуваним предњонепчаним алтернан

том.

Речиче, ручиче, чујече („човечуљак“), вучиче („вучић“), во Стожје (топ.;

поток поред истоимене ливаде) Ре, јабоченце („јабучица“) Бр, гранчица (: гран

ка), ножице Гл, рошћића (дем, од рог) пуштиф Вр, Божић Рап Крс Ор, Божећ

Бр Ди Гл Рад Др КуЗлПо Ре Кру, мори мајчице Вр Ку Бр Кру Ба Ре, ћерчица

Кру, ручице ни се окинаље Ку, до Гљивничица (топ.; шума, брдо, мотивисано

именом некадашњег села Гљивник) Рап, рућице, ручице колчбсане, рећица се

усушила Ре, твује ручице, ручица Гл, ножице ни се осекље Ку, мушица („муха“)

Ре Гл Кру Др Ку Мл, Злипочица (; Злипоточица, топ.) ЗлПо, чујечец

(„ресица“) Гора, малово јбшиче (дем. од јбха) Ле, исечи јбшиче Др, грашец (:

гра“) Вр, Горњи-вршек (: врх), Довњи-вршек, Вршкој (топ.) Мл”!”, по Вршец

(топ. ; брежуљак) Ку, пасет по Лажине (: лак, лагои, топ., ливаде, лугови) Ди,

до Лажење (топ.; торови) Рад, лажа Гора, лажља, лажље („лажљивац“) Бр Ди

Ба Крс Рад, страшље („страшљивко“), страшља Бр Ди Ба Крс Рад, вражаљка

(: врак — врагоu; „гатара“) Ре Кру Гл ЗлПо Др Ку Мл Ор, моч (; мок

„мокраћа“) Ре Кру Гл ЗлПо Др Ку Мл Рап Крс Рад Ле Ку, влачар (: влак-) Бр,

горчајца („оно што је горко, горка материја“) Гл, подношка („доњи део разбоја,

под ногама“) Рад Ле Ку Љу Др Гл Рап Крс Ор Ре Кру Мл, Мличанин, Мличан

ка Гора, глушко (: глух, „глувак“) Ре Кру Гл Бр Др Рад, ушник (; ухо,

719 Уп. са ЏАОГ, 131.
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„наушница“) Бр Ди Ба Ку Др Ле, грашка („зрно пасуља“) Ку Ле Др Љу Рад Мл

Рап, дашка (: дах-) Др, трбшка (: трбха) Гл. ЗлПо Ре Кру Ку Ле Вр, прашина

Гора, јбшинка (; јбха) Ба Ди. Према моч, љут моч Рад — изведена је именица у

топ. Мбчавник (мокре, барљиве ливаде) Крс"29, стока му била на Мочавник Крс,

чујечиште Вр Бр Др Рад Рап, ручиште Гл Ор Кру Ле Мл, рућишћа има,

книжишће, материно јунаћишће Ре, книжиште Др,

песбчиште Бр Вр Ди Ба Рад Љу Ку Рап Крс, во Песочишта (топ.; њиве и

ливаде покрај реке) Ку, воденичиште (пеј. „место где је била воденица“) Бр Ди

Ба, грах во Грашишта (топ) Бр, Грашишта Ле Рад Ба Вр"21;

вучица, зајчица Др Љу Ку Рад Крс Рап Мл,

далечина, длабочина, беше височина Вр, песбчина („земља пескуша; ме

сто с песком“) Рап Крс Ор, пајачина („паучина“) Бр Крс Рап Ор Вр Гл, дружи

на Вр Др Бр Ди Ба Рад Мл.

301. У изведе ни м придев и м а резултати палатализације чувају

се у:

Вучечка кожа Ре Кру Гл БрЗлПо Ку Рап, шума мличка Др, мљичке-дејке

Мл, зљипоточки Ре Кру Бр Гл Др Рад Ку Ле, жена злипоточка Ба, пандивеко

ечна Бр, млачно (; млака) је место Ку, мучен, мучна, помучно Гора, Јуручке грб

бишћа (топ.) Pe, брежно (; брег-, „стрмо“) Крс Ба Ку Рап Љу Др Гл, во Бре

жне-њиве (топ.) Ку, влажљиф, блажљиф (; благо) Рап, бележна (: белек,

„обележена“) Гл, натежена (, тег-, „наслоњена“) Рап Крс, сиромашен, дужен,

јужен, понеможен је (: мог-, „без снаге, немоћан“) Рад, анђел божи Бр,

горчливо јадене, најгорчливо Вр, Злиточка-река, Злиточки-пут (топ) ЗлПо,

по зли почки-пут, бшле по глобочки-пут Гл, Лички-поток (топ.) Вр"22, Лашки

поток (< Влашки поток, топ.)ЗлПо.

У материјалу има мало потврда са веларом у присвојним придевима (и ре

чима мотивисаним њима):

Дејкин Гора, дејкина мати Др, мајкинци („родбина по мајци“) Ба, мајкин

пyac Гора, ћерко мајкина Ба, рукино, дејкина Гл, кокошкин, мајкин, ћеркино-де

те, вошкине Др, Трмкин-гроп (топ.) Гл, снахино дете Гл, снајино било Др, дејки

но, мајкине се Ди, теткина, агине њиве, војскинојзи Рап, мајкино било Крс.

302. У мулт и пли кат и в ни м број ев и ма (< strokљ) посведоче

ни су само облици са ч:

Двострчно ми испрела Вр, двестрчно, тристрчно Бр, двестрчно испреди

Гл, шестрчно Рап (в. т. 729).

303. У резултату аналошких уједначавања основа (в. т. 757) неки глаго

ли с алтернацијама к, г, х. — ч, ж, ш уклонили су предњонепчане алтернанте

(в. т. 757):

720 ЏАОГ, 75.

721 Исто, 56, 63, 80, 120, 141,

722. Исто, 82.
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Стругам вар, јахам којна Гл, ти махам ЗлПо, бегам Др Љу Ку Рап Ре Бр,

вика бн, дига (обичније диза) Др, пиле гуга („гуче“) Ба, ни маха Бр.

Изван ове групе, резултати палатализације чувају се у глаголима:

Печем, сечем Гора, да душне (: ду“ала, „помирише“), сом намучена Ор, да

подножиме („ставимо нешто испод ногу“) Рап, вражала („гатала“) Ре Кру Бр

Ку Љу Ле Крс Рап, се лажите Ор, цичеећи (: цика) Ди, сушила Гора, сом

лежала Бр, се мучим Гл, денеска вршим Др, осиромашила Ре Кру ГлЗлПо Рад,

се занушале („зањихале се“) Ди Ба Ор Др Рад Ку Ле Вр.

У 3л. мн. презента и облицима императива глагола с основом на к, г, х

уопштен је предњонепчани алтернант 23.

Сéчет Гл, стрижет, печет Др, стружет Бр, стрижи, бврши, сечи, пе

чи Гора (в. т. 798, 821).

Аналошког је порекла чу:

Не му пресећуј пут Кру, пресечујем Др Рап Крс Мл Ди.

Однос основа бблечем — бблеко(х)а стабилан је, али су забележени и

ретки примери с продором ч у аористну основу:

Ми обл'éчоха кошула Ор, му обљено“ме Ку, ме свл'éчоха Ди.

К, Г, Х — Ц, З, С

304. Алтернације к, г, х. — ц, з, с чувају се у неким облицима, у другима се

уклањају у корист ц, з, с.

a) У Нмн. им. м.p. на -о јављају се резултати сибиларизације, без обзира

на порекло лексике:

Ручеци, мозуци, вoсоци, вуци, потоци Рап, сиромаси, пасинци (: пасинок)

Гл, аџилаци Ле, имале војници, сиромасим, дошле вуци, вуцим Вр, за путници

Ку, пајаци Гл Бр Ди Ку, заредоци, устројници ће ни дојет Бр, равници (; равник

<ралник) Ку, кофчези Ре, Песоци (топ.; песковит предео) Мл.

Позајмљенице из турског језика:

Барјаци Ре Кру Рад, кајнаци Рап Крс Бр, на чардаци Бр, по сокаци Ку,

скитате по сокаци Бр, по кајнаци, Јуруци биље и Јурука га викаје Ре, бубреци ме

болет Гл.

Облици множине са -ц- (бубреци, бубреце) бележе се у оближњим срп

ским говорима.724 У примеру је остварена алтернација к — ц наслањањем на

турски облик böbrek (ШАТур, 150).

После испадања х са краја основе у једнини, према именици сирома ујед

начена је основа у мн. сиромаи Ре Кру. У другим местима однос је сирома(х) —

сиромаси. У свим селима је трбу(х) — трбуи.

б) Резултати сибиларизације чувају се и у:

723 БАДИЈС, 480; ПМГСж, 189, СМЂГ, 119, ЕГВП, 418, СРЛГ, 197; ПемСкЉ, 168;

БДНСгов, 68.

724 РСПГ, 435, 454, 455; ЕГРеч 1, 63 „бубрек“.
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Неколицина, млозина (; млого) Ре Кру Бр Ди Ба, млбsина, неколиsина (в.

т. 269) Гл са s & 3, ц.

в) У Дјд им, на -а уопштени су к, г, х.

* * - – 7 — P... / у / - / - r. у „“

Дејкити, тетки, сна“и Вр, онесе ћерки, дејки, војски требе, руки Мл, нбги,

снаји Др, маћии, дејки Ре, кољепки да се даде, тетки, војски, мајки, ноги Крс,

тетки не зборила Ба, сна“и, мајки ЗлПо, мајки Др.

305. a) При свој н и придев и на -ин мотивисани именицама апела

тивима (в. т. 301) немају облике с извршеном сибиларизацијом.

У блaзе ги Рап алтернира з са г као траг старог локатива.72°

б) У присвојним придевима мотивисаним личним женским именом по му

жу (Митатица, Аметица) алтернант ч остаје стабилан:

Деничино маало, Ћамиљичина деца Мл, Садикичино, Миљичина ћерка

Крс, отец Алиничин Вр, Митатичинога брата, Аметичине Ди, во Ваитичине

ћерке, Бајрамичиному-брату Гл.

Опстаје ч и у: Лисичина-дупка (топ) Бр, во лисичина дупка Кру, се скриф

во Љисичина-дупка (топ.; пећина) Ре"28, Лисичина-софра (топ., овећа камена

плоча). Вр.

По овој особини ГГ разликује се од неких оближњих српских говора727, у

којима се у придевима уопштава ц из именице.728

в) Сачувани су резултати палатализације у придеву очева-сестра Рап, бче

во било Крс.

306. У изведе ни м и ме ни ц а м а према финалном ц у творбеној

основи алтернира ч у изведеници:

Пченичарка („жена која жање пшеницу“) Гл, ложичарница („место за

ложице“) Бр Ди Ба Ор Рад Ку Рап, месечина („небеско тело, месечева

светлост“) Гора, љевичар („левак, во упрегнут са леве стране“), десничар („де

шњак, во упрегнут са десне стране“) Ре Кру Гл Др Ку Љу Рад Рап, Кршчанин

(„становник Крстеца“) Гл Ре Кру Др Рап, кртичина72° („кртичњак“) Бр, водени

чар, бфчар Гора, бфчерец („крупна гусеница“) Кру.

307. Према копица је: Сом ге ископичила Ба, требе да ге скопичим Ди.

725 СПЕРеч 1, 166 „blag, blaga“.

726 ЏАОГ, 157.

727 Македонски говори уместо ових придева имају аналитичке конструкције на + ОП.

728. У сретечком говору напоредни су облици типа Славицино и Славичино, у низијским

говорима око Призрена уопштава се Славицино, мада има трагова с алтернантом ч; у призренском

градском говору стабилни су облици типа Миличино (РСПГ, 463).

729 Облик придева указује на мотивну реч кртица. У мом материјалу потврђено је само

крт.
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Ј О ТОВАЊЕ

СТАРО ЈОТОВАЊЕ

308. Старо јотовање у трпном гла гол с ком придев у уклоње

но је у духу такве појаве у словенским југоисточним говорима739.

Кућа му је накитена Крс, било напашено, извадено Вр, китене, частен,

почастен Гл, бтростен Ле, ћитенојзи, заградена, рбдено Бр, дејка извадена,

разљутен, китене Рад, ка угбдена погача, заградена ми је Ба, дејка зарудена

(„зарумењена“) Ре, и бна фатена Др, нбсене, изгазена трава, вратена Рап, бе

ше нбсено, фатеному Љу, квасен, пазен, обесеному чујеку Ор, одредено Ба,

вратен, носенојšи, газена Ку. Примере в. и у т. 832, 841.

Резултати јотовања истрвени су у облицима глаголских и ме ни ца:

Косење, возење, носење Крс (в. т. 546в).

309. У Вр је кићена (али и: да го накићите). Облик може бити лексичка

позајмица из песме са синтагмом кићени сватови из неког другог дијалекатског

типа.

У: цењет, жењеш, рањет (в. т. 274) Крс Рап, идет промењете Вр, њ је из

гласовне групе са н + и, е (уп. са рањим, цењим, жењила).731

Несумњиви траг јотовања у трпном гл. придеву је у им, мећеница

(„мућеница“). У примеру је ћ сачувано пошто је прекинута семантичка веза

глагола и именице.732 Иначе је мутим/матим, мутен/матен, замутена. На ки

дање значењске везе утицали су, свакако, и различити континуанти Ж. у овим

jickссмама.

310. Трпни глаголски придев глагола с основом на лабијални сугласник:

Остаен (< оставен), купене дрва Гл, остајена Вр, испраћен, напраћен,

остајене, постајено Ре, јавено мги је ЗлПо, купене са Бр, мамена, купен Ку (в.

т. 408, 832).

У Бр је у народној песми забележен усамљени пример са групом -вј- у

трпном гл. придеву: Мије руће крвавјене, оми руће крвавјене.

311. Глагол и с основом на лабијал- + и- (остави-, забрави-), а изведе

ни суфиксом, отклонили су двосонантску групу испадањем другог сонанта.

Основа суфиксованог имперфективног глагола, заправо, аналошки је уједначе

на према основи мотивног перфективног глагола:

730 О различитим објашњењима преобразовања у грађењу трпног придева, очигледно мор

фолошког порекла в.: БАДИЈС, 15; САМОчерк, 232, КБИст, 55, ПМГСж, 111, СМЂГ, 65, БНАП,

114; влмд, 192—193.

731. А. Белић (БАДИЈС, 152-153) овакве примере у П-Т говорима сматра траговима ранијег

јотовања у трпном гл. придеву.

732. Овакав однос (мућеница — мутен) уочен је у сретечком (ПМГСК, 41, 58, 141 итд.), си

ринићком, јужнометохијским говорима (према мом материјалу).
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Остава, направа, забрава (< заборава) Гл, ги ставале, се става Вр, ста

ва напако Крс, саставај, раставај Ре, све забравам Др, им бетава нешто па за

брава Ди, се расправаш со њи Рад, не го ставала Бр, ставаје пошиф Ба.

312. а) Пошто је компарација придева аналитичка, уклоњени су резултати

старог јотовања у овој категорији.

б) У пљука Ре Др Мл, га испљука Рад, ме испљукује Мл, попљуала Крс Др

Рад — није сачувана група -пљ- настала јотовањем у групи пј"33 пошто „sugla

snik lju infinitivu je analogički prijenos iz prezenta prema stcslov. plbvati, pljujo, l

nije epentetsko.“734

в) У страмљива Др Мл Ку Рад Ле, страмљиве љуђи Вр, страмливому

мужу Ди — група -вљ— настала је на морфемској граници творбене основе и

придевског суфикса -љив.

г) У примерима: му се здебељује жена Рап, дебељача („дебела жена“) Крс,

дебељак Мл — група -бљ- разбијена је уметањем аналошког е из дебеф, дебела.

д) У бљувам („повраћам“) Крс Рап Др Рад-бљ- је траг јотовања лабија

Лa.735

ђ) Група -пљ- у пупљунка Бр није настала у резултату јотовања, већ је ре

зултат метатезе: (пу)пољ- - (пy)љo-> (пу)пљу- (в. т. 353ђ).

е) У именици сабља, која је „ušla u slavine u 12. i 13. v. za mongolskih

provala“?36, чува се јотована група бљ.

Именица с јотованом групом продрла је и у говоре северне Македоније,

западне Бугарске, Полога.737

У мом материјалу потврђено је само сабља738. имам јена сабља Ку, имало

сабле Ба, се куале сабле Ди.

313. У изведен и м и ме н с ким реч и м а јотују се алвеоларни

(л, н) и дентални (т, д, с, з):

Наше шо беа сељани Ре, бтец сељак Ку, пепељаста (< пепел) боја Бр, го

спођа Бр Ди Крс Ку, БрбЂанин Ди Крс Ку Ле Ор Вр Љу, сваћа (< сват +ја,

„прија“) Бр Ди Ор Ба Љу, цуни свача Гл, сваћинци Рап Крс Ор Др Ку, во сва

ћинци Ре, цећ (< цеђ & цед-Fј) Бр Ор Ку Др Ле со цећ Ди, првић (< првиђ «

прв-вид Еј, „прво виђење после удаје“) Ре Кру Гл ЗлПо, ка сме идаље во првић

Ле, вић (< виђ & вид Еј, „виђење детета после рођења“) Др Ку Љу Вр Мл Рап,

бкић (< окит #j, „иње“) Ре Кру Гл Др Мл Рап Љу ЗлПо, блек (: бKuћ, метатезом)

Бр, леђа Гора, бПаш (< опасtj, „реп“) Рап Крс Др Љу Ку Бр, куче со бПаш Бр.

733 А. Белић (БАДИЈС, 149) овде види остатак старог јотовања.

734 СПЕРеч 2, 692 „pljuvati“.

735 А. Белић (БАДИЈС, 149) пример објашњава старим јотовањем.

736 СПЕРеч 3, 181 „sablja“.

737 САМОчерк, 150; САМПол, 333; МТОГ, 191.

738 ВБГГ, 55 (сабја).
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ГРУПЕ tj. tkº, taj

314. Групе “tj, “kt”, “aj дале су у ГГ с високом доследношћу ћ, ђ. Овакви

континуанти говоре да су преци Горана пре запоседања данашњег станишта

припадали западном делу јужнословенских језика, пошто су неке од данашњих

разлика између источнојужнословенских и западнојужнословенских језика на

стале још пре досељавања Јужних Словена на Балкан. Једна од основних дифе

ренцијалних разлика је судбина старих група “tj, “kt”, “dj.739

Иако се формирао у најужој вези са ЗПМ говорима, и развио многе ти

пичне особине ЗПМ периферних говора, у ГГ нема трагова мешања континуа

ната ћ— шч/шт, ђ— жџ/жд, обичног у већини македонских говора, па и оним

географски блиским.740

a) *tj. *kt – ћ:

Божећ, кућа, кућна, кућаница, домаћин, ћерка, ћеркино, ноћ, ноћеска, ме

ћава, врећа, сваћа, гаће, стрећен, маћија, плећи, свећа, свећник, ће, бће, нејђе,

веће, носеећи, викаећи, врућина, помоћник Гора, куће со плоче, па ће станеш но

ћа, свећник со свећа, маћеха Вр, да нбћевам, че нбчева Гл, ноћа ме онесоф Др,

нбћеска, муш невртикућа Ба, ноћeвала, ноћви ЗлПо, ноћа ће играје Крс, ге фа

тиф ноћ Рад, ноћа во стрéд-ноћ, стрећа не-била Ре, свећа изгорела Кру, ноће

ска врнало Ле, до поуноћ, Божећ, стрећен-чујек, со ћерка, крпи вреће, моћне

љуђи Бр, гољеме ноћви Рап. Примере в. и у т. 266д, 276б,

У „помоћ“ м, ћ јавља се ш: помош (али увек помоћник, моћен). Им, са

-ш(т) < “tj лексичка је позајмица из оближњих македонских говора74 у којима

има више примера са шт, жд $ “tj, “kt”, “aj, највероватније из торбешких гово

ра дебарског краја.742

б) У примерима ноћешењ, синошењЛсинојкашењ, ш је настало асимилаци

јом по месту изговора (љетос-, зимос-, ноћеc+њих љетошњи) па пренето ана

лошки у фонетски контекст у коме нема услова за јотовање (напрешењ), а не

траг континуанта шт, жд (< “tj, “kt” “dj), како се објашњавају слични облици у

оближњим ЗПМ говорима.743

в) У топ. Пештерка (њива и камењар) Ба?“, Пештера (пашњак на песко

витом терену) ЗлПо, Пештер (њиве и ливаде са песковитом земљом) Рад — об

лици са -шт- наслањају се, судећи по значењу („песковит предео“) на пtсbкљ,

са дисимилацијом у групи -ич

г) Група -шт у топ. с именицом пеш, потврђеној само у Бр, судећи по зна

чењу („каменит, кршевит предео“), може бити источнословенског порекла:

идехме до Бабин-пеш, Селманоф-пеш, Мрчбф-пеш, отиде до Сељманоф пеш.

739 БАИсф, 102; БАДИЈС, 180, БАГД, 48-49, ПМСЗ, 320-321; ИПДиј, 67, ИПИО 1, 182.

740 ВБИслM, 19, 30.

741 СТТГ 1, 233; ВБДГ, 69, ПаЛРГ, 113-114.

742 ПМТГ, 441, 446-447.

743 ВБДГ, 69, СТТГ 1, 233.

744. Уп. са ЏАОГ, 58, 68, 101, 144.
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д) У ГГ је велики број микротопонима на -иште: Враништа, Ђурђеви

шта, Љубошта,

Равњишта, Гумњишта, Коњишта, Сбљишта, Песбчишта, Газиљишта.

Примере в. и у т. 546б,

Није јасно да ли је у неким топ. (Љубошта, Ђурђевишта) -иште < “-itje

или од *-išče. Пошто велики број топ, има -иште < “-iščе, могуће је да се овај

суфикс ширио на рачун“-itje. Претпоставку може оспорити име данашњег села

Љубоишта потврђено у ХV в. као Љубовић (в. т. 83), али и неки топ, северније

од Горе. Суфикс-ић у овом топ. може бити писарско прилагођавање према топ.

на -ић северније од Горе, а могуће је и новије преобразовање топ, на -ић према

продуктивном моделу на -иште.

На -шт & “tj. у топ. упућује име горанског села у Албанији Шиштевец,

потврђено у XIV в. као Сиштевљцњ (в. т.86).74° Овај топ., а можда и неки други

(Љубошта, Ђурђевишта и сл.), упућују на старији слој са-шт, -жд & *tj, “djy

топ. Горе, што није неочекивано, пошто је и северније од Горе — око Призрена

— „запажена висока концентрација архаичних и рано потврђених топонима са

источнојужнословенским гласовним одликама (Скоробиште, Милиште,

СЂножештани итд.).“746. Овакви трагови могу бити поуздана топономастичка

илустрација језичког стања прошлих времена, сведочанство померања станов

ништва и смењивања српских и бугарских утицаја на овој територији, али мо

гу, ако су то пренети топоними, изазвати и заблуду.747

315. *dj – ђ:

Веђа („муња“), већ — веђи („обрва — обрве“), грађанин, пређа, туђо, чађа,

међу, вић — виђи, грђа Гора, удара веђа, међе Бр, веђа ка сиђим, туђе којњи

Рап, туђа-кућа Гл, туђо, туђе ливађе, ка госпођа Ди, међу веђи Кру, међу њих

Рап, међу оца и матере ЗлПо, пређа Др, преџа Гл, госпођем Љу. Примере в. и у

т. 266e, 267г.

У Ор је потврђено рбождене (али је рађам, рађане). Пример је или лек

сички нанос из ЗПМ говора или је траг црквенословенског језика. Иначе се об

лик употребљава само у фразему довичино рбождене не-зимај.

РЕЗУЛТАТИ ЈОТОВАЊА У ГЛАГОЛСКИМ ОСНОВАМА

316. Глаголи с фрикативним (с, з) у аористној основи и предњонепчаним

(ш, ж) у презентској, уклањају ову алтернацију уопштавањем предњонепчаног

алтернанта у обема основама (в. т. 779):

Пишем — пишала, биашем — опашала, кажем — кажала, кажујем, ма

жем — мажала, вржем — вржала.

745 Уп. са Сићево, Сићевац или Сићевци на више места српске језичке територије (ЛАТоп,

118).

746 ЛАТоп, 115-116.

747. Уп. са топ. Глобочица и длбина, длбоко, длбочина, дупка у ГГ.
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317. Асимилацијом у групи л + e Истрвена је разлика између л и љу:

Ћe cбмељеш — мљела Гора, мељеме коломоћ Мл, измељи житце Др, сом

млела Ди, мљеље во њи Рап.

Однос се чува када иза л није вокал предњег реда:

Кољем — клала Гора, ће закољеме Рап, заклахме јарића Бр.

Резултати јотовања чувају се у изведеном глаголу клањам.

НОВО ЈОТОВАЊЕ

318. Ново јотовање захвата сугласнике т, д, л, н, а изван асимилативног

процеса остали су лабијали и с. з.

Оваква судбина сугласничких група сај захвата највећи део П-Т748 и део

македонских говора. Тако се ново јотовање јавља у северним, западним и цен

тралним македонским говорима, али га нема у јужнијим.7“

319. У збирним и ме ни ца м а т + j » ћ, д+j* ћ, л +j* љ, н + j - њ:

Се берет брача Гл, нејзине браћа Рад, цвеће Гл Др Ди Рад Крс Рап Ор

ЗлПо Ку, прће („пруће“) Гора, свеће (; цвеће), горбсвеће (: горбцвеће,

„јагорчевина“) Бр, мује браћа Др, по ливађе Ор, ливађе, берађе".“ Бр Ди Ба

Рап Крс Ре Кру Ле Рад Ор, каљивађе Рад, низ° ливађе Ле, става бграђе Бр, пре

ко ливађе Др, идет до Подбрђе (топ.; место ниже брежуљка) Гл.

За ГГ се наводи и збирна именица путike“, која провером материјала ни

је потврђена. Вероватно је путће деминутив именице пут са преласком ч у ћ.

Није потврђен ни продор ђ у облик једнине у топ. Вир во ливађа Рамада

752
НОВа.

320. Категорија збирних именица је практично морфолошки ликвидирана

(в. т. 564—570), али трагова у јотованим облицима има. У том смислу интере

сантна је употреба топ. Ливађе и дграђе. Топ. Ливађе односи се на збир лива

да више власника, аливаде се везује за системску множину, Ограђе је топоним

који означава збир башта уз село, а бграде се везује пре свега за системску мно

жину. Иако је овај однос поремећен, одсуство топонима Ограде, Ливаде сведо

чи о ранијој употреби облика на -еЉје. У садашњем стању напоредо егзистирају

изван збирног значења, ливаде — ливађе и бераде — барађе:

Сом била во Ливађе Бр, сом сл'éзоф во Ливађе Ре, Горне ливађе, Довне

ливађе Ди, Кадриине ливађе, Крајне ливађе, Кољчеве ливађе Кру, Броцке љи

748 БАДИЈС, 137, 141–145; ИПДиј, 114; БНАП, 115-116; ЋЉГЛ, 51.

749 КВИст, 76; ВБДГ, 69, СТТГ 1, 234; ВБСелЕ, 6; ПалРГ, 113-114.

750 Б. Видоески (ВБГГ, 59) наводи да ГГ познаје само облик ограде. У мом материјалу јо

товани облик ове именице има већи број потврда.

У бродском говору (сличном по неким особинама тетовском, који не познаје јотоване гру

пе-двј-, СТТГ 1, 234) обично је бграђе, љивађе, љуђи.

751 ВБГГ, 52. Потврђена је само системска множина путоu.

752 ЏАОГ, 125.
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вађе Ку, Дриндофске љивађе Љу, Цекове љивађе, Мангове љивађе Крс, Бучине

љивађе Мл, Више ливађе Ор Рад Ле, Шерифоске љивађе Рад, Горње љивађе,

Довње љивађе, Јакуповељивађе Рап, Ограђе Ба Ди Бр Др Ле Љу Рап, башча во

Ограђе Вр, при Ограђе Ку,

сом пасоф офце во свује ливађе Др.

У Бр је комаћ — комаћи. Комаћи је настало после поремећаја у односу

збирног значења (комат +је) и значења системске множине.

У именицу љуђи (< људ-{је) после јотовања продро је наставак -и: викните

љуђи Др, да кажеш љуђам Рад, млого љуђи Ре (в. т. 501).

321. Редни број трећи, трећа, трећо, треће:

Трећа година Ре, на трећи-извор Крс, трећава страна Ба, трећи-прт Гл, та

ја трећа-жена Ди, трећому Др, трећојзи снахи Бр, трећем, трећого мужа Рад.

322. Алвеоларни л, н,

Зеље („купус“) Рад Др Љу Ку Мл Рап Крс Вр, зељка (< зељ--+ка), кило

зељка Гл, зељка ће сечеме Вр, коље Др Рап Крс Мл Рад Ку Вр, трње Рап Крс

Ку Рад Љу Мл, се скриво трње Мл, трне Гл Кру Ре Ди Ба, сирење Рап Крс Мл

Др Рад, сирене изело Вр, камење Рап Крс Мл, камење ће не утепа Рап, нива се

вика Трне (топ) Ле.

О именици коштањ, коштање в. т. 568.

323. Због утврђивања контаката с околним говорима, интересантне су фо

нолошке комбинације љi/лј, нj, ћј, посведочене, пре свега, у вишим горанским

НаССЉИМа:

Не-се-седи на трнје Ре, на трнје Кру, ни донесла кол је Ре, колје насекла

Др, кол је за башча Гл, кољје Мл, Раздол је, РаздољЈе (поред Раздоље, топ.) Љу,

прћје прет кућа Ре, со прћје Кру. У мом материјалу није потврђено зел је753

Према Пртјаница, које наводи А. Џоговић75“, у мом материјалу је Прћа

ница, Пртјаница, Прћјаница Бр. Топ. је мотивисан именицом прће (< пртје).

Облици коље, трње, прће доминирају и у местима у којима су забележени

примери са секундарним суфиксом -је.

Прћје није потврђено изван рестеличког типа. Сам облик са -ћје подстак

нут је избегавањем хомонимије прче (< прт+ че) — прће (< прт+je).

Наведени облици (кбљје — коље, прћје — прће) у ГГ не представљају траг

незавршеног и нестабилизованог процеса јотовања, већ су лексички нанос из

оближњег ЗПМ жеровничког говора75°, у коме су уобичајени двојни рефлекси

група тј, дј S теј, двј (цветје — цвеће), али са локалним горанским творбеним

моделом у коме се је додаје на основу са извршеним јотовањем.

753 ВБМл, 130.

754 џаог, 69.

755 ВБИслM, 19.
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Облици зел је, крил је у ЗПМ говорима са л' објашњавају се као позициона

појава: „Тоa што во овие говори срећаваме денеска изговор: зел је, седел је,

тилје, крил је и сл. сведочи дека во нив, како в прочем и во другите западнома

кедонски говори, никогаш не било извршено новото јотовање на л.“756 УЗПМ

извршено је, ипак, овакво јотовање, о чему сведочи л' < љ (< л+j), а лј је под

новљено јотовање.

Бродски облик трнђе могао је настати из трнje (в. т. 439).757 Гласовна

група нј чува се и у заменици бнја (: бнија), а потврђени су и облици с јотова

њем бња. Облик бнја подупрт је заменицом бвја (: бвија) (в. т. 660–667, 669).

324. У збирним именицама с. з. не јотују се 738.

Лисје, грбзје, закоcје Гора, метни лисје Кру, со љucje Рап, најслатко грб

зје Др, кило грбзје Рад, љај закоcје Мл, по закоcје Др, имало грбзје на Лозје

(топ., некадашњи виногради) Крс, Лозје (топ.) Рап.

Имам само једну потврду: Нема го нигде, оно под листје Вр. Облик је

лексичка позајмица из оближњих ЗПМ говора у којима се чува финална група

-ст у једносложним речима.739

325. У гла гол с к и м и ме н и ц а м а н се јотује:

Смијење, играње, пујење на свадба Крс, перење, мијење, вољко желање

Рап, јадење, за нбсене, сијење пченица Ба, бљујене, каране Вр, желане, ка

ране, тепане Бр, брање, ткајење, играње Рад, ткаене, бегане Ор, било тепа

ње Љу.

У вишим селима — претежно у говору млађих мушкараца — њ је неутра

лисано (в. т. 272, 1119): гребене трава Ре, мавзене крава Кру, па бегане, мијене,

бес каране Ре, сијене, молене Бр.

326. Гр у пе лабијал + j.

Иди со здравjе, седи со здравје, бетани со здравје Мл, здравjе је најважно

Ку, кравјо, дивја-месо, снбије Гора, дивјо Гл Бр Кру Ре, дивја врба Кру, снопје

поврзи Кру, Рупје (топ.) Pe, Жупјанин Гл Ре Кру Ди Ба Бр, Шиштевјанин Бр Ди

Ба Ор Вр Др, во Дивјач (топ., кршевит предео) Крс, Дабје (топ.; њиве, некада је

било дубова) Вр, Дабје (топ) Ле Крс”69, побегни во Рупје (топ., увала) Рап, по

бегнаа од Грмјане (топ., ливаде), Врбје (топ.) Ди.

Из групе мј испало је ј у Љуманин, Љуманка (, Љума).

У мом материјалу је Грмјанско дере Ди.761

756 КБМЛ, 29.

757 На могућу позајмицу форманта -ђе из оближњег жеровничког говора упућују облици

деминутива бреџе (: брег), стоџе (: стог) у овом ЗПМ говору (ВБИслM, 19). Уп. са сличним ста

њем у дебарским говорима (ВБДГ, 70; BБИслM, 30).

758 БАДИЈС, 144–145; ЋЉГЛ, 51; СРЛГ, 193 (грожђе — грозje).

759 ВБИслM, 19

760 ЏАОГ, 116, 126.

761 А. Џоговић наводи Грмланско-дере (ЏАОГ, 90).
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327. Им, весеље има јотовано л, и онда када је на већ изведену именицу

додат суфикс црквеног порекла -није или суфикс -ње: весеље („весеље, судби

на“) Бр, има весеље Крс Рап, во нас весељење?62 Мл, весељеније Ре Кру, за ве

селеније не-питај Гл.

У бројној именици иљаду/иљадо (в. т. 719) јотује се л.

СЛОЖЕНИЦЕ ГЛАГОЛА ИД-ТИ

328. У сложеницама глагола ид-ти сачувана је група -јд

У презенту доминира јд- уместо групе -јд-, док су примери са сачуваном

групом ретки, а у материјалу има и мало потврда са извршеним јотовањем.

Овакав однос јд/h/ј у сложеницама глагола ид-ти говори о могућем јотовању у

облицима презента и одсуству јотовања у аористу, императиву, трпном гл. при

деву. Могуће је, такође, да је из групе јд- испало -д-

От пут ка ће даје Вр, дбјеш, пројеш, најем Гл, ће пројеш Ба, да најеш паре

Ди, сви ће пројеме Ди;

душа ни дође Вр, ће приђем Гл, да дбђеш тујка Крс, да прођеш Рап,

ће го најдеш Гл, ће пројдеш, ће пројдете ЗлПо.

У сретечком говору, у коме је група -јд- јотована (дбђеш, нађеш), јављају

се и најем, дајем763, а облици типа дојем бележе се и у другим говорима, бли

жим или даљим од горанског.764

Облике типа најеш П. Ивић76° објашњава слабљењем артикулације („само

у небрижљивом изговору“). С. Реметић766 прихвата у основи објашњење П.

Ивића („резултат је пасивнијег изговора ђº).

За ГГ могу се понудити и другачија објашњења, која, као и претходна, по

лазе од ђ (< дј):

а. Африката ђ супституисана је сонантом ј под утицајем албанског дебар

ског говора (уп. са Брбјанин, грајанин, стрејно, в. т. 441). И промена ћу ј у си

нојка може бити овог порекла.

б. После јотовања групе јд испред ђ појавила се антиципацијска палатал

ност, која је јачала и изазвала испадање африкате дисимилацијом по палатално

сти. Ово потврђује обиље примера типа дајеш, најеш у оближњем подгорском и

подримском говору (према мом материјалу).

762. У јужнометохијским говорима Подриме и Призренског Подгора потврђени су (према

мом материјалу) веселејне, веселене.

763 М. Павловић (ПМГСЖ, 107–108) не наводи облике са ј у сретечком говору.

764 П. Ивић у говору Галипољских Срба бележи дођеш дојеш (ИПГС, 134—135); у говори

ма централне Шумадије, поред обичног дођеш и ретко дојеш (РСГЦШ, 177), у северномакедон

ским говорима напоредни су облици са јд и ј (ВБСМГ 2, 153).

765 ИПГС, 134.

766 РСГЦШ, 177.
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в. Избегавање хомонимије може бити фактор недоследности фонетских

промена.

ЈОТОВАЊЕ У НЕКИМ ГЛАГОЛИМА

329. Из 1л. jд. презента гл. виђим пренето је ђ у основу осталих лица пре

зента: виђим, виђиш, виђи, виђиме, виђите, виђет Гора, да виђи Ре, на га виши

Гл, виђи матере Ди, дај да виђим Љу, виђиме Бр, не-виђим Мл.

Императив је потврђен од основа вид- и виђ-: виђи му работа Бр, виђи

шó-имам Др, виђите Бр Мл Ди Ку, видите дејка Рад, види Ку.

Облици с основом вид- забележени су од млађих Горана.

У осталим глаголским облицима у основи је -д'67 (видела, видо, виден).

У имперфективном итеративном глаголу виђујем уопштено је ђ у основи

свих глаголских облика. Африката је могла продрети из виђим, може бити траг

односа видим — виђам, а може се претпоставити и утицај односа родим — ра

ђам, вадим — вађам.

330. У имперфективним глаголима изведеним суфиксом -а од перфектив

них глагола презентске -и групе јотују се т, д основе:

Праћам, се враћа, праћанци (мотивисано гл. праћам) Гл, да годбфаћам

Ба, не ни се плаћало, вуци фаћале, ббрћа Љу, ће не враћа, ће преврћаваме Мл,

нé-фаћај кусур Ба, ваћам, враћам, испраћам Бр, не праћале Кру, се враћаје

Крс, ме фаћа Ре, ће плаћам мито Ди;

се набђало жито, добђаље Ре, дохођаме Крс, ти вађаје Ку, главе враћаје

(„окрећу“), вађам768 вода Гл, вађаш ЗлПо, компири ће вађаме, не му рађала Вр,

ће ја рађам Љу, го гађаје Ба, се досађа Ре, сом дохиђаф Ле, дохођа Крс, нарађа

ла седом Др, ми се свиђаш, ваша, прохоџа Гл, дбођа ЗлПо, наођам, вађам, ра

ђам Бр.

331. У нижим селима јавља се њ у глаголу равњам70°, да изравњам земња

Рап, ће равњате Крс, рамњало тује Рад, равњаме Ку, не израмњала Љу, рав

њајте Ку, рамњам, не-седим Рад, Равњиште/Рамњиште (топ) Рад Рап Крс

Ку, истера“ме гуједа на Рамниште Др.

О пореклу њ у примеру в. т. 274.

ПОДНОВЉЕНО ЈОТОВАЊЕ

332. У изведеним глаголима од основа свршених глагола на-шти (<-сти)

дошло је до подновљеног јотовања. У глаголима перфективног вида уопштено

767. Овакав однос познаје и сретечки говор (ПМГСК, 53, 114, 115, 197, 200 итд.).

768 Вадим — дуративни, вађам — итеративни.

769 Р. Симић алтернант њ у левачком говору (СРЛГ, 187) објашњава јотовањем коренског

сугласника, равњам, равњиште је и у сретечком говору (ПМГСК, 122); исто и у сиринићком

(према мом материјалу).
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је -шт- из суфиксованих имперфективних глагола после дисимилације у групи

шћ (- шт)770.

Дур напушћаље Ба, ће га намешћаш Љу, пушћаш, пушћала, спушћате, на

мешћале Др, пушћам бфце Ку, пропушћа, пушћа Рад, се премешћа Рап Крс Ор,

испушћа вода Вр, намешћам нога Бр, попушћала децам Љу.

Однос -шт (перфективни глагол) ; -шћ (имперфективни глагол) стабилан

је: пуштило, да премештим, испуштим, намештим Гора (осим Ре Кру). У ре

стеличком говорном типу сугласничка група штразличитог порекла дала је шћ

(в. т. 383-384).

Мало је потврда са аналошким продором групе шћ из Имперфективних у

перфективне глаголе: пушћи корен, пушћиф корен Ди, ће га намешћиш Љу, се

испушћила Ба. |-

Јотовања нема у трпном гл. придеву ових глагола: напустен, пустен, ис

пустен, крстен (в. т. 308).

Облици трпног гл. придева говоре да је продор аналошког шт у основе

перфективних глагола новији од преструктурираног грађења трпног гл. придева.

Ретки примери са шћу трпном придеву77 продор су из основе са подно

вљеним јотовањем: пушћено куче Рад, намешћено Вр, пушћене бфце Ба.

333. М. Павловић772 бележи за ГГ ђéјче — дејче (; девојче), објашњавајући дº

општом умекшаношћу сугласника. Наводи, затим, за сретечки говор однос ђеiче —

ђојче тумачећи облике јекавским јотовањем. Данашње стање у ГГ и сретечком не

потврђује наводе М. Павловића, пошто д у контакту са „меким“ вокалима није

подложно умекшавању. Актуелно стање у ГГ потврђује само дејче, у сретечком

девојче, у говору исламизованих Сречана и дејче (према мом материјалу).

ПАЛАТАЛИЗОВАЊЕ ФИНАЛНИХ КОНСОНАНАТА Т, Д, Л, Н

334. Значајна локална дијалекатска црта шарских говора са српске стране

Шар-планине је појава предњонепчаних палаталних сугласника (ћ, ђ, љ, њ) у

низу лекceмa.773 У околним говорима, на месту палаталних у ГГ, уопштени су

непалатални (т, д, л, н).

Меки сугласници настали су из крајњих консонаната иза којих је историј

ски било њ.77“ Полумеки гласови су се уклањали на два начина — очвршћава

770 РСПI, 422-423; СРЛГ, 186, ПА-МБРec, 276,285; JДТГ, 68, БНАП, 115; СМИЦГ, 32;

СМИcМ, 63; у сиринићком, говору Подриме и Призренског Подгора (према мом материјалу).

771. Уп. са оваквим облицима у трстеничком (ЈДТГ, 68), левачком (СРЛГ, 186—187), ресав

ском говору (ПА-МБРес, 285).

772 ПМГСж, 111-112.

773 У сретечком (ПМГСК): смрћ (24, 33 итд.), клећ (116, 117, 231 итд.), папраћ, пеђh,

глађh, cбљ, јесењ (према мом материјалу); у сиринићком је ова особина потврђена само у пеђh,

клећ, папраћ (МлРСГ, 40).

774. ВБГГ, 52; ВБПМКонт, 13; ВБСелЕ, 6, 8; ВБУЈ, 27; ВБИслM, 12; МлРГорг,122, МлР

Пeplº, 259.

О морфолошком објашњењу в. ПМГСК, 117.
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њем (у највећем делу македонских и српских говора) или развијањем пуне па

латалности (малобројни говори, географски врло удаљени).

Ову појаву, али с алтернацијом т — k; познаје македонски пирински го

вор.77° У благоевградском, разлошком, петричком, негованском говору “t je

супституисано са k. на крају речи: зек, пак, госпоk; то је солунски сноп који иде

право на север правцем Кукуш — Берово.776 Наведени изоглосни сноп не иде

према шарским говорима, а, поред тога, у шарским говорима јављају се и пала

тални љ, њ (јесењ, дењ, cбљ, жаљ), којих нема у солунском изоглосном снопу.

а) Зећ — им. i деклинације777, пришла им, о деклинације чувајући измење

ни полумеки глас. Уп. са руским затв.

Зећ се вика, зеча викала Гл, зеч се крије ЗлПо, зећ, зећои Ре Кру, даруала

зећа Мл, домазећ Бр, домазећу, домазећи, домазећим Рад.

б) Лакоћ (< “olkљts) — им. i деклинације.778 Уп. са руским локотњ.

Лакоћ избарџаф ЗлПо, лакоч, лакчи Гл, лакћи да бмије Бр, два лакћи Кру,

два лакћа платно Др, лакоћ Рад.

в) Клећ („брачна соба младенаца, издвојена од осталих, поред стоке, про

сторија за стоку“). Уп. са руским клетњ.

Прет кл'éћ Др, до кљећ Рап, содејка во клећ Бр, све кљећој Ди, прет клећ

Ба, спаље во кљећои Ре, во кљећ Рад.

г) Пећ (: два пеђа; „педаљ“). Уп. са руским плдњ.

Два печа Гл, појен пећ Рад, десет пеђа Љу, јено два пеђа Др, ка јен пећ

Бр, со пеђоu Pe.

д) Прпљаћ („папрат“). Уп. са руским попoрoтњ, чешким рарrać. У косов

ско-метохијским говорима Папраћ (топ).77° Патрач је и у јужнометохиј

ским?89, папраћ у сретечком и сиринићком говору (према мом материјалу).

Дејка да иде на партљаћ Крс, донеси пртљаћ Рап, на пртљаћ Љу, партљаћ

Бр, во пртљаћ Др Ре.
-

ђ) Грђи (< “grodњ). Им. i деклинације. Уп. са руским грудњ.

Покри грђи Вр, во грџи Гл, со грђи Ре, на грђи Др, тури на грђи Ди, грђи Мл.

е) Смрћ. Им. i деклинације.78 Уп. са руским смертњ.

775 ВБСелЕ, 20.

776 ВБMДиј, 96.

777 СПЕРеч 3, 651—652 „zet“.

778 СПЕРеч 2, 263 „lakat“.

779 П. Скок (СПЕРеч 2, 602 „рарrat“) косметски облик папраћ објашњава суфиксом -ј. На

истом месту и „reduplikacijom u prijevoju perfektuma porpor- koji je raširen sufiksom -te za apstrak

ta.“ Забележени облик пртљаћ у ГГ указује на чување редупликације.

780 РСПГ, 436, Подрима, Призренски Подгор (према мом материјалу);

781 СПЕРеч 2, 427 „-t“.
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От смрћ не побегна никој Мл, смрћ Рад Ди Мл Гл, разне смрћоu Pe, за

смрћ Ку, прет смрћ Ди.

Потврђено смрт у више места (Рап Крс Ку) може бити траг раније дија

ЛСКаЋСКС СЛИКС.

ж) Чéљећ (; чељеђи). Им. i деклинације?“, има суфикс i деклинације

(-jadb). Исто и у се зачелеђила („родила, имала децу, чељад“). Уп. са руским

челадњ.

Чељећ не се остава Др, чељеђем Ор, чељеђу Ди (в. т. 469, 564a, 1028).

335. У неким именицама финални -т, -д замењени су меким -ћ, -ђ анало

гијом, а могуће је и јотовање суфиксима на ј:

a) Глаћ (< глађ s “goldb.783) могло је настати продором суфикса -1(a) у

именицу. Иначе је гладен, гладна. Оваквим јотовањем могу се објаснити и име

нице бKuћ (< окит #ј), вић (< виђ & вид-Fј), првић.

Од глађост Вр, от глаћ? Др, и од глађи мреле Ба, глаћ во село Ле, за глаћ Др.

б) Накоћ (< “nogњtb) настало је суфиксом -i(а) или аналогијом према лакоћ.

Исекоф нокоћ Крс, нбкћи Вр, нокоч, нокчи Гл, по нбкћи Рап, све со нбкћи

Рад, исечи нбкћи Мл, два нбкћа Ле.

Из нижих села у материјалу има ретких потврда:

Нокти ће ни панет Рад, ни за нокти Ле, под нокти Крс, со нокти Рап.

Присутност облика са -т у нижим местима, а одсуство у вишим, може

упућивати на то да су облици с палаталима у време формирања горанског гово

ра унети из виших насеља.

336. Палатални алтернанти ћ, ђ м. т, д јављају се и у прилозима простор

ног значења, а за разлику од именица, у којима су ћ, ђ потврђени само на крају

речи, у прилозима се јављају у медијалној и финалној позицији.

У назаћ (< назађ) ђ је могло настати угледањем на стређни, зађни. На

аналогију указује облик предлога месног значења зад. М. Павловић?“ сретечки

облик назаћ доводи у везу са назај, које је забележено и у другим говорима.

Није, међутим, јасно овакво евентуално јотовање д.

Назаћ се врати Вр, назаћ Др Рап (в. т. 897).

У стређно, зађно и пређно — д је јотовањем после регресивне метатезе

палаталности из њ дало ђ (в. т. 357e) (средњих средних сређни):

33ђно785 време Ре, било зађно Ку, зађно-дете Др, зађно Вр Ле Ор Ба Рад

Кру; онела стређно Бр, стређне камнои Ре, стређна-дејка Рап, до стређно Ди,

пређного и стређного Бр, пређни Ку, удри пређного Кру, во Стређница (топ.;

пашњак између два потока) Рад.

782 СПЕРеч 1, 8 „-ad“.

783 СПЕРеч 1, 563-564 „glad“,

784 ПМГСж, 116.

785. Заино/заино у говору Призренског Подгора (према мом материјалу).
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Полумеко т у опет786 уклоњено је испадањем сугласника па прилог гла

си у ГГ, како је и у сретечком, сиринићком, неким метохијским говорима око

Призрена (према мом материјалу), јбпе/бте.

337. У сољ и жаљ, им. i деклинације, финално полумеко л замењено је

палаталом.

Cбљ за бфце Др, скуп сољ Мл, два кила сољ Гл, во сољ Рад, жаљ787 ми је

Рап, им било жаљ Мл, жаљ за дете Др, жал” Бр Ди Ор Ба Рад Гл ЗлПо.

338. У јесењ и дењ њ је могло настати из -нs?88:

Во јесењ Вр, јесењ Ди Мл Рап Крс Др Рад, по јесен Ба, јесен беше Бр, во

јесењМл, во јесен Ре; трећи-дењ Мл, пократке дењou Ку, два дења Рад, по де

сет дена Кру.

УМЕКШАВАЊЕ ФРИКАТИВА Ш, Ж, (3)

339. Фрикативни ш, ж претежно се стварају на задњем делу предњег неп

ца. У мањем броју примера потврђени су ш“, ж”.

Највећи број потврда са померањем артикулације ка предњем делу пред

њег непца забележен је у позицији ш, ж + и, е:

а) Кажи Кру, јена жена Гл, ће се блмуж им Љу, жито, и жена, мужи,

ми кажи, жито от Тетово, живуаф, не можете да издржите, тежок

живот, му је жена Ре, а је жиф, со жена, се жениф, жениште, да каже,

не-можем Вр, за жена, да ти кажем, да живиш Крс, да ти кажем, ће ти

кажем, ће закажем, стара-жена Кру,

да се усуши, шиесет, ће изврши, ка-беше, беше зеле, ни кашељ, брашен

це, наше шо беa Pe, на бешика, да натрби име, се шеша Вр, шетаф Крс.

б) У глаголима кажем и можем, ж је у презенту, факултативно, замењено

са ј, можда преко ж”: да ти кајем Вр, амбјеш Бр, ће ти каје Бр (в. т. 359, 374).

У свим местима је шиљејна (< шиљежина): истерајте шиљејна Бр, пасле

шилејна Ди, шиљејнам Мл, прет шиљејна Рап, за шилејна Ба (в. т. 374).

340. У рестеличком говорном типу у групи шћартикулација ш је, факул

тативно, померена напред асимилацијом према ћ: ни ниш ћо, свешћо, буниш ће

Ре, свешћо, жениш ће, кавиш ће Кру (в. т. 383-384).

У групи штима мало потврда са ш“ и изван Ре и Кру. Овакво ш“ може би

ти траг утицаја рестеличког дијалекатског типа: ништо, нешто Гл, ништо

друго, ја пиштим, немало ниш то Вр, ниш то Љу.

786 Уп. стцелов, opetb, руско опатњ (СПЕРеч 2, 648 „peta“).

787. У ГГ именица се употребљава прилошки, у сретечком говору полумеко л у именици

отврдло је па је прешло у в (ПМГС Ж, 46, 81, 173). У сољ полумеко л развило је пуну палаталност

и у сретечком говору (ПМГСК, 81, 88, 115 итд.).

788 Интересантно је да се ове именице, као и многе са ћ, ђ м. т, д, јављају и у руском је

зику.
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У Ре и Кру потврђени су напоредни облици ш“ћо — шо: наше шо беа, шо

ти кажујем Ре, што ти је Кру.

341. У групи шк потврђено је ш” у

Пешки одиме Ре, пешки Кру, ни пешки Вр, пешки сом ишла Ор.

342. Умекшано ш“ ретко је бележено и изван наведених позиција: крос

шума Ор, нишан иде Ре, не-ће-виђишЉу.

Иако је број потврда са ш” у позицијама у којима нема услова за асимила

цију мали, оне могу оспорити објашњење о позиционом пореклу ш“, ж”.

343. У Ре, ређе у Кру, само у глаголу земам бележено је умекшано з“.

Кблани зеф, жито ће земеш, басма зеф, паре зе, зеф браје, зеф трава,

земи, зеф да праи Ре, зела, сом зела, ми гозела Кру.

Чињеница да је највећи број примера са ш“, ж“ забележен у вишим сели

ма (Ре Кру Гл), а з“ само у Ре и Кру, указује на то да су умекшани фрикативи

стигли у ГГ из рестеличког говорног типа.

АЛТЕРНАЦИЈА К— Ћ, Г — Ђ. У ГЛАСОВНИМ ГРУПАМА

344. Гласовне групе ки, ке, ги, ге у бродском говору замењене су групама

ћи, ће, ђи, ђе под утицајем ове особине у тетовском говору.789 Такво неутрали

сање к, г захвата већи простор, без континуитета — југоисточних српских799,

македонских?91, бугарских792 говора.

Неутрализација к, г у балканским словенским говорима који су били у

живом контакту са несловенским језицима сугерише утицај ових јазика на сло

венске у развијању иновације.793

345. Ћ, ђ & к, г-Н и, е настају асимилацијом велара према предњим вока

лима (рука — руће, нога — нбђе, дејка — дејђе). Нема у бродском говору неу

трализације к, г у позицији ј, љ, њ + к, г”“:

Турсђе имена, ваће покријене, идале таће, ћеде, от свећеде, ће воденица,

ббојће, назоjће, руће врзане, широће, сламће бвсуе, ваће не бидује, асћер, изме

ћарће, во руће, пливаће биенће, меће приганице, тајће не-може,

ће го даде ћерћи, вештишћи (< вештички), ће ћитиме ћитка, раћија, се

ћира, џубе оћинала, пешћи оди, крпа наћитена, мајћи ће онесе, жељћи, изме

ћарћи,

789 СТТГ 1, 234.

790 БАДИЈС, 191—198, ПАСДиј, 48, ИПДиј, 162; ИПИО 2, 140, БНГИ, 14; ЋЉГЛ, 48-49,

ВЛМД, 153; ФО — (Кална), 593.

791 САМОчерк, 144; САМПол, 293; ВБСелЕ, 9, КБИст, 70, ВБМДиј, 88, 96; ВБКГ, 51;

ВБПГ, 352; ВБСМГ 1, 18; ВБСМГ 2, 155; ВБЛГ, 24, ФО — (Теарце), 650, (Родожда), 672.

792 ССтБД, 108-109; САМОчерк, 144.

793. Уп. ИПИО 2, 140.

794. Уп. са овом појавом у неким П-T говорима: БАДИЈС, 191, ПАСДиј, 48; ЋЉЛГ, 49;

бнги, 14.
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друђе, нође, полође, доламе длеђе, саанђе (< caанге“ саанке, после озву

чавања к, „саонице, санке“), ђе потераа, бисађе, леђен, снађе (< снаге),

зеле да ђи потурчујет, мужни ђи пристана, зенђиљ љуђи, них ђи, зађинала,

ће ђе зађина.

346. Судбина група ки, ке, ги, геније условљена генерацијском припадно

шћу, већ је територијално везана за Брод (в. к. 18), па мој материјал не потврђу

је закључак: „Ваков изговор на споменативе гласови почесто се слушат во го

вoрoт на помладото поколеније.“795

Карта 18

Гласовне групе ки, ке, ги, ге

С) Стабилне

o Доследно замењене групама: ћи, ће, ђи, ђе

Q Стабилне, факултативно само у ће (<ке)

*) Стабилне, у издвојеним лексемама к е ћј

(ће, ћеде, свећеде, вађе, таће)

ö Љу

За Х ““ 69Рад

О к Фле
ф вр 2“
San X Омл

? * () Ова
Ди “-“

2“

še, s \g **4. О ОзлПо

ОРе

Осим у Броду, где је неутрализација к, г (+ и, е) системска, ћ м. к јавља се

као лексикализована појава у Ле и Рад у прилозима ћеде, свећеде, до ћеде, ће си

била, а у Др само у ће (Ђе си бнела): ће-ће-идеш, ће твуá-кућа, ћеде Ле, иде ће

мужа, ће-има, свећеде Рад.

Изван Бр ови прилози јављају се и с групом ке.

За Кру и Ре наводи се žе (Амн. зам, бн).796 У овој позицији к, г су у ресте

личком говорном типу, како мој материјал казује, стабилни.

795 ВБГГ, 49.

796 Исто, 64.
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347. У вези са неутрализацијом к (+ e) у Љу су примери са ке к ће

„хтети“): А ке идеш. Редовно је, међутим: Ке ће-идеш:

Деца ако се бвде, ке им кајеш, ако неке да ге најем, ке го тражи, ке доје,

ће зéмеш сољ да ге крмиш, кe земеш шо ти требе за кућа.

Последњи пример је добра илустрација факултативности појаве пошто

говорник на малом растојању употребљава ке — ће.

Из горанског села Борје у Албанији имам следеће потврде: ке работам, ке

донесеш, ке ће спијете.

348. Из Ди и Крс у материјалу имам три потврде са ky keде. Ово може би

ти траг ранијег стања када је ћеде, као лексикализована појава, могло захватати

знатно већи простор ГГ од данашњег.

Сéгашњo kéде је, тогашњo kéде је Ди, Кеде бтишоф Крс.

349. К и г у позајмљеницама:

Маћина, ћирија, ћеса, Шаћир, шећер, шућур, ћилим, ашићаре, бећар, бељ

ћим, берећет, Ћамиљ, ћар, ћарује, ћаја (< тур. kehaya), ћељибар, ћибрит, ду

ћан, ићиндија, мељећ Гора,

ђердан, ђерис, ђубре, ђугум, Ђуљизарка, ђутуре, зенђин Гора.

МЕТАТЕЗА

350. Примери с метатезом, највећим делом, бележени су у свим насељи

ма. Број лексема с метатезом нешто је већи у рестеличком говорном типу.

Метатеза се најчешће врши у средини речи.

351. М е та те за у гл а с о в н и м гр у па ма

а) Група “vbs-, осим у прилогу везден, јавља се с метатезом:

Сви тражет, сви желаме Мл, изеф све Гл, си изоткала све Вр, све бфце

Ди, све зуала Бр, сви бфчари Ба, сва-зима Др, свекаква Љу, свакој Ди, свешто

Ор, сваки-ден Рап, свекога („свакад.“) Ре, свакога („стално“) Кру, запркна све,

сбсвем друго Ба.797

Примере в. и у т. 618-619, 632, 652-654.

б) Група “svo- -- свв

Савнало, ће самне, самнује, самнуало Гора.798

797 Метатеза групе, осим српске, захватила је и неке оближње ЗПМ говоре: ВБДГ, 74;

МТОГ, 192, ВБМДиј, 16, 98; ВБПГ, 344, 349, 353.

798 Метатеза групе захвата велики простор словенских говора у југоисточном делу Бал

канског полуострва: РСПГ, 359, 426, БАДИЈС, 55, 56, 225; ИПДиј, 106, ЋЉГЛ, 55; JДТГ, 52;

ПМГСж, 53; МлРСГ, 34; EГРеч 2, 199; МСБЕ, 161, ВБДГр, 23,28; ВБМДиј, 93; ВБПГ, 347, итд.

Уп са: „Стара диференцијална црта на македонскиот ареал е појавата на сек, њ во секвенците цве

и цве-, сп. цафти, савне, савнује“ (ВБИслM, 12).
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У ГГ нема трагова западномакедонске иновације су- (< svb-), цу- (<

cve-).799

в) Група “cyb-> цав

Пвеће цафти, цафтила, ће процафти Гора.

Метатеза ове групе највећим делом прати метатезу “sve-.800

г) У групи -зј- није извршена метатеза:

Грбзје, лозје Бр, грбзје Др, лозjа Рап, лозjа во Гора Крс, имало грбзје на Лo

зје (топ., некадашњи виногради) Крс, Лозје (топ.) Рап, Лозјишта (топ.) Ор.801

Облици без метатезе карактеристични су за полошке говоре“.02, па се ГГ

овом особином наслања на њих, пошто је у околним српским говорима“.03 мета

теза извршена.

д) Група -јр- у турцизмима остаје:

Бајрак, Бајрам Кру, со Бајрама Др, дошоф Бајрамљија Ре, Бајрија Др,

Бајрушбице, ћеде си, море Бајруше Бр.

ђ) Група -јд- у глаголима сложеним са ид- опстаје (в. т. 328): пројдо, нај

де, најдоха.

352. Мет а те за у гла гол и ма

a) Чука, чукам, чукна, чукнује, почукнује, чукање Гора.“ У овом приме

ру, највероватније, и нема метатезе пошто се глагол може наслањати на узвик

чук, а Не куц.

б) У неколико глагола -и- је постало формантом имперфективности:

Обличам — бблечем, слизам — слезем, илизам — илезeм, влизам —

влезем Гора.

И - -

в) У блтегни Ре Кру Др Ба Гл, блтејни Бр метатеза је извршена у префик

су. У нижим селима глагол је без метатезе — потегни Крс Рап Ор Вр.

г) Подубите Кру, подуби дрво Ба, ће подубиме Ре, подубиф бабо Ди— мо

же се објаснити метатезом у различитим слоговима са преласком о у у, али је

вероватније да је реч мотивисана именицом дупка („рупа“), пошто значење гла

гола подразумева да се нешто што је пободено налази у рупи (дупка).

У Ре је забележен пример: шо ми си се подубиф („подбочио си се“), са

значењем сличним оном које је изнето испред.

799 ВБДГр, 21, ВБПГ, 344.

800 БАДИЈС, 55-56, БНАП, 133, МлРСГ, 34, ПМГСК, 53, 220; МСБЕ, 161, ВБПГ, 347,

352; ВБДГр, 23, 28; ВБМДиј, 93.

801 А. Џоговић наводи Лозишта (ЏАОГ, 137).

802 ВБПГ, 352.

803 ПМГСЖ, 110, 159; МлРСГ, 34, метохијски говори (према мом материјалу).

804. У оближњим говорима је чука (ПМГСж, 19, 221; МлРСГ, 34, РСПГ, 368; ВБПГ, 352;

EГРеч 2, 457 „чукат, чукам“. Уп. и са цука у СМИЦГ, 57; БДНСгов, 74; ЂДГБ, 58.
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д) Перцедује (< прецедује) Ба, перцедуала млеко Ди — метатезе има у пре

фиксу.

ђ) У гл. се намуртиф (< натмуриф) и попридевљеном гл. придеву намур

тен чујек Гора.

е) У циује, цтуала (< псује) Гора метатеза је извршена после африкатиза

ције групе пс, пошто је група ст- стабилна у ГГ (спије, спомни, се споболеф).

Глагол с извршеном метатезом потврђен је у околним говорима.80°

353. М е та те за у и ме ни ц а м а

а) Крушум806 (< тур, kursum) Бр Ре Кру Ди ГлЗлПо. У нижим селима чува

се куршум.

б) Гнила (< глина) ЗлПо Гл Бр, сме носиле гнила Ре, немаме гнила Вр, во

гнила Кру, гњила Др Рап Крс Рад, црепње од гњила Ку, гњила до село Љу.

в) Свабда Ре Кру Ди Мл Ба, напрај свабда Ре, свабде Кру, на свабда Мл.

У осталим местима је свадба.

г) Авла (< тур. helva) Ре Кру, јадеме авла Ре, авле се јало Кру. У осталим

местима је (х)алва.

д) Ајмалија/хајмалија (< тур. hamail, hamayli, „хамајлија“) Гора, јена ај

маљија Рап, ајмалије немало Ди.

ђ) У пупљунка Гл могућа је метатеза са лабијализацијом (пупољ Х пупљу),

али је вероватније да је -yнка суфикс (уп. са меунка) а да је -о- елидирано. О им.

в. И Т. 56a, 154.

e) Пладно, које је у ГГ адвербијализовано, има облик с метатезом.“7. При

мере в. у т. 921.

ж) Бавлани (< балвани, „попречне дашчице на плафону, које се поставља

ју преко греда“) Мл, тураме бавлани Др.

з) Ohек (< бкић) Бр. У осталим местима бRuћ.

и) Крунде (< тур. kundura & грч. kondoronos, ШАТур, 425) Рад, Др, Љу, Ку.

j) Мртвоец (; мртовец) Др, беше јен мртвоец Ку.

к) Масофце (< масолце « масло) Ре Кру, зéмите масофце Гл, диканечко

масофце Ди.

л) Метатеза није извршена у магила“. Гл Ре Кру ЗлПо, мођила Бр,

магила Вр Ор Крс Рап Др Гл Бр Љу, могиље до пут Ре, лајмбгиле Гл. Примере

в. и у т. 145.

805 ВБПГ, 352, РСПГ, 424, 441.

806 БАДИЈС, 237; ПМГСж, 141; ВБСелЕ, 28.

807 БАДИЈС, 237, ЕГРеч 2, 79 „пладне, пладна и пладне“, МлРСГ, 34, ПМГСж, 52, 141,

148 итд.

808 БАДИЈС, 370, ПМГСж, 140, ВЛМД, 209.



228 Радивоје Младеновић

љ) Им, близнак, близначе без метатезе је пошто је мотивисана придевом

близ на који је додат суфикс -(н)ак: со њего сумбљизнак Рап, близнаци Др, се

облизнила Кру.

м) Није потврђена метатеза у именици чевре.809

354. Мет а те за у пр и лоз и ма

a) Чвера (< вчера) Ре Кру Гл Крс Др Ку Рап Ле. У Бр Ди Ба Вр — че

ра/фчера (в. т. 923). Метатеза се јавља и у придеву мотивисаном овим прило

гом: чверашењ Ре Кру Гл Крс Рап Ле.

б) Одваде (< одавде одовде) Вр Ор Крс Рап Др. Облик одаваде траг је ме

татезе, ако није аналошко а.

в) Ендибоже („тобоже“) Бр Ди Ба. Сложеница је настала из синтагмат

ског споја једини боже. После метатезе у различитим слоговима (јединих је

ниди Х (ј)енди) испао је вокал, ендибоже работа Бр, ендибоже ће донесе Ди,

eндибоже ткаје Ба (в. т. 215д, 965).

ПРОТЕТИЧКИ ГЛАСОВИ

355. Протетичким гласом ј-, који карактерише све околне српске и део

ЗПМ говора“ 19, ГГ се удаљава од неких оближњих ЗПМ говора.811

a) Протетичкој- испред е

Јесењ, јена жена, јерéбица Др, јеленоф“ дојде, ке јелена, ако сум јелен

Крс, тријељена, јесењи, брат је постар Рап, јељеним бнеси, во јесен Ле, воје

сен“, јенем љуђим Вр, во јесен Ди, под“ јен језик Ба, исекоф језик, јеребице Ре,

под-језик, језеро, на ћи језерчика, јефтино сирене, једва, јеного, јетрви рекла,

јелек, јечмен Бр, јечменово снопче, нашински језик, јеребицем, на језеро Кру,

јесирџије (< тур. esir, ШАТур, 370), јечмењ, јетрвина Рад.

Нису потврђени примери у којима у протези алтернирају ј- и о

б) Протетичкој- испред о

Јопе“.12 (в. т. 940), још(те) (в. т. 971) Гора, јобојhе“13 Бр, јобојке скини

Ди, мужове јббојке Ба,јбте да идет Вр, јбше ће се вратим Ку, јбпе пyaф Ба,јбпе

ће сијеме Др, још јемпут Др, још-немам, јоште имаф Вр, jби подебело Крс.

в) Протетичкој- испред у

Јуже је вргуљаво, јужар праи јужина Ре, јуже, јужице Рап Вр Ба, земи

јуже Гл, јужице от слама Др, јужице бстајла Ле.

У Крс и горњој махали Рап развија се испреду- протетичкој- у јуљица.

809 ВБГГ, 55. Вероватно је наведени пример метатеза у прилогу чвера.

810 ВБИслM, 10.

811. У оближњем гостиварском говору (ВБПГ, 344) изразито доминира протетички глас в

812 Само је у Ре овај прилог без протетичког гласа (óпе).

813 Изван Бр, Ди, Ба именица је потврђена без протетичког гласа, а у Бр, Ди и Ба присутни

су и облици без протетичког гласа.
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г) Прилог (о-/j-/в-)утре („сутра“) јавља се са различитим облицима (в. т.

971). Доминира утре Ку Ба Ди Др Љу Вр Ор Рап Крс Рад Бр, вутре је у вишим

селима — Ре, спорадично у Кру Гл Бр Вр.

Дојди вутре на пладно, вутре ће биде, тија ће биде вутре, вутре ги изва

диле, вутре друга Вр, му велим — вутре Гл.

Јутре сабáале Вр, јутре ће доје Ор, јутре је Божећ Ба, јутре на Божић

Рап.

У вутре, вутро в- је из групе вњ-Ноутрђ, вљ-Ноутро:

Вутро ка ће стане Ор. Примере в. у т. 925.

д) Протетичкој- испред а

Јаребице ке илизаје, ја сом Вр, ја ће ти донесем Крс,јаганцим сољ Ку, ја

буко Др Мл Ку Љу Гл ЗлПо Ба Ор, нема јабука Ку, под јабука, таквете пуале

јабуки Ле, јарем му се скрши Мл, јарем Ку Рад Љу Ба Крс Рап Ре.

ђ) Прилог јишћо Ре, који је потврђен и без протетичког гласа (ишћо), мо

гао је добити овај глас пре преласка е у и.

e) Протетичко в

У глаголу воштегни, само у Гл, поред битегни (< потегни). У осталим ме

стима је потегни/бштегни. Вбитегни је лексичка позајмица стигла из гостивар

ског правца.814

Именица ујко“, која је скоро истиснута турцизмом даиџо, потврђена је

без протетичког гласа у Вр Ор Рап Крс Рад Мл, а с протетичким в- од информа

тора који је детињство провео у Гостивару.

О вутре в. т. 355a.

АНТИЦИПАЦИЈСКА ПАЛАТАЛНОСТ

356. Гласовна група V + палатални сугласник (њ, ћ, ђ) замењује се у ма

њем броју примера групом V + J/j + палатални делимично палатални веларни

сугласник. Ова ће се појава звати антиципацијском палаталношћу“16, пошто се

палатална компонента меког сугласника антиципира испред. Процес није

стар.817

Особина је присутна на ширем простору словенског југоисточног дела

Балканског полуострва.818 Компактност територије на којој се јавља, упућује

814. ВБПГ, 344.

815 ВБМл, 144.; наводи се се за Мл вујко.

816 С. Младенов (МСБЕ, 144); „антиципациата на палаталноста“

817 КБИст, 60. О антиципацијској палаталности в. и: САМСлов, 305; БАДИЈС, 146; СМЂГ,

63-64; мсбе, 162; рспг, 419.

818 САМОчерк, 94–97, МСБЕ, 162, КБИст, 58-59, СТТГ 1, 233; ПаЛРГ, 109, BБДГ, 88, 89,

ВБЛГ, 24, 30-31; ВБКГ, 53; ВБПрД, 136; ВБУЈ, 28, РСПГ, 416-419; БАДИЈС, 140, 142, 146 и да

ље; ЋЉГЛ, 43, 168, ПА-МБРec, 248, МлРСГ, 38–39; СМЂГ, 63-64; БДГСр, 132—133; ФО — (Ора

ховац), 583, говор Подриме и Призренског Подгора (према мом материјалу).
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на то да је изоглосно огњиште на територији западномакедонских и централно

македонских говора, а да се појава ширила ка призренско-јужноморавским го

ворима и даље.

357. V + (j) + њЉн"/н

Група V + њ не уклања се у ГГ доследно антиципацијским гласом. Таква

факултативност јавља се и у призренском градском“ и другим јужнометохиј

ским говорима (према мом материјалу). Нестабилисано стање у овим говорима

указује на новину иновације.

a) У именима животиња — њ је, осим ретких изузетака, замењено групомјн:

Мркојна (< Мркоња), Шаројна, Баљојна, Муројна, Шутојна“29. Рап Крс

Гл Ре Ле Др, Муројна биф стар Др, Шаројна беше Ба, удри Муројна Ди, ке

дé-ти-Је Балојна Гл, со Шаројна Ди, бнеси Баљојни Рап, Гафуроф Шутојна Ре.

Забележено је и Шароња, Муроња, Шутоња, Мркоња, али не и Баљоња.

Док у последњој именици доследно долази до дисимилације по палаталности у

суседним слоговима, у претходним примерима нема таквих услова:

А даде Шароњи Рап, чије се Мркоња и Шароња Ле, Мурона ел и Шарона

Ор.

б) Именица коњ има облике: коњЛкон /кон и којњЛкојн/којн. У истим ме

стима бележене су различите вредности:

Кôња да ми поткујеш, прет којња, постарому којн у Рап, со којни ће носи

ме Кру, кона сме купиле, којн” ми пцојса, којна да поткујеш, којну, брале

којни, којнам, којним Вр, јахаме којни, кон” да дотера, ни којна Бр, којн Мита

тичин, уморен коњ Рад, тураше на кона, па прет којна, со кона Ре.

в) Именица дујња („дрво и род воћке, Суdonia vulgaris“) диференцира се

према дуња (< тур. dünya, „овај свет, онај свет“) антиципацијским гласом:

Дујна не родила Ди, јадеме дујње Ку, на дујна Рад, здрела дујна Бp.

На оваја дуна и на таја Бр, све на таја-дуња Рад, на бваја дуња Ку, на та

ја-дуна Вр, бваја дуња Мл,

у Рап је и на довња-дуња (< тур. dünya).

г) Поред чешћег дења, јавља се и дејња/дејна/дејна: па ће работаме деј

ња, дејна не-спијем Ор, вика дејна, заш спијеш дејна Вр, дејна путуаље Ре (в.

т. 916).

д) Испред секундарног њ (в. т. 247) јавља се антиципацијски палатални

глас у неколико лексема:

Млајнеста (< млањеста“21) Ку Др Рап Вр Крс Ор, пристале млајнесте

Др, млајнести и новожени Вр, најубаво млајнесте Рап, била млајнеста Ор,

819 РСIII, 415.

820 И у јужнометохијском подримском говору њ је у овим примерима замењено групом јн

(према мом материјалу).

821 Madњеста је и у сретечком говору (према мом материјалу).



Говор шарпланинске жупе Гора 231

млајнестин брат Др, млајнестиного брата Ор. У топ.: Млајнестин камен Ре

Вр, Млајнестин-камењ Ку.

Поред обичнијег плајна (< плањина), потврђено је и плајњина Ку Крс Рап,

плајнина Ре Ди Ле, Плајниница (топ., предео на Коритнику изнад Рапче)

Рап.822 Облик плајна могао је настати испадањем слога -ни- (плај-ни-на). Није

убедљиво објашњење да је плајнина у ГГ настало асимилацијом у сугласничкој

групи дн (пладнина)823, пошто се група чува у пладно, ладно, градно. Није, за

тим, јасна веза две лексеме, пошто се планина наслања на “poln-F ina.

Поред обичнијег воденица, бележено је и водејница“?“ (< водењица“?5): ce

дала во водејница Вр, до водејница Крс, имаше водејнице Ку, во водејница Ор.

У сајнице“26 (- сањице): на сајнице Гл, чије се сајнице Кру, ке сајнице Ба,

от сајнице Ди, братуе сајнице Бр, се скршиха сајнице Ку.

ђ) Поред прстењ, потврђено је и прстењЛпрстејн” Др, прстењче Ле Др

Рад, најскуп прстејн Рап, купите прстејњи Крс, дадоме прстејн и Ле.

е) У придевима зађни, стређни, пређни палаталност из њ пренела се на д

јотујући га (средњих средјних сређни). У Ку, Љу, Ба бележени су и облици

задњо и задњо, што посредно потврђује претходно објашњење.

Стређнојзи ћерки Ле, повикај пређного и стређного Бр, зађне денои Ре,

стређне ниве Ди, стређного да виђим Ку. Примере в. и у т. 336.

358. V + (j) + ћ, ђ827

а) Стрећа Ле Рад Ку, не-ми-била стрејђа Др, немала стрећа Ку, смеће

Гл, овја-свеће („цвеће“) Ре, нејђем, нејђала/нејћела Гора, нејђем да ти кажем

Др, ни муá-мати нејђала Кру, тајће не бидује Бр.

Све се ове лексеме чешће јављају без антиципацијске палаталности.

б) У неколико лексема ћ, ђ дали су ј. Примере и објашњење замене ћ, ђ са

ј в. у т. 441.

О облицима презента дајем, пројем, најем в. т. 328.

822 ЏАОГ, 155.

823 ВБГГ, 55.

824 У ГГ унутрашња група -ни- остаје без метатезе, па се водејница не може извести и

ЗПМ облика типа водејнца (ВБПрД, 136), тим више што се јавља у групи -јни

825 У сретечком говору обично је водењица (према мом материјалу). М. Павловић

(ПМГСЖ, 114, 163) наводи водењичар.

826 Г. Елезовић (EГРеч 2, 200 „саница“) бележи у косовско-метохијским говорима саница.

У призренском градском говору је сајне, сајнице (РСПГ, 373, 394, 397, итд.), у говору Подриме

сајне/сајне/сајње, у сретечком сање, сањице (према мом материјалу).

827. Антиципацијска палаталност у овој гласовној групи обична је у полошким (САМО

черк, 97, СТТГ 1, 233), али и другим мак, говорима (ВБКГ, 53; ВБЛГ, 24).

Особина се констатује и за П-Т говоре: МлРСГ, 38-39, БАДИЈС, 142; ЋЉГЛ, 43, 168. У

говору Призренског Подгора (према мом материјалу) антиципацијска палаталност у овој позицији

чешћа је него у ГГ.
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359. V + (j) + же

Им, шиљејна и глаголски облици кајеш, мојеш Бр Ди Ба Мл Вр могу се

објаснити испадањем ж и развијањем хијатског гласа (в. т. 374), али позиција

у којој је ж (+ и, е) могла је да утиче на палаталност овог фрикатива и на раз

вијање антиципацијске палаталности са упрошћавањем сугласничке групе

јос.828

ОБЕЗВУЧАВАЊЕ, ОЗВУЧАВАЊЕ СУГЛАСНИКА

360. Звучни сугласници у ГГ не могу стајати на апсолутном крају речи.829

Распоред ареа словенских говора на Балканском полуострву с оваквим ограниче

њем десоноризацију доводи у везу са овом особином у несловенским балканским

језицима.“ Овакво понашање звучних сугласника на крају речи у ГГ не може се

посматрати изван ове појаве у околним македонским“ и српским“32 говорима.

ОБЕЗВУЧАВАЊЕ ЗВУЧНИХ СУГЛАСНИКА.

361. На апсолутном крају речи звучни сугласници се најчешће замењују

својим безвучним парњацима:

Муш мé-зеф“ Гл, кеде ти биф муш Ор, апап (< тур. ahibab) Др Рап Кру Мл

Љу, најголем дат Ку, ме бољи зап Ре, иди на рит (< хрид) Бр, нека ти даде мет

Ба, дош врне, пећ (< пеђ), глаћ (< глађ), од глаћ сви Крс, челећ (< чељеђ) Вр,

тућ коњ, за во грат Ор, чеј зит Бр, голуп, глаћ, јен пећ Ре.

Балкански грецизам комат (два комата, комати, коматим) бележен је

само с етимолошким т (< нгрч. корцио-тибоу))***:

Три комата бфце Др, јен комат леп Ди, дај ми јен комат Мл, јен комат

Кру, има комат, ни јен комаш Бр, седом комата Ба, не се комати Кру, иско

мати Ку, тија комати Рад, сто комата Крс, не коматите љеп Ле.

362. Лабиодентално в нешто је веће стабилности на крају речи него у уну

трашњости, мада се осећа парњаком по звучности фрикативу ф. Чување потпу

не или делимичне звучности гласа в у финалној позицији може се објаснити

природом овога гласа (в. т. 242).

828 Слично се објашњава гројжђе у ресавском говору (ПА-МБРес, 284). Лојзе М. Павло

вић (ПМММ, 23) објашњава развијањем антиципацијске палаталности испред з“ (лојзе).

829 ВБМл, 130.

830 ИПИО 2, 104—106.

831 САМПол, 294; СТТГ 1, 240, ПаЛРГ, 118; ФО (Лазарополе), 632, ФО (Вруток), 642, ФО

(Теарце), 648 итд.

832 пМГСж, 131—132, РСПГ, 443-444, СМЂГ, 82, ПИИСxј, 136 (за метохијске говоре),

БДГСр, 124-125; БДДИ, 332. Појава захвата и знатно шири простор оба језика: КБГр, 128;

ПeMСкљ, 102; БДНСгов, 73; ВЛМД, 199-202; ТMГС, 39; СМИЦГ, 56; МиВЦГ, 338-339; ИПГС,

137, ФО — (Мрковићи), 531; ФО (Голубовци), 544, 548 итд. |-

833 Комат — комати се јавља у многим, ближим и даљим говорима: сретечки, сиринићки,

јужнометохијски говори (према мом материјалу), РСПГ, 418, 420, 434 итд., БДГСр, 125; СРЛГ,

127; JДТГ, 77; БНАП, 134; ПeMСкЉ, 80; МиВЦГ, 371; РСГЦШ, 206-207, СМИЦГ, 56.
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Муш ме-зев“, он бив бећар, такова, Чазим Абдиљовћ, Демирова Гл, бра

товић грбп, бвсова Вр, бстанаф жив“, улав брат Ку.

a) B X ф на крај у реч и:

Он ме спасиф, и ја сом бетанаф живи Ку, бреф, петеф, каф, петеф, ви

деф, нашоф, дошоф, вл'éгоф Ку Љу Др Рад Мл Вр Ор Крс Рап ЗлПо Ба Ди,

вл'éгоф во кућа Др, петеф Ре, све во каф Ди, бреф на карпа Ку, видеф љуђи Гл,

седаф на муáребе Ре. Примере в. и у т. 839, 844a, 847.

б) У унутра ш њој позиц и ј и група в+ безвучни опструент неу

тралише се групом ф + безвучни опструент:

Не-може да бди од) дебефштина Др, се разбоље од) дебефштина Мл,

убdфштина Др, нема више убdфштина Мл, имало убdфштина Гл, имаше

убdфштина Ку, офца, офци, офце, офцам Гора, Милефиш“. Бр.

363. Звучни сугласници (и в) у са н дхију“3° испред звучних сугласни

ка чувају звучност или је делимично губе:

Муж-ги-је, од-њего Мл, цев-ден Љу, ја од-páбота, ретко има крос плајна

ка кроз-ливађе Рад, сме дошле од-њего Ле, пред-мене, зад-мене Ре, бcтанаф

без-матере, во сред-ноћ Ле, таков-је, ваков-је Љу, дојде од-гурбет Ку, пред-ње

га, а мож-да-ге носиш, не-могле натраг-да-се вратит Крс, цев-ден бре Др,

пред-врата че) изигра Гл, бна w град-била, друг-да-те аперишује Вр,

ода-Млике Мл, Аџо-Абаз-биу, првћ-гледаник Бр, преди-нас Ку, оди

брух Гл, меди-ми тураље, задт-риче, бризе-на-њи Ре, безe-мећеница, оди-Бópје

Ор, низа-гумно Вр.

Звучни сугласници се обезвучавају када се у сандхију иза њих нађе вокал,

а има и потврда са сачуваном звучношћу: оди-6ђак Ре, муж-и-жена Крс.

ОЗВУЧАВАЊЕ БЕЗВУЧНИХ СУГЛАСНИКА

364. Као последица поремећаја у дистрибуцији звучних сугласника у фи

налној позицији, у одређеном броју примера — најчешће факултативно — до

шло је до озвучавања безвучних или обезвучавања звучних сугласника у ини

цијалној и медијалној позицији“36:

Аутобузи“7, афтобузи, пуази, овезово, мустаће, џебои (< тур. сер), коло

мођи (; коломоћ), мозои (; мос - мост) Ре Кру Гл Др Љу Рад Вр Мл Ку Бр Ди

Ба Рап Крс ЗлПо, скупе се афтобузи Др, па коломођи поголеме Ди, со пуази

Ба, преко мозои Ре, а мустаће немам Ле, џебои со паре Ку, коa ће се обораи

ме“ („опоравимо“) Ба, бољезлива (: бољесљива) Бр Ре Ди Гл Кру Мл Др Љу

Рад, деца му се болезливе Гл, болезљивому Рад, болезливем Вр.

834. Примере овога типа в. у т. 250a, 505.

835 Сандхи је некада условњен антепенултимским ритмом.

836. О овоме в. и: МСБЕ, 148—149; ВЛМД, 201–202.

837. Соноризације има у бројним македонским и српским говорима: СТТГ 1, 240, BБМАк,

107, БАДИЈС, 239; СРЛГ, 219, ПА-МБРес, 286, БНАП, 134; ВЛМД, 171; РСТЦШ, 210.

838. Могућа је и аналогија према боравим, а не корен пор
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О облицима типа бубреци и бубрesu в. т. 269г.

Озвучена африката налази се и у некољusина Др Мл Крс. У санџбклец

(„сунцокрет“). Ле Рад Ор, која је потврђена и са ч (санчоклец Ле), ч - u. Oзву

чавање ч у и остварено је и у топ. Буџален“39 (поред Бучален, водопад, моти

висано глаголом бучи)Вр, Песбиишта“ (; Песочишта) Ор.

Озвучени безвучни сугласник најчешће је између два самогласника, ређе

између самогласника и звучног сугласника, па осим аналошких треба претпо

ставити и утицај звучног фонетског окружења.

За схватање појаве, посебно у ГГ због контаката са турским језиком, зна

чајна је особина турског језика да се финални опструенти р, t, k, c (= ч) озвуча

вају када се ове речи проширују суфиксима који почињу вокалом.841 Исту осо

бину познаје и призренски градски турски говор.842

365. Примери са сачуваним безвучним сугласником:

Мустаће, пуаси, коломбоћи, мосои, бољеслива Бр Ди Ре Ку Глне родиле

коломоћи Ку, војска на мосои Ре, имале пуаси Бр, не сме сијале коломбоћи Ди,

по коломбоћи Ре.

366. У симит — симиди Гора највероватније је сачуван турски облик са

д.843

У пандивек, пандивéкошње, пандивекоечно Гора, ако није народна етимо

логија“, могуће је озвучавање између два звучна гласа. Иначе је пантим, па

метујем.

У позајмљеницама из турског језика дурпија (< тур. törpii) Рап Крс Ор Др Ле

и бусија“ (< тур. pusu, pusi) Ре Кру озвучен је иницијални безвучни сугласник.

Почетно позвучено је и у боважан („пуж“) Кру Ре, ббвoсани искочиле Кру.

У глаголу се змешаље Рап Крс, се змешаље на сокак Рап — зје, најверо

ватније, из префикса из- из кога је испао вокал, пошто префикс с-са значењем

завршетка радње остаје стабилан у другим глаголима у истом фонетском кон

тексту (сметем).

У ламба“ Гора, ламбе биле упалене Гл, не сом-нашоф ламба Рад, има

ље ламба Ле — чува се изворна група, пошто је облик изведен преко ново

грчког прелаза рил-plo.847

839. Уп. са Буђален у ЏАОГ, 79.

840. Уп. са Песб}ишта у ЏАОГ, 138.

841 СЈПТг,74.

842 Исто, 74–76.

843. У турском алтернирају simit — simid (ШАТур, 565). Овакав се однос јавља и у тетов

ском говору (СTTГ 1, 240). -

844. А. Белић (БАДИЈС, 239) панди свет објашњава народном етимологијом.

845. У осталим местима бележено је пусија.

846 ПМГСж, 127, 143, 249; ЕГРеч 1, 353 „ламба“; РСГЦШ, 210, говор Подриме и Призрен

ског Подгора, сиринићки говор (према мом материјалу), и призренски турски говор зна за овакав

облик (СЈПТг, 172).

847 РСГЦЦ, 210,
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АНАЛОШКИ БЕЗВУЧНИ СУГЛАСНИЦИ У УНУТРАШЊОЈ ПОЗИЦИЈИ

367. Однос безвучни (< звучног) на крају речи — звучни у унутрашњости

углавном је сачуван.

Зит — зидои, тућ — туђа, грат — градои, голуп — голуби, дош — дожоu,

глаћ — глађои, пећ — пеђои,јастреп —јастреби, груп чујек — груба-жена Гора,

нé-била туџа Гл, не-сом-јала голуба Ба, јастреби л'éтаје Кру.

У неким примерима безвучни сугласник из финалне позиције продро је у

унутрашњуš48:

Дап — дапои, носит во Дапница“ (топ.) Ор, диф — дифоu (< тур. dev), пе

пеф — петефи, петефи, петефец (; петеф & петел), кафиште (: каф & кал),

бреф— брефи, брефот Гора, рит — pитои Др Ле Ку Рад Љу, (у Бр Ди Ба —ри

доu, Ридец — топ. Рап), јастрепа утепај, пасле на ритои Ре, па јено кафиште

Ба, имало дифои Ре, и петефи Ле, иди на рит Ку, на ритои седи Рад, нарафљи

ja (: нараф & нарав) Др.

368. Поремећај у дистрибуцији звучних — безвучних сугласника проши

рио се и на оне случајеве где аналошки процеси нису могли деловати:

Апат, апати (< тур. ahibab, АШТур, 74) Гора, со апати јаде, со апати пије

Кру, рече апапу Ку. У иницијалном слогу пје могло настати аналогијом према

п(< б) у финалном.

У прифатно —још било прифатно Ор, работаше прифатно Ре, прифат

нику нема Ба, работа прифатно Др — ф може бити аналошко према односу фа

ти — прифати, али се облик може наслањати, с обзиром на карактер лексеме,

и на лик српског призренског говора.839

369. У дупна врба („шупља, издубљена“) Гора, Дупно јазиште (топ.) Рад —

придев је мотивисан именицом дупка („рупа“). Иначе је дубим, длабина.

Према изврца („испрска“) у Бр, у осталим местима је исфрца наслањањем

на узвик фрц. У изврца в може бити секундарно, пошто је у бродском говору у

делу лексема ф Х в. (в. т. 257a).

ИСПАДАЊЕ СУГЛАСНИКА

ИСПАДАЊЕ СУГЛАСНИКА У ИНТЕРВОКАЛНОМ ПОЛОЖАЈУ

370. У интервокалном положају нестабилни су в, х, ј, затим плозиви д, г,

ретком и ж. Уочава се да, по правилу, испадају звучни сугласници у окруже

њу самогласника. На испадање утиче и природа вокала као нелокализованих

гласова, што за последицу има пасивнији изговор сугласника. У почетку су ови

сугласници, што потврђују и примери из ГГ, пасивније артикулисани.

848 СМИЦГ, 56.

849 Али је и: Дабове рупе Мл, Дабице, Дабојна Рап.

850 рспг, 402, 454.
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Мада су у ГГ сугласници у интервокалном положају стабилнији него у

ЗПМ говорима“.51, не може бити дилеме о ЗПМ подстицају појаве.

Испадање сугласника у интервокалном положају у словенским балкан

ским говорима утицај је латинског, грчког, албанског.“? За ГГ, али и за ЗПМ

говоре, пресудан је утицај албанског језика.

И с па да ње пло зИ В a

371. V + д + V

a) Из бројева д редовно испада: шесто и пеесет Ба, триесет године Ле,

дваесе, триесе, пеесе Вр, пеесетина Мл, шијесе Бр (в. т. 771б).

б) За ЗПМ говоре наводи се да се д губи у коренима глагола клад-, глед-,

ид-, јад, ход-833 Иако у ГГ појава захвата мањи број лексема, а у облицима гла

гола има знатно више потврда са сачуваним плозивом, стање је у основи запад

НОМаКедOНСКО:

Сéала (; седала) година, посејала (; поседала) два дена, ћ(е) ием (: идем)

Ди, гл'éај (: гледај) го, да ни даје (: даде), ћfe) uеме Др, ћfe) uет, си се загљеала

Крс, неће да го даје, ће гл'éаме Ку, а ка ћfe) uем Љу, ћfe) uеш во брата Ор, да ми

даеш, глеаме шо ће биде Ба, шо да дајеме, да глеаме Ре, ним че им даје, роди

тељи чfe) uет Гл, тамо сеала, и ја сеим жива, ће ти дајет паре, ћ(е) ием, гл'éам

зајца Вр.

в) Мало је потврда прилога кеде с изгубљеним д, мада су обични облици с

пасивнијом артикулацијом (ке?е); да им кажем кее сом Гл, не-му-збори кее је

Кру (в. т. 876).

372. V + a + V

а) Ретко се губи г у прилозима кога, тога, сега и прилозима сложеним с

ЊИМА:

Ја ко поља и ко дојде, ко ће рече Бр, наше ко се брет, ниве ко се жнºет Ди,

ceа имаме Кру, сеа гл'éаме, никоa (: никога) Ди, кба ти илезе, нема сеа Мл, ка

ће ми умре и мати, кба ће се обораиме, тоa Ба, сеа шо-има Ор, ка ће проје пов

ноћ Љу, коa ће виђиме, сеја ће се кажује Ре, сеа, коa ћ(е) идеме Гл, некоa Ле,

кба ћfе) идеме, е сеа во пролећ Вр. Примере в. и у т. 217г.

б) Нема много примера са испадањем г у сандхију из енклитика личних

заменица. Највише је оваквих потврда из Гл.

Чe a (: га) променет жене, збвече а онесет, че а зимаје, че и (: ги) бнесет,

че и спремет, че и дајет Гл, Ајрији шо и се згоди, ако је (: ге) не преверим њиве

Вр, ка му а зеље да му а прајет Крс, па че о (: го) навpзиш па на снопчето ће о

навpзиш Рад, ће о фати Ба.

У енклитици Ајд. ж.p. зам, бна можда испадај, пошто се заменица јавља с

облицима га!ja/je (в. т. 601, 602).

851 САМОчерк, 166-167; САМПол, 335; ВБДГ, 70–71; ВБКГ, 58, 59; ВБЛГ, 33.

852 САМОчерк, 167.

853. Исто, 166.
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в) Из именице шиљегарка („млада овца која се још није јагњила“) г испа

да у вишим селима, док се у нижим чува:

Имам млого шилеарке Кру, дотерај шилеарке Ба, даде сољ шиљеарки Ди,

брбцке шиљеарке Бр, заколи шилеарке, жупске шиљеарке Ди;

шиљегарке ни пасље Рап, шиљегарка Крс, дрште шиљегарке, земи га ши

љегарка Др.

Иначе је шиљеже.

373. И с па да ње м и з групе V + м + V

Из 1л. jд. гл. немам и земем у резултату даљинске дисимилације према

потоњем -м ретко се губи м. На дисимилацију упућује стабилно коренском у

осталим облицима (имаш, имахме, земи, да земете):

А гледаника иам (; имам) Вр, неаме стока, неаме ништо Мл, друго неам

Вр, ће зеeм (: земем) Крс, да зеeм Др. Примере в. и у т. 199б.

374. И с па да ње ж из групе V + ж + V

Сугласник ж се факултативно губи из глагола кажем и можем у презен

ту: да ти кајем Бр, а моеш да уработаш Ди (в. т. 339в).

У множини именице шиљеже потврђени су само облици без ж, шиљеина

БрPe, шиљејнам Рап Ку, отерај шиљејна Бр, земи шиљејна Др, шиљејнам Ди (в.

т. 374).

ИСПАДАЊЕ НЕКИХ СУГЛАСНИКА

375. a) Иницијално м- у усклику мори, море (< грч. propin, praope)

факултативно испада ако је усклик уз вокатив именице. Када је усклик замена

за вокатив, м- опстаје (в. т. 1002a): ope љуђи Крс, оре дејко, имам, оре Магмут

Бр, оре грајанине Ре, ори сестро Рап, оре муже Рад, ори Скендерице Ба.

б) У прилогу биe/jбпе финално-т могло је испасти аналогијом према бро

јевима типа дванаесе: бте дошоф Pe, jбпе назаћ Вр, во понедевникјбпе Гл, јбше

се грије Ба (в. т. 940).

ГУБЉЕЊЕ СУГЛАСНИКА У СУГЛАСНИЧКИМ ГРУПАМА

376. Групе С, З, Ш, Ж, Ф — Т, Д

Судбином финалне консонантске групе фрикатив + дентални оклузив (с,

з, ш, ж + т, д) са испадањем плозива, ГГ не разликује се од већине околних

словенских говора у којима се ове групе упрошћавају“:

854 РСПГ, 442, ПМГСж, 130-131; СМЂГ, 83; БАДИЈС, 140, 241-243; БДГСр,118; БДИб,

73, ЕГВП, 468, СРЛГ, 217-218, ИПДиј, 162; ЈДТГ, 71; ПА-МБРec, 279-280, СМИЦГ, 51, 57;

ПeMСкЉ, 50, 72, РСГЦЦ, 217; СМаСТ, 585, БНББП, 45-46, БНАП, 128; АРа-СВАБ, 301;

БДНСгов, 72, ЋДГБ, 59; ЋЉГЛ, 51; ФО — (Ораховац), 581 ; (Кална), 592, БАГД, 145; ВБПГ, 352;

КБГр, 134; СТТГ 1, 239; ВБСелЕ, 18; ФО — (Лазарополе), 633, (Вруток), 641; (Теарце), 649, (Љу

банце), 663; (Радожда), 677; (Звечан), 681; (Шлегово), 689.
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a) Мос, крс, несвес, влас (< власт), болес, чис, жалос, младос, старос,

шес, авгус, прс, пакос, грбс (< грозд), лис, дош (< дожд), приш Гора, га виђим

на мос Др, прс пресекоф Рап, он је најчис Ди, збори со пакос Бр, крс во кућа, со

жалос, ех младос Гл, ме нашље во Заткрс (топ.; пашњак) Ре, врнаф дош Лe,

тури лис, панала во несвес Ку, Горњи-мос (топ.) Вр, Бабин-пеш (топ) Бр. При

мере са пеш в. и у т. 314 г.

Топ. Брес Рап Ор потврђен је само са упрошћеном групом.833

Иако се у оближњим периферним ЗПМ говорима уз албанску језичку те

риторију у једносложним речима ове групе добро држе“56, у мом материјалу из

ГГ нема потврда са сачуваним плозивом.

б) Финално -т у бројевима десетица понаша се двојако — губи се или чу

ва, а није необично да исти говорник употреби облике дваесет/дваесе, трие

сетЉтриесе. Највише потврда са сачуваним -т има у Ре, Кру, Крс, Рап, Ле, Ор.

У Бр су бележени само облици без -т.

Бројева типа дваесе дваесет нема у српским шарским“37 и јужнометохиј

ским говорима858, а ГГ овакве облике развио је са оближњим ЗПМ.839

Спорадична присутност облика типа дваес, триес у различитим говори

ма“.69, спорадично и у ГГ861, говори о могућој аналогији облика типа дваесе

према облицима на -ст (дваес).862

в) Чифт (< тур. cift; „пар, двоје“) у мом материјалу има само једну потвр

ду са сачуваном финалном сугласничком групом (Сме биље чифт Др). Иначе

је: чиф кони Др, Чиф дâп (топ.; ледина са два висока храстова дуба) Рап“, дај

ми чиф Рад, чиф волои Бр.

377. У унутрашњој позицији групе -ст-, -зд-, -шт-, -жд- опстају, ако ана

лошким уопштавањем према другим облицима исте речи нису упрошћене. Ста

ње није стабилисано па су у истим насељима исте лексеме потврђене са сачу

ваном или упрошћеном групом:

Крсоu (: крстои) имало, мозои однела река Гл, крсош, дрвене мосои, беше

жалосен, радосен беше, најмилосен беше Ре, милосен чујек, збери љисје Крс,

грбзје немало Ба, во лисје се скрила Вр, на мозои Рап, биле напре рисјани (<

христјани) Кру, имаље рисјани Ре;

855 Уп. са Брест у ЏАОГ, 136.

856 ВБДГ, 70; ВБМК, 40; ВБИслM, 19, 31.

857 ПМГСж, 181—182, МлРСГ, 73.

858 РСПГ, 497; подримски и подгорски говор (према мом материјалу).

859 СТТГ 2, 102, КБИст, 126.

860 СРЛГ, 204; JДТГ, 49.

861 Од старијих Горана бележени су облици: јединајс, јидинајс, дванајс, петнајс, седом

најс, шеснајс, двајс, што говори о упрошћавању групе -ст у -с. Уп. са оваквим стањем у бујано

вачко-прешевској зони (БДДИ, 356).

862 БАДИЈС, 245-246.

863. ЏАОГ, 149.
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прет Крстовден, преко мостои Гл, крстои ги онеcoа, иди до Крстила

(топ.; раскрсница путева), ће дојем до Крстовден, прет Крстоен Ре, мостој, кр

стој Вр Рап Др, Крстец, се прекрсти Крс, гостиљка ни била Мл, имам гостиљ

ке, гости Ку, гостиљкам да даде Др, Пештерка (топ) Ба. Примере в. и у т. 314в.

Ове су групе нестабилне у облицима именица и придева (прилога), ста

билније у глаголским основама. Разлози за овакво стање могу се наћи у обли

цима именица у којима су поменуте групе биле у финалној позицији у Нјд., па

су облици множине супрошћеном групом наслањање на облике једнине (крс —

крсои). Групе у придевима упрошћавају се када су они мотивисани именицом

из које је у Нјд, испао финални плозив (жалос — жалосен), а могућа је и ана

логија према облицима у којима је плозив испао у резултату упрошћавања те

шке сугласничке групе (жалостна – жалосна — жалосен).864

378. Унутрашње групе -ст-, -зд- у глаголским основама:

Расте, порасте, спластује сено, растресен, постим Гора, ка ће порасте,

не сом постила Мл, дете ми порасте Ди, кбсме му се растресене Ба, ће спла

стује Ку, да спластиме Бр, растресене кбсме Ди, порастоха Др.

Стара група -ст- уопштена је у свим гл. облицима гл. бетрим (в. т. 443).

У Ре и Кру група -ст- у постим замењена је групом -шћ- (пошћим, в. т.

383-384).

Група -ст- замењена је групом -шт- у паштрма Др Бр Ку Ле Мл Рад.

379. У сложеним бројевима и бројним именицама, затим у придевима —

сугласничка група -тст- упрошћава се у -ст

Песто, шесто, пестбшина, пестотин, шестотина, шестотин, брaство

Гора, пестотин бфце Др, му плати шесто Љу, песто и пéесет Кру, песто ди

нара Ди.

380. У ГГ није потврђена иновација оближњих торбешких македонских

говора — упрошћавање унутрашњих сугласничких група -стр- - -ср- (cecра,

ocро), -здр-> -зр- (зравје)“, већ се етимолошке групе чувају: сестра, иди со

здравје, наостри, наострeн Рап.

381. Иницијална група ст- стабилна је: стани, стотина, стап, стапче

Гора, па удри со стат Др, со стапче Ку, а си станаф Мл., две стотине Рад, на

стотине бфце Бр.

Именица стап, која је по свој прилици новијег постања, према старијем

штап“, има у ГГ само овај облик.867 Примере в. у т. 446.

382. Групе шт, жд различито се понашају у зависности од позиције.

a) У финалној позицији — в. т. 376.

864 ЈДТГ, 71; БДНСгов, 72.

865 ВБКиГ, 59; ФО — (Теарце), 649, (Звечан), 685.

866 БАДИЈС, 219, СПЕРеч 3, 412 „štap“.

“? Стат је забележено на широком простору српских и македонских говора: СПЕРеч 3,

412 „štap“, БАДИЈС, 219; ПМГСж, 160, 178 итд., ЕГРеч 2, 266 „стап, стапче“, влMД, 209.
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б) У унутрашњој позицији у неким лексемама јавља се упрошћена група

(дбжец, дожои, пришоu), у другима је група сачувана (вешта, веште). Пошто

је семантичка веза прекинута, група жд је остала у именици дбосдољец („да

ждевњак“) Ку, дождолец илиза Др, во дождбљеца Рад, дожђолец Ре Кру, до

ocђбљеци иљизаље Ре, дуждевец Гл.

У унутрашњој позицији група шт чува се у суфиксу -иште: Душманиште,

катилиште, трнаиште, Враништа, сириште Гора, Сољишта, Грббишта, Ко

њишта, Рупишта, Љекишта, Љениште (топ.) Крс. Примере в. и у т. 545б.

Група шт стабилна је и у клеште, штипкала, пишти, муштулак Гл, ве

штица, пишти ветер, штице бГњиље Мл, гуштер, штогодер (в. т. 630) Љу, ко

штање, муштулак, гуштер Крс.

в) Иницијална група шт-/ић- у што/шћо најчешће се упрошћава испада

њем т/ћ. О ареалу шо в. т. 626. Заменица са сачуваном групом шт-/ић- ретко

је бележена од старијих Горана:

Кéде је, што је Мл, што-било Др, што-било во грат Рад, што да работам

Љу, што сте ни зазбóриље Ку, муш шћо ми је Ре, што да работам Рап, па бн

што биф Рад.

Примере са шо в. у т. 627, 628.

У заменицама сложеним са што група се не упрошћава“:

Ништо, нешто, свешто (бродски и долоиштански тип), нишћо, свешћо,

»нéшћо (рестелички тип) (в. т. 629, 630, 631, 632).

383. Од но с груп а шт: шчЛшћ, жд : жђ/жи

По судбини група шт, жд различитог порекла изван финалне позиције,

ГГ дели се у два дела: рестелички (Ре, Кру), који ове групе реализује као

шћ/шч, жђ/жи, и остали део у коме се групе реализују као шт, жд (в. к. 19).

Групе шт, жд, различитог порекла, неутралисане су у рестеличком го

ворном типу под утицајем оближњих ЗПМ говора.869

Рестелица је географски издвојена, налази се најближе територији ЗПМ

говора, па је контакт са становништвом горњег тока реке Радике био од пресуд

ног значаја за стабилисање ове иновације.“79

Пошто се финалне групе -шт, -жд у рестеличком типу упрошћавају ис

падањем -т, -д, прелаз група -шт, -жд у шћZич, жђ/жи новија је појава.“7)

384. Очито је да је у свим наведеним говорима извршена асимилација шт

- шч, жд - жи.872

У рестеличком говорном типу групе шт, жд замењене су различитим

вредностима: шч/шћ/шт”, жиЉжђ/жд”. Изразито доминирају шћ, жђ, како је

и у полошким говорима“7°:

868. У подримском говору Ораховца и Велике Хоче уочава се однос шо — нешто.

869 ВБДГ, 70, 88; ВБМК, 43; ПаЛРГ, 109, БАГД, 12.

870 Уп. са стањем у торбешком говору Жеровнице, Видуше и Болетина (ВБИслM, 19).

871. Уп. са преласком ових група у -ич, -жу у жеровничком говору (ВБИслM, 19).

872 ВБСелЕ, 18.

873 САМПол, 292; исто и у голобрдско-јабланичком говору (ИвМСB, 27)
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Карта 19

Група шт

О Стабилна

Ф Изједначена са Шћ

Кру ОБр

ф Озлilo

ФРе

От бићо, нишћо, свешћо, шћогодер, угнишће/банишће, својшчина, аљи

шћа, сиришће, бунишће, грббишће, вешћер, клешће, шћавена-кожа, мушћулак,

нишчо, вешчица, намешчи, пушчим, пиш'ћим, пушћи ме мене Ре Кру.

Групе опстају и у Ре и Кру када се иза њих нађе р:

Ештреф (али једном и Ешћреф), Ештрефи (презиме), ждребе, Ештрефа

викни, брат Ештреф, ждребету Ре, прет Ештрефа, ждребе Кру.

385. О шћу глаголима спушћа, намешћа, напушћа в. т. 332.

У пушћи корен, пушћиф корен, ће не пушћи Ди, ће га намешћим Љу —

преузето је -шћ- из пушћам.

386. Гр у па ДН

a) Из групе днš74 плозив испада из глагола изведених суфиксом -не/-на

или, иако је група створена на морфемској граници, из префиксованих глагола:

Сом панала, бнеси Мл, ће сенеме, се навенала, га бнесох, ка панаф Гл, да

ми пане, се навени Ле, ће бине (< бидне, обичније биде), пропанала Ди, ако пане

Кру, све попанало, ме бнесла ЗлПо, го онесоa, ceнује, снек панује, дућан пропа

874 Група се понаша на сличан начин у оближњим македонским (ВБДГ, 71) и српским ју

жнометохијским говорима, мада је број потврда у призренском подгорском говору мањи од оног

који је уочен у ГГ (према мом материјалу).
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наф Pe, ceни, не ће панем, бнела, сенала Бр, ће битинем Др, ће бтинеш Ку, да

бтинет, бнеси, гајле ги панало Ба, се навенаф, ће бнесет Крс, па да онесеме,

сом бнесла, от кона пана Ор, дете сенало, бнесла, навени Љу, пропана, не ти

панује Ку, бинало Вр, ће бине Ле.

У материјалу има мало потврда са групом дн:

Паднаф со сина, паднуаф Гл, ако не-ми-падне Вр, паднала Др, однесоха

Ба, седна Ку.

б) Број једен, и са њим сложени, затим у речима у којима је једен мотивна

реч, најчешће има упрошћену групу:

Јен, јена“.7°, јено, јемпут, јенош, зајено, нијено, свећено Гора, јено дете ка

нијено Гл, сом била јемпут Ку, зајено да крадеме Ор, јено пред-мене Ди;

једен, један Вр Др Ба Рад.

Облицијен, јена могли су настати на два начина:

а. Испадањем д у интервокалном положају (једен Х јеeн Х јен),

б. Испадањем д из групе дну облицима с оваквом групом (једна) и анало

шким проширењем на м.p., што је вероватније, пошто се спорадично јавља је

ден, али не и једна.

в) У иницијалној позицији у именици но (< дно, „дно бурета, данце“) Рап

Крс Ор Вр Мл Др Љу Ку, но“. Рап испало је д. У овој речи можда је упрошћена

група гн-, пошто именица у сретечком говору гласи гнб.879

г) Група дн стабилна је у пладно, пладниште, пладнује Гора, Пладниште

(топ.; шумица у којој стока пландује) Др. Чување групе подупрто је семан

тичком везом с именицом ден, дни Бр у којој се д наслања на облик једнине: на

пладниште Ле, на пладно Кру, пладнујет Љу, па на пладно Ре.

387. Гр у па ГН

Прупа је веће стабилности од групе дн, а када се упрошћава, испада пло

зив.877 Упрошћавање групе је факултативно у глагола:

Не-се-дигна, тегне душа, да легне Вр, се дигни, л'éгнале, че побегнем

Гл, сме л'éгнале, сом прегнала, блтегни кôнопец Ре, легнујет, ће му побегнем

Ба, ми побегна, љегнало детенце Рад, подигни Кру, га дигнаа ЗлПо, побегнаа, да

тегнем Мл, побегна, да помогнеш, пристигна, љегнаф Рап, не-можем да трг

нем Гл, ја тргна Ку,

ће се трне („поћи ће се“) Рад, кéде си трнаф Ре, трнала дома Кру, трна

ла војска Вр, ће трнеме Крс, трнаф дома Ди, тpни Ба, бна годинала Рап, тр

на коња Мл, дините, подините Крс, дина“ме на рамо Др, ће се трне Бр, га тр

на Гл, ће трнеме Кру.

875 Шири ареал: ВБДГ, 71; ПМГСж, 126, РСПГ, 432; БАДИЈС, 234; EГРеч 1, „јен“;

СМЂГ, 80-81, БДГСр, 217, ИПТС, 143; ВЛМД, 145, ЈДТГ, 49.

876 ПМГСК, 124.

877 ВБДГ, 71; ПМГСж, 126, БАДИЈС, 234; ВЛМД, 152.
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Група је стабилна у именицама: гнездо, гнездало, гној, магнетофон Гора.

Из новостворене групе гн (< гњ), уочене у говору млађих, не испада пло

зив: штице бгниле Кру, јагнечко-месо Ре, дрво банило Гл, гнида, бгнила, гнила

круша Ди, јагне, гнида Бp.

Карта 20

Сугласничка група гн у легни, побегни, стегни

О Стабилна

О ги се јн

388. У бродском говору група гн у неколико глагола дала је јн (в. к. 20):

Ђе сте забејнале, л'éјни, лејнала, ће побејнеме, стејни га, Мејмет (<

Мегмет - Мехмет) Бр (в. т. 231б, 416).

Оваква судбина групе гн (» јн) у бродском говору може бити резултат

асимилативног процеса по месту артикулације.

Група гн“ хн/хм, осим факултативно у Мејмет, не прелази у јн Агнет,

Магмут, јагна (в. т. 231б).

389. Упрошћавање група дн, гн у периферним ЗПМ говорима објашњава

се утицајем албанских говора.878 Пошто дн даје нн у многим словенским гово

pима“79, особина не мора имати упориште у албанском језику.

878 ВБМК, 43.

879 JџСг, 76-77.
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390. Гр у па ЧН

У им. јечениште („јечмениште“), која се јавља и са сачуваном групом

(јечмениште), даљинском дисимилацијом испало је н из групе чн:

Сом била пријечениште Ба, во јечениште Ди, сефске јеченишта Рад,

Милове јеченишта880 Ба;

наше јечменишта Ле, јечменишта Рад Ку Ор.

391. Гр у па ТК

Окинем („откинем“) Гора — могло је настати испадањем т из групе“,

али и продором префикса о-: руке ни се окинале Ди, сме ге окинале Др, ће га

бкинем Ле, ће се блине Бр.

Ако облик није морфолошког порекла, иновација се могла зачети у Броду

(отiћинем – оћинем) па се проширити на остали део Горе.

392. Гр у пе Б, П, Т, К + P

a) Из речце бре факултативно испадар: шо је бе, Раиф Ре, било, бе Крс, а

си научиф, бе Ку, бе, дете Др, ајде, беЗлПо (в. т. 10026).

Група је изван ове лексеме стабилна (брео, брежно, Брбт, брдо).

б) Само у Ре и Кру им. прапорци има упрошћену групу пр: папорци стаиф

Ре, па папорци Кру, прапорци имаше Бр, донеси прапорци Ку.

в) Из групе (с)тр- у именици стеђељ (< стређељ, „стожар“) Рап Др Љу,

врзан за стеђељ Мл, до стеђел? Вр испало јер после слабљења семантичке везе

мотивне речи и именице. У другим примерима истога корена -p-. се чува (стре

дина, стређно, на стрет-село).

Стеђељ је, највероватније, лексичка позајмица из оних дебарских говора

у којима се овако упрошћава група -стр- (в. т. 380).

г) У компир (< кромпир) иницијална група кр- упрошћена је на већем про

стору.882. Испадање р могло је бити подстакнуто даљинском дисимилацијом

према ру финалном слогу. Изван наведене именице група је стабилна: Крстец,

крс, Крстила, крф, се крњи, Кракоштанин, крава итд.

393. Гр у па КВ

У ГГ нема напоредних облика буква и бука, који се констатују за призрен

ски говор.883 Гoрaнски облик бука, Буке (топ, ливада на којој има букава) Крс,

могао је бити саграђен по моделу врба, јела.“ Иначе је група стабилна (та

квете, вакво, никакво, квачка квачи).

880 А. Џоговић наводи Милој јеченишта (ЏАОГ, 57).

881 Л. Вујовић (ВЛМД, 147) овакве облике у мрковићком говору објашњава испадањем т.

И стање у П-Т говорима (БАДИЈС, 521)— окине и откине — може указивати на упрошћавање гру

ПC tИК.

882 РСПГ, 431; EГРеч 1, „компир“, МлРСГ, 35, БАДИЈС, 238, СРЛГ, 212, ЋЉГЛ, 55,

РСГЦШ, 201; итд.

883 РСПГ, 398; бука је и у сретечком говору (ПМГСж, 127, 166).

884 СПЕР 1, 230-231 „buk“,
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394. Гр у па МЛ

Именица мланеста, млајнеста (в. т. 357д) („млада, невеста“) потврђена

је и са упрошћеном групом: манеста, манестиче, манестичино Бр Гл Ба Мл

Рад Ди ЗлПо Др, Манестечки извор (топ) Бр, манестичино рухо Ба, свем мане

стем Рад.

У ГГ је барљиво место млака, млачно-место. У топ.: Млаке Ба, Бандује

млаће, Кућине млаће, Чеканује млаће, Драђева-млака Бр, Млаке Др Ку Вр Крс

Гл Ди Љу, Млачице Гл, Млачје Ди Др Ку, Ланине-млаке ЗлПо, Рамова-млака

Ле, Горње млаке, Довње-млаке Крс, Млака Мл, Марина млака, Млачишта Рад,

Гуљева-млака Рап, Попова млака Ре.

395. И н и ц и ја л на група B + сугласник

B. T. 249.

396. Гр у па ВЉ

У црљиф, црљива Ре Кру ГлЗлПо, црљивајабука Кру, црливе круше Гл—

испадање в потпомогнуто је дисимилативним утицајем в из суфикса.

Облик са сачуваном групом — црвљив, црвљива — потврђен је у Ди Ба Ор

Вр Мл Рап Крс Др Ку.

Прљива је претежно у вишим селима, црвљива у нижим.

Недалеко од Ор је место (и чесма) с именом Црливец. Пошто има црвен

касте земље, можда је у топ. сачувано старије значење придева.“

397. Гр у па ЧЈ

Група се упрошћава у бфчи, бфча Гора, офча-кожа Рад, бфчо сирене Ди,

офчó-млеко Др (в. т. 241а).

398. Гр у па ХВ

Група је доследно уклоњена испадањем х. У бродском говору доминира

в“, у осталим местима забележени су в, ф, са превагом ф, које је могло наста

ти прогресивном асимилацијом по звучности (xв - xф - ф).887

a) У унутрашњој позицији доминира в м, хв:

Каве, кавића, кавиња, ће го привати, се повалила, уватила Гора, жена се

поваљила Крс, а га привати Ле, уватила бфца Рад,

ти се пофаљи Ре, уфатиф Ре Кру Мл Др Крс Ле.

б) У иницијалној позицији доминира ф:

Ће фатиш Рап, неје фатено, не фати Ре, ге фатиф ноћ Крс, фала Богу,

фала ви, фатило Вр, че фаши, се фатиле, фала ти, је фален Гл, ги фати Кру,

ка ће фатиш Ор, фати тифус Др, ми се фал и Ба, голем фалџија Др,

885 СПЕР 1, 274, „crni“.

886. Б. Видоески (ВБГГ, 55) наводи да је група у ГГ доследно сведена на ф. Материјал ко

јим располажем не потврђује наведену констатацију.

887 Ф & xв у источноцрногорским говорима објашњава се доскорашњим присуством фри

кативног х (БАМС, 175).
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ће ме ватет, ватихме, се валила Бр, че не вати Гл, ваћане Ба, се вати Др.

399. Гр у па МБ

Абуланта (< амбуланта) Др Ре Бр Крс ОрЗлПо Љу Рад, у абуланта Кру,

при абуланта Др, кој-беше во абуланта Гл.

Именица коломбоћ (са изведеницама) потврђена је са групом -мб- и без

ње: коломбоћ, коломбоћно Вр Ре Кру Гл Др Рад, коломбоћен љеп Рад, јаде ко

ломбоћ Кру, продади коломбоч Гл, коломоћ, коломоћно Вр Љу Ор Рап Крс.

Именица са упрошћеном или сачуваном групом јавља се и у албанском је

зику, одакле је, по П. Скоку688, ушла у неке српске и бугарске говоре. У обли

жњим српским говорима јављају се оба облика (према мом материјалу).

400. Гр у па ВЛ (ВЉ)

Иницијална група вл, иначе нестабилна у неким географски блиским го

ворима889, у ГГ се добро чува:

Влачарице ће влачет, влачет убаво, јено влакно Вр, ће влачиш, влакно,

нема сéга влас (< власт) Ре, влачим воуна, се влачим Бр, влакна, влачи, влегла,

вл'изај Ор, вљези, вљегоф, вљегнује Рап, влакна, влезла Др.

Група у топонимима:

Ме испрати до Вл'éте, се собрахме на Влашка, Влашки-поток Вр, Влак

Кру, Влашка Мл.

Топ. Лашки пут (вероватно од Влашки) ЗлПо, Ласце, Ласице (в. т. 144в)

упућују на језички слој различит од данашњег.

401. Гр у па ВР

Група је стабилна (Враништа, Враништанка, врапче, вpжујем, вражаљ

ка, врије, вр, врата, у топонимима: Црни-вр, Вршек Ба, Црни-вр, Врагуа воде

ница, Врагуо минаре, Челепинска врата Бр, Врановлак Крс, Вртокуље, Вршек

Вр, Врбиче Гл, Вртишта Ди, Враноец ЗлПо, Вртешке, Вршец Ку, Врничец, Вр

тишта Љу, Врановлак Ор.

У топ. Раича“ (Рапчанин, рапчански, рабечки Гора) група је упрошћена

ако је топоним мотивисан именицом врапче, и не наслања се на раб-. Рапча

има садашњи облик већ у XIVвеку.“

402. Гр у па КШ

У именици чашире“? (< чакшире - тур. cakšir) испало је к: купи чашире

Рад, немам чашире Кру, ћеде-ти-са чашире Бр, продава чашире Др.

888 СПЕРеч 2, 127-128 „kolomboć“.

889 ВБДГ, 71 (лакно), ПМГСж, 94, 127, 171 итд.

890. У дебарском говору рапче к врапче (ВБДГ, 71).

891 У Душановој Арханђелској повељи (1347-48) село је записано с овим именом

(Стд-САХ, 280), а у СтдеХил, 25 као Врабча (в. т. 8е).

892 ПМГСж, 126, 159, БАДИЈС, 233; АРа-СВАБ, 30.
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403. Гр у па ПЧ

Им, пченица јавља се и као ченица“: пченица Др Ку, ченица не рађала

Гл, ченице има Ба, јена врећа ћеница Ре. Примере в. и у т. 435a.

Група је упрошћена испадањем п испред плозивне компоненте африка

те..894

404. Гр у па ГД

Сугласничка група гд у прилозима кога, тога, сега упрошћена је испада

њем другог плозива (в. т. 904—909).

Ретко су бележени, само у нижим селима, и облици кат, никат, сат, сва

кат (в. т. 904, 906–908).

Из везника дека испало је г из групе гд“: желaм дека ме бóли Кру.

405. Гр у па КЋ

Иницијална група кћ упрошћена је у ћерка Гора, мојзи-ћерки Ди, ћерки

не-деца Ре, ћеркинем децам Крс.

406. Гр у па РС

У аслан, асланка (< тур. arslan) група рс, иначе стабилна у словенској

лексици (прс, крс, мрсно), упрошћена је. Облик је, највероватније, ушао у овом

облику из турског језика.896

407. Гр у па ШЉ

У мислење“7 Гора група шљ - сл' наслањањем на презентску основу.

408. Гр у пе: лабијал + J

a) У глаголским облицима група се с високом доследношћу упрошћава

испадањем ј: Име ставаје Ор, не бcпавам Бр, не те оставаме Рад, не ме заба

вај (од гл. се бавим, „задржавам се“), готвено, угбтвено Гора, крпено, некрпено

Др Рад Мл Ди Ба.

О пореклу особине в. т. 308, 310.

Облици напраћено, бСтајен, стајен Гора настали су испадањем в из групе -аве.

б) Када се у именским речима група факултативно упрошћава, испада в.

Циштејани, Крушијани Кру Гл Ре Ба Ди, Шиштејани работале Ди;

Крушевјани, ШиштевјаниДр Ор Рад.

893 У сретечком говору (ПМГСЖ, 48, 49, 119) и метохијским говорима око Призрена ја

вљају се напоредо пченица — ченица.

894. БАДИЈС, 232.

895 Исто, 234–235.

896 У призренском турском говору је aslan (према мом материјалу). Уп. са испадањем ру

неким другим лексемама у турском призренском градском говору (СЈПТг, 65-66).

897 TМГС, 51.
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409. Гр у па ЗЛ

Даљинском дисимилацијом фрикатив из групе -зл- у глаголима илизам —

илезем најчешће испада:

Че илезет бни Гл, илегле јагонца Вр, љуђи иљегље Ор, илегла Ди, иљези

Ре, илези ЗлПо, ће илезе, ил'езе, новожена илиза Бр, ја ће иљезем Крс, не иљи

за Др, ка сом иљезла Рад,

изљизала со њего Рап, излези Кру, ће излезем Др, изљезла ћерка Рад.

АСИМИЛАТИВНИ — ДИСИМИЛАТИВНИ ПРОЦЕСИ У СУГЛАСНИЧКИМ ГРУПАМА

410. Гр у па МЈ (МЉ)

ГГ припада већем ареалу југоисточних словенских говора“ на коме је

извршена асимилација по начину изговора“.

Земна, земниште Ор Кру Ре Ди, земња, земњиво, земњиште Рад Рап

Крс Рап Љу Ку, најубава земња Рап, купује земњиште Крс, рађала земна, зем

нено Ре, имам земна Бр, земна не-чини Кру, земна, бстајле земне Гл, ēктер

земна Ди, поземник („врста хлеба“) Бр, тамњан Крс Рап Др Рад Љу Ку, темнан

Бр Гл Ре, дрeмњиве-деца Рап, дрeмњива Крс, дрeмњивем женем Др, дрeмњива,

до дрeмњиве снаће Рад.

Група мј у тамјан Ре Кру Гл Вр, уочена у говору старијих Горана, може

бити траг црквеног облика.

У мом материјалу није потврђена група мл” у земла,999

411. Гр у па ПЈ

Потврђено црепља у Подрими, поред царпуља (према мом материјалу) мо

же упућивати на асимилацију у црепња („плитак суд од земље у коме се пече

хлеб“) у ГГ. Вероватније је, међутим, да је именица изведена суфиксом -ња, ка

ко је на широком ареалу, а да је подримско црепља секундарно из црепуља.

Примере в. у т. 444.
-

412. Гр у пе ВН, ВНБ901
-

a) О судбини иницијалне групе вн, вњ в. т. 249г., 412a.

Внук, внука, внуци Гл Бр Ре Ди Ба Вр Ор Ку Рад,

мникнала трава Ре Кру Гл Ди, ченица не мникнала Ре, мош ће мникне Ди.

898. САМОчерк, 149—150; САМПол, 332, ВБПГ, 348, ВБДГр, 17, БАДИЈС, 149, 225-226,

231; РСЦГ, 108-109; ВЛМД, 206; ТМГР, 355, 359; ЈДТГ, 69, ИПГС, 414; АРа-СВАБ, 299; БНАП,

149; РСГЦШ, 190.
-

899 О фонетским условима промене в. БАДИЈС, 225; САМОчерк, 147—148.

900 Уп. са Гнила-земла, Црвена-земла у ЏАОГ, 149.

901 Асимилација в према назалу (внЛвњ - мн/мњ) јавља се на широком ареалу југоисточних

словенских говора: КБФП, 14, КБИст, 84; ВБЛГ, 32, СТТГ 1, 240, БАГД, 142, ВБСМГ 2, 157-158;

ВБДГр, 93; ПалРГ, 117, РСПГ, 426, БАДИЈС, 225-226, 595; TМГР, 355, БНАII, 119, ЋЉГЛ, 53;

ПeMСкЉ, 122, АРа-СВАБ, 299; СРЛГ, 181, 182; ПА-МБРес, 284, ПАГИХ, 94.
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Овакву асимилацију у иницијалној групи вн- познају оближњи ЗПМ гово

ри”02, па је облик лексичка позајмица из тог правца, на шта упућује и присут

ност групе мн- у вишим селима.

У нижим селима је група мн (< вн) дала дисимилацијом мл'/мљ:

Мљикнало, мљикина Др Ор Мл Љу Рад Ку, мљикина („ниче“) трава Мл, не

мљикнало Рад, мликинаше Љу.

У Крс и Рап укрстили су се вникина и мљикина па је: вљикина, извљикнаље,

самовљик („оно што само ниче“), вљикна коломбоћ Крс, извљикнаље чéнице Рап.

б) У унутрашњој позицији групе -вн-, -вњ- подложније су промени у -мн-,

-мњ- у вишим селима, посебно у Бр, а стабилност група зависи од лексеме.

Отуд се може казати да у ГГ групе вн, вњ прелазе у мн, мњ у скоро свим лексе

мама, али факултативно:

Дамно, бдамно Бр Гл Ре Кру Рап Др Рад Ку Љу (в. т. 936, 937), дамношне

куће Бр, одамношњо Рап Крс Мл, племна Бр Ре Кру Гл, племња Рап Крс Мл

Ба, пљемње изгоре“а Крс, гомно Бр Ди Ба Крс Рад Љу Ку, во гомна Бр, гламња

Рап Крс Мл Ку Рад, виђи гламна Ди, рамно, израмнује Мл Др Крс, рамно Ку,

ће самне, самнуало, самнује Гора (в. т. 183г, 351в), у топонимима: во Рамни

ште Ба, во Рамниште Бр, на Рамне-карпе ЗлПо;

равно903. Рап Крс Мл Вр ОрЗлПо Гл БрPeЉу, на равно зидаше Вр, пљевња

во Рапча Рап, изгоре пљевња Крс, плевна Бр Ре Кру Ди Ба Вр, пљевња Др Рад Ку

Љу, бдавно било Рап, се омужила бдавно Крс, бдавно Ор Мл, савнало, савнује Бр

Вр Др КуЉу Рад Крс Рап, у топонимима994: Равниште Ба Бр Крс Рад Рап Ре Ле,

Равњишта, Вир на Равњишта Ку, Зад Равниште, Малово Равниште Ле, Равни

шта, Равњиштина Рап, Равне-њиве Ор, Мочавник (барљиве ливаде) Крс.

Напоредни облици са -вн-, -вњ- и -мн-, -мњ- могу говорити о новини аси

милације по назалности у ГГ, пошто горански исељенички урвичко-јеловјански

говор?9° има стабилне групе.

Асимилација је олакшана када је прекинута веза између мотивисане и мо

тивне речи, како је у главња.

Пошто је очигледна етимолошка веза између крв и крвник, група се увек

чува у крвник Гора, крвник во село Др, па ће рече крвницим Ле.

413. Гр у па БН

Група -бн-, подложна асимилацији према назалности у ЗПМ говорима?“,

од оближњих мак, говора присутна само у вратничком”07, у ГГ је стабилна,

како је у околним српским говорима.

902 ВБИслM, 20, ПаЛРГ, 117; ФО — (Лазарополе) 636, (Вруток) 643, (Теарце) 652.

903. Б. Видоески (ВБМл, 131) за говор села Млике бележи само равно, савне. У мом матери

јалу из овог села потврђени су и примери с групом мн - вн (рамно, Рамниште).

904. Уп.са ЏАОГ, 59, 69, 82, 99, 100, 118, 123, 134, 138, 143, 152, 160.

905 ВБУЈ, 27.

906 КВИст, 84, КБФП, 14; ВБПГ, 344, ВБИслM, 20, ПалРГ, 117; ВБЛГ, 32; ФО— (Лазаро

поле) 636, (Вруток) 643.

907 ВБПГ, 348.
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Грабна, грабнује, бšебна Гора, грабне Ди, и јено грабнујење Мл, сме оSéб

наље Др.

414. Гр у па МН

а) Група -мн- остаје у гумно, сламнен, темно, тeмнина, осомнаес, седбм

наес Гора, во темнина Бр, се затемне Кру, во темница Ди, на гумно Ку. У гу

мeнце, гумина Ре из групе -мн- испада н у резултату даљинске дисимилације

(гумненце х гуменце). На исти начин настали су и облици брашенце, платенце

Ре Вр Ор, Гумно998. Ба Бр Ре Ку, Палаво-гумно Ба, Муљово-гумно, Старо-гумно,

Усењофско-гумно Крс, Горно-гумно Гл, Стрпчево гумно Рад, Гумништа ЗлПо.

Група је разбијена уметањем е у топ. Гумена ЗлПо, Гумења Љу Рап, Гу

мењца Рап (в. т. 544г).

Из топ. Црмница (пашњаци) Бр факултативно испада н дисимилацијом по

назалности, ћеде је Црмица, бшље на Црмица Бр. У топ, је сачуван старији при

дев “čbrbтпњ, на шта указује црвена земља.

Поред Црнкојца (њиве) Ку“ топ. је потврђен у мом материјалу и као

Црмкојца. Могуће је да је други облик старији, на шта упућује црвена земља.

б) У млого, млозина/млбsина?10 Гора, млого деца Вр, млозина ће речет

Кру — у иницијалној групи дисимилацијом назалне артикулације други назал

ни алвеоларни замењен је латералним алвеоларним.” Овакве дисимилације

има у лексемама које су у вези са “mbnogњ.912

в) У плавен — плавнои, два плавна (< пламен) Вр најпре је у облику мно

жине назална група мн прешла у вн па је после в пренето и у облик једнине.

415. Гр у па МТ

У резултату асимилативног процеса мт - нп°13: запантите, пантим

Гл, сом запантила Ре, се панти Кру, пантим ка се брале Вр.

Потврђени примери са групом -мт- опстају због семантичке везе са па

мет, паметујем: памтим, запамтила Вр Бр Крс Рап Ор Рад Др Љу Мл,

не-памтиш Ку.

Пантим је обичније у вишим селима, памтим чешће у нижим.

908 Уп. са ЏАОГ, 56, 64, 73, 74, 86, 99, 110, 126, 141, 154.

909 ЏАОГ, 113.

910 ВБПГ, 384, 352, РСПГ, 425, БАДИЈС, 230-231, БНАП, 123; БДНСгов, 69, ВЛМД, 208,

TМГС, 50; TМГР, 356; JДТГ, 69; СРЛГ, 198; РСГЦШ, 184, ПА-МБРес, 288, ПeMСкЉ, 121; ЋЉГЛ,

53, АРа-СВАБ, 300. -

911 БАДИЈС, 23.

912 СПЕРеч 2, 445 „mnogi“.

913,,На источном штокавском терену изван домашаја ове појаве остали су практично једи

но Галипољци, у чијем је говору потврда са МТ — чешћа“ (РСГШ, 187). В. и: БАДИЈС, 594,

СРЛГ, 180; JДТГ, 74, ПА-МБРес, 285; ЋЉГЛ, 54; АРа-СВАБ, 299; ТМГР, 355; TМГС, 51; ВЛМД,

206, БНАП, 119, БДНСгов, 69; СМИЦГ, 54, FTВП, 419.
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Када је семантичка веза ослабљена, група -мит- даје нпЛнд: пандивекоечно

Ре Кру Рад Љу Ку Др Вр, пандивек (< памтивек) Рап Крс Ор Бр Ди Ба ГлЗлПо

Мл, пандивéкошња Рап Крс Мл Ку Рад Др Љу.

О д од т у групи -нд- в. т. 366.

416. Гр у па ГН

О понашању групе гну Бр в. т. 231б, 388: забејнала, лејни, стејни га, да

побејнем, се стејни со пyac Бр.

Иако је у Кру потврђено л'éјни, пошто је то пример усамљен, вероватно је

лексички нанос из Бр.

417. Гр у пе Л + К, Г + H

Сугласници л, н у контакту са к, г развијају се у правцу палаталности.“

а) Гњездало („гнездо“) Рап Крс Мл, видела гнездало Ор, при гнездало

Вр, гњездо Рад Мл Крс, метни гњездо Рад, во гњездо Крс, гњезда на дрва Др,

гњети Др Мл Рад Рап Крс КуЉу, не гњете Мл, гњила?15 („глина“) Др, на гњи

ла Рап, од гњила Крс, гњила Рад Ку Љу.

Група гњ - гн јавља се у ГГ у фонетском контексту који сугерише и аси

милацију н у контакту са предњим вокалима, пошто је гњ посведочено увек у

групи гњи, гње (в. т. 274).

б) О облицима тољко, вољко, некољко, вољкава, тољкава в. т. 215г, 292,

972—975.

418. Гр у па ДЛ

Им. гл'éто Гора, три глета Др, со гл'éта Ди — има само овај облик.

У односу топ. Глобочица и актуелних лексема длбоко, длбина, дупка

(„рупа“) очигледно постоје различити корени (в. т. 154). Отуд веома раширени

облик глето°16 не мора бити дисимилација?17 групе дл у гл, пошто се именица

не наслања на глагол „дупсти“.918

О групи дл у длбок в. т. 165.

419. Гр у па НК

После престанка семантичке везе, група -нк- (трн-ка) дала је групу -мк

у трмка?19 („пчела“).

914. БАИсф, 133; објашњење појаве и у: БАДИЈС, 220, 224; промена гн у гњ захватила је

све П-Т, К-Р, Ш-В говоре, в.: СРЛГ, 181; АРа-СВАБ, 70; РСГЦШ, 182.

915 Група гн је новија, настала метатезом у именици глина.

916 ВБУЈ, 26, БДГСр, 129; ЕГРеч 1, „глето“; СРЛГ, 200; ЈДТГ, 70; ЂДГБ, 60; РСГЦШ, 184;

влмд, 104, tмгс, 50, ћљгл, 53; бнап, 123, ћдгб, 60.

917 „Разбијање консонатске секвенце условљено је блискошћу консонаната по месту

творбе“ (ЈДТГ, 70).

918 СПЕРеч 1, 417 „dlijeto“.

919 У косовско-метохијским говорима трмка (ЕГРеч 2, „трмка“); исто и у говору Призрен

ског Подгора (према мом материјалу).
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Абас имаше трмке Др, от трмке мет Ле, немамо трмке Бр, со трмке Рап,

трмкем, Трмкин-гроп (топ.) Гл.

420. Гр у па ТЉ

У пекљам, пекљала -тљ- је дало -кљ-дисимилацијом“29. век се пекљала

Ку, затекљај тија Вр, запекљахме Бр.

421. Гр у па ДР

Именица драм („мера за тежину“) наслања се на турски облик за тежину

dirhem (< грч. drachme; ШАТур, 241); драм белило Рап Ди Ба Крс Др Љу ЗлПо

Гл.

Драм се јавља само у народним песмама, пошто је ова стара мера за тежи

ну замењена новом — грам, грамои, два грама Гора.

422. Гр у па МБ

Из абуланта Ре Кру Гл ЗлПо Ди Ба, во абуланта Др испало је м.

У шанбоја (< тур. Sam dudu, ШАТур, 58) Ди Ба Бр Др Рад дошло је до ди

симилације по месту артикулације.

О именици ламба в. т. 366.

423. Гр у па КЛ

У кладем, кланик“, кланици во кућа Ди, до кланик Бр, наклади бгињ Крс,

па ће наклaдем Рап — иницијална група Кл- остаје неизмењена, пошто је клад

коренска морфема лексема кланик, кладем922, а мотивна реч клада.“23

424. Гр у па МШ

У турцизму коњшија”?“ Рап Крс, со коњшије Рап, свим коњшијем Крс,

кбншија, коншиски Бр Дик Ор Ба Др Рад, коншиска работа Бр — група ни на

слања се на турски облик konуu. О пореклу њ у групи в. т. 275ђ.

У турском призренском говору именица гласи koysi, koysika.925 Турски

облик чува траг словенске или албанске фонетике, са прилагођавањем палатала

nj (» ј), пошто је турски језик без њ.

425. Гр у па ЋЊ

Група се чува или, дисимилацијом По Палаталности, замењује групом

ти .926.
1/ИНb74-9:

920 БАДИЈС, 228-230; СРЛГ, 200; БНАП, 123; БНББП, 43; МиВЦГ, 349; ТМГР, 359;

ВЛМД, 208; РСГШ, 194; АРа-СВАБ, 300; ЈДТГ, 76.

921. Кладем, кланик у сретечком (ПМГCЖ, 126, 146, 225), сиринићком, јужнометохијским

говорима (према мом материјалу), у дебарском говору (ВБДГ, 70).

922 СПЕРеч 2, 87 „klada“.

923. Б. Видоески дебарски облик кланик изводи из тланик (ВБДГ, 70).

924 EГРеч 1, „коншија“, ВБПГ, 348 (вратнички говор), призренски градски говор (РСПГ,

436).

925 СЈПТг, 172.

926 А. Белић (БАМС, 175) т м. ћ објашњава физиолошко-фонетским разлозима. В. и:

иптс, 147, jдтг, 70.
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По воћници Ор, ни коломбочница Ба, божећне Бр, коломбоћница немало

Др, нестрећнику Бр, божећно Ди.

вотњик227 Рап Крс Мл Др Рад, имаље вотњик Крс, наше вотњици Мл,

нестретњик Рад Љу Др Мл, нестретњику Мл, нестрéтницим Др, не

стретник ка мене Ба, ни коломботњица Вр, коломботњица се јало Крс, бо

житњо Др Мл.

Им, катњик („кутњак“) потврђена је и као каћник/качник, карчник, па се

може сматрати да је облик са -тњ- изведен из облика са -ћњ-. Мада је -т при

марно у “kotb, на дисимилацију по палаталности у катњик упућује избор пала

талног или непалаталног сугласника у зависности од Палаталности потоњег су

гласника.

426. Гр у па ПК

У колепка („колевка“) чува се старија сугласничка група пК928. колепка

Др Вр Ор Ди Ба, w колепка Гл, кољепче Рап, шарена колепка ЗлПо, до кољепка

Ре, кољешка во кућа Др.929

427. Гр у па ШМ

У чешма, чешмаџија сачувана је група -шм- из турског облика сеуте: иди

на чешма Др, Козаруо чешмиче (топ.), Каљинкуа чешма (топ.)”39 Бр, на чешма

Ди, Глуха-чешма (топ.), Рад, чешмации му рече Ку, Јовачичофска чешма (топ.)

Вр, чешмаџије шо прајље чешме Ку.

428. Гр у па ШН

У брашњобрашно931, две кила брашњо Рап, врећа брашњо Мл, брашно

нéмало Бр, под брашњо Ку, за брашно Ди, дај ни брашно Ор — н је асимила

цијом по месту артикулације дало њЛн“.

Ако њ није из позиције н + и, онда овакве асимилације има и у ље

шњик“, љешњици уздреље Мл, љешњици Крс.

429. Гр у пе ХН, ХМ

У ограниченом броју примера, пре свега у бродском говору, ретко у Гл,

под утицајем назалне артикулације, х је, преко у, прешло у г (в. т. 231б):

Магмут, АгметЉАгнет, нигно Бр.

927 БАДИЈС, 213; JДТГ, 70; ПА-МБРес, 288; АРа-СВАБ, 300; СРЛГ, 199, БДИб, 74, 123;

БАИсф, 133; БДНСгов, 70, СМЂГ, 81; СМИЦГ, 54, ПeMСкЉ, 126, ПМСК, 124, ВЛМД, 208;

ћдгб, 47–48, ипгс, 147.

928 „Glas И nastao je iz B. kolijepka, s deminutivom kolijepčica“ (СПЕРеч 2, 125 „kolijevka“).

929 Старија група пК чува се и у оближњим српским говорима: ПМГСК, 121, 182, 186, 230;

МлРСГ, 35, РСПГ, 428, јужнометохијски говори (према мом материјалу).

930. Уп. са чешма у ЏАОГ 60-61, 71, 77, 84, 88, 93, 97, 103, 108, 113, 118, 124, 129,

134—135, итд.

931. ПМГСж, 52, 114, 116 итд., МлРСГ, 29, РСПГ, 359, 364, 376, итд., СРЛГ, 182.

932 СРЛГ, 182, БНАП, 120; М. Павловић (ПМГСК, 167, 192) наводи за сретечки лешнике. Ак

туелно стање у сретечком говору по мом материјалу има два облика: лешњик, с дисимилацијом пала

талности из првог палатала (љ) и љешник с дисимилацијом палаталности из другог палатала (њ).
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Секвенца хм остаје стабилна када је x морфолошки релевантно: стигнах

ме, видехме, јагнахме, бехме Бр (в. т. 808, 815).

Карта 21

Сугласничке групе хн/xм морфолошки ирелевантне

О Стабилна

Ф. Замењена групом гнЛГм.

Стабилна; ретка замена

групе хн групом гн

430. Гр у па ЊЦ

У јаганци Гора дошло је до асимилације по непалаталности 933

431. С у глас ни чке групе Т, Д, С, З, Х + предњонепчани сугла

сник/африката (на морфемским границама)

Материјал нуди низ дублета, са извршеном или неизвршеном асимилаци

јом или дисимилацијом. Мада се примери са извршеном или неизвршеном гла

совном променом срећу у свим селима, уочава се да је чување неизмењених

група чешће у вишим селима.

Чување неизмењених група подупире принцип: фонема на крају прве

морфеме (т, д, с, з, х) остаје стабилна (мос — мосЧе)23*, што значи да морфем

ска граница битно утиче на судбину ових група. Групе опстају и када је пала

тални сугласник у њима љЉл” (“ л + и, е).

933 БНАП, 120.

934. Уп. са чувањем ових група у дебарским говорима (ВБИслM, 20).
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a) c, з н- предњонепчани сугласник:

Бољезлива Бр, мосче Вр, се исчудиф, бољеслива је Ре, најеномбсне, крс

че во кућа Рад, се расчуло Др Ку Љу Ор Рад, се расчуло свекеде Ку, болесливе

сме биле, милосљиф Бр, жалбсљива, ће се расчује Др, миразиија, гаразиија Бр

Кру Мл,

сљива Бр Др Рап Крс Љу, мисљим Мл, сливе Др, посље Рап.

У сандхију: нис-чаршија Бр, бфце сом пасоф нис-шуме Гл, бегала нис-шу

ма Вр, кроз-живот идаф Др.

б) Сугласничка група сц настала на морфемској граници добро се чува, а

у нижим селима забележени су и примери са испадањем су глаголу исцепила.

Група је стабилна и у исцедила, расцепим, мада има и ретких потврда типа ице

дила, рацепим.

Глагол исцепила значењем је ограничен на исцепиф дрва (у вези са цепе

ница). Глагол ишчепила има значење „поцепати платно, хартију“, према глаго

лу четим%35:

Исцепиф дрва Гл, исцепи дрва Др, не сме исцепиље Ре, да исцепим Кру, а

исцепихте Бр, исцепа“а Ор, да ицСепи Ба, исцепим, исцепила, исцепиф ЗлПо Љу

Вр, се исцедила вода Гл, ће се исцеди Др, да се исцеди Кру, немало да се исцеди

Бр, нејђаф да исцеди Рап, исцедујење Крс, исцедила, исцедим, исцеди“ме Ди

ЗлПо Ор Рад, да го расцепим Др, да го расцепи камењ Рад, Расцепник (топ.;

oвeћи, расцепљен камен) Бр,

а сте ишетаље дрва Рап, сом ицепаф Крс, ицепа“а Вр, да ицепаш Мл Рад

Љу Ку, ицедила мљеко Рап, ицедите Љу Рад Др Ку, му рацепало глава Ку, се

рацепало Ле.

Глагол расцафтело потврђен је и са упрошћеном групом рацафтело Др

Љу Рад Ку Рап Мл Ор Вр Ре Бр.

Група сц опстаје у месце.“36 Из топ. Ласце (ливада и шумица) Ку, Ор%37,

који је потврђен и као Ласице (в. т. 144в), не испада фрикатив.

в) У новоствореној групи сh (< ск + и, е) дентал није подложан асимила

цији по месту изговора: си се исћитила, исћинала, асћер, турсђе имена, под

врсђе, пампурсђе, обедве солунсhе, асћери Бр.

г) У материјалу има много примера са извршеном асимилацијом (и кон

траховањем) у оваквим групама:

Се рашчуло, денешни, се рашета“ме Вр, мошче, рашчуло, ношче (; нбc

че), рашчешљај кбсме, се шћућуриу, рашириу руће, рашчистите Бр, ишчуље, се

рашетај, денешњи Ку, да се рашетам, денешње Др, кошчица, кошчице, раше

там, рашири Гл, мошћића, ббрашће, се рашетала, рашири руке Ре, раширим,

935 В.: СПЕРеч 1, 307–308 „čера“.

936. Уп. са одсуством сугл. група су ш + африката у оближњем македонском говору (ФО —

Вруток, 641).

937 Уп. са ЏАОГ, 111, 137.
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ббрашче, миражџика, бољешчине Мл, миражџијам, на мошче, обрашчету,

лупна по ббрашче Крс, бољешчина ће раширите Рап, ишчепене Рад Ку Мл Ди

Бр Ба Др Ку Вр, миражџија, гаражџија Др Љу Крс Ку.

У Кршчанин („становник села Крстец“) асимилација по месту изговора

доследна је у свој Гори

У прикажња Гора, не-знајем прикажње Рап није морало доћи до асими

лације у групи зњ, пошто је у аористну основу продрло ж из презентске (ка

жем — кажала, в. т. 779).

У трпежник Гл Бр Ку Рад Љу, трпежници Ди ж је аналошко према не

ком ранијем облику са њ, које је стварало групу -зњ

У материјалу су посведочена и три примера са извршеном асимилацијом

у новоствореној групи сh (< ск + и, е): нискошће, ишћинато, duhери Бр.

Ретке су асимилације и контракције у сандхију: бе-жена (< беж жена)

Ор, ни-шума (< ниш шума) Др.

д) т, д Н африката

На морфемској граници дентални оклузиви на крају творбене основе нај

чешће остају.“ Изговарају се с ослабљеном експлозијом (и, д), а има и приме

ра из којих су испали т, д.

На ри“ћено Ди, лива“че, на рииче, пуниче, појено симиначе Вр, рибиче, рит

ћића, пу“ће, пукићића Ре, по пупче, зат рииче Кру, гурбетчија, ги даде симиначе

Мл, гурбе“чије, бра“че мује Ор, Саитуо браниче, призренско симијаче, рииче,

пу“че, инаје“чија Бр, мој гурбе“чија, сими?џија Гл, на Брице Др, инајетчијам

ЗлПо, бегај на Ри“че (топ.; брежуљак). Гл, браничету, путче Љу, 6 браниче Ку,

кори“ћића прајље Рап, живцено Ба, Анче (хип. од Атмана), Љатне (хип, од

Љата) Ле Ку Др, ће те чекам ће Првé-coаће Бр,

симиџија, прче (; приче), прчића Ре Кру, симиче Мл, со гурбеџије Ле, си

миџије со симиди Гл, браче постаро Крс, кудриче Рап, гујечки (< говедики) Го

ра, штица (< дљштица, „даска“) Гора, лупам штице Гл, и штице Др, на љива

че Рап, на Рице Гл, ће виђим на пуче Кру.

Група т, д # африката са т, д у префиксу (предлогу) опстаје: сме коси

ље По“-чешма Др.

Пошто се група тс африкатизује у ц, из топ. Граћи камен Бр испала је

африката ц у контакту с африкатом ћ.

ђ) c, з, ш + ч, ц

У бошча, бошчиче (< тур. bohca, ШАТур, 149) x > ш. Изведеница ббфча

лак са ф & ш (x) лексичка је позајмица из ЗПМ говора који познају ову инова

цију. ГГ је остао изван ЗПМ иновације с, з, ш + ч, цx ф/в + ч, ц.939 Стабилност

ових група на морфемској граници у ГГ у вези је са чувањем х и одсуством ње

938 Исто и у доњополошком вратничком говору (ВБПГ, 352).

939 ВБДГр, 21, BБПГ, 344, 352; РПКГр, 321-322 (в. овде наведену литературу).
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гове замене са ф. Везу између опстанка поменутих сугласничких група и дуже

присутности х у фонолошком систему добро илуструје оближњи ЗПМ жеров

нички говор“ у коме се неизмењене групе факултативно чувају, а у исто вре

ме није завршен и стабилисан процес трансформације х. За стање у ГГ није без

значаја ни стабилност група у околним српским говорима“, али и доњополо

шком вратничком.942

Прелаз групе шч у хч констатује се на узаној територији Црмнице и Зе

те.“ Наводи се, затим, да се хч од шч спорадично јавља на ширем простору

српског — хрватског језика у говору муслимана, а објашњава се појавом неети

молошког х.“ Вероватније је да је овде дошло до дисимилације по месту арти

кулације са чувањем фрикативне особине претходног гласа, пошто неетимоло

шко х у унутрашњој позицији испред сугласника, није уобичајено, а регулар

ност појаве указује на фонетске разлоге супституције, како у ЗПМ, тако и у

српским — хрватским говорима.

Иначе је у ГГ. крушче, мосЧе/мбшче, масце, башча.

Облик масофце (дем, им, масло) Гл Ре Кру могао је настати из масолце,

после метатезе групе ло у ол (в. т. 353к).

432. Гр у пе НП, НБ

Из групе н по правилу прелази асимилацијом у м”“: јемпут, одјемпут,

бомбоне Гора, Стамбоф (< Станбол) Др Ку Рап Крс Мл.

АФРИКАТИЗАЦИЈА ФРИКАТИВА

433. Променом фрикативног сугласника у африкату обухваћени су: c, з,

1и, Ж.

Африкатизација се врши у контакту фрикатива с праскавим сугласни

ком?46, фрикатива са сонантом”.47, фрикатива са вокалом.948

Овакве супституције објашњавају се страним утицајем.949 За ГГ, али и за

околне словенске говоре, од значаја су контакти са албанским и арумунским

говорима.

940 ВБИслM, 20.

941 РСПГ, 110-111.

942 ВБПГ, 348.

943 РПКГр, 317 (в. овде наведену литерауру).

944 Исто, 318.

945 СРЛГ, 18; БНАП, 119; БДНСгов, 69.

946 А. Белић (БАДИЈС, 217-218) сматра да претходни плозив део струје спаја с потоњим

фрикативом — најпре је то само акустички утисак африкате, потом и права африката. Б. Конески

(КБИст, 61) појаву безвучних африката од фрикатива објашњава: експлозивни консонант вршио је

асимилативно дејство на суседни фрикатив.

947 Африкатизацију у овој позицији Б. Конески објашњава епентезом (жвака - ж-д-вака

» џвака) (КБИст, 61).

948. Појавом је обухваћен фрикативз (»s), уколико је у следећем слогу сонант или плозив.

949 САМОчерк, 160; КБИст, 61, 78; ВЛМД, 202-204.
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434. П л оз и в + C > (п л о зи в) + Ц950

а) Гр у па ТС

Африкатизације има на морфемској граници творбене основе и суфикса:

Брбцка река“, Броцки-пут, Грацки камен” (топ) Бр, броцке бфце, брбцки

Ре, госпоцке, брбцки, љуцки збори, арнауцке жене Гл, брбцкем, на Броцка-река

(топ.) Кру, љуцки, госпоцки Ку, грацке-љуђи, бељиграцке паре Крс, арнауцке,

госпоцки Ди, ливацко-сено, брацки Вр, нароцки, брбцки, љуцки сом се најала

Љу, брбцкого шо беше Ба, љуцко јадење, љивацко пасење, грацке Рап.

Африкатизације нема када је група на граници префикса и коренске мор

феме: бтси, отсијала, отсивајте, го бтсекле, бтсечи Гора, бтсите брашњо

Мл, бтсечи Ди, се потсмејнује Бр, битсечи Ба, седи во Стретсело952 (топ.) Гл,

тамо се вика Потсело (топ) Бр.

Глагол бтсечи потврђен је и са упрошћеном групом — бceчи, бСекле Вр

Ор Мл Рап Крс, све бceкла Ор. Са упрошћеном групом јавља се и им. пресед

ник Вр Ор Мл Ди Ба, преседник во село Мл, преседницам Ор, сме бирале пре

седника Др.

Африкатизације нема у сандхију: на стрет-село, зат-село, пот-село,

прет-село Гора.

Група -тст- у бројевима и бројним именицама упрошћена је у -ст-: пе

стотин, пестотине, песто Гора.

Исто и у богаство Гора.

б) Гр у па ПС:

Пцбјсала („липсала“), ће пубјса, циује, бипујеш, цлујење, тепција, шепци

јиче, вапца“ („боја“) Гора, гуједа пцбјсале, ни пцојсала Бр, век цтује Мл, на

тепцијче Ди, цлујене, на тепције Ор, ће не цтујет Ку, ће цтујет Др.

О циује, цлуала“5“ (< пцује) в. т. 352e.

За ГГ се наводи и пци.“ Ова именица, осим у Бр, и то у неким фраземи

ма у једнини (пес), није потврђена, већ је куче.

950. Овакве африкатизације има на ширем ареалу југоисточног дела јужнословенских јези

ка: СТТГ 1, 24; ПалРГ, 117; ВБЛГ, 32; ВБПГ, 352, РСПГ, 430-431, БАДИЈС, 215, 217, 218; СРЛГ,

183, 185; JДТГ, 74; ВЛМД, 154, 207, СМЂГ, 81; СМИЦГ, 50, 51, 53; ПА-МБРec, 273-274, БНАП,

120 (види овде наведену литературу), МиВЦГ, 363; AP-СВАБ, 299, 300; ЋЉГЛ, 52; ТMГР, 355.

951. У мом материјалу нису потврђени облици који се наводе у ЏАОГ. Бротска-река,

Бротски-пут (стр. 55), Бродски-пут (стр. 58), Бротска-река (стр. 62).

952. Није потврђено Срецело (уп. ЏАОГ, 88).

953 Именица је у вези са вапсати. У ГГ је ова именица сачувала старо значење (СПЕРеч 3,

565, „vapno“).

954. ВБПГ, 352 (вратнички говор), РСПГ, 424, 441 итд.; сретечки, сиринићки, јужномето

хијски подримски и подгорски говор (према мом материјалу).

955 ВБГГ, 56.
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435. П. Л. О З И В + Ш - П Л О З И В + Ч

а) Гр у па ПШ:

Пченица/ченица (са секундарном испадањем плозива), пченичарка/чени

чарка Гора, ченице не биваје Кру, пченичарке ни работале, и ченичарки Ба, а

ченица Ор, изгоре ченица, со пченица Ку.

436. Ш + пло зив – Ч + пло зив

У иницијалној груп и шк-*** ш – ч, али су потврђени и ређи примери

са групом шк

Чкољo/чкбло, чколуан, чторет, чкрашја (; шкрапја) Ре Кру ЗлПо Гл Ор

Крс Мл Рад Љу Бр, чкембо Гора (осим Бр), мије не сме чколуане Ре, на чибрет

Ди, прајме чколо Рап, јадет чкембо Ку,

школо, шкембо, шкрапја („врста црне бубе“) Др Вр Ре Љу Ку Ле Ор, сме

ишље во школо Рад, зат шкрапја Крс, шкрапје, најстаро школо Вр, прет школо Мл.

У унутрашњој позицији у именици дрчка (; дршка, „ручица на ралу“).

фати за дрчка Рап, дрчке на плук Ор, дрчке Рап, со дрчка, на дрчка Вр. У дру

гим местима је потврђено и дршка: дршка на плук Ку, напрај дршке Рад, за

дршке Ба.

У пушка, вошка, трбика (поред трбха) група опстаје: пушке пукна“а, во

шке по нас Рад, изела трбшке, со пушке Вр, најтешко је вошка Бр.

У шћембо, изела шћембо Бр ћ је из групе шћ (< шк + е; в. т. 345a).

Има ретких потврда у којима је ш на крају речи дало чЛћ у Драгач/Драгаћ

(: Драгаш): работам во Драгач Гл, во Драгаћ Pe, до Драгаћ Ди. У Бр је забеле

жено и сутлијач (, сутлијаш).

437. О груп а м а у кој и м а 3, Ц - S в. т. 269.

438. Гр у пе у кој и ма Ж. - Џ

a) Ж. - Џ у к о н такт у са с о н а н то м”57.

Швака, бреино/бређно (; брежно, „стрмо“) Вр, џвакам, џвиждет, џви

ждаљка Бр, џвака, џвакаче, џвиждет, џвиждаљке Ре, брешно било Ор, на

брешно Рап.

У топ. Стоџје (ливаде) Ба, који је потврђен у другим деловима Горе са

фрикативом — Стожје (пашњак, некадашња ливада) Ре, ж - и,

У швезда Бр Ре Кру Вр Ор, на небо са џвезде Бр, џвезде шо има Вр, ка џве

зда Кру — зв-> џв- аналогијом према примерима типа џвака.

956 ЕГРеч 2, 452-453; БНАП, 121; СРЛГ, 177; JДТГ, 74; БДНСгов, 70; АРа-СВАБ, 300.

957 САМОчерк, 160; ПалРГ, 115, СРПГ, 410, 424, БАДИЈС, 218, 395; ЕГРеч 2, 463; СРЛГ,

176-177; БНАП, 122 (в. овде наведену литературу), ТМГР, 354; АР-СВАБ, 300, СМИЦГ, 52;

ПeMСкЉ, 127.
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б) Ж » Џ. у конта к ту с а п л о зив о м.

IJбун“, џбунои Ре Кру, извеибала, веџбај, веибанка Др Ор Ре Кру Бр Мл

Крс Рап Ди Ба Рад Љу, иган959 Бр.

в) Ж. » LI у интер во к ал но јп оз и ц и ј и“69.

Шиљеђе (: шиљеже) Ре, дотерај шилеџе Кру, нбџиште, ни книџица, пра

ћаше книџице Гл.

Знатно је више потврда са фрикативом у овим речима (шиљеже, нбоси

ште/нбгиште, книжиште/книгиште).

Примери са африкатама забележени су у вишим селима, у која су могли

стићи из ЗПМ говора горњег тока Радике,96)

г) Ж. Х. Џ. ка да је у на ред но м сл о гу с о н а н т:

Дандар?62 (: жандар) Бр Ре Кру Љу Рад Др Вр Ку Рап, џандари спале во

нас Бр, џандару, џандариште Ди, џандарите Кру, па ти дојди џандар Ку, џеље

зо Вр Ор Мл Ку.

АФРИКАТИЗАЦИЈА Њ, Ј

439. У Бр је према трн у јд. — трнђе („трње“) у мн.: офце биле во трн

ђе. Облик је лексичка позајмица из дебарских говора.263 Из дебарских говора је

у сва горанска села стигао и облик броја ђидинаесе (: juоинаесе).

Б. Видоески дебарске облике снопће, трнге објашњава аналогијом према

типу ограда — ограге, пошто се -ге осетило суфиксом.964 На другом месту?65

исти аутор тарнге објашњава утицајем албанског језика, пошто тоскијски говор

Лузине познаје алтернацију ћ: ј. Убедљивије је друго објашњење преласкају ђ.

Сама африкатизација може се непосредно везати за појаву јK ђ (в. т. 460–441),

пошто се јавља и изван услова које наводи Б. Видоески, а у непосредној је вези

са понашањем ових гласова у полошким албанским говорима.266

ДЕАФРИКАТИЗАЦИЈА

440. У вези са африкатизацијом је и деaфрикатизација меких африката ћ,

ђ - ј. Појавом је обухваћен мали број лекceмa.

958. БНАП, 121, ПА-МБРес, 284; СРЛГ, 185, ТМГР, 355; ЋЉЛГ, 55.

959 срлг, 115.

960 За дебарске говоре в. ВБДГ, 69, ВБИслM, 19.

961 ВБИслM, 18.

962 СРЛГ, 176, ПА-МБРec, 176.

963 ВБДГ, 70.

964. Исто, 70.

965 ВБМК, 44.

966 ДААл, 190.
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У ограниченом броју лексема овакве супституције јављају се у неким

ЗПМ говорима.”67 Захватају, затим, многе црногорске говоре?68, а бележе се и

шире.969

441. Сама супституцијаје ћ, ђ различито се објашњава. А. Белић970 сма

тра да је ј“ ћ, ђ настало најпре у сандхију па отуд пренето у друге позиције. М.

Стевановић”7) нуди два објашњења: прво, губљење фрикативног елемента и ја

чање палаталне компоненте африкате; друго, редукцијом крајњег сугласника у

сугласничким групама шуштави 4 праскави — са преласком фрикатива у ј. Сам

аутор прво објашњење сматра вероватнијим.

Прво објашњење М. Стевановића убедљивије је, мада се не наводе окол

ности у којима јача палатална компонента меких африката. Стање у ГГ потвр

ђује ово објашњење, пошто се појава не везује за крај речи, чак је и нема у тој

позицији. Јачање палаталне компоненте предњонепчаних сугласника (ћ, ђ) мо

гло је бити остварено преко антиципацијске палаталности испред ових сугла

сника (в. т. 356-358), а новостворена сугласничка група упрошћава се дисими

лацијом по палаталности и испадањем другог палаталног гласа (грађанин -

грајђанин — грајанин).

ћ, ђ - ј:

Грајанин, Брбјанин, Белограјани Бр, мезе Бројанин Ди, идет Бројани Ба,

Бројанину, Бројаниново Ре, со Бројанина Кру, Белограјаним Ди, Београјани,

грајани, прејно (; пређно), стрејно (; стређно), зејно (: зађно) Вр Др Рап Крс,

стрејна-кућа, Стрејни рит (топ) Бр, земи от Стрејна-вода (топ., извор) Крс,

стрејне љивадице Крс, стрејне њиве, на Стрејни-вр (топ) Мл, синојка, синој

кашен“ (в. т. 911) Гора.

Зејно (: зађно) може указивати на утицај албанске фонетике пошто је и а

могао бити вокализован преко албанског Полугласника реда е, мада је вероват

нија аналогија према прејно.

Грајанин, Брбјанин јављају се у вишим селима, прејно, стрејно, зејно пре

тежно у нижим.

У Гори је више потврда са сачуваном африкатом: Стређна Враца (топ.)

Ре, Стређница (топ.; пашњак између две планинске речице) Рад, зађно Др,

стређне деца Ку.

О облицима презента глагола сложених са идем (најем, пројем, дојем) в.

T. 328.

442. Претходни тип деaфрикатизације остварен је јачањем палаталне

компонете. У именици цвеће, и изведеницама, у Ре, Кру, Бр, факултативно у

967 ВБМК, 43; ПалРГ, 109.

968 СМИЦГ, 38-39, ЋДГБ, 51; БДНСгов, 51; ВЛМД, 157; Пемскљ, 127; ИПДиј, 162,

БАМС, 170, нап. 1.

969 СМИсM, 63, ПМГСЖ, 28, 83 итд., СРЛГ, 121 (синој), ПАЂерд, 203.

970 БАМС, 169–170.

971 СМИЦГ, 38-39.
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Вр, јачањем фрикативне компоненте ц-> c-. Промена је могла бити подстакну

та дублетима типа звезда — sвезда, зит — suт: свеће, свечиће („цветић“), горб

свеће („јагорчевина“), свеће повенало Ре, немало свеће, при горбсвеће Бр.

У Мл је светна-боја („светлоцрвена боја“), со ћеpéмиде светне („црвене,

лепо обојене“). Придев се може наслањати на свеће (< цвеће), што би значило

да је некада облик именице са деaфрикатизацијом био раширенији. Не може се,

међутим, искључити ни веза са глаголом савнује, пре метатезе.972

Деaфрикатизације има и у камшија (< тур. kamci, ШАТур, 390). У облику

је ш вероватније из ч (с) него из џ (c).

У топ. Стрежница, који је потврђен и са африкатом Стређница/Стреu

ница (пашњак између две планинске речице) Рад”73, пре деaфрикатизације ђ је

прешло у џ.

СУДБИНА СТАРИХ СУГЛАСНИЧКИХ ГРУПА

443. Сугласничка гр у па -СТР- уопштена је у свим облицима речи

бстер, бетрим?74.

Остро%75, бстер, да наострим, наострен Гора, наостри нбш, беше

бстер, биле набстрене, бетра Бр, со набстрене ножице Мл, остро зборење,

да наостри Мл, го наостри Ку, Остри-вр (топ.; планински врх) ЗлПо, Остри

ло (топ., камењар) Рад.

У мом материјалу није потврђено Оштер-камен”76, већ топ, гласи

Остер-камењ Рад.

444. Гр у па ЧР- дала је ЦР-977, и у именици црешња?78:

Црн, поцрнела, црвец, црево Ре, јена црешња Рад, црвена-земна, црфци,

има црешне Гл, црешна, црева Вр, црешња уздрела, земња црвенуша Мл, црве

но, црешна Бр, црне веђи Ку, црне-очи, црешња Крс, здрéла црешна Др, со

цреп, ни црешње Ку, во црепне Ле, црепња Рад Ди Крс Рап Вр Мл Др Рад, цреп

ње сме прајље Крс, таја црепња Мл, црепне Вр, леп во црепне Ди, црепњарица

(„жена шо праи црепње“) Крс Рап Мл Ор Рад Ку Ба, црепњарице Ку, црепња

рици рече Рап, у топ.: Црвена-земња Ку Рап, Црвен-камен“, Црвене карпе Ре,

Дрвен-брек Рап, Црвенуша (пашњак, земља је црвенкаста) Рад, Црешнице Гл,

972. На овакав закључак упућује и иста основа сванути, свитати и цвести, цвет (СПЕРеч

1, 281-282 „cvasti“).

973. Уп. са ЏАОГ, 145.

974. У СМИЦГ, 41 сматра се да је су групи секундарно, настало из ш. Уп. и са мишљењем

А. Белића о старини слива, острит, стат (БАМС, 71).

975 РСПГ, 423; БАДИЈС, 219; СМЂГ, 79; СМИЦГ, 41; ЕГВП, 386, ЕГРеч 2, 40 и даље;

БНАП, 127; СРЛГ, 174; ЈДТГ, 74; БДНСгов, 68, ЋДГБ, 60; ЋЉГЛ, 53.

976 ЏАОГ, 158.

977 Групу цр- < чр- у неким македонским говорима Б. Видоески (БВДГ, 70) и Б. Конески

(КБИст, 82-83) објашњавају продором српске иновације.

978 МлРСГ, 36, сретечки (према мом материјалу), РСПГ, 425–426; EГРеч 2, „црешња“,

БАДИЈС, 226-227; СРЛГ, 175; JДТГ, 75, ПА-МБРcc, 289.
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Црешњице Рап Крс, Црешнин дбф Кру, Црешна Ди, Црешње Ку, Црешињке

(боровњак) Ку, Цршин дбу Бр, Црни-вр Ба, Црњефци (шума) Рап, Црнило Вр,

Црна-страна Рап, Црн камен Ре; Црмница и Црмица (пашњаци) Бр, Црљивец

Ор, Цртавница (пашњак и њиве) Крс.

У мом материјалу није потврђен пример Оргошкине-чрешне.“7°

Ову црту ГГ развио је заједно са оближњим српским говорима, пошто се

на целом албанско-македонском пограничју од Кораба до Јабланице чува стара

група чр-, макар у делу лекceмa.

445. У им, сљива/слива Гора чува се старија иницијална група“: сљиве

сме донесље Ку, по сливе Кру, здрéље сљиве Рап, измери сљиве Др.

446. Им. стап Гора потврђена је само у овом облику (в. т. 381): удри со

стап, стапои зеле Бр, дај ми стап Ку, све статои Ре, на стапои Кру, со стап

Мл, удри со стап Ди, со стапои Ор.

447. Према групи -шћ- у Ре и Кру, у осталом делу Горе је -шт- (в. т. 384).

ЕПЕНТЕЗА

448. Сугласничке групе ср- (+ V) и зр- (+ V) уклањају се уметањем т,

д“, а потврђени су и ретки примери са чувањем група.

а) Гр у па СР

Се страми, страм имало, се стреље, страмује Ре, се истрала, и он се ис

траф, ће се застрамоти, от страмоте Ди, ће ги стретеш, че страмује, се

страдyaф, страм, постребрене ложице, стрећен-чујек Гл, го стрело магаре,

го стрела, за страмота, страм, страмљиф беше, се страдуало детево Вр, да

го стретем, страмује, ће се застрамотиш, се страдуало, стређно, стребро,

стребрене, стреда, страмота Бр, се страмим, во стред-зима, пот страм Крс,

га стреле Ор, а си се страдуала, стрећне се Љу, стребрено, стреда, страмо

та ми било, во стред-зима Др, стреда, стребро Ле, страмлак, во стреда Рап,

постребрене, во стредина Мл, страмен-бећар, на стреде Рад, страмота би

ло, от страм Ба;

сребрено, срела го Ре, сребрена тепција, леђен сребренлија, во среде Бр,

сребрена кутија, сребрене колбије Ди, сребрен Ба, среда, сребро Гл.

979 ЏАОГ, 83. У мом материјалу је Оргошкине-црешне Вр.

980 РСПГ, 426, 519, БАМС, 71; СПЕРеч 3, 405 „šljiva“. Уп. са чувањем групе у ЕГРеч 2,

241-242; ПМГСж, 166, БАДИЈС, 221, БНАП, 127; TМГС, 50, ВЛМД, 209; СМИЦГ, 41; јужноме

тохијски говори, сиринићки говор (према мом материјалу).

981 Појава захвата велики ареал бугарских, македонских и српских говора: САМОчерк,

164-165; САМПол, 334; МТОГ, 192, ПалРГ, 116—117; ВБПГ, 345; ВБСелЕ, 18; ВБMДиј, 94,

КБИст, 84, БАГД, 143; МСБЕ, 160; РСПГ, 438–439, БАДИЈС, 61, 218 и даље, ПМГСК, 120,

МлРСГ, 36-37, БДНСгов, 73–74; БДДИ, 251; СМИЦГ, 55, МиВЦГ, 391; ИПГС, 141; TМГС, 40;

ПeMСкЉ, 127; РСГЦШ, 214.
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Група сp- опстаје, додуше у нешто другачијем фонетском контексту, када

јер слоговно: сpма, срмено Ре, срчалија Ди, срмен, срце, Србин Др, српски је

зик, срце ме бол и Рад, српсhи, срцево, срмене чорапе Бр, срмена, от срце Рап.

б) Гр у па ЗР-:

Здрело беше, Приздрен, биу јен Приздренец Бр, во Приздрен, приздренске,

уздрела црешна Гл, здрела Ре, ниве уздреле ЗлПо, “ржој уздреле Ор, на буљук

уздреље Вр, уздрела Ор, че уздрет Гл, во Приздрен Рад,

зрела црешна Гл, ће узрет Кру, зрела јабука Ди.

в) Гр у пе ШР, ЖР

» Група -штр- секундарна је у личном имену Ештреф (< тур. Esrei):

Ештрефа викни Вр, роди после Ештрефа Ор, со Ештрефа Мл. Примере в. и у

T. 384.

Група се уклања у штраф, заштрафи Бр Крс Др Ку Мл Ор.

Потврђено је само ждребе, ждребету Ор, ждребића Др Мл Ку, ждреб

на, ждребнојзи кôбиљи Др.

г) Епентезом се може звати отклањање неких сугласничко-вокалских гру

па. Ова појава није од већег значаја пошто не задире у инвентар гласовних гру

па, а резултат је различитих аналогија:

Октомбар Гора, седми бKшомбар Др, бвија бkтомбар Кру — према сеп

тембар.

Млого је бристра, воде са бристре Бр, најбристро дете Др, во Бристри

ца Ку, бристро беше Ре — р је аналошко према истом гласу у суседном слогу.

Бристро је потврђено и у оближњим српским говорима.982

Амбелика“ („платно од јуте пореклом из Америке“) Бр Ди Ба Др Ре Рад.

ГЕМИНАТЕ

449. Два иста сугласника контрахују се у један. Ретки су примери са

удвојеним сугласником који се изговара с малом паузом па се има утисак о две

артикулације.

a) Удвајање сугласника је најчешће у синкопираним облицима малог бро

ја глагола у 2л. мн. императива. У овим примерима удвајају се т-т:

Јатте, сетте, бште, иште (в. т. 215a).

Ови глаголски облици јављају се и без синкопе (јадите, седите, бдите,

идите).

982 ПМГСж, 205, ЕГРеч 1, „Бристрица“, у сиринићком говору, говору Подриме (према

мом материјалу), РСПГ, 440.

983 У Призрену амберикан (РСПГ, 440). Уп. и са Амберика у сретечком говору (ПМГСЖ,

128, 143, 163, 193).
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б) Исти сугласници на границама морфема које чине префикс + коренска

морфема контрахују се у један. Потврђени су, међутим, и ретки примери у ко

јима се јављају геминате:

Сви другари се иссобрале Бр, да ми се иссили Ре, траве се раззелениле Др.

в) Геминате се избегавају унутар исте речи или у говорном низу када про

клитика са акцентованом речи чини интонациону целину:

О(т) туј, од другавого, од) дућан Рап, било крос) село, беfжј жена Ле,

о{д) два месеца, от) таја болес, от) тога Кру, от) туј Крс, o(д) душа, от)

туј Гл, од) дерт Ре, бе(ж) жена, пот) темељи, од) две године, от) терет

Ор, от) Тетово, од) Диканце, од) даљеко Ба, от) тујека, на(д) дућанот Бр,

саме поре(т) тија, од) довно-маало, од) Дестанофци, от) тујка Вр, и(c) coба,

беfж) жалос Ку.

г) Експлозивни сугласник се у говорном низу обично чува с редукованом

артикулацијом испред африкате. Уочено је, међутим, и губљење плозива:

О(д) ђубре нејзино Кру, зат) чколо Ре, прет) чкољo Бр, од) udwија Ре.

д) Ређе је сажимање истих сугласника у синтагмама које, с обзиром на

природу акцента ГГ, представљају интонационе целине:

Девед)-деца Вр, пе|д)-дејчика Бр, пед)-деца Др.

У оваквим спојевима потврђено је и удвајање истих сугласника.

Девед-деца сом родила Ку, пед-деца а имало Крс, девет-тулума вода Рап.

ОДНОСИ ИЗМЕЂУ ПОЈЕДИНИХ СУГЛАСНИКА

450. а) Б. — В

У Ре и Кру дисимилацијом у различитим слоговима група баба-> бава

Стар бавајко, бавајку ручек, бавајко ме даруаф Ре, ке бавајка, до бавајка,

ке бавајка Кру.

Дисимилација је подстакнута семантичким разлозима: бабајко „отац“ —

бавајко „деда“.

Овакав однос блиских сродника функционише и у мати „биолошка

мајка“ — мајка „бака“.

б) Д — Б

Према сретечком забев (< стcрп. забелњ984) у ГГ је задев“ („шума, бра

њевина“); Куртоски-задеф (топ.; шума) Ба, Стар-задеф (топ., шумица) Ку, За

деф (топ.; њиве, на овом месту је некада била шума) Ор, Шеоф задеф, Маље

коф задеф (топ.), Рап.

984 СПЕР 3, 422-423 „šuma“.

985 Уп. са ЏАОГ, 56, 110, 136, 149, 149.
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У примеру -д- је могло настати укрштањем са именицом дрво или насла

њањем на значење за деф (< дел).

На старији облик са-б- упућују топ. Забељец, Ељезоф забељец (шума) Рап.

в) С — Ш, 3 — Ж, Г. — Ж, Ц — Ч (у глаголским облицима)

У глаголским групама знатна су уједначавања основа или продора сугла

сника алтернаната из једних основа у друге. Таквог су порекла:

Кdжала, опашала, распашана, бришала, лижала, мажала, кажује, увр

жује, ме пуштиле, напушти, пишаница, прикажња (в. т. 779).

Оч м. ц у императиву глагола пресечи, испечи, речи, сечите в. т. 303.

О 3л. мн. презента типа печет, сечет, испечет, речет в. т. 303.

У Ре и Кру је из презентске у аористну основу продрло зу слезоме,

влезоме. У осталим местима је потврђен однос слезем — слегоxме,

У донесла чува се су гл. придеву радном?86: ми донесла Ре, донесоф Крс,

донесла вода Вр, дбнесла приганичаркам Кру, донесла свекру Ку, ни донесоф

Др, не донесље Ку.

У глаголу, и попридевљеном т. придеву, настрцана („попрскана, наштр

цана“) Ди, Ба, Бр) глагол је мотивисан узвиком стрц.

г) Л— Љ

Уљутим, оЉупила („скидати са клипа, с махуне“) Вр Ор Ди Ба Др Крс Рап

Љу Рад дошло је до аналошког продора љ из љуска у лупити?87: коломоћ ће љу

пиме Вр, корка је олупена Ре, ће љутиш Др, љутила Ба, изљутиф све Крс.

д) Љ — (К)

У глаголу чепрљам („чепркам“) Рад Љу Ле Ку Рап Крс к је привидно за

мењено са љ. Оваквом супституцијом објашњава Р. Симић988 левачко чепрљам,

а П. Скок наводи: „Deminutivni nastavak -kati zamjenjuje se sa -ljati: čeprljati

(Vuk, Kosmet), odatle na -ača — čeprljača f„radula“.989

Чепрљам се може везати за прљам, а могуће је и ономатопејско порекло

глагола.990

ђ) Им. сотојна („зао дух, ђаво“) Рап, бегај от сотојна Крс, зат сотојна

Др, от сотојна Ку, метни сотојни Ле — настала је укрштањем синонима сото

на и шејтан.

e) Поремећај у дистрибуцији звучности на апсолутном крају речи има за

последицу поремећај и у унутрашњости речи:

Риш — ритоu (< хрид) (в. т. 367).

986 Уп. са стањем у руском језику: принести — принесла, нести — несла; види и СПЕРеч

2, 512-513 „nesti“.

987 СПЕРеч 2, 331—332 „lupiti“. В. и БНАП, 117.

988 срлг, 202.

989 СПЕРеч 1, 307–308 „čера“.

990 СПЕРеч 2, 469 „mrlj“.
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ж) Л. — Р

У пеливор Бр (у осталим местима перивој, „башта“) после продора -р у

перивор, даљинском дисимилацијом према р из финалног слога -p- из медијал

ног слога замењено је са л у пеливор.“

з) Б — М

Ујастрем (: јастреп,јастреби) билабијално б замењено је билабијалним

м, вероватно док још није било знатнијег поремећаја у звучности, због мањег

утрошка фонационе струје у артикулацији м. Није много вероватна лексичка

позајмица из македонских говора који познају секвенце е + н - А.992

и) Р — Љ

Прапољци (; прапорци) Вр Др Љу Ку Рад. О облику папорци в. т. 392б.

j) Н.— М

У имену-надимку Начмач (< Начнач) Ди, мотивисаном глаголом начнем

— начнала, даљинском дисимилицајом медијално н 2 м.

Медра (< недра) Вр Ор Ку Др, даљинском дисимилацијом према групи -др

к) 3 — Г

Прилог бргоЉбргу бргум потврђен је само у овом облику (в. т. 947).

л) B — Ј

У Ре и Крујејампир, у осталим местима, у Ре и Кру спорадично, и вампир.

Супституент ј м. в могао је настати у време док је в било билабијално.

љ) Ј — У

У Бр је устроуник (; устројник у осталом делу Горе). Супституција је за

снована на пасивној артикулацији два гласа.

м) Л — Љ.

Турско полумеко л систематски је замењено палаталним латералом љЉл”

(в. т. 296). Словенска лексема сокољусбкол” има љМл” м. л. Облик са љМл“ ушао је

у ГГ из албанског језика“, који је ову именицу позајмио из словенских говора.

991 Пеливор/пиливор потврђено је и у македонском говору у селима Нестрам и Слимница у

Грамосу у Грчкој (ВБМК, 51).

992 ФО — (Радожда), 673, (Бобошчица), 755, (Вамбел), 766, (Нестрам), 722; (Тиолишта),

779 , (Тремно), 788 ; (Кронцелево), 798, (Висока), 806.

993 СПЕРеч 3, 303 „soko“, НМШС, 249, EГРеч 2, 252 „соко“ — наводи да се у албанском

језику ова реч чува са љ.





МОР ФОЛ О ГИ ЈА

ПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ

ИМЕНИЦЕ

ДЕКЛИНАЦИОНИ ОБРАСЦИ

451. Због померања у роду из ГГ ишчезле су им. ж. p. -i деклинације.

452. У ГГ остварено је оно што карактерише и остале јужнословенске го

воре — смањење броја облика.994 Синтетички систем замењен је у знатној мери

аналитичким оног тренутка када су у новим предлошко-падежним конструкци

јама са ОП предлози почели добијати нове функције и када се употреба поједи

них предлога проширила на нова падежна значења.“

Број падежних дистинкција у ГГ, како у једнини тако и у множини, већи

је од оног који се констатује за највећи део македонских говора, пошто се, спо

радично, од именица на -а употребљава синтетички Гjд., а има и трагова Лjд.

им. деклинационог обрасца 1. Због свог периферијског положаја и природе ди

јалекатског закутка, ГГ је остао изван скоро потпуне аналитизације оближњих

ЗПМ говора.396 Чувају се Н, ОП (у коме живи облик акузатива), В и Д.

У мн. ГГ морфолошки су обележена два облика: Н=ОП=B и Д. По добром

чувању дативске форме од свих именица оба броја ГГ разликује се од свих ма

кедонских говора и већине говора П-Т дијалекта?97, осим од сиринићког и ју

жнометохијских, у којима употреба датива оба броја није ограничена семан

тичким типом именице.”98 Ограничења у употреби датива у оближњем сре

течком говору, које наводи М. Павловић”, нису потврђена у мом материјалу

из овог говора, већ је стање онакво какво се констатује за јужнометохијске, си

ринићки и ГГ.

994 ИПИО 3, 132-133, 134.

995 О значају балканских несловенских језика за развој аналитизма у словенским балкан

ским језицима и говорима в.: БАДИЈС, 294; БАГД, 165; ПИИСxј, 128.

996 На чување неких флективних облика утицала је близина јужнометохијских говора

(РСПГ, 448—476, СМЂГ, 102-109; МлРПадД, 142—154), затим говор Сиринићке жупе (МлРСГ, 50,

МлРПадД, 142—154).

997 ИПИО 1, 176—177.

998 Уп. са оваквим ограничењима у БНАП, 152-153; БНББП, 55, СВГП, 412-413, СВЦГ, 194.

999 ПМГСж, 161, 162, 165, 169.
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453. У ГГ именице у оба броја разликују род, па се по овом структурном

обележју наслањају на оближње српске говоре, пошто највећи део македонских

говора, осим оних који су у непосредном суседству са српскима, у множини не

утралише разлику у роду. 1900. У множини придевских речи, међутим, синкрети

зам је из македонских говора1901 продро у сретечки, горански, а захватио је — у

мањој мери — и сиринићки и јужнометохијске говоре.

454. У ГГ сачуван је Доба броја у двема фунцијама — посесивној и на

менској. Датив смера (циља) замењен је предлошко-падежном конструкцијом

(ке + ОП)1992, у којој падежно значење преузима предлог ке.

Дмн. уклоњен је из свих македонских говора, а употреба му је ограничена

у једнини на лична и сродничка имена, и то само у малом броју периферних

ЗПМ говора.1003

455. Припадност се у ГГ казује присвојним придевом када појам коме се

припадност приписује није у синтагми. Присвојни датив изван синтагме нема

много потврда.

Посесивна конструкција карактеристична за албанске и ЗПМ говоре типа

од + ОП1004 није својство ГГ.

456. Непознат је значајан балканизам за казивање дативских значења

конструкцијом на + ОП. Конструкција типа Била на доктура (в. т. 487) семан

тички је диференцирана од Д у значењу намене и посесије, па се не може сма

трати његовим синтаксичким синонимом, тим више што је значење конструк

ције на + ОП с примарним месним значењем, а изван ове семантички маркира

не категорије на + ОП није потврђено.

457. Када су именице одређене (члановане), дативско морфолошко обележје

— осим у Дјд им. деклинационог обрасца 2 — преузима заменица у постпозицији,

а именица је у ОП: старцатому, старцитим, женетем, дететому 199°

458. Стари посесивни генитив већ је у Х веку замењиван посесивним при

девом, посесивним дативом или посесивном конструкцијом од + генитив. 1996

Ареал посесивног датива упућује на његово балканистичко порекло. 1997. На

евентуално исто порекло у српским и македонским говорима указује територи

јални континуитет ових говора. 1998

1000 КВИст, 111.

1001. Исто, 111.

1002. Уп. са сличним стањем у мрковићком говору: Аjте ге кућа (ВЛМД, 298-299).

1003 КБИст, 114-115; ВБМК, 44–45. Флективни датив општих именица оба броја очуван је

само у архаичном македонском бобоштанском говору (КБИст, 140, BБМК, 44-45; ВБИслM, 31).

1004 мјмза, 158—160.

1005 Стање слично горанском има бобоштански говор (КБИст, 140, BБМК, 44–45).

1006 СТВБал, 255-256. -

1007 ПБСБС, 30, БАДИЈС, 308, 335–338. БНАП, 152; ТМГС, 61; ЈДТГ, 167; ИПГС,

341-343, ПИИСxј, 130; ВБПМКонт, 16; ВБСМГ 1, 65; ВБМК, 45.

1008 Јужноморавски говори, полошки вратнички говор, скопско-црногорски говор (ВБМК,

45).
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У македонској дијалектологији овакав датив, и уопште чување датива, об

јашњава се стањем у балканским језицима — арумунском и албанском — у ко

јима је жив генитивно-дативни облик. 1909. Овоме треба додати и утицај турског

језика, који морфолошки обележава посебним афиксом значење које одговара

словенским значењима намене и посесије саопштене флективним дативом.“

Закључку о чувању датива под страним утицајем може се приговорити, пошто

су у албанском и арумунском генитив и датив синкретизовани1911, а у словен

ским говорима који чувају датив, највећим делом однос у структури почива

управо на морфолошкој разлици Д и ОП. У ГГ, и у П-Ј говорима, затим, нема

предлошке конструкције на + ОП која обједињава Г и Д.

459. Чување слободног акузатива и слободног датива у објекатској слу

жби свакако је у непосредној вези са одсуством комбиновања ових облика у по

јединим значењима с предлозима 91°, па тако наставак остаје једини носилац

падежног значења и функције, што потврђује и морфолошко обележавање во

катива. Када је инструментал престао да буде слободан, у њега је продрла ана

литичка конструкција. Стога не треба чување датива објашњавати само стра

ним утицајем, пошто синтетичка дативска форма представља чување, поред

осталог, и контраста између директног и индиректног објекта. 1913

ОП на синтаксичком нивоу у ГГ, како је у околним македонским и срп

ским говорима, казује прави објекат, врши допунску службу у партитивним

синтагмама, а у предлошко-падежним конструкцијама преузима функције зави

сних падежа. 1914. Уз одређене предлоге јавља се синтетички Гjд., који се све ви

ше потискује аналитичком конструкцијом. У обележавању правог објекта и

партитивне допуне ОП је без предлога1915, у свим осталим функцијама и значе

њима с предлозима.

460. У Вјд, нема уопштавања -у за м. р. и -о за ж. р., како је у неким маке

донским дијалектима.1016

461. Де кл и на ц и о н и о бр а за ц 1

Именице м. р. на -о у Нјд.,

Именице м. р. на -о у Нјд.

1009 КБИст, 8, 138—139; ВБМК, 47.

1010 СЈПТГ, 88-90.

1011 СтвВал, 255.

1012 ИППред, 154-155; ИПИО 3, 136.

1013 Овако се објашњава чување датива у бугарским родопским говорима (ИПИО 1, 114).

1014 Изван овога је остао слободни датив.

1015 БАДИЈС, 307; БНАП, 234, ЋЉГЛ, 63-64; ИПДиј, 112.

1016 КБИст, 115.
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a) Ж. и во, б и ћа

Номинатив оп Датив Вокатив (Генитив)

Једнина {2} —() -у -е, -y, -o (-a) чујек, брат,

Множина -и, -оu ОП=Н -им, -ам в=оп ОП=Н син, јелен

Партитивна допуна, -a, Hмн.

На по ме на: Слаби трагови Лjд. на -у.

б) Ж и во; мушка лична имена и имена сродника на -о (Бр, Ре)

Номинатив оп Датив Вокатив (Генитив)

Једнина —0 —d -у в=оп (-a) Суљо, Ремзо,

Множина -офци1017 ОП=Н -офцим в=оп дедо, даиџо

-ефци -офцам

-ефцим

-ефцам

Партитивна допуна: -а, Нмн.

На по ме на: Слаби трагови Лjд. на -у.

в) Не ж и во

Номинатив оп Датив Вокатив

Једнина —{2} ОП=Н -у -е, -y, -o пећ (< пеђ),

Множина -и, -ои, оп=н -им, -ам в=оп камењ, ствар

-е, -je

Партитивна допуна: -а, Нмн.

462. Де кл и на ц и о н и о бр а за ц 2

Именице ж. р. на -а у Нjд.

Именице м. р. на -а у Нjд.

a) Ж. и во, б и ћ а

Номинатив Генитив оп Датив Вокатив

Једнина —d —62 ОП=Н -и, -е -е, -о сестра, жена,

Множина —62 ОП ОП=Н -ем, -ам В=ОП Гафурица, газда

Партитивна допуна, -е

б)Неживо

Номинатив ОП Датив Вокатив

Једнина —a оп=н -и, -е е, -0 река, вода, ложица,

Множина -е ОП=Н -ем, -ам в=оп љивада, кућа

Партитивна допуна -е.

1017 Наставком -офци/-eфци обележава се системска множина имена сродника (дедофци,

дајнофци). Када је наставак уз лично име, -офци/-eфци може значити да је, на пример, међу Су

љофци сваки појединац Суљо, али може бити и ознака братства (Вељанофци). Исти се однос јавља

и у именицама пејоративног значења (плачко : плачкофци, в. т. 513).
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463. Де кл и на ц и о н и о бр а за ц 3

Именице с. р. на -o, -е у Нјд, без проширења основе

НОМИНаТИВ оп Датив Вокатив

Једнина -o, -e оп=н -у в=оп село, чудо,

Множина —a оп=н —a ЛИ В=ОП поље, језеро

Партитивна допуна: -а, -u

На по ме на: Именице деца, браћа припадају овом деклинационом обра

сцу (децам, браћам).

464. Де кл и на ц и о н и о бр а за ц 4

Именице са проширењем основе:

Именице с. р. са проширењем основе -ен (брем-ен-a) бреме, време

Именице с. р. са проширењем основе -ет (јагњ-ет-а) јагње, дете

Именице м. р. са проширењем основе -ет (дед-ет-a) дедо, даиџо

a) Именице с. р. са проширењем основе -ен

Номинатив оп Датив Вокатив

Једнина -е, (-o) ОП=Н -(ен)-у В=ОП бреме, време,

Множина -(ен)-а, -иња ОП=Н -(ен)-ам в=оп рамо

—1/Hoal-M

Партитивна допуна: -(ен)-а, -иња (Hмн)

Због присутности и наставка -иња у Нмн. (брем-иња) има више оправда

ња овај деклинациони тип сматрати типом с основом на сугласник (врем-,

брем-, рам-) и проширењем -ен. 1918. Ово тим више што и именице других типо

ва овог деклинационог обрасца имају основу на сугласник и проширење -ет

пошто се облици множине граде додавањем наставка на сугласничку основу

(брем-иња, врем-иња, рам-иња).

б) Именице с. р. са проширењем основе -ет

Потврђена су три типа према множинским наставцима:

б). Именице деминутивног значења:

Номинатив оп Датив Вокатив

Једнина —62 ОП=Н -(ет)-у В=ОП петљиче, котљиче

Множина -ића/-ика ОП=Н -(ића)-м/-(ика)-м В=ОП

Партитивна допуна: Нмн.

б2. Именице са значењем средњег, а према којима постоји деминутив (пе

теф — петље — петљиче):

НОМИНаТИВ оп Датив Вокатив

Једнина —62 ОП=Н -(ет)-у В=ОП буре, петље, брље,

Множина -ића, -иња ОП=Н -ића-м, -иња-м В=ОП кбтље, јаре

Партитивна допуна: Нмн.

1018 Уп. са поделом П. Ивића (ИПИО 3, 149—150).
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б3. Именице — позајмљенице без деминутивног значења или значења

„средњег“, а са проширењем основе:

Номинатив оп Датив Вокатив

Једнина -62 ОП=Н -(ет)-у в=оп ћуше, гајље,

Множина —{{}{»ći ОП=Н -иња-м в=оп ћебе, перде

Партитивна допуна: Нмн.

в) Због проширења основе у овај деклинациони тип убрајају се и именице

м.p.: лична мушка имена, имена мушких сродника, хипокористици и пејорати

ви на -o, -е, мада по броју облика припадају деклинационом обрасцу 1.

Номинатив оп Датив Вокатив

Једнина -0, -e -(еш)-а -(ет)-у В=ОП Суљо, дедо,

Множина -офци/-eфци ОП=Н -офцам в=оп Бајре

-ефцам

Партитивна допуна: -(ет)-a, Hмн.

На по ме на: Слаби трагови Лjд. на -у.

465. Де кл и на ц и о н и о бр а за ц 5

Именица мати чини за себе деклинациони тип.

Номинатив Генитив Датив оп Вокатив

Једнина -и, (-ер, -ep-e) -(ep)-e -(ep)-и, -(ep)-e -(ep)-e, -(ep)-а В=Н

Множина -(ep)-e ОП=Н -(ep)-e-м, -(ep)-ам ОП=Н В=Н

466. По пис м о р ф о ф о не м а т с к и х ал те р на на та

Јед ни на:

Номинатив: -o, -o, -e, -a (4).

Генитив: (-a), (-e), (= ОП) (2; није системска појава, посведочени су трагови).

Датив: -y, -и, -e (3).

Акузатив-ОП: -g, -a (м. р.), -а (ж. p.), -e (4).

Вокатив: -е, -y, -o, -a (4).

и, л=оп.

Лjд. им. м. р. са значењем сродника (слаби трагови): -у (1).

Мн о ж и на:

Номинатив: -и, -је, -e, -ића/-ика, -иња, -офци/-eфци (6).

Датив: -(и)м, -(е)м, -(a)м (3).

ОП-А-Н=В=И-Л (6).
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Н о м и на т и в је д н и не.

—{} —() -62 - ()

М. p. + + –|- –|-

ж. p. - -- —1019 —|-

c. p. - + + -

Н о м и на т и в м н. о ж и не.

-и, -ои -{} -{2 *је -ића/-ика -иња -офци/-ефци

м. p. -- - + –|- -- - +

ж. p. - - —|- - - - -

c. p. - + - - +- —|- -

Да ти в је дн и не.

-у -ет-у -(ен)-у —if —62

М. p. + -- - + –|-

Ж. p. - - -- + +-

С. p. -- +- -- - -

Да ти в м нож и не (ОПмн. + наставак):

— М. -(M

М. p. + —|-

Ж. p. + -{-

c. p. + —|-

B о к а т и в је дн и не:

—62 -у —() В=Н

М. p. -- + +- --

Ж. p. +- - +- -

С. p. |- |- - --

П a p т и т и в не до пун е (уз бројеве и друге партитивне речи):

—() ОПМН.

М. p. -- +

Ж. p. - +

С. p. —|- +-

ИМЕНИЦЕ МУШКОГА РОДА НА -О, -О, -Е

(деклинациони обрасци 1 и 4)

467. Због броја облика и јављања истих именица с проширењем и без

проширења основе, на овом месту ће бити размотрене и неке именице деклина

ционог обрасца 4 (им. м. р. на -o, -е с проширењем основе).

1019 Само у им, матере.
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О ПОЈЕДИНИМ ИМЕНИЦАМА

468. Део именица женског рода са консонантском основом, а без наставка

у номинативу, пришао је именицама овог деклинационог типа. 1920. У ГГ, а тако

је и у околним говорима, ове су именице уклоњене на два начина: један део

прилази именицама м. р. (бољес, младос, сољ), други део добија формално обе

лежје именица ж. р. (кокошка, коска, лажа).

Гољем крф, дошоф ноћ Др, ге фатиф ноћ Крс, цев-ноћ, тоја ствар, во мој

кљéћ, ситен сољ, црвен крф Рап, му дошоф смрћ, от голем жалос Ди, такоф

глаћ, ће проје младос Бр, Бодни вечер Бр Ре Кру Ди Ба Вр, тоја-болес Гл, то

já-болес, црн ноћ, мој ствар Кру, тоја вечер, младос је поубаф Др, а има убаф

глаћ Рад, његоф смрћ, со тоја бољес, твој младос, гољем-пакос, ладен јесењ,

ладне биље јесењи Ку, голем чаћ (< чађ), врућ крф,јесен Ба, панале крвои Ди.

Примере в. и у т. 334.

С. Младенов!921 наводи да су именице -i основе пришле именицама м. p.

после отврдњавања крајњих меких сугласника. Стање у ГГ не потврђује овакво

објашњење, пошто неке именице које су пришле именицама м. р. имају на кра

ју мек сугласник (ноћ, сољ, жаљ, јесењ, смрћ, глаћ - глађ, пећ - пеђ) (в. т.

334). Критеријум није морао био у природи сугласника, већ у опозицији наста

вака: -а : вокал (пре свега -а) (чујек-д, крф-а : жен-a).

469. Именица чељећ (< чељеђ, „чељад“) колеба се у роду пошто се осећа

именицом мушкога рода, али и збирном именицом:

Он ми је чељећ : Они ми се чељећ Бр, ка ми измреф чељеч“, мије сме

илегле от кућа Ор, па ја сама со свој чељећ Љу, чељеч ми помреф Ор. Примере

в. и у т. 334ж, 469, 564a, 1028.

470. Им. пролећ пришла је у једнини именицама м. р. 1923 У множини им.

се колеба између мушког пролећи Гл Ре Кру Бр Ди Ба Ор Вр Рад Др, ни за

прољећи Др, во пролећи траве имаје Ле, и средњег рода: прољећа/прољећиња

Крс Рап Др Рад Љу Ку, во прољећа ишоф Рап. Облици мн. на -е обичнији су у

нижим селима, облици на -и у вишим.

471. У устаљеним синтагмама с именицама ноћ, стут (< студ) у матери

јалу се нашло и мало потврда са придевима женског рода:

Суа-студи Бр, суа-стут Крс, во суа-стут Ре, за суd-стут Ку, била

суd-стут Рад, сва-ноћ не-спијем Бр, сва-ноћ вика Ди, сва-ноћ Ле.

1020 Уп. са оваквим преструктурирањем на широком ареалу: БАДИЈС, 305-306, ПМГСК,

159-160; МлРСГ, 46, РСПГ, 448; ПА-МБРec, 330-331, СРЛГ, 314-317; JДТГ, 106; ЈДПри, 195,

БНББП, 52, 56; СМЂГ, 108-109; БДГСр, 179; ИПГС, 197; МилЛ, 24; САМПол, 341; ВБСМГ 2,

166; мсбе, 243.

1021 МСБЕ, 243.

1022 БАДИЈС, 306 (Жив ми чељад).

1023 РСПГ, 473 (пролеч, пролет), (БАДИЈС, 306, овај пролет); TМГС, 38, БНАП, 87;

СТТГ 2,95 (пролет, и то само када се чланује или је у прилошкој употреби); у јужнометохијским

говорима Подриме и Подгора (према мом материјалу).
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Ж. р. придева је сачуван у сва-ноћ пошто се израз осећа прилошким изра

зом. Када је уз именицу ноћ новији придев цев, он је мушкога рода (цев-ноћ

Рад, нема га цев-ноћ Ди).

У множини су поменуте именице увек мушкога рода: студои, ноћои Гора.

472. Им. арш има основу унету из зависних падежа.

473. Именице м. р. ca -х на крају граматичке основе, и онда када испада

-х, најчешће остају мушкога рода102“, што говори о скорашњем губљењу -x из

ових именица. Потврђени су, међутим, и примери са променама у роду или

променама у финалном вокалу:

Има гољем ме : има гољемо ме, гољем трбо : гољемо трбо Ре, мој трбу

најголем Гл, големо ме имаше Вр, најгбљемо ме Крс, Вр.

Именице гра, пра потврђене су само у м. p.

О новијим померањима у роду именица м. р. на -x-2 говоре множински

облици, пошто је потврђена само множина типа -о-и: меои, греои, смеои, граоu,

праои Ре. И именица сирома не колеба се у роду када је без финалног -x (сиро

ма — сирбмаа — сиромау).

474. Именица чорат (< тур. corap/corab) у јд. је м. р., у мн. има наставак

-е (убаве чорате).

475. Именица веђа („обрва, повије“), после метафорског преноса и уста

љеног новог значења („муња, гром“), постала је полисемичном. Полисемичност

је отклоњена тако што је однос веђа — веђе везан за значење „муња, гром“ (ве

ђе удараје Вр, удрила веђа Бр, се плашим от веђе Ле), а друго значење је везано

за однос већ — веђи 1925 (има црн већ, црне веђи Др, када нема веђи Мл, јен веђh

му је поголем Рад). Овакво уклањање полисемичне речи могло је бити подстак

нуто продором односа веђа — веђи из македонских говора, и обличким прила

гођавањем једнине (већ — веђи, м. р.).

476. У крт је сачуван стари облик именице1926 (кpтои во ливада Бр, два

крта, Мл, удри крта Рад).

477. У именици ратај Ре Кру Гл ЗлПо Ба Ди чува се прасловенска радна

именица на -тај1927: не сме-биље ратаји Ре, сојеного ратаја Кру.

478. Поред бреф („орао“, Јен бреф беше на карпа Бр), потврђено је и

брлеф Вр Ди Ор Ба, немало брлефи Ле. Други облик је настао контаминацијом

бреф (< орел) и брле (са значењем умањеног, средњег, в. т. 552).

479. Облик без проширења чобан (< тур. coban, нијен чобан Кру, нашље

чобана Крс) наслања се на турски облик.

1024 БНАП, 141; РСПГ, 449, говор Подриме и Призренског Подгора (према мом материјалу).

1025 У мом материјалу није потврђена констатација Б. Видоеског (ВБГГ, 59) да је вези у ГГ

pluralia tantum.

1026 ЕГРеч 1, „крт“, ПМГСж, 69; сиринићки говор, јужнометохијски говори (према мом

материјалу).

1027 СПЕР 2, 563-564 „orati“.
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480. Именица сотон Бр Ре Кру Гл (сотон нека те онесе Бр) пришла је им.

м. р. аналошким угледањем према синониму шејтан. На ово упућује и облик

ове именице сотојна („зао дух, ђаво“); сме се криље от сотојна Др, не сум ви

дела сотојна Рап (в. т. 450ђ).

481. Плуралска суфиксација у неким османизмима1928. ограничена је на

мали број лексема, а турски плуралски афикс прилагођен је односу именичких

основа (-лар-а у јд., -лар-и у мн.):

Агалар, ћајалар, бачилар (јд), агалари, ћајалари, бачилари (мн.) Бр Ди

Ба, мије сме бачилари, он је бачилар, тоја ћајалар — тија ћајалари Ре.

У презименима неких породица у Гори сачуван је турски множински

афикс -лар, -лер 1929 као ознака припадности братству, што значи да је Реџе

плар направљено према моделу Реџепофци, Шољинци Бр. Оваквих имена брат

става (и презимена) највише има у месту ЗлПо:

Асанлар, Беглер, Кучлар, Мрчлар, диалар, Реџеплар, Сејдилар, Џемо

лар 630 ЗлПо, Бећирлер 1931 Кру, Бећирљеp1032 Ре.

482. Према моделу Горанин — Горани настао је однос мусафир (тур. misa

fir, „гост“) — мусафи: сме имаље век млого мусафи Рап, јен мусафир, шес му

сафи Ку.

ОБЛИЦИ

483. Дистинкција живо — неживо утиче на број облика у јд, деклинацио

ног обрасца 1. У мн. број облика није условљен категоријом живо — неживо.

У jд. им. са значењем живог разликују се четири облика: Н, Г=A=ОП, В и

Д. 1933 Им, које не спадају у категорију живог у јд. разликују три облика: Н=ОП,

В и Д. Уз предлог по од именица са значењем живог потврђени су слаби траго

ви Лjд.

У мн. све именице разликују два облика: Н=ОП и Д.

У систем облика улази и -а форма у партитивним синтагмама (два петла,

десет гуједара, три зида).

О Нjд. в. т. 468–482.

484. У ОПјд. им. за живо морфолошко обележје је -а:

Сум бшла ке буа Рап, идем ке мајстора Бр, ке Исмаиља Кру, бреф — бр

ла — брлу Ку, от ке мужа дошла Вр, отке брата Гл, ће Максута Ле.

1028 EГРеч 2, „пашалари“.

1029 СЛПТг, 87.

1030 Уп. са ЏАОГ, 181—183.

1031 Исто, 184.

1032 Исто, 205-206.

1033 Нису обухваћени трагови падежних облика у прилозима и прилошким изразима.
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Интересантан је, иако усамљен, пример: Агмета Ђурђоa ће шо је кућата,

тује они седале Бр због могућег чувања посесивног генитива, који је, иначе, у

СИНТагмама замењен ПосесиВНИМ ДативOM.

485. У Бр су посведочена два примера са продором једнинског придев

ског -го у именичку промену: от сиромааго да земе, викале на сиромааго.

Карта 22

Придевско-го у именичкој промени

О Нема продора придевског -го у ОПјд.

им. м.p. на -о квалификативног значења

О Продор придевског -го у ОПјд. им. м.p.

на -о квалификативног значења

ОPari

Ni Ова

“ QvО кру Бр

2. (…) Озлпо

ОРе

Овакви облици уочени су само у ОП (уп. са дâу сиромау, видеу сиромаa)

од именице квалификативног значења. Овакви наставци су, иначе, врло обични

у сретечком говору од именица м. р. дедо, Крсто (дедога, Крстога)1934, а при

девски наставак је препознатљив, према мом материјалу, и у љубишком јужно

метохијском говору: сирома — сиромага — сиромау — сиромаши.

486. Дјд свих именица овог деклинационог обрасца обележен је настав

ком -у:

Жена мужу му рекла, па му рекови сину, брату да онесем, Усењу му се

пила вода Крс, Аслану му пукна коњ, даље мајстору, мужу вика, му рекла си

ну Рап, Дауту му велим, реко Џемаиљу Др, Рагипу смеја даље Мл, овомya

Алиту, Арнаутину, фала Богу, јено сину, јено Мемету Вр, му рекоф Рамадану,

1034 ПМГСж, 161.



280 Радивоје Младеновић

бавајку ручек да бнесет, тешко ми је мужу Ре, вуку му је телосан Кру, брлу му

збори Ку, сину нарачује, го дале бећару Гл, му велим Екрему Ор, сом сенала

бфчару до стап Ди, пана најбаш бећару, кону берем, кажи побратиму, па ће ре

че мужу Бр, Бајраму купила Љу, брату да запишем Рад, му се спије мужу Др.

Дјд им. са значењем неживог1035:

Грббу на врата сом Ле, камњу рекла Рап, граду давале коломоћ, не давале

селу Ре, пенџеру ће зборим Др, зиду а се збори Рад, му требе дош коломоћу Крс,

Драгашу пратила држава помоћ Ор, да даде снегу дејка Вр.

487. У ГГ није продрла аналитичка форма дативског значења на + ОП.

Посведочена је, међутим, конструкција која може представљати почетак продо

ра аналитичке на + ОП конструкције. Оваква употреба ограничена је на ситуа

цију када нешто треба однети занатлији, да појам у конструкцији на + ОП ура

ди. У оваквим употреби значење намене је ослабљено, па овакви примери, за

право, могу бити траг локативне конструкције на + ОП. На значење места, а не

намене, указује и синонимност предлога на и ке у оваквим примерима (ја ће

бнесем ке/на мајстора Гора), па је, вероватно, први подстицај за конструкцију

на + ОП с оваквим значењем дошао из конструкције ке + ОП:

Па после ће дâеш на ваљајчара („вуновлачар“) Вр, дала на мајстора да

се уработа Ор, онела на мајстора Ле, ће дадеш на мајстора Рап, све на дбкту

ра Др.

Конструкција на + ОП у овом значењу могла је бити унета из оближњих

западномакедонских занатских и трговачких средина.

Када је значење ових именица намена, потврђен је само датив: дала мај

стору Рап, платила ваљајчару Вр, дбктору му рекла Љу, сом дала мајстору Ба,

ће дадеш мајстору Др.

488. Број потврда са посесивним дативом изван синтагме није велики:

Старцу јагонца шо се Љу, Кукуљу била ливадата Бр, шо му се синоји чу

јекатому Гл,

њива брату мујему Рап, кућа мујему сину Вр, Амету Суљејмановому

син Рап.

489. Именице са значењем живог у функцији правог објекта имају -а:

Утепа брава најгољемого и бфчара, виђим брача Ре, брата имам, сина

немам Кру, и Салаха по мало го памтим, коња да кујем,Чиља Ба, бн немаше си

на Рад, ја бца таквого би го убила Ор, не сом-видеw медведа Гл, коња имам,

свекра дофца сме боравиле Ле, син његоф да утепа амиџа и бабета Феима, пу

штиф Сајбија јеного бвна Крс, зе Бећира, кој има коња Рап, а гледаника

1035 Б. Видоески наводи да се у ГГ синтетичка дативска форма именица на -о чува само од

личних и родбинских имена, а да је у остале именице продро аналитизам (ВБУЈ, 28; ВБГГ, 60).

Ова особина у уpвичко-јеловјанском говору новија је, продрла из полошких говора после пресе

љења Горана у ова села.

У новијем раду Б. Видоески коригује претходни закључак и наводи да се дативска флек

тивна форма чува и од општих именица у оба броја (ВБИслM, 16).
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Имјам, ако имаш аргата, зајца не виделе Вр, свекра страдуала, чекам учите

ља Мл, брава зађинала, утепау капетана, тражих кмета Идриза, ја сом зеy

брава шиљегара, мужа чекала Бр, таквого мужа не-зимам Др.

490. У Рап и Крс (в. к. 23) потврђени су слаби трагови Лjд, у предло

шко-падежној конструкцији начинског значења са по1036.

Абери дохођаје по очевомy duemy Pusману Рап, пратила по постарому

брату, па ће праћаме по Митату, пратила по постарому зећу Крс.

Карта 23

Трагови Лjд. им. м.p. на -о и -o

O Облици нису потврђени

Ф. Потврђени облици

Иако се не може у примерима искључити ни наслањање на дативски об

лик због глагола кретања уз које су именице употребљене, примарно начинско

значење предлошко-падежне конструкције остаје.

У овом значењу доминира аналитичка конструкција по НОП (абери пра

тила по сина Бр, паре сом пратиф по Амета Рап).

Од оближњих говора локатив је присутан у сиринићком и јужнометохиј

ским говорима 937, али не у сретечком. Примери које за сретечки говор наводи

1036 БАИсД, 196.

1037 МлРПадД, 144, 150; РСПГ, 451; СМЂГ, 106.
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М. Павловић 938, додуше за именице других деклинационих образаца, нису по

уздани пошто је им, иаде пришла с. р., на воде и по општине је множинска

конструкција, а стреде је адвербијализовани падежни облик.

491. Без значаја су за деклинациони образац појединачни трагови паде

жних облика окамењених у прилозима. Тако се чува Лjд, у прилошком изразу

на заранке:

Ће дојет на заранке Ба, на заранке дошла Гл, да пујете на заранке Рад.

У прилозима се инструментално -ом/-ам итд. осећа суфиксом:

Ноћам, дењам, бтудом/отодом/бтодум, кришом, грехум (в. т. 854).

492. Број примера у којима се уочава поремећај у облицима именица де

клинационог обрасца 1 није велики.

Ко ће пољам — за трна се зачикнаф Вр. — Очекивано је за трн („жбун“),

идале по пута Крс. — Пример може бити траг из времена пре стабилиса

ног стања, мада је вероватније аналошко -а из деклинационог обрасца 2;

ка ми стигнa, Црна Арапина, до града Стамбола. 1939 — Флективни Гjд.

унет је позајмљивањем фолклорног материјала.

493. Именице на -а са значењем неживог разликују у једнини Н=ОП, Д и

В. У Вр је потврђено. На две недеље јен пут грања ако го виђет деца.

Значење је партитивно, јер је у контексту мало гра“. Пошто је пример уса

мљен, он је вероватна аналогија према ОПјд. именица за живо.

494. Вјд. морфолошки је обележен наставцима -е, -у, а уочено је и једна

чење Н И В.

Стари контраст између -е и -у им. м. р. на -о прерађен је у ГГ. Овакво пре

структурирање није довело до ишчезавања једног наставка, али је дистрибуција

знатно промењена, како је и на ширем ареалу југоисточних словенских гово

ра. 1040 Поремећај је у непосредној вези са губитком осећања за корелацију тврд

— мек сугласник основе као морфолошком дистрибуционом принципу.“

У овом деклинационом обрасцу доминира -е, -у је знатно ређе.“

495. Гoрaнска мушка лична имена завршавају се наставком -а, -о или -a

(Јусуф, Суљо, Алија).

a) Ако су морфолошки обележена, мушка лична имена на -о у Вјд. имају -е.

Рауфе, брате Ди, бдиме босе, Митате, ти ли си, Магмуте, ни бтвори вра

та, Исљаме, ēште љи ђи носиш, Имере Бр, Шабане, го донеси Ку, Есате, бегље

1038 ПМГСж, 165.

1039 ХХГор, 197.

1040 КВИст, 115, БАГД, 52-53, BБСМГ 2, 160–162, СТТГ 2, 92, БАДИЈС, 313-215; СРЛГ,

223-224; БНАП, 145-146; JДТГ, 79, ПА-МБРec, 303; ПДМО, 201; ЋДГБ, 74.

1041 СРЛГ, 224.

1042 КБИст, 115; МлРПадд, 143. О разлозима прерасподеле вокативних наставака в. и: БА

дијс, 314, рспг, 453; влмд, 215.
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данику Мл, Јусуфе, дојди ке мене Др, ја те чека, Имере Крс, купи ми, Назиме

Рап, Јусуфе, Имере, Бајраме Ба, шо је, Мемете Вр, да ни донесеш, Бајраме Рад.

б) Зачиње се изједначавање В. са Н., посебно ако су уз лично име употре

бљени атрибутив или апозиција, или када се уз В употреби речца море/мори,

бре!бе, која постаје носиоцем вокативног значења:

Речи, Ваит, бре брате Ку, ће умрем, Идрис, бре брате Ле, ти си махнат,

Асан море Вр, мати ми је тује, Абас“, безеће Мл, хајде, Хусен, бре сине Гл, бј,

море Бајрам Др, не го-давам, море Мамут Ди, слушај, Асан море Крс, пукни,

Осман, млади новожењо Крс, бј, море Мурат бећаре Др, Ћазим, главо пијана

Рад, море Госпот, море Госпот, шо ће-биде Бр, да ти кажем, море Ђафер Ре,

ä“, море Вејат Ор.

Облици Вјд=Нjд. шире се и на ситуације у којима је носилац вокативног

значења интонациона издвојеност. Млађи говорници знатно чешће једначе В и Н.

Шо-желаш, Бајрам Ле, ти се мужи, Омер, гледаница Др, та шо си, Јусуф,

учиниф Вр, таја ми је, Неџип, жена Ба, Митат, ходи Др, дај ми, Рамис Гл, Ва

ит, а ће речеш Кру, дај му, Бајрам, паре Љу, Зубер, иди Ба, не ми-збори, Идрис

Рад, дај ми, Мамут ЗлПо.

На једначење може утицати синкретизам личних имена на -o, -е у вокати

ву, затим овакав синкретизам у множини, али и вокативни облик у албанским

граничним говорима, који је једнак номинативном.

496. У Бр је уочена специфична репартиција вокативних наставака, непо

тврђена у другим местима:

a) Жене не једначе вокатив с номинативом (Митате, дојди вамо, Рамизе,

шо ће биде, не ми збори, Јусуфе);

б) Мушкарци једначе вокатив с номинативом (Дај ми, Рамис, шо ти је,

Мурат);

в) Када се дозива на даљину В=Н у говору и жена и мушкараца.

497. Опште именице се скоро по правилу обележавају вокативним на

ставком. Доминира наставак -е.

Брé, угурсузе Рад, брé, óфчаре Ре, воденичаре, сомељи ми го житово Ле,

бфчаре, млади бећаре Ба, немој, брате, брате, немој Крс, море муже Рап, бре

муже Рап, свекре, дојди на каве Др, пријатеље Др, бећар дошоф и рекоф: Ка

мене, камене, се помери! Зиде, зиде, се сруши Вр.

Вокатив на -у оваквих именица јавља се када се избегава хомонимија во

катива и деминутива исте именице у основи:

a) -к, -г, -x + y:

Брé чујеку Ку, море чујеку Гл, ће те цунем, бре гљеданику Крс, море ту

жнику Ре, јунаку, иди Кру, војнику, пази Др, врагу, не ме-мами Рап, чујеку, вра

гу, вуку, богу, војнику, јунаку Ле Ку Рад Љу Рап Крс Ор Вр, сирома у Вр.

О односу облика и значења оваквих именица сведочи пример забележен у

Ди. У истој причи употребљено је вуче (дем.), вуку (Тегни, вуку, корен ти), вуке
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(Вјд.). Вјд вуке интересантан је пошто се у њему чува основинско к као дифе

ренцијално средство у алморфима вуч-(е) и вук-(е) (в. т. 298).

б) -л + y:

Нé-кукај, петлу Рад, да ми кажеш, петлу Др, па ће чујеш, котлу, шо-збо

ри Мл, брлу, петлу Љу Др Рад Вр Гл Рап Крс.

в) Нема много потврда са Вјд. на -у, а у истим им. знатно су обичнији

примери с наставком -е:

Стар пријатељу1943, не-иди Рап, коњу, тебе ти зборим Ку, а да виђиш, де

веру, фајда нема Бр.

г) У ретким примерим са В=Н заједничких именица вокативно значење

обележено је увек вокативним речцама море, бре!бе:

Ме натерале, бећар море Мл, не ме ложи, бре бећар Ре, ти, море чујек, ме

мамиш Вр.

д) Са хипокористичким значењем, употребљава се вокатив синко, веро

ватно од изведенице синак, која није сачувана:

Ја сом најстара, синко Мл, ваке, синко Ор, е“, синко, како-било Др, немој,

бе синко Рад, нема фајда, синко Ку, ка сом бшла ке њего, синко Крс.

498. У Нмн. дошло је до знатног поремећаја ранијег односа основа и на

ставака. На промену односа посебно утиче слабљење збирног значења и бриса

ње разлике између избројане и збирне множине.

Нмн. на -и:

a) Вишесложне именице су без проширења основе, осим ретких изузетака:

Потоци, пајаци, бблаци Бр Вр Ди Ба Гл Ор Ре, бџаци, бајраци, беневреци,

поземници, кајнаци, ибрици, мераци, тужници, устројници, невољници Гора,

вечери, младоси, болеси, жалоси Гл РеЗлПо Кру, младости Ле, јесени Бр, је

сењи Рап Крс Љу Рад Др, пакоси, староси Бр Ди Ба Ор Вр, колани, душмани,

тупани, пеливани, бостани, дрвари, воденичари, жетвари, туари, бфчари,

другари, котари, кбсачи, куачи,јелени Гора, глухтери, немтури Бр, студенци,

летуанци Бр Ди Гл Ба Вр Ор Ку Љу, Маћидонци Бр.

б) Именице на -ин и -(јан)ин множину граде без суфикса:

Грађани Рап Крс Др Рад Мл, Брбјани, грајани Бр Ре, Борјани, Шиштеја

ни, Горани, Глобочани, Баћкофчани, сељани, Арнаути, Срби, Турци, Цигани,

Булгари Гора.

в) Мали број једносложних именица има множинске облике без прошире

ња основе: вуци, мужи, заби, внуци/нуци Гора.

1043. У оближњем тетовском говору дистрибуција вокативних наставака различита је од

оне у ГГ, -у се везује, углавном, заједносложне, -е за вишесложне именице (СТТГ 2, 92).
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Именица ден у Бр има множинске облике без аналошког вокала у основи

и без проширења основе — дни. 1944. У осталим местима, а спорадично и у Бр,

уопштено је денои (в. к. 24).

Карта 24

Нмн. именице ден/дењ

О Денои

Ф Дни, поред денои

г) Генерално не важи принцип да проширење основе -ов- имају једносло

жне именице или оне двoсложне које у зависним падежима када изгубе непо

стојани вокал постају једносложне 1945:

Лакћи Бр, Гл, котљи (: кôтеф), брљи, петљи Рап, петли кукаче Ле, кéде

се твује петли Гл, тија петл и ЗлПо, свекри шо ће речет Рап, нека речет свекри

Крс, лакчи Гл, наше петљи Рап.

Наведене именице јављају се и са проширењем основе: лакћои Бр, Ре, ко

тлои Бр, нека кукаје петлој Рад, брлој Кру.

О облицима камњи, пламњи, корњи в. т. 191.

д) У делу именица, у облицима множине, реконструисан је непостојани

вокал, па оне, постајући двосложним, остају без проширења основе:

1044 БАДИЈС, 323.

1945. Уп. с овом законитошћу у П-T говорима (БАДИЈС, 317–318).
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Мбsуци, вoсоци, лакоћи, свекори Рап Крс Ре Кру, ручеци Гора, моšowи, во

соци Гл, мозоци, вoсоци Бр.

499. Богатство облика показују именице на -вл: котеф, бреф, петеф.

Овим се именицама, због заједничке секвенце -еф, придружила и именица пе

пеф. Наведене именице Нмн. граде на четири начина:

а) Без проширења основе из које је испао полугласник у слабом положају:

петли, котли, брли, петл и Гора,

б) Са проширењем основе из које је испао полугласник у слабом положа

ју: петлои, котлои, брлои, пеплои Рад Рап Крс Вр Ор Ку Љу Др Бр,

в) Основа за грађење множинских облика је Нjд. Овакви облици обичнији

су — скоро једини — у вишим селима, знатно ређи у нижим: котефи, брефи, пе

тефи, пепефи Ре Кру Гл ЗлПо Вр Ор Крс Рап Др,

г) Множински облици типа: котели, петели, брели, пепели Вр Ор Гл са

аналошким -е- и сачуваним -л-

500. Према босиљек у јд. у мн. је: босиљци, босиљеци Ре Кру, ббсилци, бо

сил'кои, босилоци Гл ЗлПо.

501. Према чујек у јд. у мн. је суплетивни облик љуђи 1946: ће ни донесет

љуђи Крс, овјá-љуђи Рап, ни луђи Ба, луђи от Крстец Ди.

Није потврђено љуђе.1047

Ретко је и чујеци1948, чујеци трчет Ре, најстаре чујеци Кру, плаћаје чујеци Гл.

502. Именице на -ен/-ењ (о пореклу -ењ в. т. 274a): камен, камењ, пламен,

пламењ, корен, корењ имају различите облике множине:

а) Пламени, камени, корени Бр Ре Кру ГлЗлПо Др Љу Крс Ле Ку, камени

панале Рад;

б) У камење се вероватно не чува множински наставак -е, већ се облик

збирних именица значењски изједначио с обликом избројане множине (в. т. 568),

в) О облицима типа камни, камњи, камнои, камњои в. т. 191:

Камњи, пламњи, корњи Др Ку Рад Љу Крс, камни, пламни, кбрни Бр, во

нива камни Кру, пламни до небо Бр,

камнои, пламнои, корнои Бр Ре Гл, камњој, корњој, пламњој Др Крс Рап

Рад Ку Љу, пламнои нема Ре, ни пламнои Кру.

г) У Крс је корањ — корњои.

д) У нижим селима, мада су морфолошки збирне именице уклоњене, об

лици се семантички диференцирају:

Камњои, корњои „мало, бројиво“ : камење, корење „небројиво“.

1046 У П-Т говорима љуђемљуђи (БАДИЈС, 321, 323–324, ЋЉГЛ, 59); у македонским гово

pима само љуге/луéе (КБГр, 250, ПаЛРГ, 113—114)

1047. Б. Видоески (ВБГГ, 59) наводи да се у ГГ поред луди чује и луге.

1048 рспг, 454, бадијс, 322.
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ђ) Уз збирне облике конгруентне категорије конгруирају семантички, а то

значи да је значење збирности формално неутралисано (в. т. 564—568, 1027).

503. Највећи број једносложних и део двосложних именица Нмн. гради по

моделу: основа + ов} + и:

Волој, џебој, синој, јадој, дожој, фесој, клећој, глађој, дворој, грао/, ридој

(„хридови“), трбној („кревети“), гнојој („балеге“), бројој, путој, смео, мео,

?ржој, пеђој, снбпој, кључо, трној, плбiто/, ноћој, крвој, стварој Гора, снбпоu

попанале на нива Бр, големе јадоu Pe.

Потирање опозиције -овљев доследно је у корист -ов-1949, а судбина мно

жинског -ови у духу је иновације ЗПМ говора (в. т. 125, 2446, 531).

Ретки су облици: ствари се исáбија Ре, крви не-течет Вр.

О именицама сон — сонои, ден — деноu/дни в. т. 190.

504. Из основе неких двосложних именица испада вокал другог слога па

оне постају једносложне. Нмн. граде по типу -о-и:

Куршмои (: куршум) Ба Ди Ре, девроu (: девер) Ре Кру Гл, ћилимој (, ћи

љим) Бр Ди Ба Вр Ор Мл Др Рап Крс Рад Љу Ре Кру, ми беа девроu Pe, твује де

врош Гл.

505. Облици на -офци/-ефци, карактеришу и граничне македонске гово

pe“, а посведочени су и у оближњим српским говорима 1951:

Ба“тијарофци Мл, Бајрамофци Гл, Милефши, Богданофци, Чучуљефци,

Лекофци, Глухтерофци, Љиљофци, Мазникарофци и Мазникофци, Љиманчер

ци, Миленкофци Бр. Примере в. и у т. 250а.

Уп. са оваквом множином мушких надимака пејоративног значења у т. 513.

Ретки примери на -ои (дајио Рап Крс) казују само множину, док се обли

ци на -офци/-eфци односе и на групу чланова једнога братства.

506. Имена братстава на -офци/-ефџи доминирају у Гори. 1952. Имена на

-инци у знатнијем броју посведочена су у Бр, у осталим местима их нема или су

то усамљени случајеви:

Атинци (према женском имену Ата), Арифбџинци, Арсајби"инци, Ате

минци, Атуљинци, Ананкинци, Аџинци, Балибогинци, Вечкинци, Газинци, Зизин

ци, Ибишкинци, Кипринци, Козинци, Љаљинци, Љушинци, Пачкинци, Пољежин

ци, Себинци, Торбинци, Цапинци, Чучинци, Шатинци, Шољинци, Шутинци

Бр“, Оuинци, Тутарци Крс, Ајранци Ди, Тучкинци, Цркинци Ку. Додинци Ре.

507. Мали број им, на -о Нмн. гради наставком -е. Овакву множину имају

именице које означавају предмете који чине део целине од две јединице (биен

1049 САМОчерк, 174; ВБДГ, 72, ВБКГ, 64, СТТГ 2, 92; МТОГ, 194, ВБИслM, 6.

1050 САМПол, 339, 389, 390-392; ПаЛРГ, 120.

1051 САМПол, 390-392; Сиринић, Сретечка жупа (према мом материјалу).

1052. Уп. са ЏАОГ, 162-208.

1053 Уп. са ЏАОГ, 162–170.
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ке, рукаве, чбрате, ббојке, назојке, мустаће, бркове) или су обично у већем не

бројивом скупу (орахе, пологе, закоcje):

Ораје Ре Кру Бр Др Љу Мл Рад, орахе Бр Гл, браке Крс Рап Вр Ор Ди Ба,

бпенке, пологе, чорате, рукаве, ббојке, назојке Гора, осим Бр, бленће, полође,

рукаве10°“, чорате, ббојће, назоjће Бр, ге избричиф бркове, големе бркове му се

Вр.

У овим облицима -е не мора бити континуитет старог наставка за множи

ну консонантских основа, како се претпоставља1933, већ је оно у Нмн. могло

продрети из Амн. пре синкретизма Н и Амн. 1936. Оваква множина присутна је у

оближњим метохијским говорима, посебно је продуктивна у градском призрен

ском говору, има је у сретечком, спорадично у сиринићком, а констатује се и у

оближњим македонским говорима, али и шире. 1937

У браје ју наставку може бити хијатског порекла, али и наставак -је, ка

ко је у закоcje.

Им. мустаће, која је претежно рluralia tantum, има и облик мустаћи, пре

ма мустак Бр Ди Др Ба Вр Ор у јд., а могућ је и однос мустак — мустаће.

Без јасне разлике у значењу алтернирају у свој Гори закоcје — закоси

(: закос). Први облик је доминантан у вишим селима Бр Гл Ре Кру Ди Ба, други

је обичнији у нижим Др Рап Крс Љу Ку Ле Рад.

508. За ГГ се наводе као остаци старе множине и именице кундре, камене,

беневреке, потоке. 1958. Провером материјала потврђено је беневреци и потоци.

Именица кундре у Нмн. женског је рода, пошто је у јд, кундра. Камене може

бити траг збирне именице после депалатализације њ, а пример је вероватно за

бележен од млађег информатора (в. т. 272, 1119).

509. Суплетивну множину имају именице брат — браћа, дете — деца. О

губитку збирног значења в. т. 5646.

Именица брат има, знатно ређе, и мн.: братои ни донеље Ре, братои шо

има Кру, постаре братој Др, со братој Ку.

510. У мн. се разликују два облика: Н=ОП=B и Д.

Одсуство посебне форме за Амн. им. м. р. на -а особина је укупног бугар

ско-македонског подручја 9°, а овакав синкретизам, у већој или мањој мери,

потврђен је и у српским говорима који нису били под снажнијим утицајем ис

точнојужнословенских иновација.1969

1054. Уп. са рукаве, орае у тетовском говору (СTTГ 2, 93).

1055 ВБГГ, 59, в. и БАИсД, 7, 12, КБИст, 117.

1056 РСПГ, 457; ЋДГБ, 77, ПМГJ, 46.

1057 РСПГ, 453-457; СМЂГ, 103–105, ПМГСК, 167; МлРСГ, 47; БАДИЈС, 319-322,

324-326, САМОчерк, 174 (-ове/-еве у Кратову, Штипу, Кочанима, Радовишу, Пијанечкој обла

сти); ВБПГ, 351; ВБУЈ, 28.

1058 ВБГГ, 59. Уп. и потоке у ВБИслM, 12.

1059 ИПИО 2, 155, нап. 39.

1060 СРЛГ, 232-238, СРСЛГ, 141, 234-236; JДТГ, 81; ПА-МБРec, 311-312, СМИЦГ,

67–68.
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Изједначавање ОПмн. и Нмн. може бити синтаксичког или морфолошког

порекла. Објашњење да се ОПјд. може градити од облика А, а у мн. од облика

Н није убедљиво пошто задире у структуру 1961, па се мора тражити унутарси

стемска мотивација. Отуд је морфолошко објашњење1062 убедљивије пошто не

задире у структуру. Наиме, у делу говора је у Амн. им. овог деклинационог

обрасца уопштен наставак тврдих основа (гради), у делу говора наставак меких

основа (муже), а у делу говора процес није доведен до краја, па се јављају оба

наставка, или је, што је вероватније, накнадним мешањем различитих дијале

катских типова скристалисано стање поремећено.1963

511. Дмн. ових именица обично се гради по моделу ОПмн.+м1064 (му

жи-м, жене-м, села-м). Уочава се, међутим, тенденција да се и множинска гра

матичка основа завршава на сугласник а да наставак за облик буде -ам

(муж-ам, жен-ам, сел-ам). Оваквих тенденција има на различитим местима

српског језика, која нису географски повезана, а која чувају старину — наставак

-м у Дмн.1065

Грађење Дмн. им. наставком -м који се додаје на облик ОПмн. 1066 потвр

ђено је у П-Т говорима, а говор Свинице има систем који је најсличнији горан

ском. 1067

Присутност различитих наставака у Дмн. именица у ГГ, али и другим го

ворима, не може се објаснити чувањем старине, пошто је, очигледно, старо осе

ћање за репартицију наставака према природи претходног сугласника основе

уклоњено, а различитим аналошким уједначавањима створен је нов систем об

лика. Овакво објашњење подупире и чињеница да се у ГГ јавља наставак -ем у

именицама деклинационог обрасца 2, пошто је ОПмн. на -е, -им се, затим, ја

вља само у Дмн. им. м. р. деклинационог обрасца 1; им. с. р. имају само наста

вак -ам, што је корелативно облику ОПмн. Да садашње стање није чување ста

pИНе сведочи одсуство -ем у с. р. и м. р. мн. некадашње меке промене.

Ширење -ам у Дмн. изван ж. р. последица је губљења осећања за дистри

буцију падежних морфема, а као резултат промене морфолошког система у

другим падежима. Наставак -ам шири се на рачун наставака -им, -ем, пошто се

1961. „Нет особљих синтаксических основании и причин дла простои ликвидации етого

различил и во мн. ч. имен сушествителњних м. p.“ (САнКатШП, 122).

1962. Уп. са СМЂГ, 106, СРЛГ, 237—238 (в. на овом месту о различитим схватањима овог

питања), САнКатЈП, 119-122, БАИсД, 6-15.

1063 Уп. са објашњењем С. Реметића о једначењу Нмн. и Амн. у призренском говору у

рспг, 457—458.

1964. Б. Видоески (ВБГГ, 60) сматра да се наставак -м додаје на Нмн. непосредно.

1065 БАИсД, 7, БАДИЈС, 337; ПМГСж, 169; МлРСГ, 48, МлРПадД, 145—146; IIМГЈ, 79;

БДДИ, 403; ИПДиј, 66, 208, 209; ПeMСкЉ, 148; ВЛМД, 105, ТМГС, 63; у јужнометохијским гово

pима, међутим, старина се чува: синовима, женама/женами, децами, али продире -ама и у Дмн.

м. р. (према мом материјалу).

1066 БАДИЈС, 337; MaЈДат, 285; TМГС, 63; ВСИмQ, 191—192.

1067 TМГС, 63.
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већ налази у Дмн. c.p. и ж. р., као део тенденције упрошћавања морфолошког

система.

О могућем наслањању дативског -ам нечланованих именица на дативско

-вам, -там, -нам чланованих в. т. 747.

По тврде:

Онеси љуђим“ Вр, мужим ће рече Ле, љуђим, докторим, петлојим Ба,

коњим дај сено Рап, волоим, синоим, гуједарим, бфчарим Бр, петлим Вр, бећа

pим Др, бравоим и коним и волоим сољ се дава Ре, чобаним, вуцим, жетварим,

косачим, куачим Ди, јунацим, љетуанцим песме пујет Рад, старцим и стари

цам Вр, војницим бнесле Ор,

ће га праћаје бећарам Вр, тури коњам Ор, коњам до колена Др, бегoам

Гл, ће помааје бећарам Ре, бнјам луђам Гл, бвијам љуђам Кру, не ће дајет љу

ђам Крс, коњам, љуђам, синоам, гуједарам, крдарам Рап, синоам поклонује,

летуанцам, брлоам вели Ле, сом носиф војницам Кру.

У Дмн. личних и породичних имена (Бахтијар — Бахтијарофци) домини

ра -ам, али су потврђени и ретки примери са-м:

Бахтијарофцам Мл, Богданофцам, Милетофцам, Вељанофцам, Чучу

љефцам, Аџинцам, Баљибогинцам, Пачкинцам, Козинцам Бр, Оџинцам, Тутар

цам Крс, Тучинцам, Црнкинцам Ку,

Богданофцим, Зупковцим, Вељанофцим Бр Ди Ба Др Мл, Зизинцим, Газин

цим, Вечкинцим, Љаљинцим Бр.

ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА НА -О, -Е

512. Именице м. р. на -o, -е представљају једним делом део деклинацио

ног обрасца 1. Када проширују основу, припадају деклинационом обрасцу 4.

а) Значењем су именице овога типа везане за мушка лична имена, хип. од

мушких личних имена1969, и имена сродника. Лична имена су, углавном, му

слиманска двoсложна имена типа Суљо, Ремзо, која су у ГГ без хипокори

стичког значења1970: -

Суљо, Ремзо, Амзо, Ибро, Реџо, Бајро, Мусо, Зупко Гора, ни дошоф Ремзо

Ди, Реџо ни рече Гл, Ибро ће се мужи Ку, Абдо ће уработа Др, вика Або Рап,

Заљко Рап, бшоф Зићро Рад, работа Зуко Рап, станаф Зуљфо Рад, Исо биф Вр,

запуа Исо Ку, не-знаје Пазо Бр, најпрво Рамо Крс, ке ће-иде Сејдо Ор, изора

Сејдо Ре, неје Сејдо Ре, бтиде Ћазо Бр, Фејзо Гл Вр Ку, Џемо ни беше Ку, Шу

ћо биф поуморен Ор, -

1068 У мом материјалу није потврђено добрем лугем (уп. са ВБИслM, 13).

1069 Примере в. и у ЏАОГ, 208-231.

1070. Уп. са оваквим именима хипокористичког значења у зетско-сјеничком дијалекту (ИП

Диј, 163), бјелопавлићком говору — Перо, Мило (ЋДГБ, 72), у говору Муслимана у Метохији

(ссат, 114).
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даиџо, дедо, бабо, аио Гора, бабо ни умре Вр, бабајко Бр Ди Ба Др Вр Ор

ЗлПо Гл, наш бабајко Ор, твој бабајко Др, бавајко нема брата Ре, амиџо Крс

Рап Др Вр Ор Љу Мл Др, наш амиџо Љу, амиџо ће ни донесе Мл.

б) Хипокористици од мушких личних имена по правилу су двосложни, са

финалним -о или -е. 1071 Неки хип. на -о (Абдо, Шукро) јављају се и као лична

имена. Хип. на -е имају изразито хипокористичко значење:

Абдо (< Абдија, Абдиљ, Абдиљраим, Абидин) Др Мл Бр Рап, Агмо (“. Аг

мет) мезе Бр, Адо (< Адамир, Адам, Адиљ) Др Кру Рад, Беко Ба Ди, Бељно Ку,

Бацо (< Бахтијар) Рад, Вајо (< Báит) Гл, Вебо (< Вебија) Крс Гл Рад, Даљко, Ди

со Ле, Зејио, Имио, Имчо Ба Кру Рад, Имро, Љајчо Крс, Ремо (< Ремзија) Кру,

Шукро Гл Ди Бр,

Абе (< Абаз) Др, Афче (< Аднан) Кру, Адуље (< Аднан) Бр, Азе, Амче Мл,

Аце, Вајче Љу, Веље (< Вељија) Бр, Гафче Бр Ре Ба, Ејче Љу, Зејне Крс Вр, Зет

че Крс Бр, Имке, Имче Ба Ре Ку, Меџе (< Меџит) Рад, Миље (< Миљазим) Др,

Мирче, Ремче Ре Ди Др, Саље Бр, Умче Рап, Чамче Бр.

Финално-е је из продуктивних деминутивних суфикса -е (Абе) и -че (Ам

че). У ретким хип. на -уље уочава се романски формант (Ћазуље Бр).

Овом типу припада и имена коња: Чиљo Ба Ди Бр Др Мл Љу, Чиљотрчаше

Ле, ни пцојса Чиљо Љу, Доро (; коњ Дорија), Доро носи дрва Гл, коњ Доро Ор.

в) О старини антропонимијског модела на -о сведоче и топоними из пре

дисламске традиције:

Радоф доф ЗлПо, Радоф камен Кру, Одова чешма Ба, Мануо (< Маново) Бр.

г) У неколико личних мушких имена на -е присутна је и нијанса хипоко

pистичности:

Заре (< Зарија) Бр, Баље Ре Кру Гл Љу Рад, Мурте, Бајре, Курте ГлЗлПо

Др Рад Ле Др Мл Кру Ре.

513. Мушки надимци пејоративног значења у множини су на -офци/-еф

ци, независно од тога да ли се завршавају у Нјд. на -а, -о или -е.

Љигбиофци (: љигош, „онај који балави, који је љигаф“), улбшофци,

трепкофци (: трепкош), здригошофци (: здригош, „онај који стално подри

гује“), каљбшофци (: каљош, „прљавко“), ћарушофци, грбошофци, бајкушофци

(: бајкуш, „наивко, будала“) Рап Крс Вр Др Мл Ор Рад,

плачкофци (; плачко, „плачљивко“), мочкофци (: мочко, „попишанко“),

дремшофци (: дремшо, „дремљивко“) Бр Ре Рап Ди Љу Крс, глушкофци Ре;

крадљефци (: крадље), мамљефци (: мамље), copљефци (; copље, „особа

која ноћу мокри у постељи“; „свађалица“), мочљефци (: мочље), страмљефци (:

страмље), лčжљефци Бр Ди Ку Рад Рап Др Ре.

Оваквог су типа и имена становника села по језичкој црти:

1071. Уп. са ЏАОГ, 255–307.
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Јесефци (јесе, Рапчани), Отефци (: бле, Рестеличани), Мгимкофци (; мги,

Злипоточани).

514. Нека имена становника по карактеристичној особини имају у Нмн. -и:

Кобљичари (Рапчани, по занату: правили су кобљице — судове од дрвета),

Боринари (Кршчани, некада су продавали боров луч — борина), Црквари (Љу

боштани, по предању у селу је било осморо браће и девет цркава), Јаринари

(Орчушани; по причи скакали су у маглу мислећи да је јарина).

515. По проширењу — непроширењу основе у зависним падежима му

шких личних имена и хип. на -о, затим неких именица за казивање сродника на

-о, Гора је подељена у два дела (в. к. 25):

a) У Ре и Бр мушка лична имена на -о не проширују основу, па припадају

Деклинационом обрасцу 1:

Амзу му дала, да му бнесеш Ибру, му рекоф Суљу, му метна Агму Бр, Зуп

ку и Ибру, онеси и Ибру и Реџу, не бстана Шукру, не-плаћај Имру Ре;

видела Реџа и Суља, земи од Ремза, Реџа да викнеш, удриу Абда Бр, на

Ремза кабајет, со Ибра, пред Муса, прет Суља, викни Суља, од Реџа, па и со

Ибра Ре.

Карта 25

Деклинациони типови: именице Суљо, дедо

С) С проширењем основе (Суљ-ет-а, Суљ-ету)

О Без проширења основе (Суљ-а, Суљу)
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Од оближњих говора особина је потврђена у реканском и Галичком гово

py1072, али само за ОПјд. у објекатској служби. Констатује се, затим, за кичев

ски говор1973 у истим условима као у реканском и галичком.

У Ба је забележен усамљен пример: А тамо ка сом била коња да кујем,

Чиља, миљион и двеста ми рекоф — са ОПјд, иако Ба припада оном делу ГГ у

којем је у зависним падежима једнине основа оваквих именица проширена

(Суљ-0 — Суљ-ет-a).

б) Изван Бр и Ре, укључујући села у Албанији и Македонији, мушка

лична имена на -о проширују основу у зависним падежима форматном -ет

према именицама типа куче — кучета, 1974

Могући су посредници између Суљо — Суља и Суљета лична мушка име

на на -е која у свим местима проширују основу (Курте — Куртета, Куртету).

516. Иако именице м. р. на -o, -е с проширењем основе не чине део овог

делинационог обрасца, због семантичког типа и прегледности односа унутар

ГГ, оне ће бити размотрене на овом месту:

a) Желала Суљета и Реџета Вр, Реџету онеси Др, Реџо — Реџета — Ре

џету, Суљету мујему Рад, Реџета пратиље Рап, со Суљета Ор, Амзету и бра

ту Ба, со Реџета Гл, Суљешу, Реџету, Ремзету Кру КуЉу Рад Мл, отд. Реџета

Рап, Реџету носи Ле, га продаф Бајрету Ор, ме даде Бајрету Др.

Им, Бајре хипокористичког је значења, Бајро неутралног. У Бр разлику у

значењу прати морфолошка: Бајро — Бајра — Бајру, Бајре — Бајрета — Бајрету.

Им, са значењем сродника м. р. на -о у зависним падежима једнине, и у

Бр и Ре, припадају деклинационом обрасцу 4. Потврђени су, међутим, и ретки

примери у Ре и Бр са променом ових именица по деклинационом обрасцу 1: ме

чуале млого во даиџа, деду („таст“) пратиу парете Бр, амиџу изорале Ре.

б) По тврде за деклинациони образац 4 (заједничке именице):

Син његоф да утепа амиџа и бабета Фéима Крс, ке бабета Гл, амиџету,

нане, бвде а му сте работаље Крс, бабета имам Ор, ке бабета, бабета позна

ваше Вр, со бабета Ре, дајџету пцојсала Бр, амиџета га обраље Рад, бабету

шо му се браћа Вр, дедету да дадеш Pe, бабета сакаје Др, ни зеде бабета Бр,

имаш бабета лошого Рап, да викнеш дедета ЗлПо.

517. Им, бабајко, бавајко у јд, имају промену по деклинационом обрасцу

1: бавајко — бавајка — бавајку, со бавајка Ре, бабајко — бабајка — бабајку Бр.

518. Мушка лична имена и хип. на -е у зависним падежима проширују

основу са -ет-. Оваква проширења су доследна у околним говорима. 1975. Исто

се понашају и изведене им. м. р. са значењем лица, особе (в. т. 513):

1072 ПалРГ, 119.

1073 вбкг, 62-63.

1074 САМПол, 338.

1075 САМПол, 338, BБДГ, 71; ПМГСК, 249-292; сиринићки, јужнометохијски говори

(према мом материјалу).
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Му рекоф Баљету (; Баље) Pe, Зарету жена, Ћазуљету, Адуљету Бр,

Мирчету, Рамчету Ре Ди Др. Анету, Вајчету Љу, Азету донесо Мл, му вика

Умчету Рап, Куртета го утепале Кру, от Куртета зела Ба, w Баљета Вр,

Муртету Гл, Баљета збори ЗлПо, ни Куртету ни Муртету Др, побратиму

Куртету Рад, пред Муртета Рап, не-давај Брлету Ле, батета не го зујет

Бр, от Куртета Крс, го дале Бајрету Брлету Бр, батету донеф Вр, Мурте

ту панало да иде Гл, а ја желам, тражим батета, башета, никого нејђем Вр,

Куртета Бр, Бајрета утепале Арнаути Кру.

519. Вјд, ових именица једнак је с Н.

Да га виђим, дедо, шб је врева, бабо Бр, иди, дедо Ор, не те рањим, доро,

за трчање Крс, ти ли си, бабо, на ти паре, Мусо Др, Мусо, ће идем дома Ле, а си

донеф, Амзо Ку, а ће побегнеме, Суљо Ди, аерлија, Зупко Вр, да најем, бре

РемŠо Рап, не ми-збори, Бајре Ба.

520. У мн. ових именица разликују се два облика: Н=ОП и Д.

Мушка лична имена на -o, -е, затим Хипокористици на -о и -е, надимци

пејоративног значења на -о и -е (в. т. 513) Н=ОПмн. граде додавањем -оф

ци/-eфци:

Суљофци, Амsофци, Ремзофци Гл Ор Ба Ку Ле Др Рад, Мусофци зборет,

Ремзофци, Зупкофци Вр, Бајрефци, Куртефци, Ремзофци Ре Кру, Бајрефци,

Куртефци Мл, Реџофци, Суљофци, Амзофци Бр, Мусефци, Суљефци Ди. При

мере в. и т. 513.

Н=ОПмн. осталих именица овога типа — сродничка имена — гради се на

ставцима -(о)фуи/-(e)фци, чешће, и -ои, ређе.

Дедофци, аџофци, бабофци, амиџофци, батефци, дајџофци Гора,

дедои, дајџоu, dџои, бабош, амиџои Гора.

Им. бате, која се користи и као надимак-хипокористик без облика је “ба

теи, што је условљено њеном употребом у значењу личног имена, али и фор

малном разликом: дед-о — бат-е.

521. У Дмн. уочавају се два типа грађења: ОПЊм (Суљофци-м, дедофци-м)

и граматичка основа ОПмн. Њм (Суљофц-ам, дедофц-ам).

Именице са значењем сродника на -о у Дмн. показују исти однос као и

лична имена. Иста је употреба морфемских алтернаната и када ове именице

граде Дмн. по деклинационом обрасцу им. м. р. на -о (дедои-м, дедо-ам):

Дедофцим не се збори Др, duофцим Бр, мујем амиџофцим Рап, дајџоф

цим, бабофцим, дедофцим, амиџофцим, аџофцим Гора,

duофцам узеље Рап, амиџофцам Бр, батефцам Рад, дајџофцам Мл Рап

Рад Ле Ку Крс Љу,

дéдоим, дајџоим, аџоим ГлЗлПо Ди Ба Др, амиџоим, твујем дајџоим Крс,

плаћаје аноим Др,

дедоам, дајџоам, амиџоам, аџоам, бабоам Гора.
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ДЕКЛИНАЦИОНИ ОБРАЗАЦ 2

ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГА РОДА

О по је д и н и м и ме ни ц а м а

522. a) Део именица ж. р. са консонантском основом, а без наставка у Нjд.

додавањем -а или -ка пришао је именицама овога типа:

Лажа, чађа, кокошка, ћерка, вошка, капка/кипка Гора.

б) Прилог дома („дом, кућа“) јавља се и у предлошко-падежној конструк

цији с предлогом во с прилошким месним значењем. У истом значењу је много

обичније во кућа:

Во свуá-дома Вр, во муá-дома Ку, га одведе жена во свуá-дома Гл, сме

бшле во наша-дома Ди.

О пореклу облика в. т. 901.

в) Неке именице рluralia tantum (врата, уста, гребуља, чеза, вила) при

шле су именицама ж. р. у јд.1076.

Ће накитиме врате Ле, затвори ббедве врате Крс, ће китиме врате Ба,

дрвене-врате Ди, уста ти се осушила, ваше усте не станујет Бр, со уста Ба,

поголема гребуља, наше гребуље Ди, со ваша вила, ваше виље — вашем вилам

Мл, усте тражет да јадет Гл, твуа уста-да ти се умори Ре, чеза — чезе Др Љу

Крс Рап Мл.

г) О односу већ — веђи, веђа — веђе в. т. 475.

д) О именици доба в. т. 543з.

О бл и ц и

523. У јд. им. ж. р. разликују се Н=ОП, Д, В, а уз одређене предлоге и у

одређеним значењима и Гjд. По броју облика ових именица ГГ приближава се

оближњим српским говорима. 1077

524. ОПјд. изједначен је са Н после преласка ж - a (в. т. 153в).

525. Примери са сачуваним синтетичким генитивом на -е бележени су

претежно од старијих Горана, пошто млађи уопштавају аналитичку конструк

цију у овим падежним значењима.

а) Синтетички Гjд, аблативног значења с предлогом от потврђен је у раз

личитим местима. Чешћи је у вишим селима, а највише потврда има из Брода:

Сом илегла ота Атиџе, побејнала от Есме, сом дошла от Исметице, и

јено бегане от Сабитице, от Анифке, оди Ате и од Зејде, земи оди Мамудије,

и от Софије Бр, а си излегла од“ Зејнете Ди, сомбéгала од“ Назмије, побегна

1076 Оваквог померања у роду и броју има у сретечком, сиринићком и — у мањој мери —

јужнометохијским говорима (према мом материјалу), ВЛМД, 223 (вила — виле), ЈДТГ, 158.

1077 МлРСГ, 50, МлРПадд, 147—151; РСПГ, 458-464.
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от черке, избегала от сестре, зимале от Семирице Гл, сом дошла ови ћерке Ор,

сом зела од“ Нијазинице Мл, сом илезоф пред јен саХат от Иметице Вр, иди

от Влице Ба, од“ Есме зćми Кру, дошла от сестре Ди, побегна от Ајке Ор.

У материјалу су бројне потврде са аналитичком конструкцијом от + ОП

у овом значењу: побегнала от Зејнета Ре, зела коња от сестра Рап, од“ жена

побегна Др, бшла оди Назмија Рад.

Продор аналитичке конструкције ишао је преко удвојених предлога от

ке: сом излегла отке Назмија Вр, отке Гафурица сом иљезла Ре, отке мајка

бегаје Др.

Уз овај предлошки скуп аблативног значења јавља се ОП.

б) Конструкција са во/w/y + Гjд. има значење боравка, мировања:

Синојка сом била у 1978. Неџатинице, у Атмане сом била, сом спала во

Атиџе, сом работала во Анибе, во Мамудије шо било, во Софије ће речеш, еште

во Џамиле, во Умеане сме јáље Бр, во Иметице ни сеале аскери Вр, се со

брале во сестре Ди, во ћерке седаф, во Влице, ће речеш Влици; ја дојдо, веће,

во ујне Ба, во Асанице беше Рап, бив“ во сестре Назмије Мл, ја сом била во

ћерке Др, че се соберет да заидет во сестре, во Ибрахимице пољај Гл.

Синтетичка генитивна форма уз во је у узмицању, па је: спала тамо воје

на баба Рап, сом била у ћерка Рад, во Ибрамница сме брале Ди, во ћерка умре

ла Крс, и во тетка сом спала Кру.

На везу предлога ке и губитка генитивне -е форме указује и конструкција

ке + ОП, која истискује предлошко-падежну конструкцију во/w/y + Гјд (в. т.

525а): синојка сом била ке сестра Мл, че се соберет ке сестра Гл.

526. Гjд, без предлога потврђен је у генитиву заклетве у устаљеним изра

зима, када се заклиње душом покојника, и то већим бројем примера у вишим

селима1079:

Жими душе бабајкове Ре, жими душе материне ГлЗлПо Ди Ба Вр Ку Др,

жими душе бабове Ба ЗлПо Вр, жими душе очеве Ку Др Рап Бр, жими душице

материне Бр, жими душице бчеве Гл Бр Ди Ба, жими душе бабове Рап, жими ду

ше ћеркине Ле, жими душе Зејнепине Ор, жими душе братове Кру, жими душе

Анифине Ба.

У овој устаљеној форми у нижим селима доминира аналитичка конструк

ција, која није непозната ни у вишим селима, а која је заправо чување старије

конструкције Жива ми мати. Флективна форма у генитиву заклетве је пренета

из генитива типа душе ми материне када је прекинута семантичка веза између

жив ми и жими са значењем „тако ми“, па жими постаје реч за заклињање:

Жими душица материна Рап Крс Др Ку Ле Мл, жими мајчица/мајка/ћерка

Бр Ди Ор Др Ку Рад Рап Гл. -

1078. У Бр нема много потврда с предлогом у, пошто у овај предлог продире во (в. т. 252,

1009б).

1079 Уп. са МлРПадД, 147—148.
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527. Гjд, на -е потврђен је у устаљеном прилошком изразу:

Ће гледаје от стране БрЗлПо Мл Ле Рап, гљедаше от стране Др, и мије

ће гледаме от стране Гл, пољај от стране Ку, сме га гљедаље от стране Рап.

528. У Бр и Ди уз императив глагола навикај („позови“) у објекатској слу

жби потврђен је, поред ОП, и Гjд. на -е.

Навикај ми сестре Бр, ми навикај жене, ми навикај Иметице Ди.

Уз остале глаголске облике овог и других глагола потврђен је ОП.

529. У казивању посесије у ГГ доминирају посесивни придеви (в. т. 455).

Забележени су и примери који могу бити траг посесиног генитива, али и дати

ва, пошто се спорадично јавља и Дјд. на -е овог деклинационог типа:

Сестре је њивата Рап, другачице је дете Љу, учитељице је кућа Рад.

На могући траг дативског -е упућују примери:

Мојзи сестре дете Гл, твојšи-ћерке шо ги биф свекор Рад.

530. У свим местима ГГ основни наставак у Дјд је -и. У вишим селима је

потврђено само -и, у нижим доминира -и, а ретко је — од старијих Горана — бе

лежен и наставак -е (в. к. 26).

Наставак -и у Дјд. особина је и неких северозападних македонских гово

paО89, пре свега тетовског.

Трагови наставка -е, углавном у нижим селима, говоре о дијалекатским

приликама у овом делу Горе у прошлости, пошто се -е јавља у свим оближњим

српским говорима. 1981. Не може, међутим, бити без значаја ни присуство -е у

неким оближњим македонским говорима. 1082

Уопштавање -и у говору Врачана 983 отвара питање о настанку Дјд у ши

рем појасу западне Македоније и српских говора до Скадра, и њиховим евенту

алним везама (в. т. 260).

По тврде:

а) Дјд. на -е.

Јелен ги рекоф сестре, сестре бнеље јагонца, снаје да носиш Рап, ће ку

пиш сестре Др, жене ги умреље браћа Рад, мајке ги се учинило Мл, да доне

сеш дејке Ку, блазе тебе и жене Ре, шес деца тетке ги умреле, шоги ил'езле

Абазице, ће дајеш свекрви руо, свекру, мајки стари, тебе, збве, ако има некој

стрине Вр.

Последњи пример илуструје ранију дијалекатску слику ГГ, пошто исти

говорник употребљава Дјд с различитим наставцима.

1080 ВБПГ, 344, 353, СТТГ 2, 93-94; в. и: ВБКГ, 65 (говор рабетинских Торбеша), ВЕТГ,

30 (тајмишка група говора), ВБДГр, 22. Због територијалног положаја треба искљичити контакт

са западнобугарским говорима (ВБДиј, 120).

1081 ПМГСж, 165, МлРСГ, 50, БДГСр, 175, РСПГ, 460-461, МлРПадД, 149.

1082 ВБПГ, 348; ПалРГ, 121; ВБДГ, 90, ВБИслM, 21, 37. В. и ВБКГ, 65 (део кичевског го

вора).

1083 ПДМО, 206.
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а) Дjд. на -и:

Нани не-реков“, мачки ги рекло, ти ги Митатици речи Ор, рекоф нани,

старој-мајки Ре, и ги панаф коњ Кобиљици, ги рекоф сестри, ги вл'éзоа дејки,

пратиф жени, Крс, лисици рече вук, жени не ги-кажуј Ди, и дала свекрви, дуак

млајнести ги ставале, тојзи-војски, па да онесеме војски, иди ги бнеси Абазици

Вр, Раими ги донесоф, бн ги дејки даде Мл, јеној жени, постарој сестри муш

Рад, Нурки да ге дадеш, мојšи сестри је Др, намесници дава ЗлПо, дајте мачки,

онесите кобили Ле, бабо ги нани збореше Љу, воденици збори самовила, а со

тојна даваше њиви, сестри твојзи Рап, Исљамици дејђе две ђи умреле, другачи

ци мојзи је, сестри, мајки, руки, воденици Бр.

Карта 26

Дјд. ИМСНИЦа На -ăl

О Наставак -и; спорадично -e

(сестри/сестре, газдигазде)

Ф Наставак -и (сестри, газди)

531. Вјд, обележен је наставцима -е, -o.

a) Им. на -ица, различитог значења, апелативи и властите именице, чувају

старину:

Мила сестрице, врбице, нанице, нивице Бр, тамо да викаје — Еминице,

Скендерице, а си знала да идеш, Расимице Вр, вештице, царице, ластоице, а

љетиш Ре, мајчице муа, вештице, шо-желаш, Бајрамице, *Авице, ја сом јелен

Крс, лисице, огрубенице Ди, мајчице, викаје деца, дојди, Ваитице Гл, ори Скен

дерице, мори мајчице, Јусуфице, врбице, врбо зелена Ба, нанице муа, вештице
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Ле, планинице, кéде је бфчар, кучкице, се праиш да не-знаш Рад, голубице, ју

нице, дбвице, зуанице, гљеданице Ле Рад Љу Мл Др Рап.

Овакву стабилност -(uц)-е у Вјд. показују неки оближњи македонски го

вори — тетовски и рекански1984, па се овом особином ГГ наслања на њих, по

што у граничним српским говорима има знатног колебања (сестрице — се

стрицо). 1085

б) Им. на -ка имају оба наставка, а репартиција је условљена значењем:

лична женска имена у Вјд. имају -е, ретко -о, апелативи претежно -o, peтко -е.

Двoсложна лична женска имена, а она су хипокористичког значења, имају

| ()86.
—{2 *

Ће идеме, Ћамке Ле, кажи ми, Имке, бре Имке Др, пристала Нурке Крс,

бегај, Имке Рап, дóјди, бе Имке Др, та шо не си донесла, Нурке Ди, Фиљке,

Фирке, Фиске, Фичке, Фuфке, Фурке Бр Ба Рап Др Ди, Чејке, Чефке Рап Pe,

Шамке Бр ОрPe, Џемке, Џејке Ре Кру Рад Др, Џуљке Рад Рап Др, мори Афке Гл,

Афке мори Рап, Ајке Рап ЗлПо Крс, дојди, мори Вајке Вр, а, бре Власке Љу, ке

де си, Зенке Др, љај, мори Семке Ре, ē, мори Симке Мл.

Трoсложна лична женска имена на -ка, без хипокористичног значења,

имају наставак -о:

Стани, Афетко Кру, а си жива, Афетко Мл, зашто збориш, Афетко Рап,

шó-прајш, Арифко Гл, шо си-дошла, Арифко Рад, Сафурко Ба, Фирдуско Рад,

Карамфиљко Љу Рап Крс Кру, Фетанко, Трндафиљко Гл, Сафирко Мл, Рајим

ко Бр, Рефико Ба.

Исто и: Горанко, Турчинко, Булгарко, Приздрeнко Гора.

Апелативи на -ка:

Мори ћерко, каурко, дејко, мајко, комшико, тетко, гостиљко Гора, мори

тетко Др, мори дејко Ди, па вика. Ћерко Вр, шо не-збориш, комшико Рад.

в) Им. Хипокористичког значења за казивање сродника у Вјд. имају -е.

Даде, нане Ба Ди Мл Вр Ор Др Рап Рад, кој ће те поља, нане Др, мусом

ткала, нане, Крс, шо ти је тија, нане Вр, дај ми, даде Ре Кру Гл, мори маје,

сплети ми, маје, чбрапе Бр, а му си рекла, маје Гл, маје Ре, а си дошла, мајке

Гл, сом му дала, мајке Др.

Ретке су потврде за наведене именице с наставком -о у Вјд:

Кéде си, дадо Др, нано муа Ле.

1084 СТТГ 2, 94; ПаЛРГ, 121.

1085. У јужнометохијским говорима уочљиво је колебање са тенденцијом уопштавања -o

(према мом материјалу); слично је у Вјд. им. неких значења у призренском градском говору

(PСПГ, 463), у сиринићком је највећим делом уопштено -о и од ових именица (МлРСГ, 50), у сре

течком је -е стабилно, мада су потврђени продори наставка -o (ПМГСК, 165—166). В. и МлРПадД,

149—150.

1086 О наставку -(к)ев.: БАДИЈС, 314-315, БНАП, 147-148; ЋЉГЛ, 61, ВБКГ, 140-142.
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У овај деклинациони образац убројен је Вјд. маје од им, мати, која је део

деклинационог обрасца 5, пошто облички у Вјд. припада овом типу, и пошто

ова именица, када је без хипокористичког значења, има Вјд=Нjд.

Именица мајка („бака“) са -е у Вјд. има хипокористичну нијансу у значе

њу, Вјд. на -о неутралног је значења.

г) Остале именице овог деклинационог обрасца у Вјд. имају наставак -о:

Илези, Атиџо Ба, Атмано мори Др, брé Ајријо Ле, да изметеш, Вајдо Рад,

*Аво, ја ће пијем вода Крс, Есмо Вр, Шефијо, Ватимо, Фато, Зердо, Гуско,

Амидо, Џемиљо, Емино, Ибо, Земијано, Рамизо, Ајрано, Кајмо Гора;

та како ће ге загинеме, жено Рап, немај-стра, сестро Крс, немој, сестро

Рад, иди, жено Ле, манесто, се насми Вр, сама седим, посестримо Ор, бј

ливадо, ливадо зелена Ди, врбо зелена Кру, месечино, ти гријеш во ноћ Бр, зб

во, свекрво Др Кру Љу.

У материјалу нема потврда једначења Нjд. са Вјд.

532. У Н=ОП=B мн. потврђени су наставци -е и је 1087 А. М. Селишчев

наводи за ГГ и примере типа савзи1988, затим стихове који нису горански:

Твоје роци две бувалки,

Твоје лико два калапа. 1989

Западна и источна група јужнословенских језика уопштавају различите

иновације у Нмн. им. на -а пре ХП века — у источном делу уопштен је наставак

„тврде“ промене -и (< -њи), у западном „меке“ -e (<-A). 1990. У већини македон

ских дијалеката уопштен је наставак -u. 1991. Наставак -е у неким македонским

говорима (голобрдски говор, Жеровница, Тетово, Вратница, Скопска Црна Го

ра, северномакедонски говори)1992 иновација је, највећим делом, из српских го

вора1993, на шта указују територијални распоред и низ других дијалекатских

особина поменутих говора.

Интересантно је да у ГГ нема трагова -и у Нмн. им. на -а, иако неки обли

жњи македонски говори!“ — дебарски, гостиварски, рекански у највећем делу

— са којима ГГ показује сличности, имају уопштено-и. О већ — веђи в. т. 475.

533. a) Hмн. им. на -ица:

1087 Ова особина ГГ у досадашњим радовима углавном је добро уочена (ВБГГ, 59; МлРГГ,

102). -

1088 САМПол, 310.

1089. Исто, 313. -

1090 БАДИЈС, 298-299, ПИИСxј, 58; КБИст, 117—118.

1091 КВИст, 117—118. | .

1092 КБИст, 118; САМПол, 340; ВБМК, 45; ВБСМГ 1, 21; ВБСМГ 2, 163—164; ВБПГ, 349,

353; ВБКГ, 141; ИвМСВ, 28, СТТГ 2, 93, 94. -

1093. На југозападу мак, говора не мора бити српски утицај, већ посебност периферијских

закутака.

1094 САМПол, 340; ВБДГ, 72, 90, ПалРГ, 126.
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Кôскице, рукице, сестрице, нанице, њивице, врбице Др Љу Рад Ку Мл Ба

Рап Крс, све твује сестрице Рад, обедве нанице Кру, имам две нивице Ор,

дéјке даденице, небиднице, брнице (< оранице) Гора, врнајчице („Киша“),

грмаице („грмљавина“), кукајчице („кукавица“) Бр, кукајце, грмајце ГлЗлПо Др

Вр Ор Рад,

Асанице, Митатице, Бајрамице, аскерице, агинице Гора, аскерице бшље

во Приздрен Рад;

довице, гледанице, вештице, зуанице, старице, јунице, голубице Гора, све

довице од Брот Бр, ни дошле зуанице Кру, вештице ће ве изедет Ди, старице

сакаје да зборет Ле;

крушарнице (: крушарница“), јабоукарнице Бр,

ралице („рало“), кошуљице, јужице, штице Ди Рап Ор Крс Љу Мл Ку,

шћице Ре, Кру, вилице („усна“), мушице („мува“) Бр, искршене ралице Кру,

вилице му се уморене Ле;

пенице („шкољка“), приганице се јале Бр, кипкајце Гл Вр Ор Др.

б) Нмн. им. на -ина:

Месечине, туђине, длебине, гуедине Гора, болештине Бр Ди Ба Крс.

в) Нмн. им. на -ка:

Гранке, трафке, цефке, бозбвинке („зова“), латке („хладовина“), коске,

жетварке, гостиљке, Приздрeнке, дрeмке Ди Ба Вр Ор Рад Љу Гл Ре, прапо

љенке („прапорци“) Ор Вр Ба Ди;

косће, гранће, жетварће, дремће (в. т. 344) Бр.

г) Нмн. немотивисаних именица:

Међе, избе („остава у земљи“), зиме, главе, буке („буква“), жељке („кор

њача“), џигере („цигарета“) Гора, недеље Др Љу Мл Крс, црешње Мл Рад Љу

Крс Ку.

д) Им, ливада, бграда имају у Н=ОП=Bмн. двојаке облике — наставак -е

и наставак је (ливаде, ливађе, бграде, бграђе) (в. т. 320).

Нису потврђени облици двојине ноše/нозе, раце, познати у многим маке

донским говорима. 1995

534. Траг старог Гмн. сачуван је у конструкцији: бројна именица + именица:

Сом имала тристотин бфце Бр, имаф шестотин бфце Крс, пестотин

брава Ле, пестотин шиљејна Ку, собраф двестотин сватој Мл, двестотин

шиљејна Ре.

У овим конструкцијама су облици типа двестотин пришли и формално

бројевима. -

535. Дмн. гради се на два начина: ОПмн. + -м (жене-м) и граматичка

основа + -ам (жен-ам) (в. т. 511):

1095 САМОчерк, 180.
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Тија козем годâдоšме Вр, велим снајем, да поможе и ћеркем Кру, ће до

несем женем, дејкем гим зборим Ле, другачем збори Рап, бвијем женем, се

стрем, дејђем даденицем, главем, гледаницем Бр, свујем бфцем Ди, дајте ко

шуља другачицем Ба, бнеси дејкем Ор, Приздрeнкем велим, дејкем, јуницем, ве

штицем дете не се-дава Крс, женем, мушицем, довицем Гл, даденицем не се

сми, голубицем, јуницем Др, женем, најпристалем дејкем, довицем Ре Кру

ЗлПо, бвијем женем деца Рад,

ама женам не кажујте Рап, дејкам онесите Др, сестрам, дејкам, женам,

љисицам, бфцам Ле Ку Љу, школам нбсет дрва Бр, засвирих бфцам Гл, сна“ам

збореше Ба, довицам ће онесеме да јадет Др, јуницам да дâдеме сољ Ре.

ИМЕНИЦЕ МУШКОГА РОДА

536. Им. м. р. на -а у потпуности припадају овом деклинационом обрасцу,

осим што се под утицајем именица м. р. на -а (в. т. 495б-г), факултативно јед

наче В и Нjд.

Гjд. на -е.

Пóбејнах ото газде Бр, от бџе Вр, бегај от новожење Рад, беше во судије

Кру, седала во газде Ба.

Осим наведених ретких трагова, генитивна значења се казују предлошким

конструкцијама са ОП: зима от фукара Гл, от ага побејнала Бр.

537. У Дjд. потврђени су слаби трагови наставка -е.

Аге му давале ћерка Рап, па да испујем најубаво новожење Рад, скупо

продава фурнације Др.

Наставак -и:

Аги пита Ди, сéфском атрџији, харамији рекни, аџији, делији Гл, бнеси

газди Крс, дади Абдији, Абдији ће ме бcTa/ Вр, аџамији, касметлији, гурбе“чији

праћала Ба, будалини, новожени дејка не-ошла Бр, младожењи нашему, ново

жењи Рап, газди не плаћале, аги, паши, машини твуejsи ништо не-требе Ре,

фурнацији продавале дрва, кавгаџији, делији Др, ће го дадеш новожењи Ку,

крв да му тражи амиџи Крс.

538. Мушка лична двoсложна имена у Нјд. имају -о и припадају деклина

ционом обрасцу 1 или 4 (в. т. 515, 516). Потврђени су, међутим, и примери са

Дјд, ових имена на -и, што је траг хипокористика на -а:

Се поваљила Суљи Бр, а си порачала Сул и Гл, њиве му се Амšи небране

Бр, не га продала Ремзи Ле.

538-а. У Вјд, ове именице имају наставак -о:

Газдо, ће плаћаш Др, не сом видела, судијо Ку, не давам, deo Pe, ћеде са

аскери, пашо Бр, не утепујеш зајца, ловцијо Крс, ти, пашо, не си убаф Ре.

539. У Нмн. потврђен је само наставак -е.

Пенџери срчалије, касметлије, сребренлије, колалије, мераклије Бр Ба

Ди Вр Мл Ор Крс Др Љу Гл Ре, аџије, делије, челебије Ор Вр ГлЗлПо Бр Љу,



Говор шарпланинске жупе Гора 303

гурбе“чије, кавгаџије, фурнације, меанџије Бр Ре Кру Гл ЗлПо Рад Ле Ку; мла

дожење, новожење Гора, будалине Бр Ре Кру Гл, газде, аге, ћаје Др Љу Рап

Крс Мл.

540. Дмн. најчешће је по моделу ОПЊ-м, а посведочени су и ретки приме

pи типа газд-ам:

Нашем комшијем изгорело Ор, комшијем, новожењем Рап Крс Др, газдем

не верује, нашем меанџијем Бр, фурнаџијем, фукарем, љуђим мераклијем Ди,

dџијем, делијем, газдем Гора, не га-давам Хоџем и Хаџијем, ловциjeм Крс, не-до

неф агем Рад, фукарем да го издаваш Pe,

dџијам збориле сви Гл, Хоџам ЗлПо, газдам Рад, фукарам Љу, бџам требе Ба.

541. н=оп=bmн.:

Зборила со новожене Гл, искочиф прет кабадаије Ре, бшоф ке газде Др.ј

ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГА РОДА

(деклинациони обрасци 3 и 4)

О ПОЈЕДИНИМ ИМЕНИЦАМА

542. Иако један део им. с. р. припада деклинационом типу 3 (село, поље),

а други деклинационом типу 4 (куче, буре), пошто су наставци за облик им. с.

р. исти, све именице овога рода биће заједно размотрене.

543. а) Именица рамо1996 има само овај облик: ме заболе рамо Ди, тури

на рамо Др, носеше на рамо Крс, па турај на рамо Ле.

б) О именици пролећ в. т. 470.

в) Наставак -о у с. р. је у експанзији:

Јабуко“ (плод, стабло: јабука), школо, шкембо Рап Крс Др Вр Ор Мл

Рад Љу, чколо, чкембо Бр Ре Кру Гл, јабоуко Бр, штало Љу Др Ку Ле, Општи

но (општинска зграда) Љу Ку Крс Мл, топало Бр, врућо је решо Бр, махало

ЗлПо Гл Др Крс Мл Ле, иљадо бфце Гора, трбо Бр Крс Рап Др Ре Кру Ди, бех

ме на моро Бр.

Географски појмови често су с. р. на -o:

Во Пришћино Ре, Турско, Грчко Гора, умре во Турско Ле, Босно Ор Ди Ба

Вр, изгина нарот во Босно Мл, Босно, Француско, Швајцарско, Немачко Др Љу

Рад Ле Ку.

г) Финално -о у шкембо и ма(х)ало аналошко је према -о других им. с. p.,

а продор је омогућен финалним -е из турских облика (таћаlle, iskembe, ША

Тур, 440, 591).

1096 Сретечка жупа, Сиринић, у јужнометохијским говорима рамо и рамено (према мом

материјалу), РСПГ, 474, 513, БНАП, 149; ПeMСкЉ, 141; ЋДГБ, 74.

1097. У јабуко је можда сачувана старина (в. СПЕР (, 742 „jablan“).
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д) После испадања -х из трбух, нетипична основа уклања се прилазом им.

c. p.: трбо га бољи Др, во трбо Ле, напуни трбо Ди. Вероватно је ова им, од

скора у неутруму. 1098

в. и т. 473.

ђ) Именице на -е, преузете из других језика, морфолошки су адаптиране

c. p.: каве, ћуше Гора, каве испихме Бр, испи каве Рап, погорко каве Др, во ћу

ше Ле, во кује-ћуше Љу.

У роду се колеба сабаaље: свако сабdaле Вр Крс Др — свака сабdaле Бр,

ће станеме свако сабdaле Ор, трчи на работа свако сабdaље Рап.

Колебање је изазвано контаминацијом им. саба и сабахале (< тур. sabah

и sabahile), са им. саба у ж. р. (в. т. 6196).

е) Им, цвеће пришла је с. p. jд., пошто је из говора испало једнинско цвет.

У истом облику чува се са значењем збирности (убавем цвећам), а и множин

ским значењем (цвеће — цвећића/цвећиња).

О овоме в. и т. 569, 1027.

ж) Уз им, у топонимији Ограђе, Ливађе придевске речи су у множини (в.

т. 320). У Др је, међутим, и Горњо Ограђе, Довњо Ограђе.

У мом материјалу нису потврђени топ. Горно берада, Довно ограда1999,

већ су то сложенице Горњобграда, Довњобграда Др.

з) Под утицајем обележја -а им. доба пришла је именицама ж. р. Изван

овог израза им. је без лексичке дистрибуције:

Глуха-доба1100 Гл Крс Др Ба Ди Рад Ле Ку Љу, дојде глуха-доба Бр, во

глуа-доба Ре.

Ретко глуб-доба Вр Ор Рап бележено је од млађих Горана.

Није уочен облик добо. 1101

и) Именица јасле пришла је им. с. p. jд., па мн. гради на -а:

Гољемо јасље, цело јасле Др Мл Рад Ку, ништо нема во празно јасле,

драгашке јасла Др.

ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГА РОДА БЕЗ ПРОШИРЕЊА ОСНОВЕ

544. У Дjд, уопштен је наставак -у:

Гуједу трава Бр, самовила ће рече селу Рад, да бнесем гуједу Др, гуједу,

крилу, вретену зборим Рап, а се збори гуједу Ку, селу никој не помогнa Кру, те

бе или гуједу Ле.

545. У Н=ОП=Bмн. наставак је -а. На овом месту ће поред облика једнине

бити наведени и облици множине ових именица:

1098 ИПГС, 189.

1099 ЏАОГ, 76.

1100 СТТГ 2,95.

1101 РСПГ, 474; EГРеч 1, 140, БАДИЈС, 307, БНББII, 57; БНАП, 149; ИПГС, 193; JДТГ,86.
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a) Чудо — чуда, накуало — накуала („наковањ“), гуједо — гуједа, колено

— колена, место — места, бачило — бачила, грло — грла, чело — чела, село —

села, рало — рала, копито — копита, трло — трла, ведро — ведра, крило —

крила, вретено — вретена, влакно — влакна, ру6x)о — руGх)а, дрво — дрва, гум

но — гумна Гора, видело („око“) — видела, рило — рила, клопко — Клбпка Бр.

б) Именице које су пришле с. р. на -о (в. т. 543в) у мн. имају -а:

Јабуко —јабука Гора, школа, штала Љу Др Ку Ле, топала Бр, махала Гл

ЗлПо Др Крс Мл Ле, трба Бр Крс Рап Др Ре Кру Ди, чкола, чкемба Ре Кру Бе

гл.

в) Им. с. р. на -о ретко у мн. имају и -ина, -енa/-ења, затим -ића:

Гумно — гумна, и гумина Рап Крс Љу Ку, чудо — чуда, и чудина Ре Кру,

гумно — гумна, и гумина, гумнина Ре, Гумена (топ) ЗлПо, Гумења (топ) Љу

Рап, Гумењца (топ.) Рап, чкембо — чкемба, и чкембића Ре Гл, школо — школа,

и школиња, школића Рад.

Множина чкембића траг је из времена када се ова именица завршавала на

-е (< тур. iskembe), како гласи (шкембе) у околним говорима — сретечком, си

ринићком (према мом материјалу).

г) Градивне именице на -о изван градивног значења имају множину на -а:

На лопата се фрљале жита Ре, масло — масла, месо — меса, млеко —

млека, вино — вина, стребро — стребра, блово — блова Гора, блуо — блуа Бр,

најубаве вина Мл, масла ће продадеме Кру, разне меса смејале Ди.

Именице градивног значења сирке и трице 192 имају само множину:
р риц у у

Ојá-сирке се млого киселе Гл, кисеље сирке Ре, лисица изела трицете

Крс, скупе се трице Ор (в. т. 573).

д) Им. бKo, y(x)о имају мн. бчи, уши Гора.

546. Деклинационом обрасцу 3 припадају и им, на -е.

a) Именице на -це, -енце неким својим облицима припадају деклинацио

ном обрасцу 3 (Hмн.), неким деклинационом обрасцу 4 (Дјд). Нмн. граде увек

наставком -а без проширења основе:

Јајце — јајца, лице — лица, срце — срца („срце“, „стомак“) Гора.

Деминутиви на -це, -енце:

Грлце — грлца, крилце — крилца Ба Вр Ор, криљце — криљца Др Љу Рад,

рифџе — рифца, грфие — грфуа, крифџе — крифџа Гл Ре Кру, сефце — сефца

Гл Ор Ба Ди Др Рад Љу Мл,

детенце — детенца, житенце — житенца, личенце — личенца Гора,

цвећенце — цвећинца, детенце — детинца Крс.

У цвећинца, детинца -и- у мн. аналошко је према продуктивном наставку

за мн. c. p. -ића.

1102. БНАП, 159.
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б) Именице изведене суфиксом -иште/-ишће мн. граде наставком -а.

Топоними:

Во Враништа Ор, Нуро ће биде најубаф во Враништа Вр, w Ђурђеви

шта, во Прапоришћа, во петок во Равнишћа Ре, се родиф wЉубошта Љу, жи

вела во Љубојшта Ба, Мемет от? Љубошта Др, ода Љубошта му била мати

Рад, дошоф от? Љубошта во Враништа Др, Кракошта Др Љу Мл Ре Бр, Рав

њишта Ку Рап, Вир на Равњишта Ку, Гумништа ЗлПо, Грббишта на Бреза,

Грббишта на Локуф, Грббишта преко поток, Зад грббишта Ле, Горње гроби

шта, Довње грббишта, Путишта, Сбљишта Љу, Коњишта, Љекишта, Про

сишта, Сољишта Крс, Газиљишта, Грббишта, Лазишта Мл, Песбкишта Ор,

Путишта, Грббишта Рад, Иброве грббишта, Какљишта, Пладноришта, Рав

ништа, Урвишта Рап, Јуручке грббишћа Ре.

Облици јд. углавном су потиснути, а зачиње се померање ових именица —

због финалног -а — према ж. p.:

Кéде је довња Враништа Вр, Кракошта не-била големо-село Др, убава је

Љубошта Ку.

Знатно је више потврда са конгруентним речима у мн.:

Горне Враништа гбриле Вр, старе Љубошта кé-биље, во напрешње Љу

бошта Љу, старе Кракошта ке-биле Др, мљичке Лазишта Мл, на љубошке

Cбљишта Ку, наше Сољишта Љу, Горње Грашишта, Довње Грашишта Љу.

У Д су ове именице у мн., што говори да су топоними типа Враништа

мн. им. с. p.:

Враништам, Љубоштам, Кракоштам, Ђурђевиштам Вр Ор Др Мл Ку

Ле Љу Рад Крс Рап.

Именице са значењем места на коме је оно што значи именица у основи,

имају однос -ишт-е у јд., -ишт-а у мн.:

Угнишће — угнишћа („огњиште“) Ре Кру, ђубриште — ђубришта Др, Цр

квиште се вика тија-место Гл, го метни на буњиште Рап, ђубришта гбљеме

Рад, Њивиште Рад, трнаиште — трнаишта Крс, на пладниште Ба, турајте по

путишта Крс, грббишта1103 Гора.

Аугментативи — пејоративи:

Коликаве кучишта, дофчиште Бр, кожувиште — кожувишта, ножи

ште — нбосишта, нбгиште — нбгишта, књижиште — књижишта Рап Крс

Мл Рад Ку Ле Др, шамииште, волиште — волишта Др Бр Ди Ба Рад, шо ка

тилишта се бни Гл, старчиште зела ЗлПо.

в) Овом деклинационом типу припадају глаголске именице:

Сијење — сијења, умирање — умирања, викање — викања Крс Рап Рад Ле

Ку, косене, пијене, бегане, кријене, гребене трава Гл Вр Ор, а не сом за му

жене Вр, вл'изане Гл, вољко желање Рап, неје за зазиране Кру.

1103 Им. je pluralia tantum.
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г) Им, весеље Рап Крс Др Љу Рад има мн. весеља. Истом типу припада и

им, весељење1104 (в. т. 327) — весељења Рап.

д) Им. јагње има суплетивну мн. —јаганца, као траг некадашњег демину

тива јагањац, који није потврђен. У употреби је, без семантичких ограничења,

и мн. јагњића.

Им. пролећ има и суплетивну мн. пролећа (поред пролећи) (в. т. 470).

Им, дете („мушко дете, син“) има суплетивну мн. деца, која се понаша

као множински облик 193. децам градади да јадет Вр, и ја децам исто Љу (в. т.

5646, 1027).

Им, браћа пришла је мн. c. p. 1196. све браћа зуала Бр, мује браћа Др Крс

Ре, постаре браћа Љу Ку Рад (в. т. 546б, 1027).

ђ) Им. дружина пришла је именицама с. p. pluralia tantum 1107 (в. т. 571,

1027): не-знајем твује дружина Бр, гољеме дружина Ре.

На овакво померање утицало је збирно значење именице, али и суфикс

-ина, који се поклапа с множинским -ина (в. т. 549).

547. У Дмн. све ове именице имају наставак -м, који се додаје на ОПмн.,

или -ам, које се додаје граматичкој основи:

Селам да дајет струја Др, бачилам, вретенам, селам Љу, детенцам, pиф

цам (< рилцам) Гл, јајцам, детенцам, житенцам Ор Ди Мл, Црквиштам, грб

биштам Бр, кућиштам, вољиштам, дофчиштам не-требе жена Рап.

ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГА РОДА СА ПРОШИРЕЊЕМ ОСНОВЕ

548. У ГГ тип основе — без проширења или са проширењем — условљен

је наставком у Н=ОП=Вјд. Већина именица на -о је без проширене основе (в. т.

545), највећи део именица на -е има проширену основу са -ен-, -ет

549. Именица рамо у Н=ОП=Вјд. припада им. на -о (в. т. 543a), остали об

лици оба броја имају проширење основе -ен- рамену Гл Ди Ба Бр Др Рап, на

рамена Гл, дете му је на рамена Бр, на рамена метни Крс, ме носила мати на

рамена Ле.

У Дјд им. с проширењем основе -ен- имају наставак -у:

Имену, времену, бремену, рамену Гора, бремену на рамена не се збори Др.

најстарому имену Ле.

Аналогијом према овим именицама им гумно у Дјд има облик гумену Вр

Ди Гл ЗлПо Ба Бр Др Ку.

1104. Уп. са веселење у лужничком говору (ЋЉГЛ, 88)

1105 БАДИЈС, 311, ИПГС, 190, ЈДТГ, 86, сретечки, сиринићки, јужнометохијски говори

(према мом материјалу).

1106 БАДИЈС, 311.

1107 Исто, 311.
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У Н=ОП=Bмн. им. с проширењем основе -ен- потврђени су различити на

СТаBЦИ.

a) -а: имена, времена, бремена, рамена Др Бр Ре Кру ГлЗлПо Ба Вр Крс

Рап Рад Љу,

б) -ења: рамења, имења Рад, по гумења Ди, кеде се Гумења (топ., сеоско

гувно) Љу, зад Гумена (топ., некадашње сеоско гувно) ЗлПо, во Гумењца (топ.,

некадашње гувно) Рап.

Наставак -ења није чест у ГГ, а могао је стићи из ЗПМ говора у којима је

настао контаминацијом збирног наставка је и проширења -н-. Овакви облици

су прелазни ступањ између новог суфикса -иња, насталог укрштањем -ена (вре

мена) и збирног наставка је. 1108

в) -ина/-иња: бремина, имина, времина, гумнина Вр Ба Ре Кру Гл Ди Рап

Крс Др.

Док је у вишим селима редовно -ина, у нижим напоредо долазе оба, мада

је -иња обичније: имиња, бремиња, времиња, гумиња Љу Крс Рап Рад Др Ку,

рамиња Др Љу Рад, наше се имиња турске Рад, ме болет рамина Др, сме се

збрале на гумиња Љу.

А. М. Селишчев1109 мн. на -иња/-ина објашњава контаминацијом суфик

са -ин и наставка за множину -је. Продор овог наставка могао је бити остварен

преко именичког суфикса -ина, чије је једно од значења колективно 119 (дру

жина).

Дмн. по моделу ОПмн. Н-м потврђен је од свих типова множине:

Именам, бременам, временам, раменам Др Бр Ре КруЗлПо Ба Вр Ор Крс

Рап Рад Љу,

гумењам, рамењам, имењам Рад Ди;

бреминам, иминам, времинам Вр Ба Ре Кру Гл Бр Рап Крс Др.

имињам, времињам, бремињам Љу Крс Рап Рад Др Ку.

550. Осим побројаних именица с. р. без проширења основе и с прошире

њем основе са -ен-, све остале именице с. р. на -е у Дјд имају проширење осно

Ве —eiЛ-. |-

a) Именице са значењем младунчета или нечег малог:

Јарету дала млеко, петлету се ишло на пазар Вр, зајчету, петлету, ја

рету, котлету, брлету, јагнету, пилету, детету, телету, магарету Гора,

брлету се л'éтило Гл, бурету Др Мл Рап Крс, шиљeжету Др Љу Мл Ле Ку,

шиљеђету Ре Кру, шо да му кажем детету Љу.

Затим: лицету,јужету, цвећету Ку Ле Др Ор Вр Мл Крс. Поред обични

јег селу, и селету Вр.

1108 КБИст, 119.

1109 САМОчерк, 176—177.

1110 СПЕРеч 1, 722 „-ina“.
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б) Им, цвеће пришла је им. с. р. и у множини гласи цвећића/цвећиња (в. т.

543e).

в) Именице деминутивног значења на -че и -иче:

Петличету, орличету ГлЗлПо Бр Мл Ди Ба Рад Љу, браничету, пиличе

ту, кучету, дејчету, кори“чету, снбичету, вратичету, зајчету, мланестиче

шу, жетварчету, јеленчету Гора, дејчету јетимчету Вр.

Нема последица на морфолошком плану изазваних различитим пореклом

суфикса -иче: контаминација деминутивних суфикса -ић и -че од мотивних

именица м. р. (брличе) и од -ица и -че од мотивних именица ж. р. (травиче).

г) Позајмљенице на -е.

Највећи део позајмљеница на -е су турцизми. По правилу у Дјд имају

-ет-у:

Ћушету, гајлету, кавету Гора.

551. Именице с. р. c проширењем -ет- у јд., у множини имају два настав

ка: -ића/-ика и -ина/-иња. Употреба је најчешће условљена семантичким типом

или пореклом именице. Потврђени су и дублетни облици.

a) Наставак -ића/-ика у непосредној је вези са овим наставком у обли

жњим српским говорима, али и шире.1111. На македонској територији јавља се у

пограничном појасу северномакедонских говора. 1112. У поречком говору напо

редо се срећу -ики и -иња. 1113 У полошким се говорима не јавља 114, осим у до

њополошком вратничком.1115 Нема га у тетовском говору. 1116

Пошто је облик бурићиња мн. од деминутива буриче, а бурића мн. од бу

ре, -а у -ића је уопштавање неутрумског -а за множину, које је истисло маску

линско -и у овој множини им, с. р. Није, отуд, убедљиво објашњење горанског

облика бурићиња контаминацијом бурића и буриња. 1117 Контаминацијом се мо

гу објаснити сретечки облици тевчињчики (тевчињ(a)-ч-ики). 1118

Док у говору старијих у Брдоминира наставак -ића, у говору млађих уоп

штава се -ика (в. к. 27). Оваква генерацијска репартиција говори о томе да је

-ика новија особина настала или продором готове иновације из вратничког го

вора“ 11°, што је вероватније, или аналогијом према алтернацији типа рука —ру

ће. У -ика не може -к- бити фонетско, настало дисимилацијом палаталне ком

1111 ПМГСК, 37 (кучики), МлРСГ, 51 (кучићи), РСПГ, 467, јужнометохијски говори (пре

ма мом материјалу), СМЂГ, 109, БДГСр, 183, БАДИЈС, 366, БНАП, 150; ЋЉГЛ, 61, БДНСгов, 88,

JДТГ, 85, ПА-МБРес, 320; ИПГС, 190, ИПДиј, 103, 114; БДДИ, 191–104.

1112 КБИст, 119, ВБСМГ 2, 166; ВБКГ, 142-143.

1113 ВБКГ, 142-143; в. и: ВБТГ, 30.

1114 САМОчерк, 176-178.

1115 ВБПГ, 349.

1116 СТТГ 2, 195.

1117 ВВУЈ, 28; ВБГГ, 60; ВБМКонт, 14.

1118 ВБПМКонт, 14.

1119 ВБПГ, 349.
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Карта 27

Нмн. именица с.р. типа куче, петле

Q -ића (кучића, пилића)

Ф -ика/ића (кучика/кучића)

Др

93 ОРа.о Оле д

поненте из -ћ, како се објашњава наставак -ика у уpвичко-јеловјанском гово

pу“ 129, пошто ГГ познаје африкату ћ, па није јасно свођење ћ на к.

Деминутиви на -е.

Петлића (; петле), пилића, јарића, брлића, бурића (: буре), котлића

Рап Крс Ре Кру Др Ба Бр Рад Љу Ку, пилича, јарича, бpлича, петлича Гл Вр

Ор, јагнића (; јагне) Бр.

Деминутиви на -чеЉиче:

Риићића, кућића, петљићића, котљићића,јагнићића Ре, котличича, деј

чича, кућића Ба, дејчића јетимчића, клопћића, парчића w река Вр, мосчича,

вучича, Хасталчича, котличича, дејчича, ри“ћића, кучича Гл, опенћића (:

бпенче), парћића, зајћића, лoкумћића Кру, бра“ћића, петљићића, кори“ћића

наше-мужи прајље, дејђића, цвећића Рап, зајћића, кућића, а мије дејђића тр

чиме, зељанићића, сомунћића, прстенћића Др, ношћића, ведрићића Ле,

метличича, ведричича, светнарчича (; светнарче), џупчича, мећића Мл, ску

таћића, игљићића, запћића, крпћића Ку, јене орљичића Рап, дејчића, кучића,

1120 ВБУЈ, 28.
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купћића, сими“ћића, јелечића Бр црне кучича Гл, убаве скутаћића Ре, до

шље дејђића Рап.

О понашању ч у -чића в. т. 267.

б) Три пенџерчика, вратичика, коучика, прстејнчика, кончика, жетвар

чика, кревечика, за кучика, мушичика, пет) дејчика Бр.

552. Уочава се стварање система у коме именице имају три ступња по ве

личини.

Јед н и на:

а) Неутрално, б) Умањено, мало в) Најмање,

одрасло, нор- у односу на а), деминутивно

МаЛНе ВCJIИЧИНČ: веће од в): ЗНАЧCЊе:

петеф петле1121 петличе

бреф брле брличе

|- пиле пиличе

-- јаре јариче

јагње јагњиче

кoтеф котле котличе

Мн о ж и на:

петл и/петели петлића/ петличића

/петлои петлиња

брли брели, брлића/ opличића

брлои брлиња

пилића/ пиличића

пилиња

јарића/ јаричића

јариња

јагњића/ јагњичића

јаганца

котлиЉкотел и котлића/ котличића

/котлои котлиња

Именице под б) граде множину двојаким наставцима -ића, -иња. Овакви

морфемски алтернанти условљени су колебањем у значењу именица — демину

тивног су значења, али према њима су именице које су још „деминутивније“.

Именице на -е, које су без деминутивног значења, множину никада не граде на

ставком -ића, пошто се овај наставак везује само за именице с. р. са значењем

умањеног.

1121 А. Белић (БАДИЈС, 393) бележи за П-T говоре котле, орле (-e s A). Уп. и са трагом

оваквих именица у говору Галипољских Срба (ИППС, 342).
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Именице типа б) у мн. имају -ића и -иња (-ина) без ограничења у дистри

буцији. Уочено је да је -ића чешће од -иња (-ина). У долојштанским селима је

број примера са -иња (-ина) већи него у вишим селима.

Продор суфикса -иња из полошких говора 122 омогућен је семантичком

диференцијацијом: мање деминутивно (б) — више деминутивно (в):

Буриња (: буре), кошљиња, петљиња Рап Др Крс, две телина, бурина

Ор, цвећиња, јужиња, котљиња Ку Ле, јужиња, котљиња, буриња, цвећиња

Мл, петлина, цвећина, буpина, јужина Ба Гл, петљина, тељина, две јарина Ре,

јариња, буриња Рад Љу Ку, буpина, петлина, телина Бp.

553. Према лице у јд. у мн. је лица. Ретко и лицина Ор Вр Ба.

Одвећ је необичан облик снопчиња (; снопче), потврђен у Ба.

Поред мн. тељића, тељиња, ретко је и тефчиња Рап Крс. Облик је при

сутан и у сретечком говору (према мом материјалу).

Им. шиљeже има само мн. шиљејна Гора.

Им, стврдле пришла је им. с. р. на -е. Множина је двојака стврдлина и

стврдлића Бр Ре Кру Гл.

554. Именице на -е, ушле у ГГ посредством турског језика, имају у мн.

-ина/-иња. Наставак -ића у словенској лексици од именица на -е, одсуство -ића

у новијим позајмљеницама, говори о новијем настанку множинског -ина/-иња у

ГГ. Овакав тип мн. турцизама сведочи и о томе да су они преузети из градских

западномакедонских центара у којима они, иначе, имају овакав облик:

Ћушина (, ћуше, - тур. kösk), ћуфтина (< тур. köfte), гајлина, пердина, ће

бина Ба Бр Гл Ре Кру, даириња, ћушиња, ћебиња, шкембиња, тенећиња Др Рап

Крс Рад Ку Ле Мл, тенечина Ре, текариња1123 (: текаре, „авион“) Рап.

Именица каве („кафа“) има множину кавиња: пијеме кавиња Рап, ни доне

си кавиња Крс, испи“ме кавина Ди, во кавиња Рад. Ретки су примери кавића:

млого кавића Бр, горке кавића Ба, шес кавића Ди.

555. Дмн. свих именица на -ића, -ина (-иња) гради се по моделу

ОПМН.+-м:

Кучичам се дава месо Гл, јарићам, петлићам Вр, пиљићам, јагњићам Рап

Крс Рад Ку, петљићам, брљићам, јарићам, јагњићам Др, вук бнеф вућићам Крс,

јарићам и јагњићам Рад, зајћићам, кучичам, дејђићам Ре Кру, кучикам да јадет,

петлићам, брлићам Бр, јеленћићам, пилићам Ди;

петљињам, тељињам, јарињам, шиљејнам Рап Др Крс Ку Ле Љу Мл,

телинам Ор Ди, јужињам Ку, буpинам, петлинам, јаринам, шиљејнам Ре,

рамињам требе работа Рап, иминам се посмејнује Бр, ћушин ам Ди.

1122. У тетовском говору уопштено је множинско-иња од свих именица на -е (СТТГ 2,94).

Рекански говор зна за изразиту распрострањеност наставка -ина/-ијна (ПалРГ, 122).

1123 У призренском турском говору — tejare, tajare (према мом материјалу).
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ДЕКЛИНАЦИОНИ ОБРАЗАЦ 5

556. Именица кћи пришла је им. ж. р. аналошким номинативом ћерка.

Именица мати сачувала се у овом облику. У зависним падежима додат је

суфикс -тер“ 12“, па се у овој именици види траг ранијег деклинационог обрасца.

Присутна је тежња да се овај деклинациони образац уклони, па настају

облици под утицајем деклинационог обрасца 2, што је наслањање на природни

род именице мати:

Нé се од јена матера Ба, бни не-биле од јена матера Ле.

557. У Нjд.: мати Рап Крс Ба Др Љу Ку Мл Ди Бр Ре КруЗлПо Гл, мати

ни дошла Ба, рече мати Ку, муа мати Рап, ми умре мати Гл.

Знатно су ређи облици матер и матере: матер ће ни даде Ди, матер би

ла млого пристала Др, матер не ми-збори Ба, матере желала брата Бр, матере

ми је постара Др. Матере у Нјд. наслања се на једначење ОП и Нjд. им. ж. p., a

могућ је и аналошки продор -е из им, истог појмовног садржаја — даде, нане,

маје (в. т. 531в).

558. У јд. им. има три облика: мати, матере, матере матери. Образац је

у превирању па су бележени и матер, матера, па се, тако, у говору појединих

информатора уочава деклинациони образац од четири облика.

a) У Гjд, уз предлоге от и во/w/y, бес, у казивању одређених односа, об

лик је матере: сом останаф без матере Др, па во матере спала Ба, сме биле и

матере Вр, се скрила ота матере Рад, побегни ота матере Ку, во матере по

љај Гл, сом јала у матере Бр.

Обичан је и облик матере у генитиву заклетве (в. т. 526); жими матере

Крс Рап Мл Ле Ку Бр, не сом го видела, жими матере Др, не-знајем, жими ма

тере Гл. -

б) У Дjд. потврђени су матере, матери, што одговара односу -и, -е у Дјд.

им. ж. р. на -а (в. т. 530):

Матере кажуј Ор, ће те бнесе со тупани матере Крс, матере да речем

Рад, не-даде матере Ле;

матери да речеш Гл, матери ги вели Ба, немој да досађаш матери Бр,

онесите матери ЗлПо, мојојзи матери Др, матери ги рекоа Ди, твојзи матери

Др, мојојзи матери мати Рад, мојојзи матери шо ги беше брат Ле.

Знатно је више потврда Дјд. на -и.

в) У ОПјд у функцији правог објекта потврђени су матере и матер. Дру

ги облик је знатно чешћи:

Виђим матере Гл, матере да му га гоњим Ре Кру Ди Ба Бр Крс Мл Рад

Ку, ка се-тепа матере Љу, матере а немаш, ништо немаш Ор,

1124 СПЕРеч 2, 388 „mati“.
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матер пратила Бр, удрила матер Вр, повикај матер Др, ни туриф матер

Pe,

Интересантан је пример: Матер да му го гоњим Ор Ди Др, пошто је удво

јени објекат у Ајд. м. р. Пример је устаљена форма — псовка, факултативан је у

оваквом облику, па се може претпоставити механизовање рода према финал

ном гласу основе.

г) Вјд.: Немој, мати, да ни умреш Др, мати мори, Рап, ка-умре, мати

Крс, бстани со здравjе, мати Рад,

никако, матер, ама немој да кажујеш Рап.

У последњем примеру се матер у Вјд. наслања на исти облик у Нјд.

Са дијалекатског аспекта интересантан је Вјд. маје, који се не бележи у

оближњим српским и македонским говорима: мори маје, сплети ми, маје, не

ми си рекла, маје Бр, а му си рекла, маје, дај ми, маје Гл, а си запрела, маје Рап

(в. т. 531в).

559. У Н=ОП=Bмн. је матере. У Дмн., сагласно другим им. ж. р., напо

редни су матерем — чешће, и матерам — ређе:

Све матере повикаa Pe, никој ка матере Рад, матереће ни донесет Др,

матерем не кажујте шо-било Ор, нашем матерем Ле, па и матерем ако

péчеме Рап, матерем не сме носиле Гл, нашем матерам Др, матерам не им

рекле Бр.

БРОЈНЕ ИМЕНИЦЕ

560. Бројне именице за скупину о с оба му шког пола граде се су

фиксима -ица и -ина. Употреба суфикса одређена је бројем у основи.

Двајца, обадвајца, ббајца, трбица/тројца/трбiица, четворица.

Им. двајца, обадвајца, ббајца мотивисане су основним бројевима. Без по

тврда су у мом материјалу облици двоица, двоицам, обадвоица.“

Вројне именице од петина и даље граде се по моделу — основни

број+-ина1126.

- " -

Петина, шестина, седмина, бcмина, деветина, десетина, пеесет петина,

седбмдесет и бСмина Гора.

Значењем бројних именица на -ина — тачно онолико појмова колико зна

чи именица у основи — ГГ наслања се на П-Т и тетовски говор, пошто у маке

донским дијалектима ове бројне именице значе: приближно онолико колико

значи број у основи.1127 Суфикс-мина, којим се у македонским говорима граде

1125 ВБГГ, 72. -

1126 ПМГСж, 183; МлРСТ, 75; РСПГ, 498, БАДИЈС, 464, 467; БДДИ, 356; БНАП, 177,

TМГС, 90, КБИст, 126-127; СТТГ 2, 102. -

1127 КБИст, 126.
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бројне именице са значењем тачно онолико колико значи број у основи, у ГГ

није потврђен.

Бројне именице на -ина, када им је у основи десетица (десетина, двае

стина), поред значења — тачно онолико колико значи број у основи, могу зна

чити и — приближно броју у основи:

Десетина1128 ће дојет Ле, биле дваестина Ку, дваестина бфце Вр, јено

десетина Ре.

Када се бројна именица на -ина не односи на живо, онда је њено значење:

приближно онолико колико значи број у основи:

По десетина враћа Ди, по десетина туара носиле Др.
5

Није уочена разлика у акценту условљена значењем — тачно онолико,

приближно онолико,1129

У широј употреби су бројне именице прве и друге десетице, док се остале

бројне именице у партитивним синтагмама, скоро по правилу, замењују основ

ним бројевима.

561. Бројне именице за казивање скупине о с оба женско га пол а

показују веће богатство у моделима грађења (в. к. 28) од именица за скупину

мушког пола.

a) У вишим селима наставком -нице граде се им. ж. р. од свих бројева. Су

фикс -(и)нице контаминација је два суфикса: -ина (петина) и -ице, који је вари

јанта за ж. р. суфикса за извођење именица м. p. -ица (двајца, трбјца):

Двенице, обедвенице, тринице, четиринице, петинице, седминице, деве

тинице, петнаестинице Бр Ре Кру Гл Ба ЗлПо, двенице дојдоха Ба, тринице

предет, четиринице пл'éтет, двенице ткајет Кру, двенице, седминице сме прале

Бр, двенице не-может да израбóтаје ка деветинице ЗлПо.

б) У нижим селима је грађење ових именица корелативно грађењу број

них именица м. p.:

Двенице, обедвенице, тринице, четиринице, тринице пујет Др, двенице ће

жњеме Мл, обедвенице умрећа Ле.

За скупину већу од четири, именице се граде суфиксом -ине, који је вари

јанта суфикса за м. p. -ина:

Петине, шестине, седмине, бСмине, деветине Рап Крс Рад Љу Др Ку Ле,

све петине ће жњеме Рад, бСмине ни работале Љу, ни шестине не-могље Рап.

Нису потврђени примери са бројем већим од девет.

Именице на -ине у узмицању су, па је већ од броја пет знатно обичнија

конструкција: основни број + именица ж. р. мн.

О стотина, пестотина в. т. 718.

1128 СТТГ 2, 102; сретечки, сиринићки, јужнометохијски говори (према мом материјалу)

имају исто стање.

1129. Уп. дваестина — дваестина у БНАП, 177.



316 Радивоје Младеновић

Карта 28

Бројне именице ж.p. на -нице

О Дoброја четири: четиринице,

изнад четири: петине

Ф Од свих бројева суфиксом -нице:

Двенице, ДеветИНИЦе

в) У Бр је седмица („помен који се даје седам дана после смрти“); не

сóм-била на седмица, му даде седмица.

ОБЛИЦИ

562. Морфолошка обележја ових именица условљена су реалним бројем,

пошто су конгруентне речи уз ове именице у множини.

a) Именице за скупину појмова му шког пол а формално су сред

њега рода пошто се финално -а осећа обележјем мн. с. р. па је, отуд, у Дмн. до

следно -(a)-м.

Ове именице имају два облика — Н=ОП=B и Д.

Двајца, ббајца, трбјца, четворица Ле, двајца овде умреле Мл, тија двајца

другари Др, трбјца бшле, двајца останале Рад, трбјца тамо Љу, нас четвори

ца Др, обадвајца мужи Ре Вр Кру, браћа петина Ре, седмина дошле Мл,

шо ни је наша-њива свим тројцам Рап, двајцам мужим, петинам браћам

Кру, дади обадвајцам Ре, двајцам, тpбјцам, четворицам, петинам, седминам

Др Ку Ор Мл Ба Крс Љу Рад Гл ЗлПо (в. т. 1028).

б) Бројна именица стотина у Д се формално једначи са бројним им. м. p.:



Говор шарпланинске жупе Гора 317

Има стотина љуђи Др, стотина и јен Крс, стотина офце Рад, стотина

гуједа Ре;

стотинам љуђам, стотинам женем Љу, стотинам бфцам и гуједам Крс,

стотинам војницим Др, једном и — стотинем бфцем Гл.

О окамењеном облику старог Гмн. у сложеницама типа шестотин в. т.

534.

в) Бројне именице двесте, тристе у бројним конструкцијама чувају траг

дуала (в. т. 587).

г) Бројна именица иљадо припада јд. с. p., али и им. ж. р. — иљада, па се

према другом облику гради и множина — иљаде:

Иљаде офце, иљадам/иљадем бфцем Ку, иладе бфце сме имале Кру, иља

де љуђи изгинале Рап.

563. Бројне именице за скупину појмова женског пол а формал

но се једначе са другим им. ж. р. на -а.

Ове именице разликују два облика — Н=ОП=B и Д.

Двенице, тринице, четиринице, деветинице Бр Ре Кру Гл БаЗлПо, мије

тринице, обедвенице, петине, шестине, седмине Крс Рап, деветинице дохођаје,

умреле обедвенице Бр, седмине пуале Рад,

дајте двеницем двеницам женем, петинем/петинам дејкем Рад, четирини

цам ћеркам Ба, двеницем, триницем, четириницем дади Др, обедвéницем ћер

кем Ди.

Примере в. и у т. 561a-б.

ЗБИРНЕ ИМЕНИЦЕ

564. Збирне именице су морфолошки ликвидиране 139, пошто су облици у

дативу обележени множинским наставком -м, а конгруентне речи најчешће

конгруирају по реалном броју. Семантичка компонента утицала је на морфоло
1131

шку.

а) Осим именице чељећ, трагова других колектива на -ад нема:

Ка ми измреф чељеч Ор, челеч ми помреф Ор, и бна со челеђh Ба, па ја

сама со свој чељећ Љу, они ми са чељећ Бp.

У наведеним примерима чељећ има збирно значење — обликом м. p. jд.

казује множину. Именица се, међутим, колеба па продире и однос: чељећ (јд.,

једно дете) — чељеђи (мн.) Гора:

Работаје чељеђи зајено Ди (в. т. 334ж, 469, 1028).

б) Им. браћа везује се за системску множину: дава браћам Гора, све бра

ћа дошле Др (в. т. 546д, 1027).

1130 JДТГ, 158; ИПГС, 192—193.

113 ПА-МБРес, 329.
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О именици деца (две-деца има друге Ре) в. т. 546д, 1027.

565. Знатан је број именица изведених наставком -је. На новији поремећај

у значењу збирне и системске множине указују дублети типа — лисје — лис

тои. Значење је, међутим, највећим делом множинско, пошто је конгруенција

према реалном броју:

Приш — пришје (: пришои), грм — грмје (: грмои), камен — камене (: кам

нои), сноп — снопје (: снопои), грбс — грбзје (: гроздои/грóзои), прт — прће (:

пртои), зеље Гора, лис — лисје (; листои) Вр Ор, трн — трње (: трнои) Рап

Крс Рад Др Мл Ку Љу Ле, трне Вр Ор Ди Ба, трн — трнђе (в. т. 439) Бр, трнje

(в. т. 323) Ре, клас — класје (: класои) Ре Кру Бр Мл Др Ба Ди Рад, трупје (:

трупои) ће донесет Рап, стока сом имала триесет бравје, триесет бравјe 132 сто

ка ми изгорела Ор.

Последњи пример добро илуструје поремећај у употреби збирних имени

ца: облик на је употребљен је да означи бројив скуп.

У топ. се облички чувају збирне именице: Вирје (појило за стоку) Ди, Вр

бје (шумица, врбак) Ди, Дабје (шума) Ле Крс 133, Рупје 134 (увале, рупе) Рап,

подаљеко от Стожје Ре.

И ове су именице морфолошки преобликоване: Рупје се даљеко Рап, го

реле Врбје Ди.

О именицама ливађе, бграђе в. т. 275, 322.

566. Им, лозје Гора нема значење збирности, већ значење места где се на

ЛáЗС ЧОКОТИ ЛОЗС.

Мујему лозју Др Љу Рап Рад, Лозје (топ., ливада и шума, некада су на

овом месту били виногради) Крс.

567. О примерима кољје, прћје в. т. 323.

568. Именице на -ње:

Големе камене1135 панале Вр, камење (: камнои) Крс Рап Мл Рад Др, ко

штањ — коштање 136 Др Мл Љу Рад Крс Рап.

О могућем утицају облика збирне множине на једнину именица типа: ка

мењ, прстењ, корењ, коштањ в. т. 275, 322.

569. Није потврђен тип грађења збирних именица суфиксом -иште. 1137

1132. Уп. са добрим чувањем збирних именица у оближњем ЗПМ жеровничком говору

(ВБИслM, 21).

1133 ЏАОГ, 116, 126.

1134. Исто, 152.

1135 Камење, грање са значењем обичне множине и у БНАП, 157.

1136. Без облика множине типа коштањи.

1137 Уп. са продуктивношћу оваквог грађења у неким оближњим мак, говорима: КБИст,

116; вбдг, 72, сттг 2,93.
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Нису уочени примери са збирним именицама на -ја, карактеристични за

оближње ЗПМ говоре — тетовски и дебарски. 1138 Лексичка позајмица из ових

говора може бити прилагођено мравја (јд.) — мравјe (мн.) Вр.

Облик цвеће пренет је у јд. с. р. па се множина гради наставцима -ића,

-иња (в. т. 543e).

570. Плурализација збирних именица на је скоро је довршена. Ретки су

примери са сачуваном формалном конгруенцијом:

Лисје панало од дрва Гл, грбзје расте во лозје Ор, со големо камене Вр,

камење било мокро Крс, врбово прће Рап, суко-трње горило Крс, тија је муо

трнђе Бр (в. т. 1027).

571. Збирним именицама по унутрашњем значењу осећају се омладина,

роднина, родбина, стока, нарот, аскер, војска:

На Влашка имаше аскер Мл, пује наша омладина, игра Вр, голем-нaрoт

биоу Бр, таја војска шо била Гл, во муа роднина седала Кру, и ваша и наша

стока во плајна Др.

Им, дружина пришла је именицама рluralia tantum. Слично се понаша и

именица родбина, мада су атрибути уз ову именицу некада у ж. p. jд.:

Ове детево родбина ми го зимале Бр (в. т. 546б, 1027).

ИМЕНИЦЕ РLURALIA TANTUM

572. Неке им. pluralia tantum уклоњене су развијањем облика једнине или

прилазом облика множине једнини и стварањем новог множинског облика:

Врата — врате, уста — усте, гребуља — гребуље, вила — виле, јасле —

јасла Гора, гусла — гусле Вр (в. т. 522в).

Уз именицу јасле, међутим, јављају се и конгруентне речи у мн. во

големе јасле, во малове јасле Вр, бнеси сено во ваше-jacле Др.

Им, већ — веђи Гора не припада овом типу 139 (в. т. 475).

Им. кл'éште колеба се у броју само у Бр, па се спорадично развија и об

лик једнине: јена голема клешта, голема клешта има Бр, дајте ми поголеме

кл'éште Ди, дај најгбљеме кљеште Рап, кéде се мује кл'éште Др.

Према леђа у јд. развијено је множинско леђе: све преко леђа муа Др,

преко твуа љеђа Ку, све шо било преко наше леђе прошло Ле, леђа ме боли,

леђе ме болит Рап.

Ретки су примери у којима је им, леђа у мн.: твује-леђа, леђа ме болет Гл.

Према мн. недра у — Бр и Гл— у употреби је и недро, без разлике у значе

њу. У осталим местима је недра: недро сом удриу, какве ми са недрава Бр,

твује недра Ба Ди Др Вр Ор Рап Крс Рад Ку Ле.

1138 ВБДГ, 72, СТТГ 2,93.

1139 Б. Видоески (ВБГГ, 59) наводи да веђи у ГГ припада именицама рluralia tantum.
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Према виђи („виђење, обилазак новорођенчета“), која у Бр и Гл припада

им. pluralia tantum, у осталим местима остварен је однос — вић (< виђ) — виђи.

Именица мустаће Рап Крс Ор Љу Ра Др у нижим селима има само мно

жину. У вишим селима однос је: мустак, мустаћи и мустаће: какофе-мустак

има бн Бр, пољај му мустак Ди, ббричиф мустак Гл, пристале мустаћи Ре.

Мустакнема множинско значење пошто се не схвата као скуп од две целине.

У Бр је однос шаувар — шаувари (< тур. Salvar, ШАТур, 580): дејкана

има пристау шаувар, дејђене са со пристале шаувари.

У другим местима шалвари су рluralia tantum.

Именица клашње („врста панталона од дебелог вуненог платна“) Љу Мл

Рад Др Крс Ку, клашне Гл Бр Ре Вр Ор има само множину.

У функцији партитивне допуне, међутим, именица има облик на -а, а кон

груентни атрибут је у множини, што значи да је у овој употреби клашна им. с.

p. pluralia tantum: зéх јене клашне Бр, дај ми погољеме клашње Рап, пет

големе клашна Бр, сошиф три клашна Др.

573. Само множину имају:

па ће сташ брдила (део разбоја“) Рад, а се убаве брдила Ре, старе брди

ла Ку, твује брдила Бр,

сабице Ку Ре Кру Бр Вр Ор Гл ЗлПо, длагачке слубице Рап Крс,

наше сањице Др Ди Ба Љу, санице Вр Ку Ор ГлЗлПо, сањке Мл Крс Рап

Рад, комшиине сајнице Гл,

братове бројанице Ле Љу Др Ку Рап.

големе ножице („маказе“) Ди Гл Ре Ку Др, со малове ножице исечи Рап,

бисаге на рамена Ба, њejsине бисаге Крс, големе бисађе има Бр,

пристале назоjће („везене, разнобојне чарапе, које вереној девојци одно

се вереникови рођаци“) Бр, шарене назојке Ре Кру Ба Гл Др Мл,

широће плећи1140 имаје Бр, на твује-плећи Др Љу Рад Рап Ку Ле Гл Мл,

у Бр и широће плећа;

нејзине-грђи 14 Гл, женине грђи Др Мл Рап, го погодиље во грђи Ре;

мује прси ме болет Др, на твује-прси Ре; |-

големете ноћви Бр, сестрине-ноћви Ба, најголеме ноћви Ку,

кедé-ти-се гаће Др, скупе гаће Ле, нове-гаће Љу,

öна има убаве алишта Бр, нове алишта Вр, пристале алишта Гл,

не сом-имаф нијене пантул и Вр, шија пантули се големе Др.

Градивне именице трице и сирке пришле су множини (в. т. 545г).

1140 РСПГ, 474, ПМГСж, 28, МлРСГ, 54, ПДМО, 205.

1141. Уп. са груђи у мрковићком говору (ВЛМД, 218).
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Именица грббишта („гробље“) има само множину 142: брбцке грббишта

Бр, каурске грббишта Вр, наше грббишћа Ре.

О именици дружина и родбина в. т. 546ђ, 571, 1027.

У множини је увек сољишта („место где се овцама даје со“) Бр Ре Кру Др

Мл Крс. О топ. на -иште, -ишта в. т. 546б,

574. Судећи по облику у Н=ОП=B и Дим. pluralia tantum припадају де

клинационом типу према финалном вокалу:

Деклинациони образац 1: виђи, шалвари, плећи, грђи, прси, ноћви, пан

тули.

Деклинациони образац 2: клеште, мустаће, клашње, сабице/слубице,

сањке/сањице/сајнице, бројанице, ножице, бисаге/бисађе, назојке/назоjће, гаће,

трице, сирке.

Деклинациони образац 3: недра, брдила, аљишта, грббишта, сољишта,

Љубошта.

ОБЛИЦИ ИМЕНИЦА У ПАРТИТИВНИМ СИНТАГМАМА1143

575. Облици именица у служби партитивне допуне условљени су парти

тивном речју.

Када је партитивна реч и ме ни ца, именица у функцији допуне има об

лик ОПмн., осим ако је реч у служби допуне својим значењем градивна, када је

у Н=ОПјд.:

Најголемо крдо бфце Бр, прошло крдо бфце, Адемово крдо бфце Ди, крдо

краве Ре, па истера крдо краве Др, зајено крдо краве Ле, крдо краве Рад Кру Мл,

дај ми јена чаша вода Др, две-чаше вода Рап, чаша вода Ку, две карлице

oсито Рад Ди, сме имаље туар жито, десет кила жито Ре, пет кила гра Ле,

два камиона песок Др.

576. Када је партитивна реч прилог за количину, именица се пона

ша као у синтагми с партитивном именицом у функцији главне речи синтагме:

Млóго љуђи Бр Мл Крс Љу, некољко бфце, гуједа Крс Рап Мл Рад, мало

вода, мало млеко Гл, мало урдица/сиренце/љебецЛводица/сољец Рап. Примере в.

и у т. 971—993.

Уз прилог мало, чешће у нижим селима, обична је партитивна допуна с

деминутивним значењем.

577. У партитивним синтагмама с број н о м реч и у служби управ

ног појма уочава се условљеност типа бројне речи и облика именице у служби

допуне.

1142. Уп. са грббљишта, грббишта у сиринићком говору (МлРСГ, 54), грббишта у сре

течком (ПМГСж, 109, 168)

1143 Значење термина према СК-ЛБIIГр, 260–261.
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Посебан облик именице-партитивне допуне чува се када је главна реч

основни број, осим броја јен — два чујека, две села, седом брава Гора. Када је у

служби главне речи бројна именица, облик именице-партитивне допуне по пра

вилу је у ОПмн.

Највећа постојаност посебног облика допуне уз основни број у непосред

ној је вези са значењем управног појма — партитивне именице и бројне имени

це конкретног су значења, основни бројеви и количински прилози — апстракт

ног. Уз основне бројеве, дакле, посебан облик именице најотпорнији је пошто

је допуна носилац значења синтагме.

Продор ОП и у синтагме типа основни број + партитивна допуна утицај

је структуре партитивних синтагма партитивна реч + партитивна допуна.

Овакав продор олакшан је тиме што главна реч у синтагми — број — има значе

НоС МНОЖИНС.

ПАРТИТИВНЕ СИНТАГМЕ ТИПА ОСНОВНИ БРОЈ + ПАРТИТИВНА ДОПУНА

578. Именице деклинационог обрасца 1 уопштиле су форму -а уз све

основне бројеве:

Три саката, седом брата Ор, по два-дења, два сицима, четири сокака, два

лбша сона, со четири брата, седом камња Рад, петнаесет брава, два чујека, на

иљадо цедила, два сона видела Кру, сме сијале по триесет враћа, по триесет

враћа ће вршиме Ле, за три-дења, четири брата, сто коња, два крдара, три го

ста, во два-стрка, имам пет сина Ба, два бела голуба, двесто брава, шес пу

та“, десет пута, два корења, два корња Др, има два месеца, со два чифта

тупани, два студенца, два чујека, три госта, триесет милиона, петнаесет туа

ра Ре, три брата, два пута, три гостиља („гост“), девет тулума вода Рап, сто

снбиа, дванаесет снопа, со сто грбша Мл, бн је на два ума, куће на три ката,

два крдара Крс, два-три лафа, триста војника и триста официра Ку, три ноћа,

четири чујека, имала четири сина Бр, напрајле девет кошара Гл, ббадва сина Др

Љу Мл Ку Рад.

579. У Бр је забележена партитивна допуна у којој именица има -а додато на

множинско проширење -о(в)- два равна двороа, два постара синоа, два камноa.

Облици типа синоа, двороа, камноа настали су контаминацијом: пет рав

на двора — пет равне дворои. На ово указује и присуство овакве конструкције

само у Бр, а у овом селу је уочен продор ОПмн. у служби партитивне допуне

(в. т. 580).

580. У вишим селима, најближим ЗПМ залеђу, уочава се продор ОПмн. у

партитивне конструкције с основним бројем. Положај ових горанских насеља

упућује на утицај ЗПМ жеровничког говора, који не познаје избројану множи

ну као граматичку категорију 1145.

1144 Иако је пут/пута уз бројеве прилошка реч, на овом месту ће бити наведени и овакви

примери, пошто се допуне формално обележавају као и именице у истој служби.

1145 ВБИслM, 21. О овоме в. и: БАГД, 172. БАДИЈС, 328-331; ИПДиј, 155, МлРСГ, 73.
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Четири разреди, три млади гости, сонуала два лоши сонои, преко четири

ридои, седом динари, дваесе коњи самарне, обадва кључои Бр, сви шес синои, сом

имаф два синои, међу два ридоu Pe, измела два равни дворои, седом крдари Гл.

Карта 29

Облици им. м.p. на -о у партитивним

синтагмама с основним бројем

О Наставак -а (пет чујека); ретко и наставак

-и (пет вуц-и)

0 Равноправни облици на -а/-и (пет гост-а/гост-и)

& Доминира наставак -и, ређа -а форма

С)Päf

О ду

За Х О *9“
Ку e

&је “ Ома

581. Уз двесто, тристо, и у нижим селима, именица љуђи обично је у

овом облику у служби допуне: -

Двесто љуђи Рад Др Ку Мл Крс Рап, тристо љуђи Др Мл Рап Рад.

Пошто у нижим селима остале именице имају -а форму у служби допуне

(двесто брава, свата, аскера), продор ОПмн. именице љуђи условљен је супле

цијом именице чујек — љуђи.

Када се у нижим селима појави -и форма именице у служби партитивне

допуне, онда је уз именицу, најчешће, употребљен и атрибут. Када партитивну

допуну сачињава само именица, наставак је по правилу -а.

Када се казује скупина мушкараца, квантификатор може бити основни

број или бројна именица за мушки род. Уз именице којима се не казује скупина

мушкараца, квантификатор је основни број.

У Бр је дистрибуција љуђи — чујеци у служби партитивне допуне одређе

на врстом квантификатора: када је главна реч у синтагми основни број, допуна
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је чујеци, када је бројна именица — љуђи. Овакав однос може казивати да је

продор множине у служби партитивне допуне најпре уопштен уз бројне имени

це, а да је уз основне бројеве овакво уједначавање новије, и да је остварено по

моделу: четири чујеци & четири чујека & четворица љуђи.

582. У бројним конструкцијама с речју пут, у мултипликативним броје

вима, у вишим селима знатно су обичнији облици пути. Форма на -и могућ је

утицај ЗПМ говора, пре свега галичког1146.

Три пути, осом пути Гл, три пути ће му стаи Ре, сом идаф ја по два пути

на ден Кру, два пути, шес пути ни била Бр.

583. Као последица поремећаја у односу системске и збирне множине (в.

т. 565), у функцији партитивне допуне забележени су и примери, од истог ин

форматора, са допуном у облику збирне именице:

Стöка сом имала триесет бравје, триесет бравје стока ми изгорела Ор.

584. Именице деклинационог обрасца 2 у служби партитивне допуне има

ју облике с наставком -е.

По три године, по две године, видех три сестре, от сто године Бр, давав“

по пет иљаде кила жито Кру, петнаесе душе, петнаесе мрвице Гл, међу две куће

Мл, ево има две године, седом арамије Др, има јено две-три бољке Ле, за три

недеље Крс, преко три границе Рад, девет мрше месо, све три жене Рап, имаф“

пет газде Вр, шес старице, шес године Рад, две стотине бфце Мл.

585. О сложеницама типа двестотин1147 в. т. 718.

586. У партитивним конструкцијама са именицама ж. р. потврђен је број

двесте:

Двесте бфце Гора, двесте бфце ни продаде Бр, со двесте бфце Ре, ће му

даде двесте офце Гл, ни двесте бфце Рад.

587. У именицама с. р. деклинационог обрасца 3 уопштена је форма на -а:

Пет кила месо, на две платна Кру, на две-места Др, од) две села Рап,

осом села Љу, за две дрва Крс, на пет гумна Рад, четири села Ку, ббе видела,

öбедверила, три чуда Бр, на две вретена Ди, на дваесе трла Ба, двесте кила

Гора.

У облику двесте чува се стара двојина.“ У ГГ, међутим, нема примера

типа две месте, па се морфолошки архаизам чува само у облику броја. Пример

две рале бисаге Мл Кру Рап Љу не мора бити остатак двојине, већ је -е, веро

ватно, аналошко према наставку Нмн. им. на -а.

588. У Крс и Рап забележени су примери у којима је партитивна допуна

на -и, и то само од именице село. Сељи се јавља само уз бројеве две, ббедве:

Из две сељи, крујc“ две сељи Рап, прета ббедве сељи Крс.

1146 БАГД, 172; ВБМК, 45.

1147 РСПГ, 497, БАДИЈС, 327-328; БНАП, 156; ЋЉГЛ, 69; БДНСгов, 86, ПeMСкЉ, 147.

1148 БАИсд, 58.
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Сељи је према примерима типа седом мужи.“ Интересантно је да се у

овим селима не јављају примери типа два пуши, седом пути, који би били коре

лативни с примерима две сељи. На евентуални контакт са оближњим српским

говорима, у којима доминирају допуне на -(ет)-и од им. с. р. c проширењем

основе 150 указује географски положај ових насеља.

589. Именице с. р. које множину граде наставцима -ића/-ика, -ина/-иња, у

служби партитивне допуне имају облик Н=ОПмн.:

Остаите две вратичика, две котлића Бр, четири бећарчича Ба, дваесет

петљићића, две кућића Ре, обедве јарића, три телића Вр, шес ћебиња, две ка

виња Крс, седом техариња Гл, две бра“ћића друге Рап, три имена, две бремена

Гл, ббедве рамена Гл Крс Кру, донеси шес бремена Ку, две бремена Ре.

Уопштавање овакве допуне условљено је присутношћу -а у множинском

наставку, а -а је, како је већ наведено, обележје партитивне допуне и свих име

ница с. р. без проширења основе. Овакво уопштавање олакшано је множинским

значењем управне партитивне речи.

Уопштавање облика множине у овој функцији потпомогнуто је нестанком

посебне форме у функцији партитивне допуне у неким оближњим македонским

говорима.1151

590. Има мало потврда у којима се у служби партитивне допуне јављају

облици типа кучета. 1152. Ови примери могу бити траг ранијег дијалекатског

стања у нижим селима, пошто су само у њима и уочени. На различите дијале

катске системе указују и различити облици бројева два, бба, ббадва: две јарића

— два јарета:

Сéга рањим два телета, четири јарета Ле, два кучета Рад, три јарета

Љу, за зима два тељета Ку, четири тељета Рап.

591. Им. деца, када је у служби партитивне допуне, има облик Н=ОП:

Десет сом деца родила Вр, три деца Гора.

Им. браћа уз бројеве веће од четири обично има овај облик, али није нео

бично ни брата: мује пет браћа Мл, седом браћа Др, десет браћа Кру, во пет

браћа Ре; шес брата ми родила мати Др, пет брата Рад.

Уз бројеве два и три потврђено је само брата: два брата дошле Рап, три

брата не се ожениле Ре, повикале два брата Ди, три брата Кру.

Оваква употреба облика допуне брата — браћа може бити траг старије

дистинкције: дo четири — више од четири.

1149 БАДИЈС, 333, ИНДиј, 115.

1150 РСПГ, 469-470, МлРПадД, 152-153; МлРСГ, 74; јужнометохијски подгорски говор

(према мом материјалу).

1151 БАГД, 172; ВБИслM, 21.

1152 МлРПадД, 152; БНАП, 156.



326 Радивоје Младеновић

ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ

ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ 1, 2. И 3. ЛИЦА

592. Систем личних заменица:

Једнина Множина

1л. ja мије

2л. ти вије

3л. бн, бна, бно бни, (оне)

593. Није уочен продор показне заменице тоја, таја у 3л. јд, и мн.

ЛИЧНИХ заменица:

Он за-pука. Има тује би тетка Рап, а би па идаф“, би биф за пут и на-пут, и

бн ће тера Вр, чува он Др, бн гим побегнаф Крс, он ге зеф Мл, бн дошоф Рад, и

бн в бфце вл'изане Гл, бн ни вели нам Ди;

бна ми брала Кру, бна је чујена Бр, бна је јако пристала Ди, и бна фатена,

бна, мати, него бcтава Ре, и бна не-знаје себе, бна дојде, маћеša Bр, бна w грат

била Ку, бна јбпе га карај Љу, бна че страмује, и бна тоје че им даде Гл, бна го

динала Рап, оцу му рекла бна Крс,

бно бшло Рап, и бно зело да пасе, и бно се скрило Вр, бно га пратило мате

ре Мл, бно ће те поља Бр, и бно на сокак Ле, па бно, јаре, бшло Др.

Стабилност заменице бн, бна, бно, бни, (бне) у ГГ у непосредној је вези са

стањем у српским говорима 133, пошто се продор тоја, таја у 3л. бележи у

скоро свим македонским оближњим говорима. 11°“ Управо су Гора и Тетово

ивичне области у којима је стабилна употреба заменице он.

594. Процес уопштавања облика бни у множини за све родове 155 у току

је. Само су од старијих Горана бележени: бни (м. и с. p.), бне (ж. р.). Број забе

лежених примера без синкретизма није велики, али говори о томе да је упро

шћавање у множини личних заменица новија појава:

Они (скупина мушкараца) ка идаље навамо Рап, бни (скупина мушкараца!

се тројца Ба, бни (скупина мушкараца) се караје ЗлПо, бни (скупина мушких и

женских лица) жнеле во Раздоје, бни тамо се змешале, бни се скрија (скупина

мушкараца) Ре, и бни (скупина мушких и женских лица) нешто че бнесет Гл, бни

(деца) растурене со муке Љу, че се договорет бни (девојка и младић), млади, да

бни се сакаје Гл, бни (отац и маћехај гим дале, бни му рекле, и бни одозгора (де

ца), бни не му пуштиље јуже њему, бни (деца) рипнаље раде Крс, бни со слама

куће пошиваје, бни че га пујет сваки-ден, та бни (жене), младе, редет Вр.

1153 САМОчерк, 200.

1154 ВБПГ, 344, 353; ВБДГ, 73, ВБЗФ, 29-30; ВБДГр, 22, БАГД, 184—188; ПалРГ, 123. За

меница он од оближњих мак, говора јавља се у тетовском (СТТГ 2, 103), доњополошком врат

ничком (ВБПГ, 349), а само у делу дебарских говора— малореканском — напоредни су тој — он,

таа — она, тоа — оно (ВБЗФ, 29-30).

1155 СТТГ 2, 103; ВБПГ, 349 (вратнички говор).
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Када је бни употребљено за скупину појмова женског пола, често је уз за

меницу употребљена апозитивна одредба или какав други језички знак којим се

казује род заменице:

Они, млајнесте, ће пујет Ле, бни ка легнет, све сестре Ле, па бни, јетрве,

се караје Др.

Оне за скупину појмова женског пола:

Четири јетрве бне биле Вр, бне изоткале ћилмои Бр, та бне играле Др,

мбри, бне неса за младожења Крс, бне љи жњет Рап, бне ће ткајет Рад, бне ни

биле Ле, бне пуале Ди, па бне ће зборет Др, ни бне не-jaље Рад, ни бне неса за

јадење Мл.

595. Заменице ја присутна је и југозападније од ГГ, у северозападном де

лу Македоније“, пошто је данашња територија македонског језика имала у

прошлости, заправо, два дела — један са заменицом ја, уз српску језичку тери

торију, и — други — са заменицом јас. 1137

Овде ка дојдеја, ја маличкава Вр, ја рада Ор, ја никого не сом нејђела, ја

со тебе Др, а ја желам Рад, ја пиштим тамо Ку, ја сом држала бфце Ди, ја сом

ги утепаф Рап, ја ћ(е) идем Ба, ја ти сом свој Ре, не те-виђим ја Крс, ја ти сом

рекла Кру, ја сом работаф Др, ни ја немам Рад, ја со тебе Ку.

596. Корелативни однос личних заменица 1л. ja — ми(ј)е и јас — ни(ј)е и

територијални распоред у македонским дијалектима, говоре о вези крајњих се

верних“ и периферних ЗПМ1139 са српским говорима, када имају однос ја —

ми(ј)е.

У ГГ је у 1л. мн. мије, а ретко је потврђено и ми, које може бити секун

дарног порекла, мада присутност ми у нижим селима упућује на траг ранијег

дијалекатског стања. Посведочено је само вије:

Мије сме го карале, ће ће мије побејнеме Бр, мије во Абаза раметлија сме

млеле Вр, мије шес-седом-душе, мије сме бачилари Ре, мије земе да желаме

Кру, мије ће га игра изиграме Рад, мије на пут Рап, а шо мије да дојеме Др, мије

донесо“ме Ба, сме биле мије ке вас Ку,

а ми, вели, w мајчина, измећарћића сме биле ми Вр, а ми на пладно гује

да сме терале Рад, ми јемпут Рап,

вије младе сте Ре, вије сега не га знате Кру, вије асте биле Др, а вије Ле, и

вије и мије Рад, вије се смијете Крс, вије да искажете Бр, вије не сте уморене

Др, ће ни зборите вије Ку, зашто желате вије Ле, ни вије не ће имате Ди.

1156 САМОчерк, 191, ВБЗФ, 27; ВБДГ, 73, СТТГ 2, 103, BБСМГ 1, 22–24, ВБСМГ 2,

176-178, багд, 184—188.

1157 ВБЗФ, 36.

1158 ВБСМГ 1, 22–24, ВБСМГ 2, 176-178.

1159 Правац Струга-Дебар-Полог-Гора (САМОчерк, 191, ВБЗФ, 28, 37; ВБМК, 45; ВБДГ,

73, сттг 2, 103, багд, 53).
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О бл и ц и

597. Деклинациони тип личних заменица има систем од три облика у оба

броја, мада се спорадично јавља и четврти облик — Дјд 1. и 2л. теби, мени.

Овакав деклинациони тип имају П-ТП 160 и већи део северномакедонских и

ЗПМ говора 191, мада у граничним македонским говорима аналитизам у Дјд и

мн. потискује синтетичку форму. 1162

О рт о т о н и ч ни о бл и ц и Е Н КЛ И Т И К e

Н ОП=А Д ОП=А Д

ја мене мене/(мени) М62 ЛИ14

ти тебе тебе (теби) iиe или

бн његоМ њему г0 му

негоМ нему

него нему

бна њd/на/на њејзинејзи". га, ја, је и, гићи

нејзи, (њбјзи)

бно = м. p. = м. p. = м. p. = м. p.

мије нас нам Не Ни

вије вас вам 662 614

бни њих/ њим/ним ги/ђи, 2и, иМ.,

них/ни ге/ђе гим, мги

(бне) = бни = бни = бни = бни

У мом материјалу нису потврђени облици личних заменица који се наво

де за ГГ1163.

Нејзи гу, њима ги, ни гим, ђе (< ге) за Кру и Ре.

Место гу у употреби је ги, и, м, њима — њим, гим је енклитичка а не ортото

нична форма, па нема оваквог удвајања, у Ре и Крузаменица не гласи ђе већ ге.

598. Поред наведених ортотоничних и енклитичких облика заменица, ја

вљају се и удвојене форме:

Ортотонични облик личне заменице + енклитички облик личне заменице,

именица + енклитички облик личне заменице.

О положају заменичких енклитика и удвајању в. т. 1062–1069.

У предлошко-падежним конструкцијама јављају се само ортотоничне

форме.

1160 ПМГСК, 171—173; МлРСГ, 55-59, РСПГ, 482-486, јужнометохијски говори (према

мом материјалу), БНАП, 162-168.

1161 ВБЗФ, 25-26, 34; ВБДГ, 73, ВБДГр, 16, 22; ВБИслM, 7.

1162 ВБПГ, 344, 349, 353, СТТГ 2, 103.

1163 ВБГГ, 64.
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599. У облицима енклитика 1. и 2л. остварена је корелативност:

1л. 2л.

јд. мн. јд. МН.

А Лfe Не tПe 662

Д ЛИttf Нlf iЛи 6If

По тврде:

Он ка ме виде Вр, тује ме чекај Гл, ће ме грабује Бр, не ме удpиф Рап,

те донесохме Бр, мати те продала Крс, со камењ те удpи Ле;

ми вељи Ре, от оца само брат ми биф Вр, ми дава Кру, кбсмаве ми

обелеле Бр, никој не ми дошоф Крс, син а ми иде Ку,

ја ти кажа Вр, кé ти се бфце Ре, паре ће ти донесем Бр, ти го зеле Гл,

нам да ни пукне чешма Ле, ни умре прво брат Рап, тако ни кажујет нам

Ди, мазник ни го јадет, мати ни илезла, мужи ни са w Далмација Вр, собулица

(„кртица“) ни исáбила нива Ре, бна ни се огул и Гл, ни-јено дете живо не ни је

Рап, дајте ни вересије Др, све ни зéа Ку, шо ни-смрди Крс,

да ви искажем, дејка ви сме дале Гл, вам ви је лажа Ор, вам ви је мати Ба,

шо да ви кажујем Ре, фала ви Кру, чије ви је овја, шо ви-гори, шо ви-смрди Крс,

ви идеме Бр,

а тога зимаа Арнаути да не земет, да не украдет Ре, нас не испоља Гл, не

мав“ кој да не чува тујка, не остајила Вр, да не дарује Крс, ти не гинеш Крс,

бабо да ве виђи Ре, ка ће ве праша Бр, чума да ве удри Гл, бна ве вика Рап,

ће ве засака Крс, ноге да немам и бчи ако ве мамим Вр, ће ве дарује Рад.

Енклитике ни, ви, не, ве захватају велики ареал српског језика 16“ и све

македонске говоре. 1165

Широк ареал оваквих енклитика у српским говорима не потврђује ми

шљење неких аутора о њиховом македонском пореклу у српском језику.1186

600. Евентуални траг синкретизма дативско-акузативних облика заменица

1. и 2л. може бити употреба дативске енклитичке форме 1. и 2л. jд. (ми, ти) у

акузативном значењу. 1187 Овакав продор ми, ти у ме, те јавља се само у кон

струкцијама с перфектом и потенцијалом. Разлози продора могу бити морфоло

шки — синкретизам ортотоничних облика. Није без значаја ни корелација са ен

1164 РСПГ, 482-484; СМЂГ, 110, БАДИЈС, 402-404, 405; ИПГС, 201–202, JДТГ, 121;

ПА-МБРec, 333-334; СРЛГ, 346-348, БНББП, 66-67, БНАП, 162-163; СМаĆТ, 404-405;

РСГЦШ, 291; ПeMСкЉ, 152; ЋЉГЛ, 71; TМГР, 388, ТМТС, 75, БДНСгов, 88, СМИЦГ, 72, ВЛМД,

237; ћдгб, 81; ар-сваб, 306, смђг, 110.

1165 САМОчерк, 195, ВБДГ, 73, ВБЗФ, 34, 90, ВБКГ, 67, ПалРГ, 123.

1166 САМОчерк, 195.

1167 О пореклу и ареалу ми, ти, ни, ви в. ИПГС, 199-204; в. и: БАДИЈС, 402-405, СМЂГ,

112, РСПГ, 482, 486 (гу у Дјд. зам, она).
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клитикама 3л. мн. — ги (Д. ОП), ге (ОП), као ни механизовање према оваквим

конструкцијама с дaтивом (Не ми си донела Др).

На фонетско објашњење упућује употреба ми, ти — ме, те у зависности

од следећег гласа у сандхију:

Не ти сом видела — не те-виђим Вр,

вије ми сте оћоравиле Ор, ох, море чујеку, шо ми си уплашиф, ти ми си

умориф, ти ми си дала кесом нејчела, та кољко не ти сом видела, одамно ти

сом видеф Гл, ка би ми си срела, шо би ми си учинила Рад, не ми сте даље Рап,

ти ми си дала ел браћа ме продале Ле, ка би ми си срела, шо би ми си рекла Ди,

нé ти сом знала, не ти сом сакау, ја ти сом имала на место братуо Бр, ти сом

дáф Ку, чвéра ти сом рекоф Ре. Примере в. и у т. 838—840, 846—848.

У Ре је забележен усамљен пример у коме је употребљена форма мене ми

у функцији правог објекта: а мене ми љути зашћо збори против“ инсана.

Употреба Домогућена је присутношћу нијансе значења штете, а пошто је

акузативна форма и у оваквим примерима уобичајена, потврда се пре може

сматрати оказионализмом узрокованим нијансом значења штете, него утицајем

дебарског говора у коме је овакво мешање уобичајено.1168

У примерима типа: стра ми је от кућића Ре — ми је датив штете. Оваква

конструкција је, иначе, присутна у свим оближњим српским говорима (према

мом материјалу).

У примеру: гледај ме, нагледај-ми-се Рад — ми је дативска енклитика.

Употребу етичког датива омогућава већ употребљена акузативна енклитика у

функцији правог објекта.

601. У Д 3л. јд. енклитике су ги и и. Форма ги, настала аналогијом пре

ма дативским енклитикама ми, ти, ни, ви116°, својствена је граничним П-Т

говорима1179, као и тетовском1171. и кумановско-кратовском. 1172 Облик и мо

гао је настати испадањем г из ги у интервокалном положају у сандхију (в. т.

3726). Просторни распоред енклитика ги — и у ГГ (в. к. 30) указује и на евен

туалне утицаје — и је скоро доследно у вишим селима (Бр Ре Кру Гл), а у

њих је могло стићи из горњополошких говора 173; у нижим селима, осим

ретких примера са и, уопштено је ги, У Ба и Ди доминира ги, али ни и није

необично:

Блазе ги; и ги дала јена софра и ги преговорнала, њejsи ги сум дâф, муж ги

рекоф жене Рап, Рамадан ги рекова Рамаданици, немој да ги чиниш Рамаданици

1168 ВБДГ, 73.

1169 БАДИЈС, 415.

1170 ПМГСК, 172; МлРСГ, 57.

1171 СТТГ 2, 103.

1172 ВБЗФ, 35.

1173 Исто, 35.
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Карта 30

Лична заменица она — енклитике Дјд.

О ги

Ф и (ретко ги)

О Ги (ретко и,

*} и

резиљ Ле, муж ги је аскер, ке ги је, пенџери ги чинет Мл, ги панаф коњ, шоги си

ставала, ће ги стаи нешто Крс, та шоги најде, ги сом имаф мерак Ба, исто ги тра

жиф и нејšи, бн ги рекоф Ку, ка ги нашоф комшије, бабо ги порачаф, ги рекоф —

дете ги умрело во Раховица Ор, космет ги биф такоф ЗлПо, а он ги вели Ба, ги

скрши Др, муж“ ђи пристанау Бр, амиџа ги је Јакуп Вр, ће ги купим Ди;

ја и, шо ни је јетрва, Имерици, и велим, ћерката и умрела, бабајко и се

прежениу Бр, ка и си рекоф, шо и-било, ка ће и доје дедо шо и је Гл, ће и онесет

баш-мараме ЗлПо, вовне ће и онесет, брат шо и је Кру, мати и заидује, мати и

носи брис Ре, ће и пујет млајнести Љу, да и мериш Зекији Ба.

602. Акузативне енклитике за 3л. јд. ж. р. у вишим насељима гласе га1174,

ja117°, у нижим доминира га, нешто је ређе ја, је 176 је врло ретко (в. к. 31).

1174. Облик се констатује пре свега за доњополошке говоре, али и шири простор македон

ских говора (САМПол, 344; САМОчерк, 196; СТТГ 2, 103; ВБЗФ, 33, 39).

1175 Облик се јавља у горњополошким, дебарским, али и јужнијим македонским говорима

(САМПол, 344; ВБПГ, 344; ВБДГ, 73, БАГД, 57).

1176 Енклитика је бележи се на широком ареалу македонских говора, пре свега ЗПМ

(ВБЗФ, 32-33; ВБПГ, 344, 353). Уп. са је у многим српским говорима: ИПГС, 201; МлРСГ, 57;

СРЛГ, 348. Уп. са одсуством је у призренском (РСПГ, 485) и другим јужнометохијским говорима,

сретечком говору (ПМГСК, 172).
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Карта 31

Лична заменица она — енклитике ОПјд.

О Чешће га, ређе ја

Ф. Чешће ја, ређе га

Често га, ређе ја, ретко је

Q8 *Рад

Ку 69ле

ОБр

Фре

У ГГ није стигла полошка иновација њега/нега — га 177, већ је продор га

остварен само у енклитичкој форми, а ортотонични облик гласи ња. Овакав од

нос (ња га) паралелан је са П-Ј стањем њу гу. 178, са рефлексом а • ж:

Па ваке манеста ће ја нбсет да га не-виђет Ба, сме дошле бвде ке њá да га

прашаме Љу, и ево га дошла Ди, на га посинија Ор, ће га зимаје, куча ти га

знајем Ба, бабо га слиза Крс, покоси-га љивада Ре, и га извадиле, и ња га пра

шувале, ти ако га не-знаш кућа Вр, коa чега зимаје, да га снесет Гл, га даде

ЗлПо, погача га месила Рад, не га давам ћерка Рап, таја ће га утепаме Др, Јусуф

га тури женана Бр,

ће ти ја земет, ће мија не-даваш посље, ће ми ја бактисаш, ће мија дадеш

Рап, и сек Пепељушаја дале, и ће ја носиме на, скубаница ће ја скубеме Бр, и

ће ја побариме, нуса ће Ја гази, дома не-можда ја донесеш Крс, и рекла да га

крадеме, да ја грабиме 17°, а шоја прачаје, чfе) идет по на Гл, и ће ја рашетаје

1177 САМОчерк, 196; САМПол, 344, СТТГ 2, 103; ВБЗФ, 39; ВБПГ, 344, 345.

1178 РСПГ, 465-486, јужнометохијски говори (према мом материјалу), БАДИЈС, 412-413;

бнап, 162.

1179 Пример је илустративан пошто дистрибуција аломорфа није ограничена семантички

|ијии синтаксички.
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ЗлПо, ће Ја снесе Кру, ће ја дине Ре, не-можем да ти ја дадем Ку, ама како ја

желала Ба, ка ће ја виђим Ор,

бргу сме је прајле Ле, воденица бвдека је запустећа Вр, ка дошло време да

је затвораје, га затвориле Крс, не-могла да је донесе Рад.

У следећим примерима нема продора ОП=А у Д.

Бóвна је, а никој га (жена) не верује Вр, никој ми га сестра не верује Гл.

Рекција глагола верујем је ОП-А, како је, према мом материјалу, и у ју

жнометохијским говорима: Болна је, а никој гу не верује, у сретечком говору:

Бóвна је, а никој не гу верује.

603. Заменице 3л. јд. м. и с. р. у ОП=А имају енклитику го. У нижим сели

ма, међутим, потврђени су и ретки примери енклитике га:

Ја да га копем, ти би се чудила — коломбоћоф“ отке дошоф, јено от“ Ра

деша детенце шо га познаам Вр, да га сијем житце Рап, аскерлаксом га прете

раф Крс, коња га јахна Рад, брата Харамије беше га зеле Мл.

Ретки примери у којима је го продрло у ж. p. jд. могу бити траг из време

на мешања го и га и поремећаја у дистрибуцији генитивно-акузативног настав

ка јд. м. p.:

Они го виделе дејка Вр, бни го извадиле (дејка) Ор, матере да му го го

њим Ор Ди Др.

604. Дативне и акузативне енклитике 3л. јд, и мн. имају у првом делу г

ги, го, га, ги, гим, ге.1180

У енклитикама 3л. јд. и мн. личних заменица г-је аналошко, настало пре

ма го у ОП м. и с. p. jд. Тако је створен систем енклитика 3л. јд, и мн. у коме се

г- усталило у коренском делу, а граматичка морфема је додата на г

605. Чување облика го у ОП=Ајд. м. и с. р., и на тај начин ремећења ново

створеног система заменичких енклитика 3л. јд. и мн. личних заменица, узро

ковано је двама разлозима:-о, обележје м. и с. р., у опозицији је са обележјем

ж. p. (-а), обележје именица м. р. за бића у ОПјд. је -а, а -а је обележје и ОПјд.

ж. p., па би продором -а и за м. p. jд. дошло до хомонимије. Чувањем -го избе

ГаРа СС ХОМОНИМНОСТ.

Заменица Заменичка Именица ОбЛИК Друге заменичке

СНКЛИТИКА СНКЛИТИКС

бна га жена ОПјд. -

бна 2и жени Дјд. ми, ши

бни 214 мужи а/опмн.

бни (бне) 2e жене А/ОПмн. не, ве

бни 214м. мужим Дмн. -

1180 Порекло г- у овим заменицама објашњава се двојако. Б. Конески (КБИст, 79) и М. Па

вловић (ПМММ, 16-17, 20) облике ги, гим тумаче појавом неорганског х. Други аутори (БАДИЈС,

412, ИНДиј, 115, ВЛМД, 241) образац оваквих енклитика налазе у аналошком угледању на гени

тивно-акузативно га у м. p.
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606. Енклитике датива 3л. мн. Личних заменица деле ГГ у два, односно

три дела (в. к. 32). Највећи део Горе има енклитику гим, са којом алтернирају

ређа енклитика им и врло ретка ги. У ЗлПо присутан је систем енклитика им,

ги, мги. У највишим селима — Бр, Гл, Ре, Кру — гим је непознато, а основна је

енклитика им. У Бр и Гл није уочена енклитика ги, у Ре и Круги је ретко.

Карта 32

Лична заменица они — Дмн.

о им, гим, ретко ги

Ф им, ретко ги

ф им

О им, мги

Облик гим настао је контаминацијом двеју енклитика (ги — им) или пре

ма њим1181, али је гим могло настати и из Дјд ги, које се осетило основом на

коју се додаје наставак Дмн. -м. Територијални распоред и однос енклитика у

Дjд. 3л. ж. р. и Дмн. 3. л. упућује на контаминацију двеју енклитика. Наиме, на

сеља у којима у Дјд, нема ги, нема ни гим, пошто нема потребе за избегавањем

хомонимности. У насељима у којима је у јд ги, у мн. доминира гим.

Уопштавање енклитике им у вишим селима наслањање је на ЗПМ ста

ње1182, док су енклитике ги, гим у духу П-Ј иновације 183, али без непосредног

наслањања на ово стање иновацијом гим, пошто у оближњим српским говори

Ма СНКЛИТИКС 21/М НСМа.

1181 БАДИЈС, 415.

1182 ВБЗФ, 35.

1183 БНАП, 168.
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Злипоточка енклитика мги могла је НаСТаЛТИ ИЗ 214ЛИ МCTaTe30М.

По тврде:

Им сом рекоф, да им чини измет, им остава Кру, не-можем да им се изве

селим Ди, и им рекоф, бфце им ге зća, céно набери им, да им докаже Ре, дајте

им, а гроб" да им го гоњим Вр, им дале Др, мужили им ставаје, тоје че им даде

Гл, конике им вл'Изаје Ор, ће им пује, им стаила, да им носи Бр, им рекоф Крс,

ги стаиле око, ће ги крадет, од) дома ги уготви Ре, ће ги месиш нешто,

éли ће им вариш бакрдан Вр, бн ги се скриф Крс, гизборила Рад, дај ги децам

Ле, кравам ће ги дадет Др,

мужи гим идаље на гурбет, тија гим је, Алиница гим вели, гим умрела ма

ти децам Љу, и ја гим сом кажаф, гим сме дале, мије сме гим рекле, мужи гим

се на гурбет, брат гим вели, жене гим побегнале Др, ветер да гим дује ток, да

гим кажем, гим рекоф, не гим веруаф Ку, ти да гим разбудиш њим стока, ће гим

се испромењет Ле, не гим-даф, салата гим прајме, бни гим брале, гим рекла ба

бата стара, гим станале мало трбšе Крс, далеко гим се чује, компири гим да

вале, гим даље њим Рап, ним гим онесла, а гим дале Ба, а гим купила, жене

гим се промениле Ди, гим дадите, њим гим дава Мл, па ће ни дајет шо ће гим

бстане, ће гим идеме на вода, ће гим сипеме Вр, паре гим изгореле, нека гим

остане Рад,
|-

дајте мги, синој мги се на работа, жене мги се променете, ће мги фрљим

злпо.

607. Иако је заменица 3л. мн. синкретизована у Н, па је осим трагова за

менице бне уопштено бни за све родове, у служби правог објекта у енклитика

ма уочава се диференцијација наставака према роду, како је код именица у ОП:

-

ги: м. p., с. р. мн., ге!184. ж. р. мн.

Док је ова диференцијација знатне стабилности у Бр, у рестеличком и до

лоиштанском говорном типу однос је знатно поремећен (в. к. 33). Поремећај је

поспешен синкретизмом облика у Нмн.:

Ађи (љуђи) виђиш, а ђе (жене) виђиш, дућаните ги“ 183 затвореле, них ђи

(каплари) утепаa; па ја ка ће ђи (деца) грабнем, ће ђи утепам, ђи збореше, сом

ђе (прикажне) научила Бр.

И у Бр се зачиње уклањање дистрибуције ђи — ђе, пошто је потврђено.

жице ђи 186 везоу.

У селима у којима је дошло до поремећаја у употреби акузативних мно

жинских енклитика уочава се следећа законитост:

1184 Л. Вујовић (ВЛМД, 241; ВЛЕГ, 512) мрковићку дативно-акузативну енклитику мн.

зам, за 3л. ге (за све родове) објашњава угледањем на енклитике не, ве.

1185. Чување групе ги необично је за Бр.

1186 Мешање облика Д и А(ги/ги) у К-Р говорима Д. Јовић (ЈДТГ, 122) објашњава чињени

цом да оба падежа врше службу објекта, па отуд и морфолошка идентификација.
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Карта 33

Лична заменица они -- енклитика ОПмн.

О Енклитике ОПмн. ги - гене везују се за

граматички род

О Енклитикс ОПмн. у објекатској служби.

ги 7ђи везује се за м. р. мн., ге/ђе везује

се за ж.р. мн.

QPan

(") дуV_}Крс 8

ОРад
За Х Ко Х 2, О “ Оле

** * Ома

"…“. С)od f \o i Ова

су | 1

Na r \ x **Z. Х Озапо

ОРе

Када је акузативна енклитика део удвојеног објекта па је именица носи

лац значења рода и падежа, доминира енклитика ги. Када је у функцији правог

објекта само енклитика уз дворекцијске глаголе уз које иду Д и ОП, онда је

форма ге скоро доследна, пошто се њоме избегава хомонимност облика ги

(Дјд., Дмн., Амн.):

Тамо новожене ги утепаље, обадвајца. И ге донесоф Сељман-ЛБика во

кљéћ Ре.

Тује ги остаиле, тија гољемите камени, шоги истепаље осом душе, најако

ги (парићићата) жаљи Ре, ка видеље да ги трчи Ку, све ја сом ги издржуафтија

Др, по вечера ће ги перем Ле, све ги исклале да ги јадет Ор, ти си ги изела Ди,

да ги улавим, ги (буке) исекоа Рад, деца ги праћам, бвија речој ги кажујем, и

öна ги издворила, ће ги уплаши нешто ноћа, чеги изгрли свекор Гл, да не ги чу

јем тупани, да не ги виђим Ба, синоисом ге/ги ижениф Кру, ги соберује W кама

ра Рап,

потера не ге (мужиј фаћаје, и туј ге фатиље гуједа, од џамија ка идаље,

ге гљедале. Ги стаиље бко, ће ги крадет. Ге украље; тућефске-офце им ге зéa

Ре, бабо ге бнесоф четири козе сестри да му ге бчуWа, и ге пушти“ме, ја сом ге

градила Ор, богиње јасом ге фатила, ја сом ге пренесла и сом ги ишчукала по
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сље Ба, ка видеф шејтан, нема гетује, бн бдма, бpго, пратиф да ге фатет Ку,

ситне ге (парице) изарчиле, стотине офце сме имале. Деца ге пáсле Мл, пољај

ге сватои Ди, ја не ге знам, ге истераха од) дућан, не ти ге-враћа; он ге зеф Рап,

па сме ге (óфце) даваље на својштина Крс, компири ге вађаме, ге брафтујка фу

карé-љуђи Вр, ге чекала Гл, ја ће ге смирим Рад.

У Рап је, у служби правог објекта, забележена енклитика је, настала из ге

испадањем г у интервокалном положају у сандхију:

Казев“ мужот да је крши, сенаф при њи да је гледа, не-може да је смири

никој.

П у ни и у дв о је н и о бл и ц и л и ч н и х за ме ни ца

608. Ортотонични облици личних заменица употребљавају се када је за

меница наглашена, када заузима прво место у реченици. 1187 Предлози се упо

требљавају само уз пуне облике. Удвојене форме употребљавају се у оној слу

жби коју врше ортотоничне. Уз удвојене форме предлози се не употребљавају.

609. Ортотоничне форме заменица 1. и 2л. jд. имају, поред Н, и следеће

облике:

а) Г=A=ОП: мене, тебе:

Змија мене за нога Ор, та ка ти мене напуди Ба, а мене, нас не одредиле

Вр, мене видела Др, за мене бабо дâф четириесељире Мл, со пушке на-мене Ре,

Јусуф беше ке мене Рап, шо-сакаш све ота мене Рап,

ка тебе и ја сом Вр, сом зéф o“ тебе Ре, они се ке тебе Крс, во тебе спа

ла Др, се успала чекајећи тебе Гл, на тебе метнала Кру.

б) У Д доминирају мене, тебе1188.

Мене — рече — ни мати аџиница да ми била Ди, не само мене Ор, он вели

мене Ку, дај га мене Ре, сибстајла две —јена мене, јена тебе Ку, мене убаво ја

буко седи на воћка Крс,

öтец тебе кога-ошоф Крс, тебе пуала Др, па тебе не даваше Ле;

Знатно су ређи новији облици мени, теби, настали према дативским ен

клитикама истих заменица, а именичко дативско-и могло је да припомогне 189.

Мени донесла Ди, и денес мени вели аџо Бр, мени умреле три-деца Ба,

мени дава да јадем Др,

теби остаила Бр, мати вели — теби Рад.

О енклитикама ових заменица в. т. 599.

в) Удвојене форме ОП-А и Д знатно се чешће користе од ортотоничних:

Мене ме зујет Ор, Бејтула мене ме вика, мати ме не-дава мене, мене ме ка

раје Крс, мезе и мене, и ка ме пушти мене Вр, мене ме бендиса Др, ти да ме ме

1187 БАДИЈС, 399.

1188 ВБДГ, 73, РСПГ, 482-485; СМЂГ, 109, БАДИЈС, 403-405, СРЛГ, 345; ВЛМД.

234—236.

1189. ИПИО 3, 164.
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не испратиш Ба, не ме-мами мене Бр, мене да ме слушаш Рад, не ме продавај

мене Рап, ти мене ме остај Гл, пушћи ме мене Ре;

тебе те чекала Др, тебе те молим Рад, тебе те вика Крс, тебе те збо

риле Ле, те засака брат тебе Кру,

мене ми кажи, ти мене млого ми се свиђаш Гл, мати мене ми кажуала Ор,

мене ми кине душа Ба, мене ми је страх Бр, ка ме онесоф, ми рекоф мене Вр,

да не ти разбудет стока тебе Ле, тебе ти пуала Др, па ће ти носим и

тебе Крс, тебе ти дала да јадеш Ку, денеска тебе ти платиф Рап.

Мало је потврда са удвојеним облицима датива мени ми, теби ти: мени

ми збори Др, и сеа мени ми вељи Бр, па кућа теби ти запалиле Ба.

О редоследу у удвојеним формама в. т. 1066.

610. a) У 3л. јд. м. и с. р. разликују се ОП-Г=A (њего, го, његого) и Д (ње

му, му, њему му):

Ото њего ми је страм, го фатиље него Ре, Харамије ото њего зелетија Вр,

децата идале по-њего, Ашима гостаилe wanc, навалила на њего Рап, него са

кала него Кру, го фатиле њего Ле, и његого утепала Др, иди ке њего Рад, него

го викнала Бр,

њему му било криво Ку, шо му са пријатељи нему Бр, па му тражет њему

сто брава Рад, ће му удараје нибет Крс, нокћи све ота руке му панаа Вр, му пу

јет дететому Гл, мусом ткала пуас Др, не му веруј њему Ле.

б) У 3л. јд. ж. р. разликују се ОП-Г=A (ња, гаја/је, ња гајаје) и Д (њеј

su/њojsи, гиЉи, њејšи гиљи, њбјзи ги):

Ђе ја носиме на Скендерици Бр, на га посинија, на га прашувала Ор,

сме дошле бвде ке ња да га прашаме Љу, со њa се ожењило Ку, ја тујека при

ња Мл, сл'éни со ња, ња га заклаф Крс, ја за ња Вр.

Нba је у сретечком 1199, затим у неким македонским говорима са којима се

ГГ не граничи (охридски, струшки и југозападни део кичевског говора).“ У

ГГ је непознат горњополошки, гостиварски облик неa. 1192

У Д су доминантни облици њејзи (нејзи, нејзи), гиљи, њејзи (нејзи, нејзи)

ги/и, али се у нижим селима, користе и њojsи, њојзи ги.

Обликом њејзи1193 ГГ наслања се на оближње македонске говоре. 1194.

Сам облик може се извести аналошким уопштавањем према Дjд. м. и с. р. —

њему. Партикула -зи, својствена и оближњим српским говорима!“, са маке

донске стране ограничена је на полошко и кичевско подручје. 1198

1190 ПМГСж, 172.

1191 ВБЗФ, 32,

1192 ВБПГ, 344.

1193. Дативска речца -зи реализује се и као -sи (в. т. 269a).

1194 СТТГ 2, 103; ВБДГ, 73,90: ВБПГ, 344; ВБДГр, 22. Уп. и њезиИЊејзи у ТMГР, 387.

1195 рспг, 485.

1196 ВБЗФ, 34.



Говор шарпланинске жупе Гора 339

П-Ј форма њбјзи, бележена је спорадично у нижим селима. Овакав облик

долази у српским оближњим говорима, али и шире 197, па и у неким македон

ским" 198, који са П-Т дијалектолошки чине целину:

Нејзи после јопе иште-више Ба, нејзи ги рекла, њejsи ги сум даф Рап, нејзи

нé-даваф, нејзи и зборила Гл, нејзи носиле за паре Ле, њејзи да збориш Крс,

истоги тражиф и нејзи, и ги било криво њејзи Ку, њејзи ги носиље Рад, нејзи и

рука пресекоф Ре, њејзи ги мужа утепале Др, нејзи и Бр, нејзи ги остана кундра

Вр, њojsи деца измреле Крс, њojsи новожења Рап, њбјšи ги онеси локум Др,

њојзи ги збориље Ку.

611. Заменице 1. и 2л. мн., поред облика за Н, разликују и ОП=Г=А и Д.

Ортотоничне форме се удвајају са енклитичким у истим условима по којима се

удвајају и остале личне заменице.

а) ОП-Г=А (нас, не, нас не, вас, ве, вас ве):

Нас не испола Гл, ће преде оснуа во нас, нас не одредиле Вр, се страми

ото нас, нас не бнеле Ре, ке нас ваке се работа Ку, ваће се преде ће нас Бр, нас

не носиле на руке Др,

oто вас месо ће купујем Крс, ота вас бегаје Ле, а ве браље вас Љумани

Вр, вас не ве-ложет Рад, вас везуала Ди, а вас ве нејчем, вас да утепа вéџа Гл.

б) У ГГје сачувана стара дативска форма 199 нам, вам. 1200 Нема трагова за

падномакедонских 20), сиринићких 202, метохијских облика 293 — нами, вами.

Систем чине још и енклитике (ни, ви) и удвојене форме (нам ни, вам ви):

Тако ни кажујет нам Ди, кбљко нам, тбљко њим Мл, нам да ни пукне че

шма Ле, нам носиле леп, нам ни пáнује Вр, нам је убаво Др, он ни вели нам

Рад, а нам ни је па убаво ЗлПо, нам ни је страх Бр,

вам ви је лажа Ор, вам ви је мати Ба, вам не-давам Др, ни вам ни нам Ле,

вам ви дбођака играчка Ре, вам сом ви донесла Ор, вам ви се смијет мужи Крс.

612. У 3л. мн. разликују се ОП-А и Д.

а) ОП=А (њих, гиге — ђи/ђе, њих ги/еe — ђи/ђе):

Нbих ге зуала, љегнало при њи Рап, ни сом видеф, брис на ни Ре, сом ви

деф них Гл, идала лисица по ни, по њих фрљиф Крс, и сéа ће го носим ће них,

них ђи утепаa Бр, шо сом била ће њи Ле.

1197 РСПГ, 485, ПМГСж, 172; МлРСГ, 57, јужнометохијски подримски и подгорски говор

(према мом материјалу), БАДИЈС, 410, ПА-МБРec, 335; СРЛГ, 345; TМГР, 387, РСГЦШ, 292.

1198 ВБПГ, 349 (вратнички говор), 353 (тетовски говор), МТОГ, 195 (овчепољски), в. и

ВБДГр, 16 (северномакедонски говори).

1199 БАИсд, 104—105.

1200 БНАП, 164, ЋЉГЛ, 71; TМГС, 75, TМГР, 387. У мак, говорима синтетичка дативска

форма присутна је само у неким западним говорима (ВБЗФ, 34, СТТГ 2, 103).

1201 ВБДГ, 73, ПаЛРГ, 123

1202 МлРСГ, 57.

1203. Нами, вами у јужнометохијском подгорском говору (према мом материјалу).
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У Ре и Бр је остварен продор партикуле -а у ОП, што је корелативно са

оваквим продором у облике показних заменица (овогуа, тогуа, ономya) (в. т.

672): и ја сом била за ниха Бр, после ге пушћиле нија Ре.204

б) Д (њим, им/ги/гим/мги, њим им/ги/гим/мги):

Не им даље њим Љу, тољко њим, њим гим даље Мл, ним ће прати, чбрапе

jóпеним че им даје Гл, и ним ће искочим, ним гизбори Вр, њим да бнесеш ја

буко Крс, ним ће пујет ЗлПо, ним не им сом-рекла во) бчи Ре, ти да гим раз

будиш њим стока, њим ги покосиф Ле, не гим веруаф њим Ку, а гим дале ним

Ба, гим донеље њим Рап, ним мги донеси ЗлПо, њим гим било криво Рад.

ЛИЧНА ЗАМЕНИЦА СВАКОГ ЛИЦА СЕБЕ

613. а) Повратном заменицом сваког лица себе различита падежна значе

ња казују се истим обликом:

Ја не-абим себе Ре, и бна от пот-него себе Ди, све от себе, сом трнала пу

ас по-себе Вр, и она не-знаје себе Ор, за себе праиле Мл, со себе има деца Ку,

нé-груби себе Ор, али сама во-себе Кру, извадиф за себе, јеното дете прет-себе

Рап, себе ће го остаим Крс.

У Д доминира себе, а ретко је, корелативно облицима мени, теби (в. т.

597, 609б), и себи: муш себи не-квари Бр, стајила себи да јаде Рад.

б) Није уочена дативска енклитика си, обична у оближњим македонским

говорима. 1205

Ова енклитика се не јавља чак ни у устаљеном изразу Благо си њему. 1296

Одсуство дативске енклитике зам, себе наслањање је на стање у обли

жњим српским говорима, који овакву енклитику не познају.

в) Енклитика се саставни је део глаголских облика: се чешља, се насмија

ла, се умори Гора.

УПИТНА ЗАМЕНИЦА ЗА ЛИЦА КОЈ

614. Заменице кљто и књи, и оне сложене са њима, изједначиле су се па

се исти облик користи и атрибутивно и именички. 1297

615. Када се не зна за одговор, заменица за лица гласи кој:

Кој работа да има, а и кој не работа нека има, али кој работа да има пови

ше Кру, ако има во шума, којима, кој ће го бнесе Вр, кој ће почне да вика

ЗлПо, немавр кој да не чува Рад, кој ће легне Ор, не-знам кој ће доје Др, кој ће

1204. Уп. са оваквом појавом у северномакедонским говорима (ВБСМГ 1, 22-24).

1205 СТТГ 2, 103; ПаЛРГ, 129.

1206 Уп. са судбином си, које је сачувано само у овом изразу, у оближњим српским говорима:

PСПГ, 487, јужнометохијски говори Подриме и Подгора, сретечки говор (према мом материјалу).

1207 РСПГ, 487-488; ПМТСК, 176, МлРСГ, 66-69; БАДИЈС, 424; СРЛГ, 146—147, 351;

АРа-СВАБ, 306, ЋЉГЛ, 75, СТТГ 2, 104.
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ти-јаде помало Ре, које бнја Бр, кој да работа Ба, које најубаф Мл, кој ти даде

дукат Ди, кој метаф Крс.

Заменица кој употребљена у значењу неодређене заменице за лица некој.

Кôј — има својштина, кој — бвна, кој — јагње ће ти донесет Рап, кој про

даф кона, кој продаф крава, кој продаф јунће некује Ре, кој на нива, кој на

ливада Ор.

616. Када се зна одговор на постављено питање, ова заменица има разли

чите облике за родове:

Куа се омужила Др, куа умрела, куа три месеци, куа 298 два Вр, куа ће ми

бфце зачуате Кру, куа те сâка Рад, куће-дете Љу, кује ће пује Др, а знаш кује је

Ле; шо-ги-знам кује-мужи биле Бр, кује се, велим, љуђиви Ор, кује работале

Др, кује-села исáбиле Бр, кује ће нoсeт на свабда Ре;

која видела, коа мати нејђе Рап, које-деца ти биле Крс.

О односу облика типа која/куа в. т. 133б.

617. Ове заменице имају придевску промену:

От кого ти је тија Др, сом го дала кому сом сакала Бр, кому да годâдем

Ди, кому ће га бстајм Ба, порес кому сто, кому двеста Вр, кому давам пченица

Гл, мужена во кого Ре.

Зависни падежи кого, кому гласе овако када се не зна одговор на поста

вљено питање, а ретко су потврђени и када је кој родовски диференцирано: ко

му чујеку да дадем Др, кого брата да повикам Ле, со кого да идем Бр.

Када су употребљени облици кујего, кујему, онда се односе на м. или с. p.,

и атрибутски су употребљени: кујего донесле Др, кујего сина си видела Крс, со

ку/его си збориф Гл, кујему кучића Ре, кујему детету Ди, па кујему брату Др.

Дjд. ж.p.

Којојšи да носим Др, којšи-жени рече Вр, куји-дејки Гл.

Дмн.:

Кујем децам Др, кујем сте даље Рап, кујем коњам сено Крс.

ОПШТА ЗАМЕНИЦА СВАКОЈ

618. Општа заменица свакој, поред овог основног облика, у Ре, Гл и Вр

гласи и сваки1209.

Свакој има свој табијет Гл, свакоје бЗвен Ре, свакој спаф кe нас Др, сва

кој знаје, свакој да има Кру, свакој ће ти рече Рад, свакој работаше Ди, свакој

има некој болес Ку, а свакој те гледа Ле, гим сме дале свакој от село Др.

1208 У овом примеру куа има значење неодређене заменице некуа.

1209 Нису посведочени облици који се наводе за ГГ: секој, секуа, сите (ВБГГ, 64).
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619. Ова заменица, када има именичко значење и када је општег значења

које није одређено полом лица на које се односи, има облик свакој. Уочава се,

међутим, продор придевске опште заменице у именичко значење, па се облици

опште заменице диференцирају по роду:

a) Свакој, сваки (м. р. jд.), свакуа (ж. p. jд.), свакује (с. p. jд.); свакује (оп

шти облик множине).

Свакуа ће знаје Бр, па свакуа да прашаш Рап, свакује во село играло Рад,

свакује наранила, свакује облекла Ле, свакује не работаје тија Вр.

У овим примерима, заправо, изостављена је управна именичка реч па је

придевска заменица добила именичко значење.

б) У служби придевске опште заменице у м. p. jд. напоредни су свакој и

сваки, у с. p. jд. свакује и свако, у ж. p. jд. свакуа и свака:

Ни беше мерак сваки-пут Ре, сваки-ден ћ(е) идујеме, бна шета сваки-ден,

бни ће га пујет сваки-ден Вр, му угодујет сваки-пут, гледам свакој ноћ лоше

сöној Гл, свакој-пут Бр Ре;

свакуа жена и свакуа дејка Гл, свака-жена знаје, свака-зима Бр, пује свака

саба Гл, свака саба Кру Ре;

свакује дете, свако сабахале врне дош Гл, свако сабаaље дбиђа ке нас Pe,

се чешља свако сабаaље Кру.

в) У зависним падежима доминирају форме са граматичком основом

свак-, а нису непознати ни облици у чијој је основи сложена заменица свакој. У

Дjд. ж. р., и то само у Гл, поред обичнијег свакојšи, посведочено је и свекојšи:

Арамија краде от свакого Ре, на свакого коња Ор, от свакого Гл, свакому

чујеку, свакому детету рекла Др, свакому по мало Рад, свакујего ће поља Ку,

свакујему путнику Гл, свакојšи да даде Вр, и свакој сна“и Рап, свекоjsи жени,

свекојšи сâка да даде Гл, свакујем љуђим Гл Кру Ре Мл Ор.

НЕОДРЕЂЕНЕ ЗАМЕНИЦЕ НЕКОЈ, ПОНЕКОЈ

620. Заменица некој употребљава се атрибутски и именички.

621. Облик некој користи се за м. p. jд., затим када се не зна род на који се

заменица односи. За ж. p. jд. употребљава се некуа, за с. p. jд. некује, у мн. је

општа форма некује. 1210. У мн. м. р. ретко је и некући:

Некој шећерец, некој басма зéф, некој в5вница Ре, некуј теле, некуј воф

Рад, е некој немаф да бере, амиџа ако имам некој Вр, некој ће рече Ор,

некуа баба стара Крс, некуа жена Др, некуа кошута Ре, та некуа родила

Ди, некоа Анифа Вр, и дошла некоa жена Ор, некоја дејка Др,

некује муáребе, кој продаф јунће некује Ре, некује дете жела Кру, испројде

некује време Ор,

1210. Уп. са општемножинском -и формом у ЗПМ говорима (ВБ3Ф, 55).
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некује пуцаље Ре, некује љуђи Вр, некује ће не виђет Др, некује жене Рап,

некуи аскери трчаха Гл, и некуи (љуђи) платиле Бр.

622. У Ре је бележено никој у значењу заменице некој: утепаље некуа ко

шута, никој јељен, па да је никој чујек,

Мешање негација не- и ни- морфолошког је порекла 211, а захвата шири

ареал српских говора. 1212. За ГГ од значаја је продор ни- у не- у сиринићком го

вору, призренском градском говору и јужнометохијском подгорском гово

ру. 1213

623. Облици заменице некој:

a) Побејнала от некого Бр, и ћ(е) идеш со некого, некбјего аргата Вр, на

некујего коња Крс, от некојего ће зé Ор, некујему боноји, некујему, ајде, паре

му зé Pe, a си видела некујего вука Љу,

некојзи ги останала кундра, некојšи ништо Вр, некојзи јабуке Ле, некојšи

жени Рап, масло некојšи дејки, дала некојšи Циганки Ку, некуи-дејки Ре.

б) У Бр и Гл у Дмн. уочава се везивање облика некуим за м. р., некујем за

Ж. И с. p.:

Некуим љуђим Бр, некуим Враништанам Гл, некујем Горанкем Гл, некујем

селам Бр.

У осталим местима у Дмн. бележено је некујем.

624. Сложена заменица п б не кој:

Понекој ће работа Ди, и понекој такоф је Ба, понекој Др Ор Вр Рад.

Понекој се не користи атрибутивно.

ОДРИЧНА ЗАМЕНИЦА НИКОЈ

625. Заменица никој:

Никој никого не-може да знаје шо-има во ум Ле, нема никој да гозéме Мл,

никој не дохоџа Ор, никој не ми верује, и денеска никој не-иде Рап, ноћа никој

да не ме-виђи Ре, а нема никој Вр, никој не се-мучи сега Рад, никој не ме-по

љаф Кру,

без никого Вр, никого нејђем Ор, ја никого не сом викала Рад, никого

нé-слуша Ре, мајка је безе никого, никому, тебе кажујем Гл, никому нема Др, ни

кому не-дава Ле.

1211 БАДИЈС, 15; ИПИО 3, 96, РСПГ, 372.

1212. Уп. БАДИЈС, 15,425, БНАП, 96.

1213 МлРСГ, 69, РСПГ, 371-372, 487-488; у говору Призренског Подгора овакви облици

су уобичајени (према мом материјалу).
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ИМЕНИЧКА ЗАМЕНИЦА Ш(T/Ћ)O

626. У именичкој упитној заменици за ствари ш(т/ћ)о чува се старији об

лик. Доминира форма са упрошћеном сугласничком групом шо, којом се ГГ на

слања на галички 1214, пошто тетовски|215 и дебарски говор1216 чувају сугла

сничку групу у заменици (в. т. 382 в). Оближњи српски говори, према материја

лу којим располажем, осим подримског, чувају групу шт{o).

627. Заменица ш(т/ћ)о употребљава се у упитном, неодређеном и рела

тивном значењу.

a) Упитно и зависно-упитно значење:

Што је Гл, што-било Крс, што-вељи Рап, што ће ти земна Др, што га

тури жена Рад, та што-желаш Бр, што ме-љутиш Љу, што да го работаме Вр,

шћо му је детету Ре, што је бвја Ку, шћо-било Ре; шб-даваш, Пендо, ти Ба, шо

је врева во маало ЗлПо, шо је бвја Др, шо је бнаја јекава Бр, шо ме-љутиш Рад,

та шо ти је, шо ти сом-рекла Ди, шо-ћé-ти-га Ле, шо-зборет, шо кажујет Ор, шо

би ми си учиниф Гл, шб гледаш нички Др.

б) ш(т/ћ)о у осталим значењима:

Чедаде нешто како који шо има, ће бнесет шо јадет Гл, слушајте шо ће ви

кажем Вр, гледам какво је шо Ба, ка шо брала заспала Бр, ће донесе шо сакаш

ЗлПо, слушај шо ти кажујет Бр, ка шо знаје нека доје Ди, никој никого не-може

да знаје шо-има во ум Ле, старицете шо зборет, сакаје ручек Љу, пут за во Брот

шо иде Бр, пампур во Белиграт шо ме онесоф Мл, дејка шо беше заспала Ба;

тија-љуђи што имале пујћи љуђи Др.

628. Поред облика ш(т/ћ)о, ова заменица има још и два облика ОП:

бито/бићо и шогоЉштого.

Облик шого јавља се у полошким говорима 217, па је отуд могао стићи у

ГГ. Сам облик је контаминација ОП=А и -го из ОП=Ајд. других заменица, пре

свега упитне заменице за лица.

Ошто, које се бележи у оближњим српским говорима — сретечком, сири

нићком, метохијским говорима 218, могло је настати у процесу диференцирања

Н и ОП, а иницијално о- може бити аналошко према финалном, али је могло

настати и из предлошко-падежне конструкције от што, како се објашњава

призренски облик. 1219

ШогоЉштого присутно је у свој Гори, осим у Бр, бито је бележено у ви

шим селима, редовно у Бр, па је, највероватније, у Ре, Кру, Гл — бито продр

ло из бродског говора. ОП, који је по пореклу облик акузатива (ш(т)о), потвр

1214. БАГД, 137.

1215 СТТГ 2, 104.

1216 ВБДГ, 74.

1217 САМПол, 349.

1218 РСПГ, 487, 516, 517, 520; EГРe 2, 48 „ошто“, МлРСГ, 66, сретечки, подримски, говор

Призренског Подгора (према мом материјалу).

1219 РСПГ, 483.
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ђен је у свим местима, мада је обичнији у вишим селима, посебно у Бр (в. к.

34).

Карта 34

Заменица ш(т/ћ)о — ОП у предлошко-падежним

конструкцијама

О ного

О шого /ошто

OHITO

У функцији правог објекта употребљава се ОП-Н, а шогоЉбшто само у

предлошко-падежним конструкцијама:

От шого је бšвна Ре, от шого умрела Вр, на шого се ашик учинила Ди,

от шого си се умбрила Ба, за шбго се љутиш Гл, и со шбго, на шого Рап, на

штого, от штого, за штого Рад, за шбго се наљутила Крс, за шого ми ка

жуале Ди, от шого Ле, ме мажаф, не-знам со шого Мл,

от бићо је б5вна Ре, за бићо се караје Кру, от бито је ббуна, на бито

гледаш Бр, за бито си зборила Гл,

от ш(т/ћ)6, за ш(т/ћ)ó, на ш(т/ћ)о Др Вр Рап Ор Бр Ди Ба Ре Кру.

НЕОДРЕЂЕНА ЗАМЕНИЦА ЗА СТВАРИ НЕШТОЛНЕШЋО

629. Чедаде нешто, нешто че онесет Гл, ће ги месиш нешто Вр, ће гим

стаи нешто Рап, нашоф нешто Ор, нешћо имало во перивој, нешћо да ти кажем

Ре, нешто да ти речем Др, мамет нешто Ле, нешћо им учиниле, за нешћо Кру,

нешто има по воћке Крс, ме удрила со нешто Ку.
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НЕОДРЕЂЕНА ЗАМЕНИЦА ЗА СТВАРИ ШТОГОДЕРЛШЋОГОДЕР

630. Ова заменица има значење неодређене заменице нешто. Штогодер

се значењем диференцира према нешто, које има неутрално неодређено значе

ње, по томе што значи — нешто мало, било шта:

Ћејадеш шо ће најеш, штогодер Рап, штогодер изеди Др, а не сом имала

да му дајем, штогодер Ле, ће најеш штогодер Рад, донеси штогодер Бр, и мене

шћогодер Ре, земи шћогодер Кру.

ОДРИЧНА ЗАМЕНИЦА ЗА СТВАРИ НИШТОЉНИШЋО

631. Ништо ти не стáсује Мл, ништо не ми-рекла Др, за ништо да

нé-жалиш Бр, а не-знајем да работам, ништо Вр, ништо не-рекла Ор, ништо

живо не-мож-да-ги испраји, оно ништо нема Крс, тија ништо неје Ор, ништо

не му бстајла Љу, ништо нећем, ја не-можем ништо Рап, не-знате нишћо, ба

вајко матери нишћо не донесоф Ре. -

У предлошко-падежним конструкцијама предлози су испред одричних за

MeНИЦа:

За ништо не гајљује Др, за ништо се скарале Ди, за ништo ме удpи Рад,

на ништо Бр Крс Ба, за никого, пред никого Кру Др Ди.

ОПШТА (ОДРЕЂЕНА) ЗАМЕНИЦА ЗА СТВАРИ СВЕШТОЛСВЕШЋО

632. У првом делу заменица има облик с. р. све-. Избор облика у првом

делу условљен је формалним слагањем са другим делом сложенице -што, који

се због -о осећа јединицом с. p.:

Брат ми донеф свешто1220. Вр, бни имале свешто w кућа Крс, му зборим

свешћо Ре, ће искупује свешто Др, свешто ми работале Ба, купуале свешто

Ди, свешто сме виделе Рад.

У Вр је забележен ОП свечега (Га вл'éче со свечега), који може бити траг

иновације

-га у ГГ. Овакав облик корелативан је са шого (< што).

ДЕКЛИНАЦИЈА ПРИДЕВСКИХ РЕЧИ

633. Разлике унутар промена придевских речи уклоњене су, што је у скла

ду с општом тенденцијом уједначавања и упрошћавања у југоисточним балкан

ским говорима.1221

У јд се у ГГ чува разлика у роду, у мн. се, како је и у радном и трпном

придеву, уопштава општемножински облик на -е.

1220 СТТГ 2, 104; ВБДГ, 74; РСПГ, 488, БАДИЈС, 425–426, ЕГРеч 2, „свешта“; МлРСГ,

67; сретечки говор, говор Призренског Подгора (према мом материјалу).

1221 ипио 3, 159.
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634. Т. а б ел а о бл и ка

Јед ни на1222;

Н Г Д ОП В Л

М. p. -2, -и - -омy/-ему -огоЉего = н (-омy/-ему)

(за живо), —И

= Н

(за неживо)

Ж. p. -(l (-e) -ој(su) = Н = Н -

-и,-е

С. p. -0, -e - -омy/-ему = Н = Н -

Н Д ОП

М. p. -e, -u —ЛМ = Н

Ж. p. -e —М. = Н

С. p -{2 —ЛИ = Н

Број падежних облика придевских речи одговара броју падежних облика

ИМСНИЦа.

635. Придевске речи м. p. jд., када су употребљене уз именице за живо,

имају ОП на -ого!-его. Судећи по садашњем стању — макар у једном делу у вре

ме формирања дијалекатског типа — чувајући под утицајем македонских гово

ра генитивно-акузативно-го, ГГ је остао изван западнојужнословенске инова

ције -га, 1223

Демонстративним заменицама у неким местима у ОП и Дјд. додаје се -a

(тогоa/тогуа, томya) (в. т. 672).

636. У Дjд. м. и с. р. сачуван је наставак -омy/-ему. 1224 Репартиција зависи

од облика ОПјд. (мујего — мујему, вашего — вашему, другого — другому). Када

је у Н с. р. поремећена репартиција -o/-е условљена природом претходног су

гласника, тај се поремећај одражава и у зависним падежима (трећо — трећого

— трећому, козјо — козјого — козјому).

637. У ж. p. jд. посебна -е форма за Г чува се у оном обиму у коме је сачу

вана именичка -е форма (в. т. 525, 528, 536):

Жими душице материне, спале во постаре Митатице Бр.

1222 Демонстративне заменице се због посебности у облицима издвајају из оваквог обра

сЦа. В. Т. 661.

1223 БАИсд, 146—147, ПИИСxј, 58.

1224 ПМГСК, 179; МлРСГ, 71, РСПГ, 493-494; БАДИЈС, 421-425; ВЛМД, 244-245,

ВБЗФ, 57 (скопскоцрногорски говор).
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638. У Дjд. ж. р. потврђена су три наставка: -ој с партикулом -зиЉsи и без

Ње, именички наставак -и и, врло ретко, именички наставак -е.

а) Облик с партикулом доминира, а редован је када се појам придевске ре

чи у Дјд. посебно истиче 22° или када је придевска реч поименичена. Облици

са -зил-sи потврђени су, међутим, и изван поменутих услова.

Облици без партикуле нису посведочени изван атрибутске службе.

б) Именички дативски наставак -и јавља се када је синтагматски акценат

на граматичкој морфеми за датив придевске речи: стари-мајки, трећи-жени

(в. т. 697, 724).

Именички наставак -е у Дјд. придевских речи потврђен је у нижим сели

ма, у којима се јавља-е у Дјд именица на -а: па дâф постаре-ћерке Рап, онеси

помладе Крс.

Именички наставак у Дјд ж. р. придевских речи не бележи се у македон

ским говорима. У јужнометохијском говорима овакав наставак је у чешћој упо

треби него у ГГ.

639. Вјд. ж. и с. р. увек је једнак Н. У м. р. Вјд. је најчешће једнак Н, али

се уочава у Вјд. придева м. р. на -о нешто већа присутност придева с наставком

-14.

640. У Н=ОПмн. придевских речи различитог рода уопштен је заједнички

наставак -е. Овакав родовски синкретизму множини може се сматрати струк

турним утицајем македонске иновације са специфичним резултатом, пошто је

на македонској страни1226 у множини уопштено -и, а у ГГ -е. Уопштавање јед

нога облика за сва три рода прелило се и у оближње српске шарске1227 и јужно

метохијске говоре.1228

Трагова -и у Нмн. придевских речи м. р. има, а то упућује на новије уоп

штавање општемножинског -е. Примери типа умбрени у Нмн. м. р. не могу се

сматрати утицајем македонске придевске множинске -и форме, пошто је -и у

ГГ, по правилу обележје м. р. Уочено је да се -и облици за м. р. мн. јављају нај

чешће када је именичка синтагма сведена на придев, па наставак придевске ре

чи носи обележје рода, што значи да су придевске јединице поименичене (Овја

се от свадба, идет ка тепани Гл).

Придевске јединице м. р. мн. на -и потврђене су и у служби именског пре

дикатива (Свадбари се умбрени, утепани Гл).

1225 Уп. са истом појавом у мрковићком говору (ВЛМД, 230).

1226 Тетовски говор, који чува разлику у множинским наставцима именица, у множини

придевских речи има синкретизовану -и форму (СТТГ 2, 99).

1227. У сретечком (ПМГСК, 179) уопштено је општемножинско -и, у сиринићком говору

продире -и из м. р. у с. р. (МлРСГ, 70-71), али се уочава и продор -е (МлРПадД, 142).

1228. У призренском градском говору уопштено је -e (PСПГ, 492,495). У говору Призрен

ског Подгора и Подриме (према мом материјалу) потврђен је већи број примера типа јаке људи. У

поменутим метохијским говорима знатно је веће отпорности род придевских речи у предикатив

ној служби.
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Множински облици типа умбрени бележени су у различитим местима, али

највише потврда има из Гл.

641. Дмн. придевских речи обележава се наставком -м, који се додаје на

облик ОПмн., а спорадични облици типа најстар-и-м потврђени су само уз

именице м. p.

ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ

ПРИСВОЈНЕ ЗАМЕНИЦЕ

ПРИСВОЈНЕ ЗАМЕНИЦЕ ОД ЛИЧНИХ ЗАМЕНИЦА

642. Употреба -о или -е условљена природом претходног сугласника остала

је стабилна у присвојним заменицама пошто је -е сачувано иза историјски меких

сугласника. Чување -е потпомогнуто је им. с. р. на -е уз које ове заменице иду.

643. Пр и с в ој на за ме ни ц а 1л. jд (мој, муа, мује, мује):

Он је мој брат Бр, и мој крф Вр, ти си мој Ку, муа сестра Рад, во фамилија

мya Pe, муа је Гл, мује-дете Бр, мује-село изгорело Др, во мује руке Вр, мује-де

ца ЗлПо, да љ се живе мује-деца Кру.

644. При свој на за ме ни ца 2л. jд. (твој, твуа, твује, твује):

Не сом твој Ку, ја сум брат твој Крс, твојот анамет Кру, умрела твуа же

на Ба, твуа ће биде Др, твује дете Бр, а ти се твује Гл, твује не ме сакале Ре.

Примери са чувањем посебног облика за мн. м. р.: бвија рéчој твоји Гл,

твои синои Бр.

645. При с в ој на за ме ни ц а 3л. јд.

a) У највећем делу Горе заменица има облик његоф.22°, његова, његово,

његове.

У Бр заменица гласи: негоф, негуа, негуо, негује (в. т. 134a). Изван Бр

групе -ов + V остају стабилне у облицима присвојних придева и присвојних за

меница, па нису потврђени облици који се наводе за ГГ1239.

НБегоф коњ Рап, отец његоф Ди, син негоф Ба, а бабо негоф Кру, мати

негова Ди, ми вели негуа жена Бр, негова ће биде Ре, његово маало Рап, него

во-гумно Вр, заповедава дете његово Крс, његове ливађе Ку, негује другари Бр,

његове-деца Ле.

б) Њејзин, њејзина, њејзино, њејзине. — Ова присвојна заменица са њ

присутна је у северномакедонским“, док у осталим македонским говори

ма 232, па и оним у суседству са ГГ, она има н

1229 О судбини њу заменици в. т. 273.

1230 Уп. негуа за Мл и негуого за Ди (ВБГГ, 65).

1231 вбзф, 58.

1232. Исто, 53.
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Фонолошка неутрализација иницијалног њ- са н- у овој заменици знатно

је чешћа него у његоф под утицајем ЗПМ говора, 1233 Не може се, међутим, ис

кључити ни чување старог односа основа у заменици.“

Наведени облици изразито доминирају, али су спорадично бележени и:

њбјан, њојна, њојно, њојне, са наставком -bн, и то у нижим селима (в. к. 35).

Овакве заменице у ГГ, обичне у П-Т и К-Р говорима 235, трагови су ранијег ди

јалекатског типа нижих села:

Карта 35

Присвојна заменица њејзин, њојан

О Поред основног њејзин, ретко и њојан

О Одсуство њојан

“…

Мужи нејзин Бр, нејзин брат биф Гл, брат нејзин, нејзин гледаник Ре, њеј

зин муш Рап, фамиљија нејзина Кру, нејзина-сестра Крс, њејзина ћерка ми вељи

Ку, нејзина-мати Др, од) ђубре нејзино Кру, нејзино рухо, нејзине браћа Гл, ти

ја нејзинете Вр, нејšине да дојет Ку,

њојан муш Рад, њојна њива била Ку, њојно-дете Др, најно Ле, њојне деца

Љу, њојне биле сватој Крс, сме бнесље њојнам децам Рап.

1233 БВЗФ, 58.

1234. Уп. с односом у Левчу — њезин — нејзин (СРЛГ, 355).

1235 РСПГ, 489; ПМГСж, 175, МлРСГ, 63, БАДИЈС, 21, 423; ИПДиј, 115, СРЛГ, 355;

JДТГ, 125.



Говор шарпланинске жупе Гора 351

Посебног облика за означавање припадања 3л. јд. с. р. нема.

646. При с војна за ме ни ца 1л. мн. (наш, наша, наше, наше);

Живот наш никакоф“ биф Рад, наш брат ЗлПо, наша-нива, сестра наша

cáкаф Вр, наша-сестра Бр, село наше Др, нашево маало Бр, наше-мужи Рад, на

ше кбске Вр, трчет двајца наше, наше шо беа сељани Ре, сом бшоф со наше

Кру, бвја наше другари Др.

Примери са -и за мн. м. p.: ретко некој од ваши идаф на гурбет Љу, ваши

ни донесле Др, наши немаје тија Рад, пред наши било Љу.

647. При свој на за ме ни ца 2л. мн. (ваш, ваша, ваше; ваше);

Тоја-двор ваш Ре, ваш бтец Крс, вашиот којн Кру, ваша-земна Ре, ваша

је убава Мл, ваше-месо Крс, наше је Др, наше мужи работаје Ле.

648. Пр и с в ој не за ме ни це 3л. мн.

Присвојне заменице за 3л мн. изводе се из заменице њих-(b)н: њихни/њин,

њихна/њина/нигна, њихно/њино/н игно, њихне/њине/њиње/н игне.

Грађење ове заменице суфиксом -bн посведочено је на већем просто
1236

-

ру.

Облик њин (нин/нин) опште је својство ГГ, али су бележени и облици из

којих није испало х (нихни и секундарно нигни):

Нbин отец Др, њин брат ће каже Рап, нин чујек Гл, нин син Ре Кру Ба Вр,

нигни браф, а па ја не-знам језик, нигни, нихна ливада Гл, њина-мати, њихна би

ла, њи"на-кућа Рап, нигна мати, нигно дете Бр, нихно Ба, нино је Кру, них

нé-жене Гл, нигне села Бр, њихна била Ба, мати нина Кру, нихна Вр, нигне ју

жице Бр.

У Др, Рад, Љу, поред њи(х)не, потврђено је и њиње, облик настао асими

лацијом нпрема е (в. т. 274); њиње деца, па биле њиње Др, дејке њиње Љу, зар

бфце њиње Рад.

О бл и ц и

649. a) ОПјд. м. p.:

Ота мујего бавајка Ре, а го виде мујего побратима Ди, на твујего коња

Рап, от његового брата Рад, нашего комшија зеле Вр, за вашего сина зборила

Гл, њихного свекра зуала Ле.

б) Дјд. м. и с. p.:

Мујему брату Рад, мујему детету Рап, твујему брату ЗлПо, његовому дете

ту Мл, негујему комшији Бр, нејзиному гледанику Крс, нејšиному детету Крс,

даље нашему брату Крс, нашему кучету Рап, вашему селу Др, вашему Митату

Бр, њиному Рад, нигному волу Гл.

1236 РСПГ, 489; БАДИЈС, 21, 80, 424, ПМГСК, 175, БДГСр, 193; ЕГРеч 1, „њин“,

ПА-МБРec, 337; СРЛГ, 355; РСГЦШ, 284, СТТГ 2, 100; ВБЗФ, 58, 59.
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650. У облицима јд. ж. р., поред ОП=Н, морфолошки је обележен и Д. У

овом падежу уочена су четири обрасца: мојој, мојојзи, мојзи, муји.

a) Примери без партикуле — мојој, бележени су спорадично у свим горан

ским сслима:

Сестри мојој Рад, твојој жени Гл, његовој матери браћа Др, негуој жени

Бр, његовој дејки Љу, нејšиној-мајки Вр, њејšиној-сестре Рап, нејšиној Гл Ре

Кру ЗлПо, нејзиној Бр, нашој матери Крс, нашој стрини Вр, вашој сестри Крс.

Заменица њејзина/нејзина у Дјд. увек је без партикуле, пошто је партику

ла већ једном употребљена у мотивној речи.

б) Из Дјд твојојзи, мојојзи често испада -ој-: мојзи, твојзи. 1237 Остале за

менице, осим њејзина/нејзина (њејзиној нејзиној), имају Дјд. типа њих-н-ој-зи:

Мојојзи сестри Рап, мојојзи-жени Бр, твојојŠи онеси Крс, твојојзи-ћерки

Крс, па неговојšи Вр, и мојојšи, твојојŠи, његовојšи Рад, неговојšи Ор, нашојšи

сестри Крс, нашојзи-дејки Бр, дејки нашојзи Мл, и вашојšи Крс, дај нашојзи Бр,

њихноjsu/њинојšи Крс Рап Рад Ку Љу,

мојšи-жени Рап, мојšи, твојšи Др Крс Љу Мл Ба Ре Ди, мојšи-ћерки Вр,

дај га мојзи-мајки ЗлПо, твојзи кући Бр, мојзи матере мати Др, твојзи ће ура

бóтаје Ба. -

в) Чест је Дових заменица са дативским именичким -и:

Муји-сестри, муји-жени и му и-снахи Гл, муди свекрви Ре Кру, та зашто му

Jи Др, твуји-жени Др, твуји Ре Кру Ба Ор Вр, негови-жени Гл, његови-кући Мл,

негови-сестри Ре, нејзини снахи Гл, њејзини Рап Крс Др, сме пуале наши, ваши,

нихни стрини Гл, наши, ваши-сестри Крс, наши-снаји Ре, њихни-дејки Рад, наши

матери Ор, нини сваћи, наши Рестељичанки Ре.

Три примера са именичким -е у Дјд. ж. р. присвојних заменица забележе

на су у нижим селима: сме збориле наше-стрине Вр, и ваше матере рекоф Рад,

нарачала ваше-жене Љу.

651. Дмн.:

Ђе онесеш мујем браћам Бр, мујем другарам Вр, мујем сестрем Крс, тву

јем сељанам Рад, његовем работам Рап, њејзинем ћеркем, нашем Мличанам

Мл, вашем устројницим Ди, нигнем Бр Гл, њихнем децам Крс.

У Дмн. ретко је посведочен формант -ам:

Муам женам Ди, швуам браћам Ор, његоWам децам Рад, нејзинам децам

Гл, њејзинам-децам Рап, нејзинам Бр, вашам-мужам Ор, њихнам децам Крс,

нинам браћам Ре, нинам Бр, нигнам децам Гл, нихнам мужим Гл.

Уочава се да се Дмн. на -ам присвојних заменица претежно јавља у син

тагмама с истим наставком у управној именици.

1237 У говору Призренског Подгора овакви облици су основни (према мом материјалу).
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ОПШТЕ ПРИСВОЈНЕ ЗАМЕНИЦЕ

652. Свој, свуа, свује, свује

а) Ова се заменица употребљава када у реченици треба означити да нешто

припада субјекту:

Свој мех гледау Бр, па ја сама по свој чéљећ Љу, свој Sит срушиф Крс, ту

ра плоче на свој пошиф, још денеска свуа-кућа Вр, ка стигнала ка ке свуа-кућа,

викнала свуа стара-мајка Кру, га онесе во свуа-кућа Др, избрале свуа-њива Рад,

во родбина свуа Ор, има свуа-ћерка и Пепељуша. Свуава ћерка млого га гледа,

ко сме имале своје-жито Бр, го зеф во свује-царство Ку, стигнала во свује-село

Мл, своје дете истепала, немаје своје-паре Вр, не-збори со свује родитељи Мл,

гледам свује-деца Др, требе да стаиш на свује-место Вр.

У Гл су бележени и ретки облици на -и за м. р. мн. или за скупину разли

читог пола: родитељи свуи да виђиш, отишла со своји синој.

б) У броју облика и наставцима ова се заменица не разликује од других

придевских речи:

Имала бфчара свуего Ор, со свујего сина Ди, свујему мужу Др, шо си-ре

коу свуој жени Бр, свуојšи ћерки Рап, свуји-мајки Гл, свујем браћам Крс, па со

свује синој Гл.

Примери продора заменице за припадање 3л. јд, и мн. у значење припада

ња субјекту нису уочени. 1238

653. Заменица свој се поименичава, а тада значи „својта, рођаци“1239.

Они ми се свој Ре, Рајма ми је свој Кру, мије сме свој Гл, а ти је свој Ди.

У наведеним примерима у употреби је неконгруентан облик јд. м. р. у

служби именског предикатива.

Обични су, међутим, и примери с поимениченом употребом заменице

свој, у којима је она конгруентна са субјектом:

Вије сте свује Др, свује си страдyaф Ди, све со арно свује нека бине Вр, на

рачује свује да му доје Ор.

654. Свечи, свечија, свечије, свечије

Општа сложена присвојна заменица има -е- у првој мотивној речи, па се

по тој особини облички приближава оближњим македонским говорима 249.

Кућа је свечија Гл, тија љивађе се свећије Ре, свечије Рап Ор Вр Рад Др,

свечије в5вне сом прела Крс, свечије деца ми биле Ле.

1238 Уп. са знатним поремећајима у метохијским говорима (БДГСр, 234).

1239 БНАП, 172; ЈДТГ, 176.

1240 СТТГ 2, 104; ВБДГ, 74; ВБЗФ, 54.



354 Радивоје Младеновић

УПИТНЕ ПРИСВОЈНЕ ЗАМЕНИЦЕ (чеј/чи, чија, чије, чије)

655. У јд. м. р. напоредна су два облика: чеј (241 и чи. Други облик чешћи

је у нижим селима — Рап, Крс, Мл, и чеј је у њима необично. У вишим селима,

али и неким нижим (Др, Рад, Вр) обичније је чеј (в. к. 36).

Карта 36

Присвојне заменице чиЉчеј

О Доминира чеј, ређе чи

Ф Доминира чи, ређе чеј

У –

ОРад

Оле

Вр Омл

o Ro

Ово

Озлпо

ОРе

Изван Нjд. м. р. потврђено је само чи

Чејси Гл, чеј е браф, чеј Међит Ре, чеје кон Бр, чеј бабо Кру, чеј брат је

ЗлПо, чеј да донесе, чеј син Ди, та чеј Ба, чеј брат Др, чеј си зеф Рад, чеј бећар

Ба, чеј Амso Вр,

чи си Мл, чије коњ Др, чи коњ је најбрс Крс, чија је Хатиџа Бр, чија је

öнаја Ре, чија-жена Ор, чије је дете Ре, чије је дрво Гл, чије-село Крс, чије-говно

је помрсно Ди, чије се тија Кру, чије-ниве сом жнела Вр, чије-деца Ре, чије-му

жи на гурбет Мл,

чијего брата Др, за чијего мужа Ор, чијему детету панало Љу, чијој жени

Вр, чијојšи жени Рап, чији-жени Гл, чијем децам Бр, чијем да бнесем Крс, чијам

мужам давале Рад.

1241. Уп. са чеј у мак, говорима (ВБЗФ, 55).
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ОДРИЧНЕ ПРИСВОЈНЕ ЗАМЕНИЦЕ (ничеј/ничи/ничjи, ничија, ничије, ничије)

656. Ничеј Гл Бр Ре Кру, ничи крдар Др, ничји-офчар Гл, ничеј абер Вр,

ничји амбар Ле, ничија-нива Вр, ничија-кућа Крс, ничије-поље бфце и гуједа го

пасет Крс, а се ничије бфце Мл, не сом-коснаф от ничије Ре, ничијему Гл,

ничијојšи Гл Рап Крс Рад.

НЕОДРЕЂЕНЕ ПРИСВОЈНЕ ЗАМЕНИЦЕ (нечеј/нечи/нечји, нечија, нечије, нечије)

657. Нечеј абукат („адвокат“) тија збориф Гл, нечји Рап Ор Мл Рад, и он

је нечји син Крс, нечеј-муш Ре, нечји син и он је Бр, нечеје и он Вр, нечија-жена

Др, нечије-сено Љу, нечије се ама чије Др, име нечије Мл, нечије лафо) Рап.

У Нjд. м. р. неодређене присвојне заменице доминира нечји.

ПРИСВОЈНО-ДЕМОНСТРАТИВНЕ ЗАМЕНИЦЕ

658. Присвојне заменице у чијој је основи демонстративна заменица у Д

не користе се често у ГГ, већ се припадност казује присвојним заменицама мој,

твој, његоф, њејзин итд.

У вишим селима су присвојно-демонстративне заменице непознате.

Између ГГ и оближњих ЗПМ говора постоји разлика у грађењу оваквих

заменица — у ГГ оне се граде од Дјд., у ЗПМ од ОПјд, и мн., па је модел ова

квих заменица у ГГ сличан оном у оближњим П-Ј говорима. 1242

Број оваквих облика у оближњим ЗПМ говорима знатан је 243, у ГГ врло

ограничен:

Овомyaф, овомуава, овомyaвo, овомуаве, томyaф, томуава, томуаво,

томуаве Рад Рап Ле Др Крс Вр Мл, овомyaф коњ Рап, овомydВојšи жени Крс

Рап, томуаве сватој Рап, томуава кућа Рад,

тија је овојзино Рап, тојзин-брат Крс, овојšино ће платиш Др.

ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ — ДЕМОНСТРАТИВНЕ ЗАМЕНИЦЕ У ПРЕПОЗИЦИЈИ

С и с те м

659. Према систему демонстративних заменица, у препозицији и постпо

зицији, ГГ је подељен у два дела (в. к. 37).

1242. Овејзин, онејзин у призренском говору (РСПГ, 490); овејзин, тејзин, онејзин у Сири

нићу (МлРСГ, 63-64); тејзин у сретечком (ПМГСК, 175, 176), вејзин, тејзин у подримском и

подгорском говору (према мом материјалу).

1243 СТТГ 2, 100; БАГД, 189, ВБЗФ, 59; ВБДГ, 75; ВБTГ, 33. Уп. са сличним заменицама

(овогов, тогов, оногов) у новопазарско-сјеничким (БДНСгов, 116) и источноцрногорским гово

pима (СМИЦГ, 97).
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Карта 37

Демонстративне заменице у препозицији и постпозицији

C) Двочлани систем (овија, Тија;

чујекоф, чујекот)

Ф Трочлани систем (овија, тија, онија;

чујекоф, чујекот, чујекон)

Фре

a) виша села — Ре Кру Гл Ба Ди БрЗлПо, затим села у Македонији (Ур Је)

— познају трочлани систем (бвија, тоја, бнија),

б) нижа села — Мл Ор Вр Ку Ле Рад Љу Др Крс Рап и горанска села у Ал

банији — познају двочлани систем (бвија, тоја).

Трочлани систем наслања се на стање у оближњим ЗПМ говорима?“, за

тим на стање у граничним српским говорима. 124° Двочлани систем демонстра

тивних заменица познаје и албански језик. 1246

Албански језик својим двочланим системом показних заменица није мо

рао пресудно утицати на ГГ, пошто су у овом језику хомонимне заменице за

3л. показних и 3л. личних заменица, а ове иновације, које иначе има у највећем

делу македонског језика, у ГГ нема (в. т. 593). На албански утицај упућује ско

ро стабилан двочлани систем у подримском говору (овај — тај) (према мом ма

теријалу), а чување трочланог у осталим оближњим српским говорима. Наиме,

у Подрими је контакт са албанским језиком знатан, у осталим словенским

1244 ВБЗФ, 42.

1245 РСПГ, 489-490, ПМГСж, 173-175, МлРСГ, 60-62, говор Призренског Подгора (пре

ма мом материјалу).

1246 НМШС, ХХV.
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околним областима таквог интензивног контакта нема. Албанизација Опоља,

на које се део Горе са двочланим системом наслања, сугерише утицај албанског

двочланог система у преструктурирању горанског.

Појава двочланог система у нижим селима може, дакле, бити локална

иновација ГГ настала у процесу продора демонстративне заменице онњ4247 у

3л. личних заменица. Заменице овљ и отљ сачувале су се пошто нису хомоним

не, а он се везало за личне заменице зато што је дистинкција тај — онај редун

дантна, а нема је ни у албанском језику.

660. У корелацији са двочланим и трочланим системом су и облици ово

гоа, тогоа, оногоа — овогуа, тогуа, оногуа са значењем Нjд. показних замени

ца. Наведене новообразоване показне заменице јављају се у селима са трочла

ним системом, нема их у селима са двочланим (в. к. 38). Изузетак је Бр у коме

је уочен трочлани систем, али нису посведочене заменица типа овогуа.

Карта 38

Демонстративне заменице овогуа, тогуа, оногуа у Нјд. м.p.

О Нема оваквих заменица

Ф Има оваквих заменица

ФРе

1247 БАИсД, 107–109.
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661. Пре глед дем о н страт и в них за ме ни ца

Јед ни на М Н о ж и Н a

бвија тбја бнија/бнja/ бвија тија бнија/

Нм. р. бвја, бја тогоa/ бња бвја бнja/

овогоa/ тогуа бногоa/ бја бња

oвoгуа бногуа

бваја таја бнаја бвија тија бнија/

Нж. р. бвја, бја - бвја теја бнja/

dваја бја бња

бве тоје бнја/бња бвија тија бнија/

Нc. p. бвја тија бвја бнja/

бја тије бја бња

662. Наведене показне заменице континуанти су старих заменица овљ,

отљ, онњ с једном или две партикуле. „Ојачање“ једносложних облика не

личних заменица доследно је спроведено у ГГ, како у Н тако и у другим једно

сложним облицима зависних падежа, што је у вези са оваквим продором парти

кула на већем простору македонског језика и делу српских говора.“

663. Обележје демонстративних заменица је партикула ја, која се јавља у

свим номинативним облицима. Потврђени су, међутим, и примери демонстра

тивних зам. с. р. у којима је партикула изостављена или је добила морфолошко

обележје с. p. jд. угледањем на -е у с. p. jд. присвојних заменица.

а) Ове детево, и тоје ће каснеме, тоје ка сеир им се брале мужи, донела

бве, тоје и било, бноје дете Бр, бноје гуједо Ди, тоје ти сом донесоф Рап, то

је-дете Рад, тоје детенце Крс, o(т) тоје ће доје, тоје било Гл.

У Бр су овакви облици демонстративних зам. с. p. jд. основни, у осталим

местима облици с партикулом -ја (в. к. 39).

Ову особину је ГГ, пре свега бродски говор, развио заједно са дебарским

говором 1249, а слични облици својство су и шарског сретечког говора.“

У више села потврђен је облик јд. с. р. тије Вр Ор Рап Др Ку, настао кон

таминацијом општег облика тија и облика тоје: Тије сено не-чини Ор, па тије

месо Рап, не ће-виђиш от) тије-дете, шије дете ће се мужи Др.

1248 ВБЗФ, 45-51; ВБДГ, 74, СТТГ 2, 105; РСПГ, 489-490, 531; ПМГСж, 175, БАГД, 56,

БАДИЈС, 260, 418-426, ЋЉГЛ, 75-76, БНАП, 173; TМГС, 81; СМасТ, 407, СМИЦГ, 79; ЕГВП,

470, БДНСгов, 91; СРЛГ, 360; БДДИ, 335.

1249 Уп. са ове, оне у с. p. jд. дебарског говора (ВБИслM, 32); уп. са жеровничким облици

ма овеа, онеа, теа (дете) (ВБИслM, 21); уп. са сличним обликом у скопскоцрногорском говору

(вбзф, 45).

1250 ПМГСж, 173-174.
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Карта 39

Демонстративне заменице с. р. jд.

О Родовски синкретична форма

и за ср. jд. (овија, Тија, онија)

Ф Морфолошки обележен с.p. jд.

(ове, тоје, оноје)

б) У материјалу има и мало потврда показних заменица без партикуле

или само с партикулом -и:

Три пути че засијево бна, е бна (дејка) вутро че а променет жене Гл, бáм,

бум, тамо-вамо, бна маска рикај Ре, бни1251 л'éбот озгора пéчен Вр.

У првом примеру бна има упућивачко значење. Говорник прича о свадбе

ном обичају па упућује да се пшеница баца (сесије) на ону о којој је било речи.

Да је значење личне заменице, било би во ња.

У другом примеру заменицом се упућује на ону а не на њу.

У последњем примеру је показна заменица само с партикулом -и.

У мн. су бележени примери без партикуле -ја у нижим селима, у којима

показне заменице у пре- и постозицији граде двочлани систем, са елиминаци

јом он-, па облици показних зам, они могу бити остатак ранијег система:

А бни мајстори го зеле да му прајет кућа Крс, бни децата Крс, бни

opличића рипнале Рап.
|-

1251 Пример је неочекиван у Вр, пошто у овом селу функционише двочлани систем пока

зних заменица. Мајка информатора је родом из Гл.
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664. У примерима:

а) Сијале сољ, бн, сољ, се топи Вр — бн је лична заменица, а сољ је апози

тивно употребљена именица.

б) Оно не-било јарина Вр, бно магаре, какоф“ зајец Вр, оно све село тоја Рап.

У примерима оно је речца за допуштање (додуше, истина и сл.) (в. т.

1004).

За ме н и це са ово

665. У јд. м. р. за указивање на познати појам који је најближи говорном

лицу употребљавају се бвија/бвја 1232/oja. 1233 Други и трећи облик се могу изве

сти из првог редукцијом и у ј, а бја је могло настати у резултату промене групе

вј х ј. Могуће је, међутим, и додавање партикуле -ја на основу ов- (уп. онja).

На овакав однос основе и партикуле могао је утицати и облик постпозитивне

употребе ових заменица (чујек-ов).

Доминира облик бвја.

Није потврђено у мом материјалу вај. 1254

По тврде:

Овија чујек Ре Кру Гл, и бвија Исак Вр, бвија син је најстар Ди, бвија ка

мењ најтежок Рад, бвија (син) шо је постар Гл, бвија Сšзаир Ку,

Овја брат Мл, па беја (син) Ку, ће рече и беја Кру, овја-камен Гл, и беја,

бвја шо збори Крс, овја крдар Рап, а ће ни донесе бвја Др, бвја прецедник Вр,

Оја-пазар не сом зарадиф нишћo Pe, oja-чујек Гл, на оја-извор Крс,

оја-ћујек паре ни те ге-враћа Рап, оја-пут Кру.

666. Зам. ж. p. jд.:

Оваја 23° Гора Ди, неје ка бваја, бваа ћерка Бр, бваја година Ре, оваја-же

на Крс, бваја је муа јетрва Ле, оваја-крава Гл, на бваја дуња Вр, бваја је ЗлПо,

оваа-вода Рад, dваја (в. т. 137) Др.

Потврђени су ретки примери без партикуле:

Ова година било бфце све надвор да седи Вр, бва (година) збуна ти је Ре,

ова-зима Др.

667. Облици с. p. jд. синкретични су с облицима м. p. jд., осим у Бр и —

ретко — у другим селима (в. т. 663a):

1252. Облик се јавља у оближњим мак, говорима (СTTГ 2, 105; ВБДГ, 74), али и шире — од

Скопске Црне Горе до Јабланице и Охридског језера, затим у источним македонским говорима

(ВБЗФ, 46).

1253 Облик се јавља у дебарским говорима, претежно у торбешком делу Жупе (ВБДГ, 72),

одакле је, највероватније, стигао у ГГ.

1254. Уп. с ВБГГ, 64.

1255 ВБЗФ, 46 (Доњи Полог, Скопска Црна Гора).
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Овија српско било Ре, бвија помладо Др, беја гуједо Мл, овја-дете Крс, и

овја-јагње Рап, бвја шо жела Др, овја-село Ре, бја прле Ди.

За ме н и це с а тв

668. За казивање појма који је присутан говорној ситуацији, али није не

посредни учесник, за м. p. jд. употребљава се таја, за ж. p. jд. таја, за с. p. jд.

тија. 1236. У насељима са двочланим системом, зам, тоја преузела је и значење

зам, бнија.

Тоја чујек ЗлПо, тоја-брат, таја а те виде, тоја-јесен Гл, таја учитељ

Бр, тоја го изеф“ Др, инаетнија је поја тамо, тоја-чујек Рап, от) тоја-бољес

Кру, тоја-ден Ре, поја Исмаиљ Ба, дор дојде таја, таја ће го изеде Љу, таја

дóшоф Ле, сл'éзоф тојека 1257 брат Рап, тојека је Крс,

таја фанула, таја шо дошла Гл, га викаје таја Вр, на таја-врба ЗлПо,

таја-вода Ди, до таја чешма, во таја-кућа Ор, таја работа Ре, таа сестра Бр,

и таја (дејка) десета Ку,

тија дете Вр, во тија-село Др Бр Рап, прет тија поље Ба, тија-дете Рад,

тија-сено Рап, сом зеф тија Др, тија јагне Ор, тија било све во руке Вр, ти

ја-место ЗлПо, све тија се плело Вр.

У нижим селима ретко је тоја за с. p. jд.:

Напрајф таја („то“) шејтаност Ку, на тоја-место Љу, све тоја се работа

Рад, таја било земњено Рап.

Тоја за с. p. jд. траг је ранијег дијалекатског стања у нижим насељима, на

шта указује облик ове зам, у оближњим П-Ј говорима — тој. 1238

За ме ни це с а онњ

669. За појам који је најдаље од говорног лица, а обично није присутан, и

већ је одређен неким ранијим језичким знаком, употребљава се заменица бни

ја/бнја 239/бња 260 за м. и с. p. jд., бнаја за ж. p. jд.

По тврде:

Онија брат Аметоф Ре, бнија кон Ди, бија (офчар) рекоф Гл, онја-син Ре,

бнја шо рекоф Ба, бња син Ле, које бнја (чујек) карши Бр,

затвори онаја-врата Гл, онаја-вода Кру, онаја-жена, онаја-мајка Ди, бнаја

постара Бр,

бнија1261 село Гл, онија-дете комшиско Кру, бнја јагне Бр, прет она-дете

Кру.

1256 О облицима тоје, тије в. т. 663a.

1257 Облик с партикулом -ка није потврђен у изван Рап и Крс. О облику в. т. 115a.

1258 РСПГ, 489-490, МлРСГ, 61.

1259 СТТГ 2, 105; ВБДГ, 74; ВБЗФ, 47.

1260 БАДИЈС, 422.

1261 О облику бније в. т. 663a.
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670. У множини показних заменица остварен је родовски синкретизам:

бвија/бвја/оја, тија, бнија/бнја/бња. Доминирају облици бвија, бнија, па се са

претежним бвја, бнја у јд. ствара систем диференцијалних облика: ов-, он- (јд.)

— ови-, они- (мн.) (в. т. 665).

По тврде:

Овија љуђи, бвија сељани Бр, бвија речој Гл, овија-љуђиво село Др, бвија

воде Рад, от овија-жене Др, а бвија Крстила било српско Ре, овија-села немаје

струја Рад, бвја иљачи Ба, бвја довице Бр, овја-деца Кру, оја-коњи Лe, oja

(жене) работале Крс,

тија се викаје праћанци Гл, тија сватои ЗлПо, тија се алиштари ЗлПо,

тија бећари Мл, тија тупани Др, тија работе Ре, тија-обедве-ниве, тија неј

зинете во шума Вр, тија-ниве Бачкоске ЗлПо, тија јагонца Ди, тија-дрва Мл,

тија-села Др.

Тија (тиа) је најраширенији облик мн. у мак, говорима. 1262. Овом особи

ном ГГ приближава се тетовском 263, а удаљава од дебарских. 1264

бнија селани Бр, бнија синои Ре, бнија паше Кру, бнија арамије Ре, онија

жене Гл, онја-жене Кру Ре Бр.

671. У нижим селима, поред синкретичне форме за множину (тија), по

тврђено је и теја за мн. именица на -а:

По теја комшије Рап, по бвеја жене Крс, по теја шо ће дојет Др.

Заменичке множинске форме овеј, теј, онеј присутне су у сиринићком го

вору 265, јужнометохијским говорима 266, а бележе се и шире у П-Т.1267 Пошто

СС ОВаКВИ облици ЗаМенИЦа потврђени само у нижим селима, може се претпо

ставити траг старијег дијалекатског СТаНоa.

672. У Нjд. м. р., у вишим селима — Ре Кру Гл— продро је облик ОПјд.:

Овогуа син ми је постар Кру, тогуа брат Ре, и тогуа Гл, биф кe нас оно

гуа тамо Ре, рекоф оногуа Гл.

a) Финално -а у облицима највероватније је аналошко према -а у Нјд. и

мн., пошто се тако остварује формално слагање бнија — оногуа. Ово -а је, међу

тим, могло продрети и из ОПјд. им. деклинационог обрасца 1 (за живо), па се

онда осетити као покретни вокал.“

1262 ВБЗФ, 45.

1263 СТТГ 2, 105.

1264 ВБЗФ, 45; ВБДГ, 74.

1265 МлРСГ, 61.

1266 РСПГ, 489-490, Подрима и Призренски Подгор (према мом материјалу).

1267 БНАП, 173 (овеја, онеја).

1268 А. Белић (БАДИЈС, 261, 264-265) П-Т облик ономуја објашњава покретним вокалом,

пошто алтернирају облици са -а и без овог вокала.



Говор шарпланинске жупе Гора 363

На евентуални продор именичког -а, како се објашњавају сличне форме у

неким мак, говорима?“, указује знатна присутност типа овогуа када су заме

НИЦе ПОИМеничене.

На могућност да је -а у зависним падежима демонстративних заменица од

постпозитивне деиктичке партикуле -ва (уп. са бугарским това) указао ми је

академик Павле Ивић, На ово може упућивати прелазак о у у у овим замени

цама, пошто о у групи -ова-, после испадања в, прелази у у (в. т. 134).

б) Потврде са -а у зависним падежима показних заменица:

Тогуа чујека сом видеф Вр, сом имала от овогоа Вр, земи от овогоа Др, от

oвoгуа Мустафа Бр, овогуа сте уфатиље Ре, от овогоа сина почни Ле, со овогуа

брата Ди, овомуа Алиту, и овомуа Муратова Вр, поубаф от тогуа Ор, от то

гоа и от овогоа имам дете, сум видеф тогуа Рап, томуа ли је жена Ре, то

мyd-сину Крс, тогоа за тогоа Ре, тогуа истепај Кру, дохиђале от оногуа Гл,

сирење от оногоа Рап, дала ономya xóџи Гл, ономуа мајстору Рап, утепале

оногуа Гл, заклала оногуа петла Др, ономуа детету Ле, јено њифче томya, jěно

томуа Мл, син негоф, ономya Ба.

Пр о ме на де м о н ст рат и в н и х за ме н и ца

673. Једнина Множина

Број М. p. 3 (5)1270 2

облика ж. p. 2 2

С. p. 2 (3)1271 2

674. a) У ОП-Ајд. м. р. алтернирају -ого, -огоa/-огуа.

От овогоl272 Амета Рап, ота бвого бтишоф Др, во бвого зćћа Бр, бвого

чујека зном Ба, ового-брата Ле, со бвого брата Рад, за бвого Муртета Гл, от то

го ће земеш за овогуа Ре, того гуједара Ле, того офчара Др, от бного бфчара

Бр, бного Амета Кру, шо го утерале бного Гл.

У ГГ нема ЗПМ иновације — употребе него са значењем тогоl273, већ је

само того, како је и у оближњим српским говорима (вога, тога, онога). 1274

б) У Дjд. м. р. наставак је -ому и, секундарно -омya:

Овому“ брату дадох Бр, овому-цару Др, да дâдем бвому Гл, тому при

панало Ле, тому брату Крс, а бному Кру, бному сину Ре.

1269 ВБЗФ, 52.

1270. Са облицима са финалним -а (овогоа, овомya).

1271 Са облицима са финалним -а (овомya).

1272 Ового, оного у дебарским и западном делу струшких говора (ВБЗФ, 49); у ГГ нису

уочени тетовски облици овега, онега (СТТТ 2, 105).

1273 ВБЗФ, 48.

1274 РСПГ, 489-493; МлРСГ, 60-61.

1275 Овому, тому, оному у сиринићком говору (МлРСГ, 60-61), јужнометохијским говори

ма (РСПГ, 489-493). Овому, оному у дебарским и северним говорима (ВБЗФ, 49), тому само у

бобоштанском говору (ВБЗФ, 49).
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в) Заменице с. p. jд. имају Н=ОП и посебну дативску форму на -ому,

-омуа (в. т. 200, 721).

Овому детету мати Рад, бвому (јарету) дади Др, тому детету, тому селу

Крс Рап Др Рад Ку; бному дејчету, бному брлету Бр Ре Кру.

675. Заменице ж. р. у јд. имају Н=ОП и Д с наставцима -ој, -ојзиЉojsu. 1276

Дативски наставак с речцом изразито доминира, а облици с наставком без пар

тикуле могу бити наслањање на ове заменице у постпозицији.

У Дjд. показних заменица ж. р. није уочен продор из датива меких осно

ва, већ остају облици некадашњих тврдих основа1277.

а) Овојзи-жени продади поскупо, бвојзи појефтино Др, бвојзи сестри, овој

зи-жени Бр, бвојзи гледаници Ку, овојšи-војски Вр, бвојзи Рад, овојšи-сестри

Крс, бвој 278 жени Ле.

Поред бвојзи, потврђено је ретко војšи, свакако према тојšи: војšи ваке

Ле, војšи-жени Крс, не-давам војŠи Рад.

Л'éбот го носиле тојзи-војски, тојšи-жени Вр, тојзи-дејки, тојзи-сестри

Др, тојзи, никојзи више, тојšи ваке Ле, тојзи жетварки Бр, тојšи не-давај Ку,

тој жени Крс.

б) Оноjsu-кучки зеле Гл, онојзи-сестри, вели онојзи-жени Бр, онојзи

баш-марама Ди, ће збори онојзи-жени Кру.

676. У множини је синкретизам у роду потпун, како у Н=ОП тако и у Д.

Дмн. гради се додавањем -м на облик ОПмн. Овакво грађење бележи се у

П-T говорима. 1279 Осим бобоштанског говора1280, у коме се чува синтетички Дмн.

тијам, у осталим македонским говорима у мн. постоји само један облик 281:

Овијам женам Ле, бвијам љуђим, велим бвијам децам Др, бвијам кући

ћам, немој бвијам Ре, бвијам сељанам Ди; тијам војницам, тијам Враништан

кем Вр, тијам-женам, тијам летуанцам Љу, требе дош тијам-пољам Рад, бни

јам љуђим Бр, бнијам синоим, бнијам јагонцам Ре, бнјам мланестам, бнијам де

цам Кру, бнијам конам Ба, бнјам Враништанам Ди, бњам сестрем Бр.

ЗАМЕНИЦЕ ЗА КАКВОЋУ

677. Све заменице овог значења проширују основу елементом -в-. Оваква

образовања јављају се у ЗПМ1282, али и оближњим српским говорима.1283

1276 Облици са -ојзи, -ојзе бележе се на широком ареалу српских и македонских говора:

рспг, 489-493, бадијс, 421; jдтг, 124, вбзф, 51-52; вбдг, 74.

1277 ВБЗФ, 52.

1278 Пример је из народне песме.

1279 БАДИЈС, 421.

1280 ВБЗФ, 49.

1281 СТТГ 2, 105; ВБДГ, 74; ВБЗФ, 43.

1282 ВБЗФ, 61-62.

1283 Baкав, такав, какав, коликав и сл. у јужној Метохији (РСПГ, 491).
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У Дјд ж. р. доминирају облици са -зи-sи, а ретки су примери без партикуле.

Дмн. гради се наставком -м који се додаје на облик ОПмн.

У мн. је у употреби синкретичан облик на -е. У Гл, међутим, у Нмн. м. p.

бележени су и посебни облици за м. р. мн.: вакви, такви, бнакви, какви, нека

кви, свекакви, никакви.

678. Систем ових заменица чине:

По казне за какво ћу: вакоф, ваква, вакво, вакве, такоф, таква,

такво, такве, бнакоф, бнаква, бнакво, бнакве.

За пит а ње: какоф, каква, какво, какве.

Не одређе на за какво ћу: некакоф, некаква, некакво, некакве.

Општ а за ка к во ћу: свекакоф, свекаква, свекакво, свекакве.

За не г и р а ње: никакоф, никаква, никакво, никакве.

ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ ЗА КАКВОЋУ

679. a) Заменица бнакоф, ретка у нижим селима, у вишим насељима је не

што чешћа. И у вишем делу Горе уочљива је тенденција елиминисања ове заме

нице и стварања двочланог система вакоф — такоф, што је корелативно са си

стемом демонстративних заменица у пре- и постпозицији (в. т. 659):

Туџар ваковић не бидује Гл, таков је, ваков је Љу, бн ти је вакоф Бр, ми

требе вакоф-камењ Др, ваква-зима ЗлПо, ваква-жена Ле, вакве-љуђи, вакве-же

не, вакве-села Др Љу Ку Бр Рад Ле Рап Гл,

такоф је Ба, он такоф“ биф Гл, да биде такоф Кру, такоф син Мл, јена

чаша таква Ба, она је таква Вр, таква година ЗлПо, таква суша била Рад, та

кво-село Ку, такве-ти-биле работе Ре, такве времина Бр,

бнакоф sит ће прај Гл, онаква-вода, онакво-село немало Ре, онакве-мужи

не се рађаје Рап, бнакве гледанице Бр.

б) О бл и ц и зависних падежа:

ОПјд. м. р. за живо: соваквого крдара Гл, ваквого-мужа Ле, ваквого-сина

Др, пред) таквого брата Крс, онаквого утепале Крс.

Дjд. м. р. и с. p.: ваквому, таквому, онаквому Др Мл Ди Ба Ле Крс Бр Ре

Гл, таквому-мужу Гл, сину таквому Крс, нема таквому мужу Ди, онаквому гу

једару краве Ле; ваквому јагњету Крс, ваквому детету не-зборет Др, таквому,

онаквому Гора, таквому јагњету Мл.

Дjд. ж. p.: ваквојзи довици не ће-идеш Бр, ваквој млајнести Др, ваквој

зи-жени Мл, таквојзи дејки све Рад, таквојзи држави — нé Кру, онаквојзи гље

даници Ре.

Дмн. ваквем љуђим женем/децам Бр Ди Ба Др Ор Ле, таквем гуједам

Кру, онаквем-офцем ни сољ не-требе Бр, таквем синоим Кру, бнаквем љуђим

да дадеш Ре.
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ЗАМЕНИЦЕ ЗА ПИТАЊЕ

680. Каков“ зајец Вр, какоф је Ре, какофе руљек имаш Крс, а какоф Гл,

каква работа бваја би, какво-село Др, какво је Кру, и вранишке ти са, а знаш-ка

кве вјој обл'éчене, какве дукати имаје Гл, какве времина имале Вр, каквого-си

на имала Др, каквому мужу Крс, каквојšи Враништанки Ор, каквем-женам Рад.

НЕОДРЕЂЕНЕ ЗАМЕНИЦЕ ЗА КАКВОЋУ

681. Некакоф бфчар бфце тераше Гл, некакоф чујек и некаква-жена Рад,

некакве војници Др Рад Мл Ор, некакве гуједа пасле Бр, некаквого Арнаутина

Рад, некаквому бфчару Мл, некаквому кучету Бр, некаквојзи Мличанки Мл, не

каквем сељанам Др, па ће рече некаквем-женем Ле.

ОПШТЕ ЗАМЕНИЦЕ ЗА КАКВОЋУ

682. Општа именичка заменица и општа заменица за каквоћу имају разли

чите основе: свакој — свекакоф.

Свекаков“ чујек биф Др, свекаква ти свила надонеу Бр, ми купиле свека

кве алишта Рап, свекакве-воде Ле; свекаквого, свекаквому, свекаквојзи, свека

квем Гора, свекаквому бфчару Др, свекаквојšи жени Вр, па збориле свекаквем

љуђим Бр, свекаквем љуђам дава Ку.

ЗАМЕНИЦЕ ЗА НЕГИРАЊЕ

683. Суљо биф никакоф чујек Мл, никакоф абер немам Вр, никаква-жена

беше Ле, никакво-дете не му-било Бр, никакво јагње Рад, никакве-љуђи не-биле

Ба; никаквого, никаквому, никаквојзи, никаквем Гора, никаквому доктору Крс,

никаквем женем не зборила Гл, никаквем љуђим не бтварај Др.

КОЛИЧИНСКЕ ЗАМЕНИЦЕ

684. Потврђене су:

a) Дем о н страт и в на заменица за количину: воликаф, воликава,

воликаво, воликаве, толикаф, толикава, толикаво, толикаве, оноликаф,

оноликава, оноли икаво, оноликаве.

б) У пит на заменица за количину: коликаф, коликава, коликаво,

коликаве.

в) О пшта заменица за количину: све, сва; сви, све.

Нису потврђене количинске заменице неодређеног и одричног значења.

685. Речи за казивање количине, показне заменице и количински прилози,

граде облике од различитих основа. Количински прилози (тољко, вољко) без

облика су са -и- (тољ-о-ко), показне заменице за количину имају облике са -и-

(тол-и-каф)1284 (в. т. 215г, 292 в, 972—975). Једино су у рестеличком говорном

1284. Уп. са тол'кав у дебарским и полошким говорима (ВБЗФ, 63) и шире (ЋЉГЛ, 76;

БНАП, 87, 173; TМГС, 82, ПДМО, 210, СРЛГ, 163; ВЛМД, 173; ПeMСкЉ, 116).
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типу потврђени дебарски и полошки облици кољкаф, кољкава, кољкаво, кољ

каве (кољкава-шума, тољкаво куче). И у овом говорном типу потврђени су

обиљем примера вољикаф, тољикаф, ондљикаф.

Везивање облика са или без -и- за заменичко или прилошко значење ре

зултат је тежње да се основе семантички диференцирају.

Без потврда су заменички облици типа оволики, колики, већ се заменице

граде по моделу: корен показне заменице+ ол-Ник(о)+ав.

ДЕМОНСТРАТИВНЕ КОЛИЧИНСКЕ ЗАМЕНИЦЕ

686. Bбликаф“ камењ Рад, та вољикаф донесе Рап, воликава њива Крс,

воликаво трло ни би Ре, воликаве скупиња немало Мл, вољикаве бфце Рап, то

љикаф вук Крс, толикава нашоф Ре, толикава а имаш Крс, толикаво гуједо

Рад, толикаве гробишта Крс, оноликаф sит. Ре, оноликава вода ће прегазује

Кру, со оноликаво дрво Гл, воликавого сина има Др, воликавому, толикаво

му, оноликавому Бр Ди Ба Ре Кру Гл, воликавојзи вучици Бр, тољикавојŠи кра

ви Рап, оноликавојšи Ре, воликвем кучикам Бр, толикавем, оноликавем Бр Ди

Ба Ре Кру Гл.

Мало је потврда са непостојаним вокалом у придевском суфиксу: воли

ква ћерка има Рад, вољикво-дете Љу, толикво-дрво донесла Рад, оноликво се

ло Ди.

УПИТНЕ ПОКАЗНЕ ЗАМЕНИЦЕ ЗА КОЛИЧИНУ

687. Коликаф-ти-је муш Ле, знаш коликава је, со брада коликава Вр,

коликава њива, кољикаво-дрво исекоф Крс, ка планине дејђе, коликаве,

коликаве кучишта имахме Бр, коликаве краве напре Др, а коликаве се Ди;

коликавому детету Др, коликавојзи ћерћи Бр, кољикавем Мл Рап Рад.

Заменица се користи и прилошки (в. т. 977): коликаво да ти кажем Бр,

коликаво ће уработаме Ди, кољикаво спала Ре.

ОПШТА ЗАМЕНИЦА ЗА КОЛИЧИНУ

688. Ова заменица уопштене количине за лица и предмете има следеће

облике:

a) Ујд. је све:

Све ни зимаa Pe, oни све забраваје Кру, изеде све Ре, све нека изгоре Бр,

све ће прежалим Ку, све шо требе Гл, в5внено си избткала све, све како требе

да засијеш Вр, све лошо да тегнеш Ор, све нашкодује Ди.

б) У мн. се уопштава сви за све родове, мада се још добро чува и све за ж.

И с. p.

Сви, цело-село, ће запалиме бген Ре, сви шо биле во Трст Ре, дошле сви

Кру, сви да идет Ди, сви се радујет Ба, војен вагон сви се, дома идале сви Вр, а
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ће идет сви Рап, сви (дéјке) дрва, ти софра Рап, имам сви (мешовита група) Ку,

сви јáле Др, сви да работате ЗлПо;

а чfе) идет све (жене) Гл, све (деца ни отерале Рап, све (паре) изгинале

Мл, све (жене) надље бшље Мл, во све-села Др, бшље све гуједа Ку.

689. a) У функцији заменичког придева ова се заменица понаша као при

дев. Није уочен облик јд. за м. р., већ је сав потиснуто придевом — заменицом

цев (< цел). У ж. p. jд. заменицу у овом значењу потискује цела, али су потвр

ђени и примери са сва:

Сва-зима ће ткаје Гл, сва-ноћ не дремнала Бр, сва-ноћ тражи ЗлПо, уста

ти се посушила, сва ти седала Бр, голем студ биу сва-зима Бр.

У примеру: Ће работаје сва-лето Ди облик заменице није конгруентан,

што упућује на то да она почиње да се осећа прилошком речи.

Није потврђена употреба заменице све за с. р. у овом значењу.

б) У мн., у овом значењу, уочена је дистрибуција облика необична за при

девске речи. За мн. ж. и с. р. употребљава се облик све, за мн. м. р. и скупину

појмова различитог пола — сви, али и све. Обличка дистинкција у мн. ове заме

нице чува се боље зато што се она својим обликом (вс-> св-) разликује од исте

заменице у македонским оближњим говорима, али и присутношћу облика сви у

значењу количинске заменице. Могућ је и утицај именичког множинског -u

преко примера у којима се ова заменица поименичава:

Уз именицу м. p.:

На свабда дошље сви сељани Ре, сви сватои, сви бфчари вечерале Кру, се

сóбрале сви млади бећари Ди, сви путници ЗлПо, сви летуанци Ди, сви луђи га

полале Бр,

све твује другари Вр, све јесирџије издбјдоа Мл, све твује другари, повика

све бећари, све љуђи зуала Бр, собра све другари Мл, да дојете све пет синои

Кру, повикале све сватој Крс,

У ж. и с. р. мн. је све:

Га гледаје све сефске жене Гл, све горске манесте Др, све муке да тегњеш

Крс, све-жене би ге потепаф Ре, све-села зна Вр, све свује собрале Др.

Дмн.:

Свим да изиздавате Бр, свим браћам, свим коњим Рап, свим ће дâем Гл, и

свим Ор, свем женем Рад, свем-дејкем, свем Горанкем Вр, свем-селам помогна Др.

Заменица све прилошки („стално“) употребљена:

Све се мислим, све се чудим Рап, све се караје Вр, све бела ченица да јаде

Ди, све било пијење Мл.
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ПРИДЕВИ

ПРИДЕВСКИ ВИД

690. Придевски вид је неутралисан, а синтаксичку функцију одређених

придева преузела је демонстративна заменица употребљена пре- или постпози

тивно (в. т. 732в).

У Нjд. м. р. доминирају облици неодређеног придевског вида. Потискива

ње-и форме и уопштавање облика на -а последица је аналошког уједначавања

облика придева м. р. према именицама и заменицама м. р. На овакав закључак

упућује испадање -и из Нјд. м. р. редних бројева — прв(и), други). У осталим

редним бројевима м. p. jд. -и остаје због избегавања хомонимије које у прф (:

јен) и друк (: два) нема.

У зависним падежима облици одређеног вида потисли су форме неодре

ђеног вида, па је у ГГ, како је на широком ареалу српских“ и македонских

говора1286, створена хибридна промена.

Придеви ж. и с. р. не разликују облике одређеног и неодређеног вида, по

што је акценат ГГ без диференцијалне функције (в. т. 78).

691. Придеви м. p. jд. на -и јављају се само у атрибутивној служби. У пре

дикативној потврђени су само придеви неодређеног вида, што је чување стари

не.1287 Када су придеви члановани, у основи су придеви одређеног вида, а ова

ко обележени облици су у атрибутској служби (тија гољемите камени Ре).

О вези слабљења категорије придевског вида и појаве члана в. т. 732B.

692. Придеви м. p. jд. на -и изведени суфиксом -ски (и дериватима):

Горански, крчански, рапчански и рабечки, турски, арнауцки, драгашки и

драгачки, нашински и нашенски, рестелички, брбцки, брчушки, пакишки, ку

каљски, глббочки, крушеечки, злипотoчки, комшиски, магаречки, гуечки, лива

дечки, куачки, кучечки Гора.

693. У придеве месног и временског значења изведене суфиксом одређе

ног вида -њи продире форма неодређеног вида па су напоредни денешњи и де

Н{2t{{{2}b.

Тип денешњи, посведочен — поред типа денешењ — у нижим селима, нео

бичан је у вишим, осим у Гл. Овакав територијални распоред (в. к. 40) говори да

је иновација неутралисања -и придева м. p. jд. дошла из оближњих ЗПМ говора:

Денешњи ден, летошњи, бреошњи („скорашњи“), зимошњи, божећњи,

сегашњи, вамошњи, тамошњи, надвoрешњи Рап Крс Рад Ку Љу Ле Мл, де

нешни, летошни, ланешни, зимошни, надвoрешни („спољашњи“), ономашни

Гл, горњи, довњи Рап Крс,

1285 РСПГ, 476, БАДИЈС, 428-429, ПМГСж, 177-178, СМЂГ, 115; БДГСр, 237;

ПА-МБРec, 340; СРЛГ, 324.

1286 КБИст, 119–120, КБГр, 330-342; ВБКГ, 158–159.

1287 БАДИЈС, 626.
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Карта 40

Придеви временског значења типа денешњи - денешењ

() денешњи Аденешењ

0 денешењ

* * -

денешен, летошен, некогашен, натрешен Ре Кру Вр, вамошен, тамошен,

ономашен Ре Кру Гл Бр ЗлПо, вамошен“, тамошен“, денешен Ба Вр Ор, дене

шењ, сегашењ, чверашењ, вамошењ, тамошењ4288 Крс Рап Рад Ку Мл.

У топонимији су потврђени само придеви месног значења м. р. на -њи:

Горњи-каф Рад, Горни-гроп, Горни-мос, Горни-пут Pe, Горњи студенец

Рап, Горњи доф, Горњи-вршек, Горњи Марин-доф Мл, Горни-поток Ба, Горни

-мос Вр, Горни Кешин-доф Гл, Горни-пут, Горни-извор, Горни-пропасЗлПо,

Довни Кешин-доф Гл, Довни-извор, Довни-пропас ЗлПо, Довни грбп,

Довни-деф Ре.

694. Изван ових категорија, -и у придевима м. p. jд. има мало потврда.

Најчешће то су устаљене форме — топоними, устаљена фразеологија, имена

празника и сл.:

Отиде во Вељиграт, ка дојдоме на Свети-Никоље Ре, живуаф во Бели

грат Кру, Злитоток, Злитбница (< Зл'ипоточица, поток). Гора, злипото

чки-пут Гл, свети-Никола Крс, свети-Јован, Бодни-вечер Бр, Бодњи-вечер Рап,

он ти је ендибоже (< једини боже, „никакав“) Бр, дивји ајван Ре, пусти живот

1288. Присутност -њ указује на суфикс -њи.



Говор шарпланинске жупе Гора 371

Ре Кру Гл Др Ор Ку, не ми-биф исти брат Вр, јужни ветер Крс Рап Ку Рад,

јечмени леп Ре, миљи1289 бабо пред њá ћ(е) иде Ре, никој, мати, ретки чујек

Рап.

ПРОМЕНА ПРИДЕВА

695. Придеви м. p. jд. употребљени уз именице са значењем бића, осим Н,

разликују ОП и Д. Најчешће је В=Н, али су бележени и посебни облици на -и,

који су у опозицији са Н на -а.

Гладен-чујек Гл, мужоф брат, иман чујек Ре, комшиин sит. Крс, брат

Шућуријин, бтец Алиничин Вр, по стар-пут Рад,

o(д) другавого-мужа материного Рап, со комшијиного сина Рад, Митати

чиного сина Ор, за манатого чујека Ле, постарому, помладому, најубавому Вр,

најстарому сину бстава Ку.

У Рап и Крс потврђени су могући трагови Лjд, у предлошко-падежној

конструкцији по Н-Л (в. т. 490):

Абери дохођаје по очевому аџету Рап. Примере в. и у т. 490.

696. Придеви с. p. jд., осим Н=ОП, разликују и Д, који је облички једнак

Дjд. м. p.:

Кравјо сирене Гл, дивјо-месо ЗлПо, гладно дете, вавнено си изоткала Вр,

Екремово внуче Ор,јечменово снопче Ре, лененб-платно Др, магливо време Бр,

летно-време Ба, бфчо сирене Вр, кравјб-млеко Ор,

постарому детету Бр, најубавому детету Рад, јагњету вогодишњому Рап,

црному кучету Рад Мл Ку.

У придевима с. p. jд. -е је иза некада меких сугласника замењено са -о. 1299

Облик дечјо/дечје новији је, пошто је аутохтони горански придев дечинско. Но

вијег је порекла, највероватније, и бфчје: дечје Бр Ре Гл, офчје-месо Гл.

697. Придеви ж. p. jд., осим Н=ОП, разликују Д и, спорадично, генитив на -е.

Вавнена фануља Гл, бристра-вода, караочна („црноока“) жена му била,

чакарочна („плавоока“) Ре, малова сом била, во Салова-кућа Вр, маличкава

бех Ор,

сом била во постаре снахе, от постаре-сестре, во Митатичине ћерће Бр.

У Дjд. уочене су форме типа старојзи старојŠи, старој и стари. Послед

њи тип доминира када је на придеву синтагматски акценат (в. т. 638б, 650a).

Мада је Дјд с именичким наставком потврђен у свим местима, уочена је њего

ва већа појавност у вишим селима. За тип старој у материјалу нема много по

тврда (в. т. 585, 773):

1289 У фолклорном материјалу синтагма мили бабо врло је честа.

1290 Процес је захватио широк ареал: САМПол, 342, СТТГ 2, 98, СРЛГ, 326; ВЛМД, 228.
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Младојšи жени Крс Рап Ор, малбвојšи ћерки Рап, ће даде постаројзи Бр,

ни младојзи, ни старојзи Рад, бфци црнојзи Љу,

постарој ћерки Др, манатој жени рекоф Ле, мужовој родбини Рад,

дáф стари-мајки Гл, постари-нани дава Ре, црни-офци Кру, млади-снахи

Бр, Имерови-жени ЗлПо, мужови-сестри Ди Др.

698. У множини доминира -е форма (в. т. 640). Ретки облици на -и за м. p.

мн., најчешће су предикативно употребљени:

Бовни (војници) биле Мл, че се соберет тија шо се вамошни, тамошни

Гл, бнија биле поголеми Кру, љуђи биље исти Вр, дружина се братови Ди,

бни биле гладни Рад, бвја камењи беа погољеми Крс, па ће бидет поумбрени

Др, идет ка тепани, свадбари се уморени, утепани Гл.

У атрибутској употреби наставак је -е, а -е изразито доминира и у преди

кативној служби:

Умне љуђи Кру, познате ми биле љуђи Ре, и поздраве биле љуђи Кру,

постаре-љуђи Др, нејзина неса, али мужове, раде се деца Вр, мормуладића

црне Ре, та бни саме кажујет Вр, руке зашарене Ор, Алиничине деца Крс, снаи

не родитељи Рад, сефске-жене носет Ку, Дејкине камени (топ.) Pe, бни биле

жедне Др.

У Дмн. највише је примера са основом на -е (постарем љуђим), али су бе

лежени и ретки примери са основом ОП на -и у Дмн. м. p.:

Постарем-љуђим не-збори Рап, познатем сом рекоф Др, Екремовем си

ноим Кру, вамошњем децам Мл, мужовем сестрем Крс, дебелем бфцем Гл,

најстарим љуђим вељет Вр, постарим синоим Гл, најубавим новожењам

Рад, познатим пријатељам Ку.

КОМПАРАЦИЈА ПРИДЕВА, ПРИЛОГА, ИМЕНИЦА

699. У компарацији придева и квалитативних прилога извршено је пре

структурирање из синтетичког у аналитички модел 291, па се по семантици поре

ђења и по његовом формалном изражавању ГГ не разликује од околних говора.

Поред придева и квалитативних прилога у ГГ се, како је и у другим сло

венским говорима који припадају балканском језичком савезу, степенују и име

нице, и то онда када имају значење својства. 1292 У оваквом поређењу именица

партикуле по- и нај- имају, заправо, значење прилога више, боље“, а употре

ба по и нај уз ове врсте речи говори о граматикализацији партикула.1294

1291 КВИст, 120-121; КБГр, 307–308, СТТГ 2, 99, БАДИЈС, 438-441; РСПГ, 477-478;

ПМГСж, 179-180;ЋЉГЛ, 79; ТМГС, 71.

1292 ПВБКомп, 101, РСПГ, 479, ПМГСж, 180; СМЂГ, 117; БАДИЈС, 440—441; ЋЉГЛ, 79;

КБГр, 308.

1293 БАДИЈС, 438-439; СтББал, 257.

1294 ИПeОК, 33.
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У ГГ нема компарације глагола, која је потврђена како у српским шар

ским говорима 29° тако и јужнометохијским, 2% већ се користи конструкција с

прилогом: појhилнајвише + глагол.

Партикуле по- и нај- срасле су потпуно са основном речи па тако у ГГ не

ма колебања типа по јунак — појунак.

700. К о м пар а т и в придева/прилога/именица (по-Н позитив):

Послаб“ је, понеможен је Рад, кољко сом постара Мл, помалекава, по

мудра Бр, потенок нека биде Ре, поздраве сме биле Кру, јадене поблаго било

Ди, дрво још подебело Крс, онија се постаре Гл, постарото дете ЗлПо, пома

лбвујет син Мл,

побрзо ће уработаш Ор, подобро да ткајем Ре, поубаво пујет Бр, пријди

поблизо Ку,

подбмаћин ота њего Рап, појунак чујек од њего нема, порадници се от)

тебе Бр, појунацим и посточарим от себе Кру, полопофа има Љу, пољигош от

тебе Ре, побајкуш нема Ди.

701. С у пер ла ти в (нај“ позитив):

Најмудер биф Ба, најгољем не работа, а ће биде најубаф Др, бн је нај

стар, најћиста има Ре, та шо је најмучно, л'éн је најмучен Вр, сестра му је нај

пристала Бр,

да трчиш најбрго Др, најмудро збори Рад, најмало донесла Ре;

најрадник биф во село Ба, најкућаница сом била Вр, а ја сом биф најкрдар

Кру, најофчар во Гора Ди, најрадник ка мене Рад.

702. Окамењени прилошки и предлошки облици чувају трагове синте

тичке компарације:

У прилогу попуеће, са значењем „више“, сачувани компаратив изгубио је

компаративно значење па је оно саопштено партикулом по. Овакав се прилог

јавља на ширем простору македонских говора (в. т. 988).

Прилог повише1297, који се употребљава у предлошкој служби месног од

носа, иако има синтетичку форму, компариран је и аналитички. Са истим зна

чењем и функцијом је и предлог више: кон пасе повише-село Бр, сенаф ви

ше-село Ку.

У прилогу прековише чува се стара форма: имам прековише Др, прекови

ше работа Ку, ћаруаф прековише Ле, работаше прековише Ба.

У прилогу веће1298 чува се стари компаратив придева велик: не-можем

веће да работам Ку. Примере в. и у т. 943.

1295 ПМГСК, 180; МлРСТ, 98,

1296 РСПГ, 479; СМЂГ, 117; подримски и подгорски говор (према мом материјалу).

1297 СТТГ 2, 99, више и у бугарском језику (МСБЕ, 271).

1298 Исти облик и у неким македонским и бугарским говорима (МСБЕ, 271).
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703. Поред наведеног модела присутности — одсутности особине, ГГ зна

и за друге моделе обележавања различитих степена особине.

a) Перифрастично степеновање остварује се у придевским синтагмама са

прилогом у функцији зависног члана. Прилог казује степен особине придева:

Млого јака била Крс, мало црн Бр, појhи убаф Кру, млого уморен биф Др,

млого ми била пристала Бр, млого висок Ле, мало ка бело Др.

б) Форма блиска поредбеном степену је слагање придева с префиксом

пре-. Овако сложени придеви казују особину у највишем степену, а од правог

поредбеног степена разликују се по томе што се особина не пореди с другим

предметом:

Стар, стар — веће престар Гл, претеретен је („врло оптерећен послом“)

Ор, мије раде, прераде Мл, ја сирота, пресирота; ја кукајца прекукана Мл, пре

старен Ку Рап Ор Крс Вр, не работа, престарен је Ре, не-може мати, престаре

на је Рад. -

в) Изведени или сложени придеви деминутивног значења казују степен

особине јп minus:

Помал'éкава била од мене Бр, помаличкаве не ће бидеме Ле, накисевно

Гл, влажљиф, кисљuф, блажљива Рап Крс Рад Мл, малекаф („омањи, ситан“),

бол'éникаф“ сом го затекла Бр, зељеникава аљина, црвеникава земња,

жафтикаф, сувикаф Рап Крс, плавикаво, црвеникаво Вр, зеленкасто, вапцује

црвенкасто Вр, бељикаве шо биље, јадене било љутикаво, бавеникав је Ре.

НАПОМЕНЕ О ПОЈЕДИНИМ ПРИДЕВИМА

704. Придевским наставком -ов избегава се хомонимија придевских речи

и прилога:

Прилози Придевске речи

мало 129° малоф, -ова, -ово, -ове

тако такоф, -ова, -ово, -ове

вако вакоф, -ова, -ово, -ове

бнако бнакоф, -ова, -ово, -ове

По истом моделу направљен је и придев темаво, који је напоредан с при

девом темно Рап, затим придев злоф (Злбф поток, топ., Вр ЗлПо, злова-жена

Кру, злова ми била збва Др). За разлику од осталих придева на -ов, према при

деву злоф нема прилога зло, пошто је устаљен прилог лошо.

705. Суфикс-ен продире на место -ан, па су у малом броју придева напо

редни -ан и -ен (< -bн). Није уочен продор суфикса -ан у суфикс -ен.

аРжан Гл Вр Рап Крс Бр Ди Ба Ку Ле, држанова слама, држануе сламће

Бр, бржен Ре Кру Гл Ди; али редовно гржанова слама — и у овим местима,

1299. Уп. са истим односом у полошким говорима у мало — малово (САМПол, 342, СТТГ 2,

100).
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иман („богат, имућан“) Рап Ку Рад, брат ми беше иман Крс, за иманого се

омужила Мл, от поиманого Др, иман новожења Ор, имен чујек Рап, имен до

маћин Кру, имене-љуђи обраље Ор, не-беше имен Вр.

706. Хомонимија именице и придева јечмен, у нижим селима отклоњена

је односом: јечмењ (им.) — јечмен (прид.). Исти однос показује и пар: камењ

(им.) — камен (прид.).

У Гл хомонимија је избегнута алтернацијом м и н: јечмен (им.) — јечнен

(прид), камен (им.) — камнен (прид.). Аналошког су порекла и градивни приде

ви по овом моделу: корнен, пламнен Гл.

Јечмењ сме сијаље Рап, не-дава јечмењ Крс, две-вреће јечмењ Мл, се осу

ши јечмењ Рад, се јало јечмено Ку, јечмене љебој Ку,

па удри со камењ Рап, примере в. и у т. 275, 502;

имале јечмен, не-чини јечмен, и јечнено се јало, јечнене лебој Гл, метале

камени, јен камен, зидои се камене Гл.

У Вр и Орхомонимија није отклоњена у јечмен.

707. Градивни придеви од имена житарица (јечмењ, бвес, арш) граде се и

суфиксом -ов:

Јечменове, бфсове снопој Вр Ор Рап, јечмове, бфсоф Крс Рад Мл, бржуа

слама, гржануе сламће Бр, гржанова слама Ре КруЗлПо Вр, јечмењова, овезо

во Рад Ку Љу.

Кад је придевски суфикс -ан семантички ослабљен, на већ изведен гра

дивни придев додат је да ојача значење придевски суфикс -ов (°ржанова).

708. Градивно значење казано придевом:

Сребрен, бакрен, златен Гора, камена-кућа била Рап, жељезне пенџери

РаII.

Необична је падежна конструкција с предлогом од у градивном значењу.

709. У Ре, Кру, Гл придев сетен („досетљив“) мотивисан је глаголом се

сетим.1399 У нижим селима придев има значење „сетан, тужан“.

710. Присвојни придеви изведени од именица:

-овЈ-ев: Меатова работа Гл, Ћамиљоф, Гафурбвому детету Ба, млака

Сељманова Рап, ду њива Несипова Рап, Шаћибарово кéде је Ор, очева-сестра

Рап, братоф, синоф Др, царево, мужово Ку. Примере в. и у т. 134a,

-ин: Деничино маало, Ћамиљичино Мл, бабин-пуас („дуга“) Др, сестри

но-дете, во теткина-нива Ле, душица материна Др, материного Рап, на ма

терина кућа Крс, Рајчина кошара (топ.) Рад.

Придев сестрично Вр изведен је од именице сестрица.

Придеви на -ски (са дериватима и сложеним с овим суфиксом) имају, по

ред присвојног и описно значење:

1300 Истом моделу припада и придев иман („богат“).



376 Радивоје Младеновић

Шума је вранишка, ббрска је украдена, ни вранишка ни глббочка; њиве

Иметофске Вр, борска је Ор, Манестечки извор (топ) Бр, мличке-жене Мл,

диканечкава што је Ба;

детечка работа Бр, горска манеста Ди, дејчечка работа Ба, дечко-руко Крс.

711. Придеви месног и временског значења мотивисани прилозима имају

ш - с после једначења по месту артикулације из облика денешњи (в. т. 693). У

Крс су потврђени новији облици саграђени суфиксом -(e)н:

Љетосен, љетосно, ноћесен, ноћесно, зимосно, денесно.

Облици су настали аналогијом према описним придевима на -ен. Појава

модела ноћесен олакшана је продором типа ноћешењ у придеве месног и про

сторног значења.

712. а) Придев изгубен („са дубоким борама, наборан“) ГлЗлПо Ре Кру Бр

изведен је из именице губа (в. т. 155). Хомонимија с придевом мотивисаним

глаголом избегнута је употребом префикса за- (загубено дете Гл), па се ствара

однос: изгубен („наборан“) — загубен („изгубљен“).

б) У топ. Вели доф Ба Ди, ће бидем при Вели-доф Ба — није јасно да ли је

вели чување старине или новији облик настао после испадања -к- у интерво

калном положају и сажимања групе -ши-. Изван топ, вели није потврђено, по

што је потиснуто придевом голем.

БРОЈ ЕВ И

713. С и с те м бројева ГГ чине: основни (прости), редни, дистрибутивни

(деони), мултипликативни (множни).

Функцију збирних бројева преузели су основни бројеви или бројне име

нице. 1301

О бројним именицама в. т. 560-563.

ОСНОВНИ БРОЈЕВИ

714. Број јен (в. т. 386б) ретко се јавља и у облику једен, а без потврда је

форма с превојним степеном -и (в. т. 180в) — једин.

Облици за ж. и с. p. jд. — јена, јено. У мн. је општа форма јене.

Јен, осим у означавању бројности, употребљава се и у значењу неодређе

не заменице некој, затим придева исти. Мења се по придевској промени:

Дóшоу јен чујек и јена жена Бр, јеној жени Ле, јена висока планина, јена

мати ђи родила Бр,јена мати ни је Ди, јена жена гим месила Рад, сом сакала је

ного, сојеного Кру, мене ме дале јеному чујеку Ба, јеному Горанину Др, јенојšи

жени Рап, јенем љуђим зборим Крс,

1301. Уп. са стањем у македонским и српским говорима који су претрпели балканистичке

утицаје, БАДИЈС, 39, 343, ЋЉГЛ, 82.



Говор шарпланинске жупе Гора 377

једен шо беше Вр, ни једен Ор.

Када је број поименичен, а односи се на скупину мушкога пола, употре

бљава се и форма мн. на -и:

Јени имале во Филидбе,јени имале во Ћустендил, јени имале во Бургас,

јени имале во Џумаa Бр, јени бшље во Призрен, јени во Турско Ку, јени ће но

сет, јени ће берет Ре.

715. а) Број два обележава количину појмова м. р., облик две ж. и с. p. 1302,

што је чување старине1303:

Два чујека ни дошле Вр, два-сина Др, на две-платна Кру, две братћића

друге Рап, на две-места Ди, две-жене Мл. Примере в. и у т. 578-591.

Исто је и у двеста брава — двесте бфце, двесте села.

б) Број обадва — ббедве чува однос облика условљен родом појмова чију
бројност казује:

о

Обадва сина Бр, дај ми ббадва кључој Вр, ббадва сандоци Ре;

ббедве одаје Бр, ббедве везет Ор, ббедве сестре, обедве-деца во школо Мл,

ббедве котлића Ку.

Прост облик оба није уочен, а ббе је потврђено малим бројем примера:

ббе врате затвори Крс, бтвори обе-крила Ку, обе-сестре Др, ббе умреље Рап.

в) Бројеви два, две, ббадва, ббедве, ббе чувају Д, који се гради додавањем

—м на облик ОП:

Двам синоим Гл, двем мланестем Ба, ббадвам браћам Ку, дади ббедвем

Крс, ббедвем Враништанкам Рап, ббедвем државам Ку, ббедвем Вр Мл Ди, ббе

двем ћерћем Бр, обем сестрем Крс Ку Рап Др Ди, гим зборим двем грађанкем

Вр, двем-децам Ор, ка сме збориле — ббедвем Ле, ббадвам мужам Др.

г) Остали бројеви прве десетице: три, четири (ретко и четри), пет, шес,

седом/седум, беом/осум, девет, десет.

716. Морфолошки обележен Д имају, поред јен, два, ббадва, још и броје

ви три и четири:

Трим децам Ле, продале трим љуђим Др, трим женем Бр, алишта трим де

цам Ди, четирим арамијем матере да гим го гоњим Ку, јадење четирим аскерам

Ку, четирим мужим, четирим женем Љу Ку Мл Рад, четирим офцем сољ Ку.

За П-Т дијалекатску зону наводи се да су кардинални бројеви непромен

љиви 39“, а променљивост се не помиње ни у описима македонских говора. ГГ

је овај архаизам сачувао заједно са оближњим П-Ј говорима, у којима се мењају

бројеви до три (двама, двема, обедвема, трима). 139° Сачуван Д основних бро

1302 Уп. с истим односом облика у КБГр, 325, КБИст, 126, РСПГ, 469, 496, ПМГСж, 181;

МлРСГ, 73, ЋЉГЛ, 82, БДДИ, 355, БНББП, 76.

1303 БАИсД, 175-176.

1304 ИПИО 3, 166.

1305. У мом материјалу из Подриме — свема трима синовима, двама комшијама, двема

ћеркама, исто и у говору Љубижде, Мушутишта, Лешана, Поповљана у Призренском Подгору.
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јева у ГГ — али и оближњим српским говорима — потврђује отпорност овога

падежа на продор аналитизма. -

717. a) Број јединаесе(т) јавља се и као ђидинаесе (в. т. 439), јидинаесе,

јидинајс, идинаесет, ђидинаесе је обичније у говору старијих мушкараца, жене

и млађи уопштавају јединаесе(т), идинаесе је потврђено само у рестеличком

говорном типу. --

б) Бројеви округлих десетица до сто имају стање које је описано за броје

ве друге десетице — напоредни су триесет — триесе:

Дваесет и два дења Рап, триесет брава и дваесет бфце Ре, четириесет

куће Ор, пеесет године Крс, шиесет (в. т. 121a) да дотераш Вр, седбмдесет го

дине Кру, осамдесет отерале Рад, живеше деведесет Гл,

дваесе динара Ле, триесе полога Ба, четириесељире Мл, пеесе па носи Др,

шиece ће има Гл, а седбмдесе, осбмдесе кила Рад, деведесе и-два-коња имало Ба.

718. Бр о је в и с то т и ца

а) Број сто има само овај облик. Бројеви двесто, тристо гласе овако ка

да су изван партитивне синтагме, док се у оваквим синтагмама облички дифе

ренцирају:

Двесто, тристо за м. р., у нижим селима ретко и двеста за м. p.: двесто

брава тераше Др, тристо петла Ле, тристо војници Вр, тристо устројници

Бр, онеле тристо брава Ле, двеста љуђи Рад, триста путници Ку.

Двесте1306 и тристе1307 у синтагми с именицом ж. или с. p.: двесте бф

це имаме Крс, двесте краве, двесте гуједа чува Ба, двесте и две бфце Рад, дај

ми двесте љире Кру, двесте гуједа Гл, тристе села со Горани Ле.

Двесте1308 је доследно у партитивним синтагмама, тристе факултатив

но, и знатно ређе од тристо, триста и за ж. и с. р. (в. т. 581, 586).

б) Остали бројеви од 100—900: четиристо/четpсто, песто, шесто, се

домсто/седумсто, беомсто/бсумсто, девесто.

в) Осим побројаних облика, углавном у фолклорном материјалу, срећу се

и конструкције основни број + стотина:

Се наредиле пестотина сватој Др, нека даде шестотине бфце Ку, ево

три стотине дава Ба, двестбтине брава Др.

г) Бројне су потврде са окамењеним обликом старог генитива множине:

Имаф шестотин бфце Крс, пестотин брава Ле, пестотин шиљејна Ку,

сóбраф двестотин сватој Мл, пред-ња ишље пестотин шиљејна Рап, двесто

тин љуђи Гл, не-чини ни двестотин, ни пестотин Бр.

1306 Остатак старе двојинске форме (БАИсД, 175).

1307 Аналошко према двесте (БАДИЈС, 463).

1308 сттг 2, 102; бадијс, 463, бдди, 404.
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719. Поред обичног иладо, ова бројна именица ретко је бележена и као

иљаду: имам иљадо бфце Бр, иљадо шиљејна Рад, иљадо краве Мл, ће плати

иљадо марке Ре; ни онесље иљаду бфце Рап, иљаду аскери било Крс.

Када је иљадо у конструкцији с бројевима већим одјен, има облик иљаде,

што говори да је иљадо новије, а да је у конструкцијама сачуван старији однос

(иљада — илваде); две иљаде, пет иљаде, десет иљаде, сто иљаде Гора, на илва

де љуђи измреле Вр, иљадем бфцем Бр Ре Др Ор Рад Ку.

720. Бројне речи и конструкције од више бројних јединица јављају се као

сложенице или као вишечлани изрази, као јединице синдетске или асиндетске

везе. Када је веза асиндетска, десетица и јединица чине интонациону целину. У

синдетским бројним конструкцијама везник и је по правилу између претпо

следње и последње јединице. Употреба синдетских или асиндетских облика ни

је условљена територијално, генерацијски. У бржем говорењу обичнији су

асиндетски облици.

Бројеви друге десетице и бројеви округлих десетица су сложенице.

Бројеви од 21–100 имају два различита типа грађења:

a) Дваес и девет, пеес и бСом, шиес и шес, седбмдесе(т) и два, дваесе(т)

и два.

У оваквом типу свака јединица чува свој акценат.

б) Двајстјен, двајстипет, двајстишес, тристипет, пеестјен, пеестишес.

У овом типу бројеви су сложенице, унутар којих долази до асимилатив

них и дисимилативних процеса и испадања гласова. Гласовне промене се деша

вају у десетици, други део сложенице — јединица — остаје стабилан.

РЕДНИ БРОЈЕВИ

721. Редни бројеви су трородни у јд.

а) Уклањање одређеног придевског вида м. p. jд. утиче на редне бројеве

први, други, па они најчешће имају облике прф, друк (в. т. 690);

Прф“ биф јáнат Ле, прф биф ке нас Крс, он ми је прв% гледаник Др, била

прф-пут Ди, прф-син Бр, ти прф си се бжениф Ре, јен вра“ ће илезе, друк ће са

диме Ле, бџа друк дошоф Мл., друк-пут Крс, друк муш Рад.

б) Облици прф, друк су новија иновација, а не чување некадашње ди

стинкције одређеног — неодређеног вида редних бројева.1399 Нестанак ових

бројева на -и последица је њихове знатне фреквенције, затим њихове придевске

употребе. Посебно је честа употреба редног броја друк, друга, друго, друге у

значењу „остали, неко други“.

Ти л'éјни, а друђе нека брет Бр, а он закасни, друк ће доје Др, ако ти брат

не поможе, друк ће поможе Кру, со другого збореше Мл, друга ти вађаје Ре,

друга (жена) нека тражи Ку, друге не ти-носим Рап.

1309 БАИсД, 185—186.



380 Радивоје Младеновић

в) Бројеви м. p. jд. на -и:

Ти ми си први-син Гл, ели ми си први мерак Ле, бвја ни је први-радос Мл,

други гурбетчија Рап, тоја ми је други-муш Ку, други-ден Гл, први-вечер не,

други-вечер Вр.

У свим овим примерима редни бројеви први, други употребљени су с

бројним значењем.

г) Редни бројеви за м. p. jд. од трећи 1319 и даље:

Трећи дењиљ четврти Ле, биф сам-девети Крс, осми-вечер Кру, јединае

сти пáнаф Ку, триес пети дошоф Ре, иљадни ће уработа Бр, двестоти аскер

шо биф Ле.

722. a) У ж. p. jд. сви редни бројеви имају -а, редни бројеви с. p. jд. -o,

укључујући и број трећо:

Прва-бољка, друга-бољка Др, прва ће пује Ле, и бна сама-трећа ли, сâма

четврта ли Ба, десета врата Бр, дваесе и пета Рад, шиесе четврта Мл,

прво-дете, друго-дете Ле, вл'éгоу во прво-село Бр, во трећо-село Др, тре

ћо за ништо Љу, девето ми умре Вр, седбмдесет и пето Ку.

б) У множини, како је и у осталим придевским речима, доминира оп

штсмножинско -62.

Прве-деца ни умреле Ку, друге љуђи Др, друге-жене, треће јагонца Ку.

Примера на -и у м. р. мн. нема много:

Први петли ка ће кукаје Ле, и со други коњи Ку, бни се први во Глобочи

ца, биле четврти Гл.

Док су овакви облици карактеристични за Гл, па се у овом селу за м. p.

мн. напоредо користе форме на -и и -е, у осталим местима су облици на -и

необични.

Примери са -и у м. р. множине бележени су од старијих Горана, док мла

ђи уопштавају -е за м. р. мн. и у Гл.

ПРОМЕНА РЕДНИХ БРОЈЕВА

723. У јд. м. р. редни бројеви имају 2, 3 или 4 облика.

а) ОП нечланованих редних бројева који иду уз именице са значењем жи

вог: излегох от првого брата Бр, от трећого сина Ле, видела другого Др, видела

првого брата Гл.

б) Дјд.: првому гледанику не му сом рекла Др, трећому зéћу Рад, дванае

стому, седбмдесет и бемому Ре Кру Гл Др Бр Ку Рад Ор Рап, другому ће речем

Ба, петому сељанину Ку.

в) У Вјд. редних бројева прф, друк, поред чешћих облика на -а (преф-сине

Рап, друк бфчаре Ре), јављају се и придеви на -и: први-брате, први комшијо, пр

1310 О облицима са чланом в. т. 737, 742, 749, 750.
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ви сине Гл, други зеће ЗлПо, други чујеку Ку, други гледанику Крс, први ново

жењо Рад, први комшијо Др.

Вјд. м. р. осталих редних бројева је на -и.

г) У с. p. jд. разликују се Н=ОП=B и Д (првому детету, трећому јагњету

Гора).

724. У ж. p. jд., поред ОП=Н=B разликује се Д и, ретко, Г на -е.

а) Сом илегла от прве-жене, сестра ми је от прве матере Бр, зеф от тре

ће-жене Гл, живела во прве-ћерке Ди (в. т. 525-527).

б) У Дјд, најчешћи су облици на -ојзи"-ojsи. Знатно је мање потврда без

партикуле (првој) и облика с именичким наставком:

Другојšи-жени Гл, првојзи ћерки даде Др, трећојзи ништо Ку, ни првојšи

ни дваесе петојšи Ор, првојšи, другојзи, трећojsи, седмојšи Вр Рап Крс Ба Др,

првој жени, дванајестој кући Др, седoмнаестој Љу,

први-жени Гл, седми-дејки Ку.

725. Дмн. обележен је односом ОПЊ-м. Спорадично, углавном у Гл од

старијих, записивани су облици чије су основе условљене родом управне име

ничке речи:

Првим љуџим не-дале, другим путницим, другим бравоим Гл, првим ком

шијем Ба;

првем-женем, првем кучићам Гл, првем-ћеркем Мл, првем јагнићам Бр.

Тенденција да се облицима првем, седмем обележе сви родови, изразита у

говору старијих, у говору млађих доведена је до краја.

ДИСТРИБУТИВНИ БРОЈЕВИ

726. Овакви се бројеви граде употребом дистрибутивног по испред основ

ног броја:

Па краве по две, по три љуђи имаље Ба, краве по две-три, по јен туар

Рап, сме сијале по триесет враћа, по дваесет сме вршиле Ле, по два-дења, по

јена недеља ће седи Рад, по три године летуале, по две године Бр, по два-пути,

по пет иљаде кила жито Кру, поједен такоф, појенб-зрно ченица Гл, по две-зр

на ЗлПо, свим појена ложица Рап.

Број јен уз по има различите облике за род у јд. и родовски синкретизова

но јене у множини.

Број по два користи се за м. р., по две за ж. и с. p.

Од три и даље један је облик за све родове.

727. Дистрибутивно по употребљава се и испред бројних именица:

По двајца, по тројца брале Ди, по четворица зимале Ку, викале по пе

тина Кру, по двенице жнет Вр, по тринице ће пујет Бр.
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Дистрибутивно по уз бројне именице на -ина када се оне не односе на жи

во и значе „око десет“ (десетина):

По десетина враћа Ди, сме вршиле по десетина враћа Ба, по десетина

туара Др, по десетина кофе Ди, по десетина туара ће донесет Рад.

МУЛТИПЛИКАТИВНИ БРОЈЕВИ

728. Мултипликативни бројеви са значењем „колико пута“ јављају се као

изрази типа: број + пута/пути/пут, сложенице — двапут, или изведенице —је

нош. Мултипликативни бројеви у ГГ, како је и у другим говорима, заправо,

имају значење бројних прилога. 1311

Нису забележени облици овога значења типа једаред, дваред.

a) У нижим селима доминира тип: број + пута:

Два пута била Вр, седум пута Рап Крс Рад Др, па ме удpиф беом пута Ку,

седум пута шо била Крс, пет пута сом га косиф, пет пута сом га сијав? Љу.

- У - - У -

Ретка је у овим местима конструкција са пути: три пути удрила веђа Др,

два пути се мужила Ор, пет пути рађала Љу.

б) У вишим селима обичније је пути у изразима, посебно у Бр, али ни пу

та није непознато:

- " - - " -

Два пути да му речем, два пути на ден Бр, шес пути бфце ми терале Кру,

три-пути ће му стаи Ре, три-пути да чукаш Ди, три пути, два-три-пути Гл,

шес-пути Ба, четири пути беше Кру,

два пута бтец ми биф, три пута Гл, ће месим седом пута Ре, и два пута

сом била Кру, ни дваесе пута Бр.

в) Ретки су примери у којима конструкције са пут нису сложенице:

- " -

Два пут ни донела Ку, три пут со коња Др, два пут со сина, три пут со

ћерка Рад, пет пут путуала Др, ни шес пут не ће ти поможе Бр.

Пут се јавља, у изразима и сложеницама, само уз једносложне бројеве.

Сложeнице са пут: јемпут ће виђиш Бр, двапут Ку, трипут да сијеш

Рап, ни петпут ни шеспут ни седом пута Рад.

г) Јенош 312 („један пут“).

Јенош била, јенош ће донесе Гл,јенош дојди, само јенош Ди, јенош исте

пала дете Ре, јенош ће се мужи Кру.

729. Мултипликативни бројеви са значењем „коликоструко“ јављају се

као изрази прилошког значења: во + број + стркистрка/стрке (в. т. 152, 175)

или као сложени прилози. Мултипликативни бројеви овога типа користе се са

мо уз глаголе снује, преде.

1311 TМГС, 89.

1312 О пореклу и појавности оваквих облика в. БАИсД, 188, СПЕРеч 1, 463–465 „dva“.
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Преде во два стрка, во пет стрка испрела Бр, се снује војен стрк Гл, во

два стрка Ба Ди Ор Вр, во две стрке снује Вр Ре Кру ГлЗлПо Ор Рап Крс, пре

де во две стрће Бр, ни испреди во две стрке Ди.

У сложеницама први део је основни број, други део прилог стрчно:

Двестрчно испрела Бр, предеш двестрчно Ди, денеска предем двестрчно

Гл, тристрчно не-сом-прела Ба, преди тристрчно Гл, тристрчно, шестрчно,

стострчно Гора, неје тија стбстрчно Кру, виђиш ли ка је шестрчно Ба.

ОДРЕЂЕНИ ОБЛИЦИ ИМЕНСКИХ РЕЧИ

(ЧЛАНСКА МОРФ ЕМА)

730. У ГГ је развијена постпозитивна употреба демонстративних замени

ца које чувају демонстративну нијансу у значењу. Таква употреба показних за

меница зваће се, како је уобичајено, чланом.

Овакав однос значења имају неки балкански словенски говори балкани

стички преструктурирани 313 — македонски говори са трочланим системом,

српски, бугарски. За ГГ од значаја су ЗПМ говори.

Стање у македонским, српским и бугарским говорима са трочланим си

стемом онакво је какво је у делу ГГ који има трочлани систем. Када се употре

би -от, поред значења члана чува се, углавном, и демонстративност, када је од

ређеност обележена са -ов или -он, онда је демонстративно значење изразито,

чланско слабо или га нема. 1314

Демонстративност се огледа у означавању различитих просторних рела

ција: -ов „близу говорног лица“, -от „близу саговорника“, -он „удаљен од оба

учесника у комуникацији“. Чланска функција огледа се у одређивању познато

сти из говорне ситуације присутног појма. Овакву функцију има — пре свега —

заменица -от. 1315

Развој чланске постпозиције ишао је преко постпозитивне употребе де

монстративних заменица. 1316

Географски распоред трочланог система је без континуитета 1317, што ука

зује на то да је процес стварања праве чланске морфеме ишао преко трочланог

система 318, а да је прави члан у словенским говорима резултат каснијег раз

1313 САМПол, 356, КБИст, 129-130, ПалРГ, 122, ВБДГ, 73, ВБКГ, 65, 146—154; ВБСМГ 2,

168-172; вбпг, 344, сттг 2, 97, кбтч, 26, багд, 188, пмгт, 446, бадијс, 293, 442, 447;

ЋЉГЛ, 80, ИВЧлП, 148, ИПДиј, 116—117, ПАСДиј, 45; СтвВал, 250.

1314 БАДИЈС, 23, 628—629; САМПол, 356; ЂЉГЛ, 80; ИПДиј, 116—117.

1315 Уп. са стањем у Лужници (ЋЉГЛ, 80).

1316 КБТЧ, 26, БНГИ, 112.
-

1317. Мишљење А. Белића (БАДИЈС, 294, 443) да су јужноморавски говори имали члан па

га изгубили није убедљиво, Д. Барјактаревић (БДГСр, 90) наводи да је члан спорадична појава у

јужној метохијској зони не наводећи друге податке. Ако се податак не односи на ГГ, а он не спада

у метохијске говоре, онда члана нема у јужнометохијским говорима (према мом материјалу).

1318 А. Белић (БАДИЈС, 444) сматра да се најпре заменица -њш, -та, -то употребљавала у

значењу члана, а да су касније исту функцију прихватиле и друге демонстративне заменице.
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витка. Присутност чланске постпозиције у српским говорима, који су могли

имати контакта са бугарскима, говори да је члан у тимочко-лужничким и неким

заплањским говорима вероватно стигао из бугарског језика. 1319

731. По рекло члан а у балканословенским језицима објашњава се,

најчешће, утицајем чланске постпозиције у балканским несловенским језици

ма 329, мада је у овим језицима, пошто је без демонстративности у значењу, он

другог карактера и позиције — у грчком је препозитиван, у албанском и румун

ском и пре- и постпозитиван. 1321

а) С. Младенов 322 сматра да је појава постпозитивног члана у бугарском и

другим словенским језицима прасловенска особина, пошто су постпозитивни

обрасци прасловенски (данас, вечерас). У прилог оваквог мишљења говори и при

сутност члана у северноруским говорима. Оваква тврдња поткрепљена је и изра

жавањем одређеног придевског вида додавањем заменица “је, ја, је придеву,1323

б) Објашњење члана у словенским језицима А. М. Селишчева1324 слично

је објашњењу С. Младенова, пошто се сматра да присуство чланске постпози

ције у руским говорима, који нису могли бити у контакту са балканским несло

венским језицима, представља чување старе употребе показних заменица.

в) М. Павловић1325 члан сматра словенском појавом донетом на Балкан

ско полуострво, а очуваном у делу јужнијих говора, а само уобличавање се до

води у везу са балканским постпозицијама. Постпозиција је, иначе, потпуно у

духу формирања одређеног придевског вида, затим прилога за време типа:

двнbcb, лbтосе, према претпозитивној си-ноћ.

г) Развијање чланске постпозиције у словенским балканским говорима

било је подстакнуто несловенским језицима који су ово структурно обележје

имали, а словенски систем је већ поседовао модел за овакву иновацију.

732. Вре ме и разлог развијања чланске постпозиције различито

се тумаче.

а) Б. Конески 326 појаву члана везује за време пре преструктурирања син

тетичке у аналитичку деклинацију. По З. Голомбу 327 постпозитивни члан у

македонском језику је компензација за изгубљену флексију, мада, сам аутор до

води у сумњу закључак, пошто има говора у којима се члан мења по моделу

синтетичке деклинације.

1319 БАДИЈС, 446.

1320 БАДИЈС, LXX, 445; ПИИСxj, 60-62, МЈМЗА, 154, КБТЧ, 26, КБИст, 127; СПБуг, 118.

1321 НМШС, ХVII — ХХII, СтББал, 251.

1322 МСБЕ, 240, 273.

1323 КВИст, 127.

1324 С. Б. Бернштејн (БеCСел, 65-66) наводи ове податке из необјављеног рукописа А. М.

Селишчева о чланској постпозицији.

1325 ПМП3, 225.

1326 КБИст, 129.

1327 ГЗИст, 2.
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б) А. Белић 32° сматра да придевски вид није био поремећен у време пост

позитивне употребе демонстративних заменица, а да је додавање показне заме

нице на одређени придевски вид непотребно.

в) Структура чланованих придева не потврђује Белићево објашњење, по

што је додавање постпозитивне заменице на одређени придевски вид управо

условљено поремећајем у придевском виду и потребом да се категорија одређе

ности саопштена придевом ојача, и пошто је очигледно да је дистинкција по

познатости слабела. Демонстративна заменица је са категоријама које има —

род, присутност, познато — управо погодна за овакву компензацију. Супротно

мишљењу А. Белића“, који претпоставља да се члан у придева развио доцни

је него у именица, стање у дијалектима упућује на то да су најпре придеви од

ређеног придевског вида члановани, а да је потом систем проширен на замени

це и именице. Овакво мишљење потврђује и стање у говору Свиничана1330, у

коме се чланују само описни придеви и редни бројеви од први до десет, када

врше придевску службу.

Настанак члана не треба везивати за појаву аналитизма пошто падежна

значења нису у непосредној вези са категоријом демонстративности.

733. За говоре у суседству са ГГ, који имају морфолошко обележавање

одређености, констатује се трочлани или једночлани с и с те м, 133

По броју јединица са чланском постпозицијом ГГ је подељен у два дела

(в. т. 659):

a) Виша села имају трочлани систем (-ов, -от, -он),

б) Нижа села имају двочлани систем (-ов, -от).

И у вишим селима семантичка разлика између -от и -он слаби, тако да се

ЗаЧИЊе ИСТИСКИВАЊе -OiИ ЧЛАНОМ -OH.

У нижим селима је створен, у вишим је у току стварања, двочлани систем

показних заменица у пре- и постпозицији који је заснован на дистинкцији. -ов:

познато, близу говорника, -от: познато, даље од говорника (присутно/непри

сутно).

Двочлани ситем демонстративнигx заменица у постпозицији наслања сс

на двочлани систем ових заменица у препозицији. О разлозима свођења трочла

ног система на двочлани в. т. 659.

Чланују се именске речи: именице, осим властитих1332, и придевске речи

(придеви, придевске заменице и редни бројеви).

1328 БАДИЈС, 428-429.

1329 Исто, 445.

1330 tмгс, 67-68.

1331. Једино се за говор горњополошког села Стенче бележи двочлани систем (-ов, -от).

Уп. са САМПол, 354.

1332. Уп. са Ленчето, Марето у неким македонским говорима (КБИст, 128).
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ЧЛАНОВАЊЕ ИМЕНИЦА

734. Постпозитивни члан именица у једнини разликује род:

а) м. p. ж. p., м. р., на -а 1333 с. p.

-06. –6() —60

-OiИ —iЛa —iИО

(-он) (-на) (-но)

Чланска морфема -от развила се гласовним путем — вокализацијом њ,

-ов, -он аналогијом према -от. 1334

б) У множини, пошто се члан понаша као наставак, родовски синкретизам

или чување посебних облика за родове, зависи од врсте речи.

Члановане именице разликују род у множини:

м. р. (-a) ж. p., M. р. на -a С. p.

—614 —662 –6()

-ши —iЛе -ilia

(-ни) (-не) (-на)

Познавање моције рода у множини некорелативно је са синкретизмом

плуралских облика показних заменица у препозицији (в. т. 719).

в) По тврде:

м.р. јд.

Чујекоф 133° дошоф Рад, и он, чујекоф, ги рекоф Ку, коломбоћофа отке

дошови, пуале во двороф Вр, јеленовћ дојде Крс, чујекоф ми дâф, и дифовић ће

те јаде Рап, чујекоф му кажаф Pe, ћујекоф вика ЗлПо, на векоф шо ће најем Ди;

пепефот гим остануаф ка трак“ Крс, лебот го носиле тојзи-војски, мазникот

седlи пот-клупа Вр, и нашоф некујего брла. Рањет биф брефот Ку, на(д) дућа

нот две бдаје Бр, чујекон шо ни рекоу Бр, конон гим пшојca Pe, зашто зидон не

гó-виде Кру.

Ж. p., м. p. jд. им. на -а јд.:

Овде шо ни је чешмава; А сојена дејка бвде се засакаф“. А мене ми се

свиђа млого дејкава, ти — реко — кравава наша ће га купујеш Гл, ка имаш ку

тијава, ти даваш дејкава за жена Ку, сестрава шо је Ба, га сакаје Пепељуша

ва1336 устројници, маћејава сака ћерка нејзина Бр, не-иде да га сећеш црешнава

Ре; софрата сенала прет чујека, и ги дала јена софра. И ка дошла дома, га до

несла софрата она Рап, три сахата да врије и водата со метла да расфрцате,

имала сестра во Радеша мужена. Сестрата ги била могућна млого Ор, ће ме

вóђаје на Ћопур, на карпата, маската га зéа Ре, чfе) иде роднината ке сестра

1333. У зависним падежима им. м. р. на -а имају члан м. р. (в. т. 744).

1334 бадијс, 444.

1335 О деклинацији чланованих именица в. т. 1065—1069.

1336. Антропоними се у ГГ не чланују, а овај пример чланован је пошто је име мотивисано

особином.
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Гл, заузује њивата, како-му-је жената Вр, во плајната имала некуа баба ста

ра, гим рекла бабата стара, и после дејката бшла куд“ башчата Крс, дејката

cлиза Љу, дејката живуала Др, женана не-рекла мужу Бр, женана а га виђиш

Ба, со дејкана збориље Ре, му утепале дејкана Кру.

Именице м. р. на -а имају чланску морфему једнаку ж. р. у Н и ОП:

Ловшијава вели Др, газдава Мл Рад Рап Крс Рe Љу, ловцијата Др Вр Мл

Ор Рад, и пашата гим вели Рад, газдана не-беше туј Ре.

c. p. jд.:

Зашто месово вољко ставаш Гл, детенцевољи Мл, а детево, бвија две-де

ца Бр, шталово ка сме прале Љу, мије, ја и женчево шо га виђиш, во кућичево

Ле, жими санцево шо грије Ор, а ако не-ми-падне селово во руке Вр, шо си

го-зела таке детенцето, мљекото измати Ба, Да дојдем да го продадем јагње,

никој не га купује, јефтино. А јагњето дор порасло Љу, Имала јено дејче, Деј

чето останало маљичкаво Кру, Адем стаиф дете да коље. Капуштиф Сајбија

јеного бвна од горе, детето го куртуљиcaф Крс, времето такво било Ре, дете

то а имаш извадено Вр, и она ги ге извадила, коскићето, Насипало дејчето и

детето пуне домчића пепеф Крс, и она га осетила месото, детето дошло ке

цара Рап, детено ни беше бовно од богине, ће ил'éземе на ри“ћено Ди, селоно

изгоре Бр, дејчено ни умре Кру, со детено отиде Гл.

735. У множини именица са чланском морфемом нема синкретизма1337,

осим спорадично у Бр и Ре:

М. р. мн.:

Јељениви пијет вода Рап, љуђиви ни работаје Крс, да дојете со коњиви Мл,

тија шо биље, богаташити Љу, љуђити ни работале Ор, прета љуђини било,

Младе каплари. Младе, јако пристале. Капларите ме милуале ка ћ(е) идем во

дућан Бр, отке ге зарадујет љуђиве две миљијарде Ре.

Ж.p. мн.; м. р. мн. им. на -а:

А ти је жав за пареве Гл, Лифо, на ти пареве Ба, бфцеве ге украдоa Pe,

Напре ке сенет старице шо немале работа, тија гим је. Старицете шо зборет

сакаје ручек, вечера Љу, Биље арамије. Она бегала от арамијете Ре, кокошкете

зеа да нбсет Вр, лисица изела трицете Крс, Она останала со ћерке свује.

После и ћеркете и се измужиле Гл, женене беше дошле ке нас Ре, и дејкене,

шо биле најпристале во Гора, дојдоха Ди, кравене пасет цеу ден Бр, дејкене

нé-биле извадене Ба, ловцијене ништо не-зборет Бр.

c. p. MН.:

Во селава нема дрва Др, дечицава наше шо работале Крс, и дејђићава ми

велет Ба, децава ће желаје Бр, све ће продадем децава да гледам, старци, теф

терћићава ге фрљиле Мл, а“, море муже, да се децава сега, мије децава требе да

ге загинеме Рап, и му зеље постела, музеље аљишћа, парићићата, тенећината

1337 Уп. са одсуством синкретизма у П-Т говорима: БАДИЈС, 449,451-452, ЋЉГЛ, 80.



388 Радивоје Младеновић

купи Ре, каћићићата продаде во Драгаш Ди, јаганцата им ге куpтаљисаa Pe,

после трсаха јарићата Вр, да се дечицата сеа Др, децана наше отидоа Бр.

Именице деца, дечица, браћа пришле су и формално им. с. р. у мн. пошто

се датив обележава множинским -м, а детерминативне речи уз ове именице су у

множини (в. т. 546д, 564, 1027). Тако се понаша и чланска морфема.

736. Када је именска реч обележена чланском морфемом, у препозицији

се не јавља демонстративна заменица. Потврђени су, међутим, и ретки примери

редупликације, у којима се демонстративна заменица употребљава када се ин

систира на демонстративном значењу. 1338. Чињеница да се најчешће јавља уз

именске речи члановане морфемом -от, -та, -то, -ти, -те, -та, у којој је де

монстративно значење најслабије (в. т. 730), објашњава присутност демонстра

Тивне заменице:

Ове детево родбина ми го зимале Бр, И оно до шес месеци има сиришће,

jáгне и јаре. После загинује. И тија сиришћето, оно било најубаво сиришће

Кру, се ожени после бвја старујет Гл, коломбоћовић јемпут не-cé-копе, два-пу

ти да нема он мустађе, тија травете шо се во њего Вр, мајка сушила коломбоћ.

и ги биле тија нејзинете во шума Вр, њему му било криво, тому шејтанато

му Ку.

Примери: Овде шо пуале во дворов, тоја-двор ваш Вр, децава, бвија, ће

желаје Бр — показују да је удвајање можда и почело у оваквој апозитивној упо

треби демонстративних заменица, мада се чини вероватнијим да је пражњење

демонстративности у постпозитивној употреби демонстративних заменица пра

ви разлог удвајања.

Именичке се заменице не чланују. Забележен је један такав пример:

Аслан је на њdта Вр.

У примеру је чланована именичка заменица употребљена придевски. На

нетипичност указује и члановање јединице у предикативној служби, што није

потврђено другим примерима.

ЧЛАНОВАЊЕ ПРИДЕВСКИХ РЕЧИ

737. Придевске речи са чланском морфемом у једнини разликују род. У

множини — када су ове јединице атрибутски употребљене — родовски синкре

тизам је потпун и своди се на облике: -ве, -те, -не. Када је придевска реч у мн.

именички употребљена, родовског синкретизма најчешће нема:

Другити пешки одаље Љу, нашиви дошле Гл, вашити викните Крс, дру

гити ће платет Др, постарити не работаје Др.

738. Значајна дијалекатска црта ГГ су форманти-ујев, -ујет, -ујен у Нјд.

м. р., ретко с. р., придева и редних бројева придевски употребљених.

1338. Појаву типа овој царот у корчанском говору Ј. Миндак (МЈМЗА, 154-15) објашњава

утицајем сличне конструкције у албанском језику (ky miku), а овој царот је еволутивни корак из

веден из типа овој, царот, у коме је чланована именица најпре апозитивно употребљена.
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У Бр овакви облици нису потврђени, већ је тип грађења: придев одређе

ног вида/редни број+-ов, -от, -он. У Ре и Кру доминира тип старујеф, али има

и потврда облика описаних за Бр (стариот). У долоиштанском говорном типу

уочене су само форме старујет, првујеш (в. к. 41).

Карта 41

Члан придева и редних бројева м.p. jд.

О ујев, ујет (старујеф, старујет)

Ф ујев, ујет, ујен; ретко и -ов, -or, -он

-ов, -от, -он (стариоф, стариот, старион

Б. Видоески 339 за ГГ наводи морфеме -o(j)ет и -у(ј)ет за јд. придевских

речи м. р., изводећи други облик из првог. У мом материјалу морфеме типа

-ојеш имају мало потврда:

И ће дојет утрé-вакат и другојеф-ноћ Рап (в. т. 133).

739. Условно сличне чланске морфеме у ГГ и П-T говорима (јав, -јат,

-јан 1349) различито се објашњавају.

a) А. Белић1341 сматра да су П-Т облици типа старијат и сл. добивени

од именица када је полуглас у ненаглашеним слоговима почео да прелази у пу

Не В0КаЛe, a -аш се ОсетиЛО ЧЛанOM.

1339 ВБГГ, 62-63.

1340 БАДИЈС, 447, 454.

1341. Исто, 445.
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М. Томић 1342 облике типа лепијен у говору Свиничана објашњава: ле

пи Нонв Х лепион » лепијон Х лепијен, а ем, о тумачи аналогијом према приде

ВИМА ТИПа Č814/162}{.

Б. Видоески горанске облике објашњава: босљ-и-Ђтљ Х босв-и-bПљ – бо

co-j-eт, а „по аналогија се преобразувани потоа и формите на -в и -н: босојев,

босојен.“1343

б) Облици типа босујет јављају се у ГГ по правилу у м. p. jд., ретко у с. p.

jд., у основном облику13“, са слабим продором у зависне падеже, што говори о

условљености оваквих облика фонетским разлозима у Нјд. м. р. и с. р., и то у

придева.

Присутност чланованих придева типа старујеф, старујет у насељима у

којима се трочлани систем демонстративних заменица у пре- и постпозицији

своди на двочлани, а типа стариоф, стариот, старион у селима са трочланим

системом, може сугерисати везу типа старујеф и свођења трочланог на двочла

ни систем. Наиме, последица слабљења демонстративности демонстративних

заменица у постпозицији огледа се у неутралисању значења -от, -он и њиховог

свођења на -от, па се премешта обележје ових заменица из препозиције — пар

тикула -ја (бвија, тија) у постпозицију, којим се ојачава смањена демонстра

тивност. На овако створен облик додаје се чланска морфема. Одсуство облика

на -ујев, или њихово слабо присуство у зависним падежима, говори о вези об

лика демонстративних заменица у препозицији и чланованих придевских речи

— у Н (бвија, тија — старујеф, старујет), у зависним падежима — Д, ОП(бво

го, бвому, того, тому — стараго(старого, стараму(старому). Само -e- у ста

рујеф могло је настати асимилацијом према -ј-, или аналогијом према продук

тивном придевском суфиксу -ен. 134° Овако се могу објаснити и слични облици

у П-Т говорима.

Мада се понуђено објашњење порекла облика типа старујеф чини најубе

дљивијим, језички материјал ГГ нуди и другачије решење. Иако су форме на

-ујет ретке од придева с. p. jд., могуће је да су се у прошлости форме на -ујев

(< -ојев) зачеле у с. р. од придева одређеног вида (новоје“), а да се касније

-ујев осетило чланском морфемом и постало продуктивно у м. p.

На продор из с. р. у м. р. могли су утицати заједнички облици у зависним

падежима м. и с. p., а ж. р. је из истих разлога остао без оваквих чланова.

Није искључена ни веза -оје+ чланска морфема са чланованим присвој

ним заменицама м. р.: својов, мојов, твојов. На ово упућују зависни падежи

присвојних заменица, чак и онда када је у Нjд. тип мојов, твојот, мујевому,

твујетому сину Бр (в. т. 649-651).

1342 TМГС, 67-68, 70.

1343 ВБГГ, 63.

1344. У истим се условима јавља и у П-T говорима: БАДИЈС, 445; TМГС, 67-68, 70.

1345. Уп. са објашњењем сличних облика у свиничком говору: ТМГС, 70.

1346 БАИсД, 146.
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740. Садашње стање у облицима постпозитивног члана придевских речи

у Нjд. м. (и с. p.) у ГГ сведочи о томе да је територија овога говора у прошло

сти била дијалекатски разуђенија и да су два типа одређених придевских фор

ми створена доста рано. У Бр, који је под утицајем тетовског говора, оваквих

облика нема пошто их нема у оближњем ЗПМ залеђу, у Ре и Кру се већ мешају

ЗПМ облици (стариоф) и локална дијалекатска иновација (старујеф), у оста

лом делу присутан је само тип старујеф. Географски распоред облика стари

оф — старујеф говори да се иновација зачела у нижим насељима ГГ.

741. У облицима зависних падежа потврђени су ретки примери са продо

ром номинативног ује-, које се онда осећа делом основе: младујетого, младу

јетому, првујетому Рад Ку Љу, роди првујетого сина Крс, па сом рекла помла

дујетому Рад.

742. Члан пр и дев с к и х реч и:

М. p. Ж. p. С. p.

Једнина -ујевЈ-ов -60 -во"(-ујево)

-ујетЉот -та -то/(-ујето)

-ујен/-он —HCl -но/(-ујено)

МНОЖИНа —ве —662 —662

—tПe —ше —ше

—Не —Не -н62

Присвојне заменице се углавном чланују када су именички употребљене.

Када су употребљене уз именицу, обично су без чланске ознаке пошто сама

присвојна заменица детерминише по познатости.

а) Је дн и на:

Се скриво првујеф сокак Вр, постарујеф син је ке мене Др, босујеф, ста

рујеф, младујеф, левујеф, њинујеф, плавујеф, плавујет, старујет, првујет,

другујет, нашујет, деснујеш Гора (осим Бр), постарујет брат ми умре Др, дру

гујет комшија дојде Ку, босујеф гуједар Мл, новујет магнетофон Гл, ббсујет

чујек Рад, син маловујет Ба, четвртујет ден и отиде Ле; младујен бећар Гл,

постарујен бфчар Ре; стариоф, првиоф муш беше офчар, нашиоф зéћ Бр, тре

ћиот-муш Ре, мојот, мојов Др Крс Мл Ди Ба Рад Ку,

свуава ћерка млбго га гледа, нејзинава-дејка Бр, па после другава Рап,

трећава-жена Др, новава кућа Љу, диканéчкава, сестра Сулејманова шо била

Ба, умрела најстарата збва Ре, големата ливада смеја донесле Вр, старана

жена Ре Бр, муава, твуава, муата Гора, муава-ћерка избегала Др, а за муата

шо збори Ре, твуата њива Рап,

сме идале во старово школо Вр, новово време ни дошло Др, најмалово во

кој-разрет Ре, најмалово дете дошло Кру, довњото маало Рап, седмото је нај

големо, помладото братче Бр, Сме идале во старо-школо. Школо староно ни

го праиф бабо Ре, најмладујево дете пратила Крс, првујево дете умре, другујево

дете умре, трећујевому Бок“ даде да живи Ку, плаву/ето небо Гл, постарујето

дете Рад, мујево, мујето, вашево Гора.
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б) Прилог вутро ретко се чланује, и то само морфемом -то. На чланова

ње свакако утиче именица (в)утро: вутрото дошле, и ја вутрото шо да рабо

Там Ре.

Пошто изван Ре није уочено члановање прилога, у говор овог села члано

вани облик је, највероватније, продро из ЗПМ говора у којима је члановање

прилога уобичајено.

в) У м н. о ж и ни чланованих придевских речи уопштено је -е.

Нашеве краве, нашевé-села, вашеве сељани Рап, стареве-жене Др, нашеве

Горани Ре, не остајила малеве Вр, бн има големете ноћви Ре, они дошле ноћа,

таквете, дбвњете све, ги биле тија нејзинете во шума Вр, старене куће ће

панет Бр, мујеве, твујеве, нашеве, вашеве Гора.

У материјалу има мало потврда придева и придевских заменица м. р. мн.

у којима је придев родовски диференциран наставком -и у основи а чланска

морфема је на -е (најубавите љуђи). Очигледно је да је граматичко обележје на

чланској морфеми:

Дéјка носила камени, (...) тија гољемите камени Ре, најстарите љуђи во

Гора Бр, најубавите кони, и бвде не бе“а нашиве дома Вр.

ПРОМЕНА ЧЛАНОВАНИХ ИМЕНИЦА

743. Чланска морфема носилац је граматичког значења и функције, па се

именска реч у основи облички неутралише сводећи се на ОП.

Број облика чланованих именских речи у оном је обиму у коме су оне са

чувале флексију без члана.

Деклинација чланованих речи сачувана је у малом броју балканских сло

венских говора.1347 Новији истраживачи тетовског говора 348 не потврђују по

датак А. М. Селишчева1349 о чувању дативне и генитивно/акузативне форме

члана у овом говору.

Јед н и на

744. Члановане именице м. р. деклинационог обрасца 1 у јд. зависне об

лике граде по моделу: ОПјд Fчланска морфема у падежном облику.1330 Модел

двоструког морфолошког обележавања члановане именице, у ГГ сведен је на

модел у коме је морфолошка ознака само на чланској морфеми:

1347 У П-T говорима: БАДИЈС, 448, 451-455, ЋЉГЛ, 82, TМГС, 70, БНББП, 74–76, ИП

Диј, 116; ПАСХДиј, 49, 49. У македонским се бележи за неке северне периферне говоре (ВБКГ,

147, ВБСМГ 2, 168-172; ВБПМКонт, 16; ВБМДиј, 87), затим у корчанском говору (САМПол,

351–352; МЈМЗА, 153, 157), бобошчанском говору (КБИст, 140, BБМК, 44–45), флексија члана

чува се и у неким бугарским говорима: Шумен, Родопи (МСБЕ, 274, САМПол, 353-354).

1348 СТТГ 2,98.

1349 САМПол, 351.

1350 Није потврђен у мом материјалу модел старцутому, који се наводи за ГГ (ВБГГ,

61-62, вбмк, 44–45).



Говор шарпланинске жупе Гора 393

Мужавого а виђиш Др, со братавого бтишла Рад, за“ чујекавогосом би

ла Бр, за орефdтого збори Ку, ја со старцавого живеше Гл, за братавого Ба,

гуједаратого пољај Ор, во синаного Бр,

ајде да му дајем паре чујекавому Рап, синавому, јеленавому Крс, тому

шејтанатому Ку, ће носи чујекатому Рап, све чујекатому ће му дадеш Ку, ко

њатому, гуједаратому, брататому Гора, брататому збори Гл, крдараному не

платиље Ре.

Им. м. р. на -а у Нјд. имају члан на -а (в. т. 734в), али у зависним падежи

ма, сагласно облицима у препозицији, имају наставке м. p.:

Агатого, за агатого зборила Ди, со газдавого работаф. Ба, пашаного уте

паље Ре; агавому, агатому, газдавому, газдатому, ловиијавому, ловцијатому

Бе Ре Ди Гл ЗлПо Мл Рад Крс, агатому му побегнаа Др, е, пашавому ће му ре

че Крс, со ловцијатого бшле Ди.

ГГ је, највероватније, имао облике у којима су и именица и чланска мор

фема биле морфолошки обележене 331, како је у бобоштанском и корчанском

говору“, а за схватање појаве од значаја је и стање у П-T говорима.1353

745. a) Именице ж. р. облик чланованог ОПјд. граде по моделу: ОП

им. НОП-Нjд. чланске морфеме:

Женава туриф Вр, со сеćтрата бшоф Крс, во сестрана ће спијет Рe, ћер

кава га жалим Гл, сестрана не га најдох Бр.

б) Члановане им. ж. р. у Г и Дјд чувају флективни облик именице на који

се додаје падежни наставак чланске морфеме.

Ретки су примери са флективним Гjд., и то само у Бр:

Во сестреве била; от сестрене илегла.

Дјд.

Жениви, сестриви, кокошкити, дејкити Гора, иди ги речи дејкити Рап,

жениви не-требе Др, жениви дрва Ку, жениви и сом дâф Ре, мати умрела Пе

пељушиви Бр, женити Мл Ор Ба, ги кажало дејкити Ку, жениви да купи Мл,

ћеркити шо неје мужена, дејкити шо била Рад, женеве дâф Вр, сестреве купи

ље Крс.

746. Члановане именице с. р. Дјд. граде додавањем морфолошки обележе

ног облика показне заменице на ОПјд.:

Детевому бнеси Др, јаревому мало травица Крс, орл'éтому, петљевому

му онела Ле, коњ му се уплашиф спаинчетому Крс, му рекоф дететому Ку, де

теному, селбному, пољеному Бр Ре Кру Гл, детеному доктур му даде Кру.

1351 Показне заменице у препозицији и именице чувају синтетичке форме (тому старцу),

а нема продора неутралног облика, како је у корчанском говору (енему старец, МЈМЗА, 157).

1352 ВБМК, 44-45; МЈМЗА, 153.

1353 БАДИЈС, 445, 451—453; ЋЉГЛ, 82.
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747. Да Т И В м н. о ж и не члан о в а н и х и ме ни Ц a

Дмн. чланованих именица гради се на два начина:

а) ОПмн. члановане именице+-м:

Мужи-ви-ти/-ниF-м; жене-ве/-те/-не-F-м; села-ва/-та/-на-F-м.

б) У Дмн. им. м. р. на -о продире наставак -ам (мужавам, мужатам, му

жанам). О могућем наслањању овога модела на ОПјд. може сведочити и одсу

ство облика љуђавам/љуђатам/љуђанам, пошто именица има суплетивне обли

ке (чујек — љуђи).

Чланске морфеме -вам, -там, -нам у Дмн. м. р. настају према облику

Дмн. демонстративних заменица у препозицији (бвијам, тијам, бнијам) (в. т.

676).

Типови муживим — мужавам потврђени су у свим местима. Тип мужи

вим нешто је чешћи у вишим селима — Бр, Ре, Кру. У осталим насељима изра

зито доминира мужавам:

Даље мајсторивим13°“ Ре, ваљајчаривим рекле Бр, старцитим да јадет,

мужитим не сме збориле, медведитим Ди, синдивим ништо Ба, кој сме му

живим нешто да рече Ор, зећоитим дадоме Кру, учитељиним жене Кру, бра

тоиним дотераме Ре, синдиним шо биле деца Бр,

коњавам вода не-даље Рап, мужавам, зајцавам, аргатавам, коњатам Ку

Вр Ор Ба Ди Гл Крс Рап Рад Др, синбатам нема Др, аргатавам гим сме даље

Рад, коњатам набери Ди, учителанам онесоа Бр, мужавам ће збориме Крс.

Дмн. Именица ж. И м. р. на -а:

А ће дадеш сестревем Др, сестревем им сме рекле, женевем, кравевем

Гл, ћеркетем, женетем Љу Рап Крс Мл Ор Ку, сестревем најстарé-деца Кру,

ни кравенем ни бфценем Бр, бабешем старем Кру, агетем зборила Гл, ловције

вем, газдевем, новожењешем Рад Рап Мл Крс Др, газдевем им онесоа Ре.

Дмн. им. с. p.:

Децавам, дечицавам нашем Бр Ре, нашем јаганцатам Рад, пилићатам шо

пујет, вода јагњићатам Ор, пољанам, децанам Бр Гл Кру Ре, децанам сме ва

риле Бр.

ПРОМЕНА ЧЛАНОВАНИХ ПРИДЕВСКИХ РЕЧИ

748. У деклинацији придевских речи м. р. чланска морфема има облике ко

је има уз именичке речи, осим у Нjд., када се јавља и тип старујеф. У зависним

облицима јд. и придеви типа старујеф имају деклинацију модела стариот.

749. У зависним облицима члановане придевске речи м. p. jд. придевски

део основе јавља се с различитим финалним вокалом:

а) Стара-вого, -вому; стара-того, -тому, стара-ного, -ному;

1354. Уп. са оваквим типом деклинације у бобошчанском говору (КБИст, 140, BБМК,

44–45).
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б) Старо-вого, -вому; старо-того, -тому, старо-ного, -ному;

в) Старуо-вому; старуо-тому, старуо-ному.

Модел старавого уопштен је у долоиштанском говорном типу.

Модел старбвого доминира у Бр, спорадично је потврђен и у ресте

личком говорном типу. И у овим селима присутан је тип старавого.

Модел старубвому потврђен је само у Бр. Не јавља се изван Дјд.135°, па

се може закључити да је старубвому или новије спајање Дjд. придева и Дјд. по

казних заменица у препозицији, или траг модела у коме и придев и чланска

морфема чувају деклинацију.

Модел старавого, старавому може се извести из ОПјд. испадањем слога

-го (старо-го-вого) и продором аналошког -а из ОПјд. именица м. р. (старого

вого чујека 2 старового чујека 2 старавого чујека).

Модел старового, старбвому наслања се на облик ОПјд. са испадањем

-го- (старо-го-вого)1356, али је могуће и укрштање са с. р. (убавото дете, убаво

тому детету).

По тврде:

Првавого сина Ба, со другавого мужа Др, од) другавого-мужа Рап, оди

најстаратого чујека Гл, го туриле младатого-брата Мл, за старатого-брата

па после за другатого Рап, за другатого Ле, убаватого сина Рад, другатого

крдара Ор, младатому бећару Др, љевавому коњу Рад, најстаравому, најубава

тому Љу, другавому пасинку Рап, после и другатому Ре;

зимах от првотого, со првотого брата, младотого, за старбвого, претста

pбного свата Бр, со убавового зеча Ре, за другоного Кру, постарбатому Ре, високо

вому мужу Кру, младотому, старбтому, најстарбному, првотому брату Бр,

младубтому бећару, убавубтому чујеку, старубтому брату Бр.

750. Придевске речи с. р. Дјд. граде по моделу ОПјд. придева-F-вому, -то

му, -ному.

Најмаловому детету, најубавотому кучету Ди, младовому јарету Крс,

пцојсанбному јагнету Кру, друговому јарету, постарбвому детету, малекавб

тому детету, првотому детету Ба Вр Ор Мл Крс Др Рад Ре, убавотому детету

Др Мл Вр.

У ОП и Дјд. присвојних заменица мојов, твојов, својов основински део има

гласовну групу -ује-: мујевого, твујевого, свујетого, мујетому, твујетому Гора.

751. Придевске речи женског рода у Дјд., сагласно чланованим именица

ма, чувају Дјд. основне речи:

старојзи

првојзи- + -ви, -ти, -ни

мyојзи

1355 У Бр је забележен издвојен пример са овим типом у ОПјд. (Ће се мужи за најмладуб

того).

1356. Уп. са стањем у П-Т говорима: младотога (БАДИЈС, 454), липцанотога вола (ЋЉГЛ,

82).
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Поред Дјд типа старојзиви, присутни су и облици без партикуле-зи (ста

pojти); затим облик с именичким наставком -и (стариви), облик без ознаке за

Дjд. основне речи (мојзити), у коме је дативска ознака пренета на партикулу

-зи. Потврђен је и модел са чувањем придевског дативског -ој у облику члана, а

без придевског наставка придевске речи (првотој). Најређи је модел првотој:

Постаројšиви зборила Др, другојšиви Рап Крс Др Мл Рад Ба, првојзити

дејки Ди, мубјзити сестри Бр, присталојšити даденици Рап, твојојšити,

твојојšиви, старојšиви, старојšити Др,

старојви мајки Бр, младојви-дејки Рап, старојти Др, другојти свекрви

Рап, првојти-жени Вр, другојти-ћерки Ор,

твојšиви, мојšиви Др Мл Ор Вр, мојзити-жени Бр,

големиви Бр Др ЗлПо, мујиви-ћерки Гл, првити гледаници Мл,

првотој-жени остајф Ку, друготој не верује Др, старотој мајки Рад, по

младотој ћерки Ор.

752. Датив множине чланованих придевских речи гради се по обрасцу:

ОПмн. члановане речи“-м:

Нашевем љуђим/женем/децам Ре Гл Кру Бр Мл Ба Крс Рап Др, старевем,

помладевем јарићам, вашевем сељанам ГлЗлПо Ди Мл Крс Ре Ле, другевем же

нем Мл, мујевем, твујевем, свујевем, мујетем Гора.

Ретко, у Гл, бележени су облици за м. p. jд. са односом: нашивим сме

péкле, вашивим вије ће кажете, старивим љуђим.

Потврђени су и облици м. р. мн. у којима придев чува облик ОПмн. м. p. a

чланска је морфема синкретизована: најстаришем бфчарам Бр, најубавитем

синоам Ре, и нашивем и вашивем зборет Вр.

ГЛАГОЛ И

НАПОМЕНЕ О ГЛАГОЛИМА И ГЛАГОЛСКИМ ОБЛИЦИМА

753. У употреби су следећи глаголски облици:

a) Прости: презент, аорист, имперфекат, императив, радни и трпни гла

голски придев, глаголски прилог садашњи,

Сложени: перфекат, плусквамперфекат, футур, потенцијал.

б) У ГГ нису потврђене ће конструкције, развијене у македонским гово

pима (в. т. 834).

в) Конструкција би + аорист са значењем могућег начина.“7 употребља

ва се само у Броду (в. т. 849).

г) Конструкција нема + да + презент са значењем одричног футура није

потврђена у мом материјалу1358 (в. т. 836—837).

1357 ВБГГ, 70.

1358 Исто, 69.
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д) Нови перфекат с помоћним глаголима имам + транзитивни глагол

(имам уработано) и сом + интранзитивни глагол (сме дојдени) нема много

потврда у ГГ (в. т. 842).

ђ) У ГГ није развијена категорија готовости исказана презентом и импер

фектом несвршених — најчешће итеративних — глагола, какву познаје маке

донски, турски, арумунски, албански језик 35°, а у употреби је конструкција с

потенцијалом у управној реченици (Би сом биоф да ме викнате Вр).

е) У систему облика нема инфинитива, глаголског прилога прошлог1360 и

футура П.

ж) Конструкција да + презент (< инфинитив), балканизам1361 у јужносло

венским језицима, присутна је и у ГГ.

з) У ГГ, дакле, нису развијене иновације карактеристичне за македонске

говоре, а изгубљени су они облици који се губе и у српским и у македонским

говорима.

и) Систем претерита ГГ чине: перфекат, аорист, имперфекат, плусквам

перфекат. Није посведочен „перфекат са радним придевом образованим од

основе имперфекта, поред нормалног образовања од основе аориста“1362, какав

познају неки македонски и бугарски говори.

Добро чување аориста и имперфекта — и њихова знатна употреба, архаи

зам је подржан утицајем несловенских језика.“

j) У множини сложених претериталних глаголских облика уклоњена је

морфолошка разлика условљена родом.

к) У множини су аорист и имперфекат изједначили наставке, што је бу

гарско-македонска особина у ГГ.1364

л) Перфекат се у ГГ употребљава чешће него у граничним македонским

говорима (в. т. 1083—1088), употреба аориста је врло жива, имперфекат је знат

но ређи, а од претериталних времена најређи је плусквамперфекат.

Аористом и имперфектом казују се временски маркиране ситуације. Плу

сквамперфекат је проширио своје значење и на немаркиране прошле ситуације

значећи само прошлу радњу, када је значењем једнак перфекту.

1359 КБИст, 146.

1360. Глаголског прилога прошлог нема у македонским и делу српских говора. Уп. РСПГ,

511; СМИсM, 66, БДНПгов, 106, ПДМО, 215, СРЛГ, 397-398; ЈДТГ, 149—150, ПeMСкЉ, 175, 178;

влмд, 319.

1361 БАДИЈС, LXIX — LХХV, 475, КБИст, 150, ПИИСхj, 60-62, 130; ИПГС, 254; СМЂГ,

130—132; ћљгл, 86, tмгр, 403, јн-к-в, 3.

1362 ИПИО 1, 173.

1363 КЊИст. 8, 142. Стање у ГГ не разликује се од оног у македонским (КБИст, 165-168) и

српским говорима (део источнохрецеговачких, највећи део зетско-сјеничких, К-Р, П-T говори:

ИПИО 1, 173; БАДИЈС, 546; ВЛМД, 319; ЋДГБ, 166—171; ИПДиј, 103, 163; ИППВр, 231).

1364 САМОчерк, 227-228; САМПол, 364, КБИст, 167.
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љ) Иако је аорист маркирано прошло време, у глаголском систему ГГ ни

је развијена категорија посредног и непосредног саопштавања, какву познаје

македонски глаголски систем. 1365. У ГГ се лично доживљене радње казују и

перфектом, тако да нема калкирања према моделу турског језика.1366

м) У глаголским основама има појединачних померања, међутим, нема

радикалног разарања система, како је у ЗПМ говорима. 1367 Глаголи глаголске

презентске -е групе, изразито нестабилни у македонским говорима, у ГГ су до

бро очувани, што је наслањање на стање у граничним српским говорима, али и

архаизам сачуван на забаченој периферији.

н) Свршеност — несвршеност налазе се у лексичкој основи глагола, па је

глаголски вид стабилан.

КЛАСИФИКАЦИЈА ГЛАГОЛА ПРЕМА ОДНОСУ ОСНОВА

754. У класификацији глагола на групе примењивана је подела према

основинском вокалу презентске основе (3л. јд. презента) и уочавању односа

презентске и аористне основе (1л. jд. аориста). Критеријуми за поделу преузети

су највећим делом из Блаже Конески, Граматика на македонскиот литера

турен јазик. 1368. У односу на поделе глагола на групе Б. Конеског, класифика

ција примењена у овом раду разликује се у третирању глагола типа тресем —

тресох. Б. Конески1369 аористно -о из наставка -оф (< -ох) сматра делом гла

голске основе.1370 У овом раду ће бити примењен критеријум А. Белића 371, по

што се -о јавља само у аористу, а у осталим се глаголским облицима изведеним

из ове основе не јавља, па је очигледно да у глаголском систему функционише

као део аористног наставка за облик.

755. Померања се најчешће врше у глаголским групама у којима су осно

вински вокали различити. Уједначавања се врше према презентској или аорист

ној основи.

Сви глаголи су разврстани према презентској основи у три групе: -a, -e,

-и 372, а у оквиру група глаголи су подељени у разделе према аористној основи.

Одређено ограничење у оваквом приступу представља, осим ретких изузетака

(в. т.811, 1081), везивање перфективних глагола за аорист, имперфективних за

имперфекат, па се од имперфективних глагола аористна основа уочава у рад

ном гл. придеву јд. ж. p.

1365 КБИст, 147—148 (непосредно виђено — аорист, за посредно саопштавање — перфекат).

1366 Исто, 165-168.

1367 Исто, 159.

1368 КБГр, 404-409.

1369 Исто, 407.

1370 Према таквој подели — презентска -е група -о подгрупе: рече — реков, плете — плетов.

1371 БАИсК, 8–10.

1372 Б. Видоески (ВБГГ, 66) глаголе ГГ дели према презентском основинском вокалу.
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ГЛАГОЛИ ПРЕЗЕНТСКЕ —А ГРУПЕ

Глаг о л и од Н о са о с но В a -a : -a

756. У неколико скупина глагола с односом -а (презентска): -а (аористна)

основа уочава се продор аористне основе у презентску. У ГГ, како је и у свим

околним говорима, у експанзији су глаголи Белићеве VI врсте (се чешам, ди

зам, викам, сисам). По правилу продире -а из аористне основе у презентску -e

основу, а предњонепчани алтернант бива потиснут непредњонепчаним. Потвр

ђено је неколико група таквих глагола.

757. Глаголи с аористном основом на -к)-а, -г)-а, -x)-а уопштили су ова

кав однос и у презенту1373.

Вика 374, навика, рика, струга, маха, јаха (и: јашим — јахала), бега, гуга

(„гуче“), иска, стрига, дига (и: подизам — подизала), врека137°, се сопка, пљу

ка, свитка,

Уши ће дига Ре, бегам да не ме-фатет Кру, го стругам Ба, викам зуанци

ЗлПо, ги дигам јорган Ор, вика Салијица Вр, шо викахте Бр, јаха овогуа којна,

ми махаше Гл, бегала от бвија Рап, гугаше на црешња Рад, ме искаф Ку, се соп

кам на камен Гл, пљука ка Арнаутин Бр, свитка јако Ку, рика крава Ди.

У итеративни глагол дига -г-је продрло из перфективног дигла. 1376

758. Имперфективни глаголи на -3)-а у аористној основи, које алтернира

са -г у перфективним, уопштили су исту основу и у презентској основи1377.

Стиза, затеза, диза, слиза, илиза, стеза, стиза, преза, вл'иза,

Ајде, илизајте Ле, дејката слиза Крс, не-ни-стиза Др, не се подиза Рад, ја

го стезаше Љу, презај коњи Ку, вл'изах во кл'éћ Бр, затеза јуже Гл, жена му

cлиза Љу, стиза афтобус Ку, илизам откл'éћ Ди, ћерка не-му-влиза во кућа Ле.

759. Глаголи с аористном основом на -т, -д, у којима се ови дентали у

презенту јотују, уједначили су основе у однос -а : -а са продором презентског

ћ, ђ у аористну и продором -а из аористне основе у презентску1378;

Загрћа, барћа, нагрћа, ббрћа, срећава 137°, ваћа, заваћа, подваћа, запрећа,

глбђа.

Није уочено мећа 1389, већ само мета.

1373 КБГр, 404-405, БАДИЈС, 483, 487, 491–492, ПМГЈ, 97, БНАП, 208; ЋЉГЛ, 90, 95,

tмгр, 416; срлг, 431; јдтг, 133; рсгцш, 360, 373.

1374. Пошто су основе исте, наводи се један облик.

1375 Неће бити навођено појединачно име места, уколико је пример потврђен у свим насе

ЉИМa.

1376 Дизам (имперфективни дуративни) — дигнем (перфективни).

1377 бадијс, 491–492, 494, бнап, 208, ћљгл, 89, 92, 99; jдтг, 132.

1378. Особина је посведочена на широком ареалу: сретечки, сиринићки, јужнометохијски

говори (према мом материјалу), РСПГ, 520; EГРеч 1, 48, 98, 197, БАДИЈС, 492; БНАП, 208-209;

срлг, 187, 416; jдтг, 131; tмгр, 408; рсгцш, 365.

1379 Глагол итеративног значења изведен суфиксом -ава- из облика са -ћ (среће).

1380 Меча у РСПГ, 389, итд. Уп. и са мећа у ТМГР, 408;.
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О пореклу -шћ- у неким итеративним глаголима (пушћа, се спушћа, наме

шћа, допушћа, премешћа) в. т. 332.

760. Перфективни глаголи на -и, суфиксовани суфиксом -а, постају им

перфективни. Претходни сугласник (т, д, л) јотује се, а однос основа -а: -а

остаје стабилан:

Се ббаља, праћа, плаћа, наређа, враћа.

Неки имперфективни глаголи на -и суфиксовани су са -а. Итеративног су

ЗНАЧCH»a.

Вађа (; вади), извађа, вођа (: води), прохођа, дохођа, проиђа, доиђа,

Дохођа бећар Крс, дохођаме Рап, компири ге вађаме Вр, ће ме вођаје Ре,

млósина дохиђаје Гл.

761. Глаголи на -ава- презентску основу изједначили су с аористном:

Дава, издава, продава, познава;

Кóму даваш Ре, давајећи останала Кру, све ће ни издава Рад, не го позна

вам Др, не даваје Ре, продавам сирене Кру, не те познавам Ди.

762. a) Итеративи на -ива у обема основама имају овај формант:

Отсива, засива, навива, убива (и обичније: утепујем — ушепуала), поши

ва („покрива кућу сламом“), испива;

Ће бтсивам брашно Рад, мланеста га засиваје Гл, навивахме сахат Бр,

убиваше бубаљка Ре, пошиваме денеска Др, испива по некољко пива Ку, испи

ва кавића Ле, ће го бтсиваш Вр, испивам кавића Бр.

б) Итеративи на -ина/-иња уједначили су основе:

Никина („ниче“), легина, шешина, пукиња („ниче, пуца“);

Убаво не пукиња Љу, вљикина трава Крс, пукиња коломоћ Ле, легина да

спије Ку.
|-

Знатно су чешћи итеративи ових глагола с односом основа -ује: -ya (ник

нујем — никнуала, легнује, шепнује, вникнује) (в. т. 783).

в) Итеративни глаголи у којима се мења вокал основе (-и), припадају -а:

-а односу1381.

Разбира, умира, запиња, затица, претица, испира, се напиња, се блира,

подупира.

763. О односу основа у појединим глаголима -а групе

a) Глагол трча (трчам, трчај, трчахте) има и обичнији однос трчим —

трчахме и трчихме.

б) У Бр је однос основа гл. капам — капала, копам — копала, сипам — си

пала. У осталим местима је: капем — капала, копем — копала, ситем — сипала

(в. т. 786д).

1381 БАДИЈС, 493, БНАП, 210.
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Карта 42

Презентска основа ГЛaГОЛа: Коп-, кап- , сип

О копем, калем, сипем

0 Копам, копам, ситам

в) Глаголи знајем, ткајем имају и основе на -а: знам — знала, тка — тка

ла, изоткала. 1382

Че го изотка, шо ће ни тка Ре, шкала ћилим Др, она шка Бр, не-знате

нишћо Ре, кој-зна Др.

г) Глагол поља, испоља (< гледа) у свим облицима уједначио је основу на

-a. 1383 -

д) Глагол сиса, посиса (дете сиса матер Ле) пришао је овом односу основа.

ђ) Глагол лета138“, поред овог односа (летам — летала) има и летим

— летехме и летихме.

е) Уочен је само однос кашљам — кашљала, се бријам — се избријахме, се

*{{2t({(1/M — Се? Ч621(f(I/1(1.

ж) Глагол нуша — нушала („њише — њихала“).

з) Имперфективни глаголи бтвора, затвора имају аналошко -о- из пер

фективног бтворим. 1385

1382. Уп. са оваквим односом у: БАДИЈС, 483, 488; ЋЉГЛ, 92–93.

1383 ЕГРеч 2, „поглват“, ПМГСж, 224.

1384. Уп. са летала сам (Велика Хоча, Подрима, мој материјал)

1385 БАИсК, 44.
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и) Глагол работа, поред односа работам — работала, у презенту ретко

је бележен и с основом работим.

ј) Глагол дува (ветер ће дува Рад), са уопштеном -а основом, има и однос

дујем — задуа.

к) Глагол веза (везам за свабда Ре, извезахме све Гл) са значењем „везем,

везла“ јавља се и с односом основа везим — везила.

У Ре и Кру забележен је глагол вежа (ће се вежаје Ре, ге вежале Кру)

(„вежем, везала“). Основа вежа наслања се на однос вежем — везати. У оста

лим местима редовно, спорадично и у Ре и Кру, овај глагол има однос основа

вржем — вржала.

л) У нижим селима — Др, Рап, Крс, Рад, Љу — поред обичнијег односа

основа забраим (< заборавим) — забраиме, потврђени су и ће заборам, ће забо

раје, ће заборајм, забора“ме, са уопштавањем основе забора- у свим облицима.

љ) Глаголи обличам, свличам припадају овом односу основа: ббљичам

кóшуља Ре, се ббличах. Гл, се свличам Ку.

764. Глагол „требати“, када је лично употребљен и значи „бити потре

бан“, има однос основа на -а: ми требаш Бр, ни требале паре Ле (в. т. 792д).

Када је безлично употребљен, у презенту је потврђено само требе. 1386 У

осталим глаголским облицима, и када је безлично употребљен, глагол припада

—() ()снови.

Требаше да доје Мл, требало да знаје Ди, а жениште па не требало дома

да каже, све како требе1387 да засијеш Вр, све шо требе Гл, али не-требе Ор,

требе да га донесеш Вр, мије требе да позбориме Др.

765. Однос основа -а : -а стабилан је у:

Жела („плаче“), игра, вечера, сиса, тура („ставља“), истура („сруши,

поквари“), пуца, тепа („туче, бије“), се шета, се пекља, се запекља („запетља

се“), чешља, колеба, има, нема, тупа, чува.

ГЛАГОЛИ ПРЕЗЕНТСКЕ —И ГРУПЕ

766. У презентској групи -и има више скупина глагола:

a) -u : -и (наострим — наострих),

б) -u : -а (задржим — задржах);

в) -u : -e (бстарим — бетарех).

Уочава се ширење односа -и : -и, и то продором презентске основе у

аористну.

1386 О пореклу облика (Д им, трђба) в. БАДИЈС, 489-490, САМПол, 367, СПЕРеч 3,

501-502, „trijebiti“.

1387 Од оближњих српских говора требе се јавља само у призренском градском говору

(рспг, 53).
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Глагол и од но са о с но в а -и : -u

767. Глаголи односа основа -и : -и (крпи-м: крпи-ла) чувају овај однос па

није уочено знатније померање1388.

Ноћи, прекрсти, се крсти, раствори, врати, прати, реди, купи, се стрб

ши, измами, мами, бетри, наостри, затвори, бтвори, тражи, вари, свари, нб

си, љути, води, бетаи, заузди, врљи, мрси, жаљи, прежаљи, испрати, коси, за

коси, се страми, се мужи, се премужи, граби, гази, се чуди, се здебељи,

Да се крпим Вр, па да закрпим Ор, ће се ћудим, се чудила, сом наостриф,

плетвим трава Ре, ће затворим петина ЗлПо, раствори сол, и ће ти ја вра

тим Гл, пратила мужа Ку, да се вратит бни, роди сина, ће му ја накитиш ко

са, варит казани аћије, кромит љутиш Крс, не му родила, се здебелила Др, ба

тета тражим Мл, тражим да ме извадиш, го затвориље Рап.

768. a) Поред односа затворим — затворила, затворих, у Бр је посведоче

но и — ги затвореле. Продор -е основе потврђен је и у глаголубстарем, бета

реш Вр. Овакав однос основа је лексикализовани унос из дебарских говора, у ко

јима је део глагола -и презентске групе пришао глаголима с основом на -е, 1389

б) Глагол учиним — учинила има овај однос основа. У Крс је забележено.

се учина јен гблем јелен. У учина -а је аналошко према -а из суфикса -на (<

нж). Иначе је у Крс: се учинила, учини“ме.

в) У перфективне глаголе на -сти из итеративних глагола продире -шт, а

однос основа -и: -и остаје стабилан: пушти 1399, спушти, напушти, попушти,

допушти, намешти, премешти.

Из итератива спушћа, допушћа и сл. у перфективне глаголе односа основа

-и : -и продире -шћ-: пушћи, намешћи (в. т. 332).

г) У нижим селима и Бр глагол пл'éви има овај облик. У вишим селима је

плетви: оплевила башча Бр, ће пљевим Рад Крс Рап Ку Ле, плетви трава Ре,

бплетви башча, плетвиме Кру.

д) Глагол мислим — мислила потврђен је и као мишљим — мишљила, ка

ко је и у сретечком говору (према мом материјалу). Потоњи облик је настао по

сле преласка ли у љи и једначења по месту и начину изговора (сљ – шљ): све се

мишљим Рад, мишљила ће доје Ку, мишљи ме на њи Крс.

ђ) Велим има само облике презента.

е) У глаголу бcтри, наостри чува се стара основа (в. т. 443).

ж) У глаголу виђим — виђила -ђ- из 1л. jд. презента уопштило се у пре

зентској основи, а ретке су потврде са презентском основом у радном глагол

ском придеву. Иначе је однос виђим — видела, видехме (в. т. 329).

1388 Уп. са знатним продором аористне основе на -е у -и, -и групу у говору Торбеша у Ра

бетинском у граду Кичеву и говору прилепских Торбеша (ВБКГ, 71-72). Исто и у оближњим де

барским говорима (ВБИслM, 34).

1389 ВБИслM, 34.

1390 ЕГРеч 2, 153—154 „пуштит“, ЋЉГЛ, 97; JДТГ, 133; ПДМО, 224; РСГЦШ, 369.
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з) Из готовим испало је -о- па је у основи готви 39 (в. т. 215б): уготвила

зељаник Крс, готвим за вечера Рад, ће уготви Ре.

и) Глагол требим — требила („чистим, одвајам“) чува опозицију глаголу

требе — требала („нужно је, потребно је“). -

769. Померање према овом односу основа подстакнуто је бројним глаголи

ма -и: -и односа основа. На новину појаве указују дублети типа горила — горела:

Изгорим — изгорила (и: изгорела), гори“, виђи (и виђим — видела), жи

ви (и: живим — живела), збори, трпи (и: трпела), мрзи, седи (и: седала, седе

ла), врти (и: вртела), летим (и: летам, летала, летела), држи (и: држала),

вреди,

Стpниште горило 1393; сом го трпиф, сом го мрзиф Гл, свеча горила Ба,

горило наше-село Ди, тамо живило, седила пет године Вр, ка виђила, кућа го

рила, сом преживила Мл, зборила со них Бр, седила во ћерке, а он се оћора

виф, не вредиле паре Ор, она све ги мрзила, латка му вртила Рап, тија горило

Pe, coм живила Ку, сом трпиф муке, се врти“те около-нас Љу, живив“ две

године Кру, живила бес“ мужа, трпи“ме Др.

Глагол (из)горим — (из)горела има овакав однос основа, али је забележена и

презентска основа са аористним -е: ће изгорем све, нека изгоре Бр, нека горе Ди.

Овакво померање у основама често је у дебарским говорима.“ Уп. и са

остарем, остареш у т. 768a.

770. У највећем делу ЗПМ говора -е презентска глаголска група распала

се. Већина глагола је пришла -и групи, а мали број -а групи. 1395. По стабилно

сти глагола -е групе ГГ је сличан српским оближњим говорима1396, а од сусед

них македонских говора стабилна -е група констатује се у дебарском говору

Торбеша у Жупи1397 и тетовском говору.1398

Ограничен број глагола других глаголских група пришао је овом односу

ОСНОВа

a) Глаголи групе -а : -а:

Закључи („закључа“), бткључи, свири 399, цепи („цепа“)1499, исцепи, наша

pи, заузди („заузда“), (x)бди1401;

1391 ЋЉГЛ, 91 (готвим).

1392 Наводи се само заједничка основа.

1393 Уп. горела/горила у говору Врачана (ПДМО, 224).

1394 ВБИслM, 34.

1395 КБИст, 159, ВБДГ, 76, 77, 91; ВБИслM, 21, 34.

1396 ПМГСж, 188–209; МлРСТ, 76-78, РСПГ, 511-525, јужнометохијски говори (према

мом материјалу).

1397 ВБДГ, 76.

1398 СТТГ 2, 108.

1399 ПМГСж, 133, 197; РСПГ, 375, 500 итд., ЕГРеч 2, 209; БНАП, 210, ЋЉГЛ, 100.

1400 БАДИЈС, 505; ЋЉГЛ, 100.

1401. ПМГСЖ, 105, ЕГРеч 2, „одит“, ЋЉГЛ, 92.
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Дај ми кључ да закључим кућа Гл, свири најубаво Ба, свириле Ди, исце

пиф дрва Ре, сом се нашарила Др, ће цепи со секира Вр, закључила па откључи

ла Рап, оно не-могло да ходи Рап, зашто не-ходиш Ор, бдим по-њего Крс.

Подстицај за прилажење -и групи могао је доћи из оних ЗПМ говора у ко

јима се група -и шири.

б) Из ЗПМ говора продрло је неколико глагола некадашње -е презентске

групе који су пришли глаголима -и презентске групе:

Вези (поред веза), бриши, мириши,

Сом везила сва-ноћ Гл, извезих Бр, везим, кане Вр, да ббришим Крс, обри

шила астал Рап, бришише Ор, миришиле жице Бр, миришим свеће Ре.

в) Глагол јашим („јашем“) потврђен је у овом облику на већем простору

српских говора.1492 Глагол има и презентску основу јахам.

Јашила црного-коња Рад, да го јаши Рап, не јашише, бдише Кру.

г) У помавзим — помавзила -и је продрло из других основа после преласка

д у ав и стварања тешке сугласничке групе (-вЗл-) у радном гл. придеву. У Бр,

где је д – оу чува се однос: помоузeм — помоузла (али је и: помоузила).

Гл а гол и од но с а о с но в а -и : -a

771. Број глагола односа основа -и : -а (трчи-м: трча-ла) није велики.

Носим — носала, лети — лета, трчи — трча, седи — седа“, држи —

држа, séби — se6a, замени — замена, мољи — моља, лажи — лажа, бриши —

бриша, работи — работа.

Да те лажим Рад, се лажите Ор, ве лажала Рад, не излажа“те Ор, све

не лажала Др, обришала како требе, ће бришим Ле, летим во сон, сом летала

Рад, брат ме носаф Вр, трчим, сом трчала Гл, седала во нас Гл, седало на ка

мен, не ће ти-седи бн Ре, во грат седаф. Кру, сомбовна, sebим Вр, sебала Рап,

séбиш, séбала Рад, ће работиш како знајеш Рад, носим, носаф Ор, ће ге заме

ним, ге заменала Ди, те мољи, мољафљуђи Рап.

Скоро сви наведени глаголи имају и другачији однос основа.

Западномакедонског су порекла облици презентске основе на -и (< -e)“:

лажим, бришим, séбим.

Г ла Г о л и о дно с а о с н о в а -и : -e

772. Перфективни глаголи са значењем „постати некакав“ имају најче

шће однос основа -и : -и, али -u : -e (бздрави-м — бздраве-x):

Остари(х)ме, поцрни(х)ме, забели(х)ме, обели(х)ме, се разболи(х)ме, на

грди(х)ме,

1402 ПМГСж, 197; СРЛГ, 142, 443; TМГР, 416, БНАП, 209; РСГЦШ, 360 (в. на овом месту

литературу о особини у централним, севернијим српским говорима).

1408 Уп. са седала дома (Мушутиште, Призренски Подгор), а Пера ми седаја код нане (Ве

лика Хоча, Подрима).

1404 КВИст, 159; ВБДГ, 76, 77, 91.
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Вели — не ће бcптарим, а ја бстарех Бр, да поцрним, сме поцрнеле от

cáнце Ку, поцрне“ме, остаре“те, плајне се забележа Ба, се разболеме Ди, се

нагрдела за њего Рад,

Овај однос основа потврђен је и у: ћутим — заћутех, запуштим — запу

штех, мислим и мишљим — мислела и мишљела, помислех, отрулим —

бтрулех.

773. Однос -и (презентско): -e (аористно) уочен је у многим глаголима 49°,

мада су знатна померања из овог односа према односу основа -и : -и (в. т. 769):

Висим — висела, вредим — вредела, загори — загорела, изветри — изве

трела, смрди — смрдела, бгладним — огладнела, трпи — трпела,

Не вредело да работа Др, висела на круша Ку, јадење ни загорело Рад,

смрдело воњи Ле, бгладнех ка вук Бр, не се трпело Кру, кој-ће-те-трпи Ре.

774. Глагол виђим, када је имперфективног значења, има аористну основу

виде-ла, виде(х)ме. Када је перфективног значења, у аористу има сугласничку

основу насталу аналогијом према глаголима типа крадох, бтидох: го видо на

свадба Рад, ђе видоxме Бр. Примере в. у т. 812 г.

775. Глагол седим има аористне основе: седа-, седе- и сед-. Основа сед

потврђена је само у аористу. Примере в. у т. 812д, 1081.

ГЛАГОЛИ ПРЕЗЕНТСКЕ —Е ГРУПЕ

776. У презентској -е групи има више скупина глагола:

a) -e : -а:

-не : -на (застанем — застанах),

-(ј)е : (i)a (загријем — загријах),

-ује : -ya (поткујем — поткуах);

-увује : -увуа (вечерувујем — вечерувуах);

-е : -а (раситем — расипах);

-е : -а (с превојем вокала, берем — брала).

б) -e : g:

-je : g (добијем — добих),

-(т, д) -e : -а (са испадањем т, д из радног глаголског придева:

изметем — изметох — измела);

-(с, з) -e : -а (са чувањем с, з у радном глаголском придеву:

донесем — донесох — донесла);

-(ч, ж, ш) -e; -(к, г, х) -а (испечем — испекох),

в) -e : -e (запрем: запрех).

777. Презентска основа глагола -е групе стабилна је, а неки глаголи дру

гих презентских група пришли су овом односу основа.

1405 Уп. са сличним стањем у П-Ј говорима (БНАП, 210).
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Гл а гол и с од но с о м о с но в а -e i -a

778. Глаголи изведени суфиксом -не : -на (< нж) потврђени су само с

овим односом (в. т. 153б). Овај глаголски суфикс знатне је продуктивности 496:

a) Врнем — изврна, тегнем и тејнем — тегна и тејна, лупнем — лупна,

станем — стана („устане“), застанем — застана („заустави“), прегнем — пре

гна, панем — пана, легнем — легна, изленем — излена, стигнем — стигна, ди

нем — дина, микнем — микна, измрзнем — измрзна, стретнем — стретна, бод

нем — бодна, почнем — почна, -

Ка ће станеме сабаaље Вр, стигнахме дома Бр, останало Др, изврна дош

Ку, застанала да се бдмори Др, а ја тејнем дрво Бр, панала на пут Др, измр

знале луђи Ди, ће прегнеме којњи Рад, не сом љегнала Рап, ме стрешна, па го

боднах водупка Бр, ће почнем Ку, почна“ме Рад, испрегните Кру, застана да

се одмори Ре.

б) Према аористној основи рекна у презентској је рече. Није потврђено

рекнем.

в) Поред односа помогнем — помогна, у вишим селима је и поможем —

помого, помогнем: и мало да поможе и сиротинем Кру, ће му помогнем Рад,

ни помогнаха Ку, Мличанам помогоха Ди.

г) Глагол „бити“ има однос бидем — била, али и бинем — бинала (в. т.

851), са продором суфикса -не : -на и испадањем плозива из групе дн (в. т.

386a); ће се променаме живе да бинеме Ре, ће бине Ди.

д)Однос између бтруне-м: отруна-ло („отруло“) стабилан је: дрво отру

нало Кру, отрунала крушарница Бр, не ће битрунем бдма Рад.

У Ре је и: бтрунем — отрунела, дрва отрунеље, ће отрунеме.

ђ) Није уочено раснем — расна, обично у сретечком, сиринићком (према

мом материјалу), а и шире1407, већ је однос расте-м — пораст-o. 1408

е) Глагол микнем1499 — микна („макне“); не се-микна Др, ће му се микнем

от пут Ле.

ж) Глагол кинем/ћинем — кинала/ћинала („кидам“) пришао је овом одно

су основа. Из сугласничке групе -дн- испало је д (в. т. 386а): руке ти се оки

нале Др, окинахте ли Љу, ће се кинем Мл, не се ћините Бр.

779. У глаголе са с. з. у аористној основи продрли су презентски ш, ж.

Иновација је развијена заједно са македонским говорима 419.

1406. Уп. са ширењем III Белићеве врсте (посебно глагола изведених суфиксом -не: -на од

глагола неких основа) у призренском говору (РСПГ, 512-515).

1407 РСПГ, 514; БАДИЈС, 486.

1408 Уп. са пораснаја у призренском говору (РСПГ, 514). У мом материјалу из Ораховца

(Подрима) потврђене су обе основе (да порастем, смо порасле, пораснаја).

1409 ПМГСж, 19, 28, 53 итд., РСПГ, 368, 384 итд., ЕГРеч 1, „микнут“, ЈДТГ, 94; сири

нићки говор, јужнометохијски говори (према мом материјалу).

1410 КБГр, 407.
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Кажем — кажахме, пише — пиша, биаше — биаша, брише — бриша, ма

же — мажа, намаже — намажа, искаже — искажа, лиже — лижа, лаже

— лажа;

Да ти кажем Др, се бташаф Рад, обришала пенџери Љу, намажа“ме Ор,

искажа“ме прикажње Ку, ће напишем Мл, ми напиша Др, љижало сољ Рап, ме

опашала со пyac Ле, и све ни искажа Ку.

Поред односа можем — могла, у Бр је и можем — можа“y/мбжала са

продором -а из радног глаголског придева м. p. jд. у ж. р. и уопштавањем пре

зентског предњонепчаног алтернанта у аористној основи.

Сачувано је -з- у вржем — врзала („вежем“), поред вржала, а у презенту

је потврђено и врзем. -

У стружем — стругала (и: стругам — стругала) чува се резултате мор

фонолошке алтернације.

У лажем — лажала, ме излажала Др, -ж- је пренето из презентске у

аористну основу.

780. Глаголи типа вијем — вијала стабилни су. Нема трагова продора -а из

аористне у презентску основу 1411.

Гријем — гријала, загријем — загрија, се смијем — се смија, се насмијем

— се насмија, посмијем — посмија („подсмехнем“), вијем — вија,

Снек вијаф Ку, ће се загрије Др, загрија“мејадење Мл, се смијала синој

ка, не се насмијах Бр, бна ми се посмијала Ди, вријала вода Ба, вода да изврије

Ле, башча изријала Др, ће изријем денеска Љу, посијала њива Рад, ће ми се по

смије Љу.

Овом односу основа припадају и глаголи вријем — вријала („врим“), ри

јем — ријала, изријем — изријала.

781. Радни глаголски придев глагола „ићи“ гради се од двеју основа —

иш-(ла) и ида-(ла):

Сме идале на гурбет Вр, он по-мене идаф Гл, идаф ота негде Ди, идаље

по-њего Крс, идала бна по-њи Ку, сестра идала Рап, дете заидало („прохода

ло“) Бр,

ишоф на работа Др, не сом-ишла во школо Рап, сме ишље Крс.

782. Глагол биће, нејђе — бићала, нећала/нејћала (в. т. 852) најчешће гласи ова

ко, али и нећела: нејђела да бнесе Ди, нејђело да спије Ку, нејђеље да идет Љу.

783. Изразите је стабилности и продуктивности група глагола, најчешће

итеративног, увек имперфективног значења, типа пољ-ује-м — пољ-ya-ла. Није

уочен продор аористне основе у презентску“, и по добром чувању овог одно

1411. Уп. са оваквим продором у дебарским говорима (ВБДГ, 76).

1412. Уп. с оваквим продором у оближњим македонским говорима (ВБДГ, 77; ВБПГ, 351;

багд, 200).
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са ГГ наслања се на српске1413 и македонске говоре — пре свега полошке“ —

у којима презентско -ye- остаје стабилно.

Тугујем — тугуала, верујем — веруа, болујем — болуа, путујем — путуа,

вапцујем — вапцуа, отрујем — бшруа, живујем — живуа, дарујем — даруала,

прекопујем — прекопуа, навађујем — навађуа, запекљујем — запекљуа, рашету

јем — рашешуа, измрзнујем — измрзнуа; -

Река ће прегазује Вр, ће станује рано па ће идује Ор, заузује њивата Рад,

прекрстује ноге ка сенује Ре, се наљутује Кру, јеш го потребујеш Вр, кеде по

желујем Љу, све нашкодује Ку, пепефот гим остануаф ка траг“ Рап, не се зами

нује Рад, да го пољујем, не си видуаф, истурује, кон подигрује, требе да се лег

нује Гл, мерујеш за мене, ће го назујеш, го назуала Ди, сме идуаље Рап, да

страмује Рап, а се живује Ор, те поздраву/ем Др, ручујем во њи Љу.

784. Презентска основа на -е стабилна је и у глаголима деминутивно-ите

ративног значења изведених суфиксом -увује : -увуа.

Се израдувујем, попувујем на пут Гл, ме пољувује, поидувује ка је здраф

Вр, не пољивујеш Бр, вечерувује ка има Ре.

У материјалу се нашла само једна потврда са продором аористне основе у

презентску: го носаф коња во Брбт да го поткува Ле.

Пример је необичан пошто се чува -в- у гласовној групи у којој се иначе

не чува, па је поткува, вероватно, контаминација књижевног поткива и го

ранског кује.

785. Помоћни гл. „бити“ има поред основе биде-м/бине-м и бидује-м/бину

је-м — бидуа-ла/бинуа-ла. Глаголом с односом -ује: -ya инсистира се на трајно

сти: а бидује, а не бидује Ре, свешто бинује Вр, бидуало и тија Рад.

786. a) Глагол кујем — куала: коња да поткујем Ле, ће го кује Крс, кya^ме

со њего Рад.

б) После преласка гласовне групе -ове- у -у(ј)е- (в. т. 134в) у презентској

основи, глагол зујем — зуала („зовем“) пришао је овом типу: ће го зујем Ре, не

ги зуа“ме Крс, ка ће го назујеш Ди.

в) Глагол дујем — дуала („дувам“) пришао је гл. оваквог односа основа:

ће дујеме, а ни дује Мл, не си дуала Гл, да дује ветер Вр, ће дујете Ку.

г) Стара основа глагола „памтити“ чува се у паметујем — паметуала“:

. паметујем, кане Ку, а паметујеш шо-било Рад, паметуала шо било Др.

Поред наведеног односа обично је и памтим, а редовно запамтим и за

пантим, запамтила и запантила (в. т. 415).

1413 РСПГ, 516-517; СМЂГ, 120, ПМГЈ, 107. Уп. и са: БАДИЈС, 496, 498, ЋЉГЛ, 90,

пдмо, 215-216, бнап, 208.

1414 Кичевски, поречки, велешки, скопски, полошки говори (САМПол, 358; ВБДГ, 91;

вбкг, 192—193; вбпг, 351).

1415 Уп. са запаметим у јужноморавском и мрковићком говору (БАДИЈС, 534; ВЛЕГ, 512,

влмд, 125; пдгм, 571).
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д) Потврђена су оба облика презентске основе неких глагола који су при

падали -а и -е основама (в. т. 763б):

Дремем — дремала, капе — капа, сипе — сипа1416, расипе — расипа, копе

— копа;

Да наситем вода Ку, досити јоште Мл, ће кбпем њива Љу, да ископем Др,

ископаа Ре, дете да бKaпе Кру, се капеш Рад, ми досипи Др, да копем Ле, деца

сме капале Ба, да го искапеш Ди, ти се спије па дремеш Рад, не-га-копе Ле.

787. Глаголи с превојем вокала чувају однос основа:

Оберем — ббрала, изберем — избра, дерем — дра, перем — пра, кољем — кла,

мељем — мље, серем — стра, зберем/соберем — збра/cóбра, бдберем — бдбра,

Трава да зберем Ре, ће ве ббере Крс, не ббрале Вр, ге истрала Гл, ке ће

сереме Ди, ја ће изберем Ле, она го бдбрала Ку, и ће бдерем бфца Др, бдбраa

мáска Ре, кé ће самељеш Кру, и тија ће бдбере Љу.

Гл а гол и с О Д Н О С О М О С Н О В a -e : -0.

788. Глагола с односом -е (у презентској); -o (у аористној основи) има

неколико група.

789. Глаголи чији општи део презентске основе образује аористну 417:

Пијем — пила, кријем — кри, шијем — ши, завијем — зави, добијем — доби,

чујем — чу, трујем — тру, покријем — покри, бзвијем — бзви („одазовем“).

Овакав однос имају и глаголи који се јављају и са двоструком презент

ском основом:

Ткајем — ткала (и: ткам — ткала), здрејем — здрела (и: здрем — здрела),

смејем — смела (и: смем — смела), знајем — знала (и: знам — знала), жњејем —

жњела (и: жњем — жњела);

Зéћ се крије, некој ће ге скрије Ре, каве ће пијет, ће ткајеш, се бЗвиф Гл,

да пије, крије круша, врије котле Вр, не-можеш да добијеш, ће ни ге завије Ор,

сошила аљишта, да пијет Крс, ће блмијеш Мл, се покри“ме Др, блмихте руће, те

чух Бр, не-го-трујем Ку, а го знајеш Ба, и ће жњејем ноћа Рад, ка ће изврије Лe,

ће се бЗвије Кру, се скрила во нас Ди.

Глагол „спавати“ има однос спијем — спала1418. во ан ће спијет Вр, спала

во сестре Бр, стије без јастек Гл, спахме Бр, не-сме-спаље Ку, ни спало Др,

не-ми-cé-спије Љу, ће преспијем ЗлПо.

790. Глаголи са општим делом на сугласник т, д, с, з, к, г, (x) и презент

ском основом на -е највећим делом добро чувају овакав однос. Треба напоме

1416 РСПГ, 516; БАДИЈС, 490, БНАП, 209; ЋЉГЛ, 92; КБГр, 407; исто, према мом матери

јалу, и у сретечком, сиринићком, јужнометохијском подгорском говору (ситем, расипемо воду).

1417. У дебарским говорима, у којима глаголи са презентском -е основом често прилазе гла

голима -а основе, у овом разделу се основинско-е добро чува пошто се аористна основа не завр

шава вокалом (ВБДГ, 77, 91).

1418 РСПГ, 516, БАДИЈС, 507, БДДИ, 220; ЋЉГЛ, 98; ЋДГБ, 92, БНАП, 210.
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нути да су због различитих аналошких процеса знатно поремећени резултати

палатализације и сибиларизације (в. т. 303).

a) Глаголи са т, д у општем делу у облицима радног глаголског придева

губе денталне сугласнике:

Метем — изметох, мела, плетем — исплетох, плела, растем — изра

стох, израсла, дадем!“19 — дадох, дала, јадем —јадох, јала, изедем — изедох,

изела, кладем — накладох, наклала („ложим“, мотивисано именицом клада),

стретем — стретох, стрела.

Није потврђен продор суфикса -не : -на у с(т)решем, иначе обичног у

сретечком (стретнем — стретнала)!“20, јужнометохијским говорима, сири

нићком (по мом материјалу).

Дечица порастоа Вр, ми порастока синој Гл, он љижи — дрво расти Крс,

порасло големо Др, не-можем да изедем Љу, да изметеш, израстоме Ор, на

клади бгињ Рад, да накладеш Ле, ако се стретеме Ре, ће ги стегнеш Гл.

Глаголи сложени са „ићи“ највећим делом припадају овом односу основа,

мада су у грађењу појединих облика знатна померања. Однос се чува у облици

ма презента и аориста:

Пројдем, најдем, дојдем, битидем и бтинем, пројем, најем, дајем — прој

дох, најдох, дојдох, бтидох.

У радном гл. придеву, поред обичнијег идаф, идала, у употреби је и

ишоф, ишла, бтишла (в. т. 781).

У радном глаголском придеву глагола „отићи“, аналогијом према

ишла1421, редовно је биоф, била.

б) Глаголи са с. з. у општем делу чувају ове фрикативе:

Излезем — излезла, излезох“, слезем — слезох, слезла, влезем —

вл'éзох, влезла, донесем — донесох, донесла, бнесем — бнесох, бнесла 423; тре

сем — истресох, тресла,

Илези надвор Гл, мати ми илезла, мати ни илезла Вр, сом слезоф Ре, во ко

љетник влезоме Вр, та ка те донесле Ор, донесоф абер Кру, ме бнесоф Вр, ка сме

ге бнесле Др, прековише си донесов”, го бнесље Рап, истресоме ћилемој Рад.

У мом материјалу из Бр није потврђено Да те онесам!“?“, већ је бнесем.

в) Глаголи са к, г, (x) чувају старије алтернанте у презенту (1, 2, 3л. јд., 1.

и 2л. мн.), аористу и имперфекту, радном и трпном глаголаком придеву. У 3л.

мн. презента и императива продрли су предњонепчани алтернанти.

1419 После факултативног испадања -д- из интервокалног положаја, презентска основа гла

си и даје-м Имперфективни глагол се гради суфиксом -(a)ва (дава).

1420 ПМГСж, 163, 190, 197.

1421 БАДИЈС, 479; ЋЉГЛ, 37.

1422. Глагол је мотивисан гл. лази с превојем -е (СПЕРеч 2, 278-279 „laziti“).

1423 Сложени глаголи се наслањају на “несем (БАИсК, 8, СПЕРеч 2, 512-513 „nesti“).

1424. Уп. са ВБГГ, 57.
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Нема потврда за гл. на -x. пошто је гл. „врћи“ пришао глаголима VII Бели

ћеве врсте (в. т. 770в). 1425 Траг изгубљеног облика вршем налази се у -и- у оп

Штем делу.

Печем — истекох, поможем — помогох, могла (и: могала, можала), ре

чем — рекох, сечем — исекох, стрижем — постpигох, течем — истекох, пре

течем — претекох.

Глаголи од прасловенског “velk-ti rраде се од основе влек, како је у маке

донским, бугарским и неким српским говорима1426.

Вл'éчим — вл'éкла, завлечем — завлекох, извлечем — извлекох, облечем

— бблекох, свлечем — свлекох.

Глагол влачим не употребљава се са значењем глагола вл'éчем. 1427

Аналошког су порекла ч, ж у облицима: печет, можеш, речет, вл'éчет,

печи, исечи, речи, се свл'éчи (в. т. 303, 798, 821).

Не-могле да дојет Бр, рекохме како-било Ди, постриго бфце Гл, се ббле

ко и појдо Лe, ће ја свл'éчем Рап.

У вишим селима — Бр Ре Кру Гл— бележен је и однос вл'éчем — вл'éчила.

Глаг о л и с од но с о м о с но в а -e i -e

791. Нема МНОГО Глагола с односом -e : -e:

Умрем — умрех, мре, се надопре („наслони се“), се узе („одузе се“), зе (<

взе), самне („сване“), поче, цафте („цвета“), бетаре, изгоре, нејђе (и: нејђем —

нејђала), жње, пожње, сотре, запре, тре.

У глаголу мре уопштена је основа мрђити. 1428

Жње1429, поред ређег жњејем, уопштено је у обема основама. У именица

ма жетва, жетвар, жетварка чува се инфинитивна основа.

Глагол трем 430 („тарем“), треш, тре, трет, трела припада овом типу

ОДНОСa.
*

У глаголу цафте, бСтаре, изгоре, тре, сотре, надопре, па и жње, у обе

ма основама уопштено је -е из других основа.

Ће умреме гладне Ре, јена жена ће мре Ор, жена му умрела Др, јемпут

мрем Рап, се надопрех Бр, се узеф во ноге Ку, кој ће поче да вика Вр, почеле

овде Ор, све цафте Љу, па ће самне Бр, ка ће бcпарем Ку, ће изгорем Ди, ја ни

1425 Уп. са варшим у призренском градском говору (РСПГ, 524), вршим је и у осталим

оближњим српским говорима (према мом материјалу).

1426 КБГр, 407, БАДИЈС, 481–482; ЋЉГЛ, 90.

1427. Уп. са оваквом употребом у лужничком говору (ЋЉГЛ, 90).

1428 БАДИЈС, 482; СМЂГ, 46, БНББП, 93; ПА-МБРec, 357, СРЛГ, 72, JДТГ, 41, 130.

1429 ПМГСК, 81, 191; EГРеч 1, 182; ПДМО, 222; ЋЉГЛ, 92, СРЛГ, 414; JДТГ, 132, ИПГС,

284; ЂДГБ, 92.

1430. У сретечком и сиринићком говору гл. гласи тријем — трила (према мом материјалу).

Исто и у призренском градском говору (СРПГ, 516).
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кого не сом нејђела Вр, пожњеле све Крс, жњем пот село Рад, ббљес нека ве

сбтре Ре, а си запреф Рап, ми тре рука Др.

Глаголски облици

ПРЕЗЕНТ

792. У 1л. jд. презента, уопштен је атематски наставак -м 1431, који се до

даје презентској основи с карактеристичним вокалом: носи-м, плете-м, кажу

је-м, бега-м, се смије-м:

а) Не-можем 1432 мрша да соберем Вр, не-можем надвор да илезем Крс,

не-можем да дајем Бр, ништо нећем Рап, нејчем таке Гл, нејђем да пујем Др,

кућа ти га знајем Бр, спијем, да се напијем, вађам компири Ор, да ти дајем, и ће

те најем Рад, бегам от њего, го сакам, зимам Ле, му носим, ги тражим, се ки

тим, шо-да-чиним Ре, љутим коломбоћ, се чудим, не се-жењим Рап, идем, се

чешљам, зборим Ди, ке-ће-ге-најеш Љу.

б) Гл. дадем има и облик дајем Гора.

Само је у Бр потврђено и: немам да дам, зашто да ти дам, можем да ти дам.

Није јасно да ли је дам чување старине.1433 На новину упућују облици да

јем и дадем, али и факултативна дужина, која може бити траг сажимања вокала.

в) У основи презента гл. виђим1434 чува се траг ранијег наставка -јж. У 1л.

jд. продрло је -м, а -ђ- је уопштено у свим лицима оба броја (в. т. 329, 768ж):

не-те-виђим Др, да виђим Рад, не-виђим Крс, а го виђиш Ре, бн не-ме-виђи Ку,

виђиме, кане Ле, да ге виђет Мл.

г) Гл. знам, знајем има и облик знам, знајем1435 (в. т. 144a).

д) Гл. „требати“, безлично употребљен, у 3л. јд. презента има облик тре

бе“, а употребљен у значењу „бити потребан“, има облике за оба броја пре

зента (в. т. 764).

793. У 2л. jд. наставак је -ш,

Да ми изоткаш Рап, да ме рашеташ. Ор, да не-жалиш, зашто желаш

Крс, немаш оца Ди, да га влачиш, да га переш, да га чешеш Вр, ни се кријеш, ти

не гинеш Крс.

1431 БАИск, 57; ПИИСxј, 78.

1432 БАДИЈС, 472, 510; ИПГС, 234, TМГС, 94 — 95.

1433 БАИсК, 56.

1434 ПМГСж, 114, 192 итд., ПeMСкЉ, 174; БДНСгов, 99.

1435 Уп. са односом знаем — знам у тетовском говору (СТТГ 2, 109).

1436 СТТГ 2, 108, САМПол, 367; ВБСМГ 2, 184; РСПГ, 53; БАДИЈС, 489-490, ЋЉГЛ, 99.
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794. У 3л. јд. нема трагова старог наставка -тњ. 1437. Без овог наставка су

српски, али и многи македонски говори“:

Ми врије котле Вр, чури бгењ Рад, новожења илиза, ми вари вечера Рап,

се враћа Др, а бидује, а не бидује Ре, Арун се разбољује Ба, чека, кити, пује, да

уработа Ди, бСтри кôса да покоси трава Ор, прашује за нас Љу, тече Кру, ми

преде Ку, нека даде Мл.

795. У 1л. мн. је источнојужнословенско-ме!439.

Газиме трава, пијеме вода Ле, ћитиме ћитка, кажујеме, сијеме, дарувује

ме, попувујеме Бр, те тражиме, сви работаме Др, да отвориме, компири ге

вађаме Вр, ми ћекаме старé-жене Крс, насртаме туари, да го ћујеме Ре, ве пра

шујеме Ди.

796. 2л. мн.: -те:

Да) изметете Мл, мене да ме слушате — назаћ да се вратите Бр, да го

дадете Ди, да доiете Гл, пујете Рад, ни кажујете ка било Љу.

797. У 3л. мн. извршена је прерасподела старих наставака -жтљи-Атњ.

Из наставка за 3л. мн., -т доследно испада у облицима гл. презентске -a

основе“, док глаголи осталих презентских основа имају наставак -ет (но

сет, кажујеш, берет), а у делу Горе и -т од гл. -и презентске групе.

Различити облици 3л. мн. презента упућују на дијалекатску разноврсност

у процесу формирања ГГ.

798. Наставак -ет генерализован је дуж границе према албанским језику,

у правцу Гора — Дебар — Струга — Корча — Костур1441.

Вöвна да предет Вр, бни да земет Рап, идет во нас Бр, панујет, да се на

смијет Љу, гријет, сијет ченица, се смијет, јоште спијет Ку, дочекујет, пои

скакујет, не не виђујет, па ће не дарувујет, попувујет Бр, сви ме прашујет Др,

растурујет порес Ди, сви се радујет Рад, пујет пилића Гл.

Наставак -ет уопштен је у свим местима од гл. c основом на -е.

Гл. -и презентске групе имају у 3л. мн. презента два наставка: -(и)-т и

-ет. Репартиција је географски условљена: -(и)-т је потврђено у Крс, Рап, Ор,

у осталим местима је -ет (в. к. 43).

-ет: трчет двајца наше Ре, се чудет Др, нбсет дрва Ле, не-тражеш, љу

пет Вр, га китет Гл, газет, нбсет сирене Кру, трчет ће вас, нбсет, варет

грах Бр, тражет сина Рад, месет Мл.

1437. Уп. са чувањем овога наставка у широком појасу ЗПМ говора (КБИст,161, BБМК, 46;

ВБДГр, 22, ПалРГ, 125).

1438 МТОГ, 198, СТТГ 2, 108-109; ВБЛГ, 43; ВБДГр, 30, КМДГ, 89.

1439 ПИИСxј, 58; КБИст, 162.

1440. У мом материјалу није потврђен податак о доминацији -(ј)ет у гл. основе на -а

(ВБГГ, 66, ВБУЈ, 29, ВБМК, 46; ВБИслM, 11).

1441 ВБМК, 46; ВБЛГ, 43; ВБИслM, 21–22, 32, 40; ПалРГ, 109; КБИст, 162-163. Исто је и

у сретечком говору (ПМГСж, 195—198).
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Карта 43

Презент 3л.мн. -и презентске основе

О Наставак -ет (варет, носет)

0 Наставак -T (варит, носит)

799. Уопштавање основинског наставка -и у читавој презентској парадиг

ми остварено је у местима која су географски најближа метохијским говорима

— Крс и Рап, затим у Ор. Сам модел варит, носит могао је у говор ових села

продрети из метохијских говора1442, али и галичког1443, који познаје овакво

уопштавање основинског вокала!“:

Млајнеста га носит, да накитит, кромит љутит, да се вратит, варит,

сега се жењит, како-седиш Крс, се давит козе, праит, седит, носит сено, тр

чит ке брата, па ће се изгрљиш, пиштит, не мамит, се чудиш, љутит колом

боћ Рап, варит, носит за нас, летит, да ни купит, не држит, праит Ор.

Док је у говору старијих репартиција наставака -ет и -(и)-т стабилна, у

говору млађих зачиње се нивелација према уопштеном -ет у осталој Гори (в. т.

1120).

1442 Носив, радив, пуштив — ФО (Ораховац), 583; РСПГ, 500-501, СМЋГ, 60-61, Подри

ма, Призренски подгор (према мом материјалу), и шире: БАДИЈС, 514—515, БНАП, 183—188.

1443 КБИст, 162—163; ВБМК, 46.

1444. Уочава се тенденција да се у прелазним говорима генерализује један основински во

кал у целој парадигми (ВБПМКонт, 15).
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800. Глаголи -а групе у 3л. мн. имају наставак -(ј)е, који није потврђен у

околним говорима.1445

Пошто је Гора ивица дијалекатског простора који познаје -ет“, и с об

зиром на знатан број дублета у рефлексацији појединих вокала ил у вокалској

служби, може се претпоставити да је пре формирања горанског дијалекатског

типа део говорника познавао наставак 3л. мн. презента без -т. На овакав за

кључак упућује стање у тетовском говору“7, у коме је у овом облику изгубље

но-т, затим испадање -т и у неким другим македонским говорима!“, а и до

следно губљење -т у српским говорима.

У наставку -(a)је -е је продрло из облика презента гл. типа носе, трче, ко

ји су потиснути формама на -ет, пошто би, да је -е продрло из -ет унет био чи

тав наставак. Отпорност на продор -т у гл. -а групе треба тражити у основин

ском вокалу -а. Глаголи типа носим — нбсет већ су имали у наставку -е, гл. ти

па перем — перет -е из осталих лица пренели су у 3л. мн.:

Илизаје дејке, петли кукаје Ле, тупаје тупани, удараје, ће не утепаје, не

ка се поиграје, не ме слушаје, зидаје кућа Бр, жене ге чекаје, бни се караје, пу

штаје ЗлПо, па ме караје, не даваје, да не имаје, викаје — терај, јене — немаје

Ре, не ти оставаје, ће се нушаје, бне не чекаје, везаје, нека тупаје Кру, дигаје,

бегаје от страх, спремаје, телина сисаје, летаје високо Гл, те набђаје, немаје

друго Ди, не ми даваје, се враћаје Ор, да је затвараје, даваје, викаје, шукаје та

мока, на школа играје, бајеги се задржаваје, се враћаје, сватој има/е доста, со

паре га засиваје Крс, га ставаје да страмује, имаје млого Рап, камењ фрљаје,

бакшиш зимаје Рад, тамо тупаје Ку, не се враћаје Др, даваје, имаје, гледаје, па

шетаје Ба.

801. Из Крс има неколико потврда типа: ми досађат, они зидат, викна

ље да желат, ударат, дават.

- Овакви облици 3л. мн. бележени су претежно од млађих Горана, што мо

же говорити о новини иновације, аналошкој према моделу носим — носит.

Иако се не може искључити нанос са стране (рабетински и Кичевски Торбеши

познају викат, седат1449), то није много вероватно, пошто је у мак, говори

ма 450 уопштен наставак -(а)т за 3л. мн. презента, а ГГ има у овом лицу разли

чито наставкс.

1445 Уп. с оваквим обликом у шумадијским колубарским селима (РСГЦШ, 310-311) и су

седним говорима ваљевске Колубаре (НБКол, 51), у Мачви (НБМач, 271-272).

1446 ВБМК, 46.

1447 СТТГ 2, 108-109; ВБПГ, 353, 354.

1448 ВБЛГ, 43; ВБСелЕ, 6.

1449 ВБКГ, 71.

1450 ВБЛГ, 43; ВБСелЕ, 7.
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ИМПЕРФЕКАТ

802. Имперфекат се гради од глагола имперфективног вида. Казује несвр

шене радње у прошлости. Везивање гл. несвршеног вида за имперфеката свр

шеног за аорист, део је опште тенденције упрошћавања система, пошто је син

таксички аорист несвршених гл. заправо имперфекат.“

На с та в ц и им перфекта:

Јед н и на Мн о ж и на

1л. -x/-a, -ox/-o, -шоx, -ше -(x)ме

2л. -{{{{2 -(x)те

3л. -t{{{2 -(х)а

a) У грађењу имперфекта у једнини дошло је до преструктурирања, које је

резултат тежње да се избегне хомонимија аориста и имперфекта 432 после јед

начења наставака множине (в. т. 754к). Тако се у ГГ, како је и у околним гово

pима, имперфекат гради од презентске основе наставцима који су резултат раз

личитих укрштања аористних и имперфекатских наставака, а аорист не гради

од презентске основе.*** На овај начин, и поред промена у грађењу аориста и

имперфекта, добро се чува синтаксичка вредност оба облика.

б) Основински вокал презентске основе у облицима имперфекта добро се

чува у глаголима -а и -е презентске групе. Глаголи -и групе граде имперфекат

од промењене основе, пошто је у ове глаголе продрло -е из новијих образовања

типа умћх, 1454 Продор -е у глаголе -и групе захвата и она горанска насеља у ко

јима је у 3л. мн. презента установљен основински -и вокал (в. т. 779). ***

в) Глаголи с превојем вокала у основама имперфекат граде од презентске

основе (береше, сереше, кољеше, мељеше).

803. Присутност или одсутност -х у наставцима за облик одређени су на

сељем и фонетским контекстом (в. т. 224, 225), па у мом материјалу није потвр

ђен податак који се наводи о дистрибуцији наставака са или без -x.“ Изван

Бр-х је у 1л. jд. имперфекта ретко, х у -xме, -хте посведочено је у свим мести

ма долоиштанског говорног типа, док је у рестеличком типу испало.

804. У 1л. jд. наставак -x. потврђен је обиљем примера у Бр, и ретким по

тврдама изван овога места:

1451 БАДИЈС, 546–547.

1452 КБИст, 165.

1453. О ретким примерима аориста имперфективних глагола в. т. 811, 1081.

1454. БАИсК, 61.

1455 Оваква преструктурирања основа у грађењу имперфекта захватила су знатан простор

око ГГ (седех, седеше). Уп. са: САМПол, 364; ВБКГ, 71-72, КБГр, 426, БАДИЈС, 549; ИПДиј,

115; ПМГСж, 203; МлРСГ, 88-90.

1456 „Примерите со наставките -x, -xме, -хте се поoбични во говорот на постарите прет

ставници на горанскиот говор, во говорот на жените редовно слушав форми со-х“ (ВБГГ, 67). И

у мом материјалу су уочени, у говору млађих Горана, примери с наставком без х (в. т. 1119).
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Мислех не-ће-успе, виках да донесе, идех по путои, седех во ћерке, мо

осех да го утепам, берех дрва, носех, пујех брбцке песме, не-га-видех, бех, имах

све Бр, а ја маличкава бе“ Ор, носех дрва Гл, седе“ со тćбе ЗлПо, бере“ за зима,

мисле“ ће ни донесе Вр.

805. У 1л. jд., из 2. и 3л. јд., осим у Бр, продро је наставак -ше. ГГ је ову

иновацију развио заједно са српским шарским говорима.“7:

Ја имаше јена тетка, имаше јено дејче, Есма га викаше Вр, ја идеше Гл, ја

викаше Рад, ја мислеше Др, ја мислеше, нбсеше, љутеше, ја идеше со тебе Љу,

ја нбсеше, викаше сестри, ја путујеше, ја кољеше бфца Рап, ја идеше со Радета,

нбсеше дејки, крпеше, пљетеше, печеше, ја имаше јено детенце Ре, работа

ше!458 тамо, со бфце работах Бр.

Продор -ше у 1л. jд. имперфекта аналошки је процес подстакнут стањем у

једнини аориста (ја/ти/он уработа) 43°, а мање потребом да се 1л. jд. импер

фекта диференцира од 1л. jд. аориста“.69, пошто је за значење аориста и им

перфекта релевантан глаголски вид. Стање у ГГ не потврђује закључак Б. Коне

ског: у Бр, у коме је у 1л. jд. аориста и имперфекта стабилно -х у наставку за

облик, нема продора -ше у 1л. jд. имперфекта; у местима у којима је хиспало,

-ше продире у 1л. пошто је у јд. аориста остварен синкретизам 1, 2. и 3л. јд. по

СЛе ИСПадања -x.

806. У бродском говору, ретко у осталим местима (в. к. 44), поред облика

имах, виках, обични су и нови имперфекатски наставци, који су настали тако

што се из 2. и 3л. јд. узима -ш-(< -ше) које се у исто време модификује елемен

том -о- преузетим из аориста.“ На новостворену основу додају се наставак за

облик и наставак за лице.

И овај је облик, попут -ше у 1л. jд., ГГ развио заједно са шарским срп

ским говорима, пошто га јужнометохијски 1462. не познају:

Викашoх деца, имашoх офце, берешох сено, седешох прет-кућа, идешох во

грат, играшох оро, зимашoх плата, желaшох брата, го сакашох, работашоx, ђе

чекашоx Бр, седешо ја со Рахима Гл, трчашо по на Кру, берешо ка дојдоха Вр,

идешо во Ниш Ди, купујешо крава Ба.

Новообразоване облике имперфекта имају најчешће гл. -а презентске гру

пе, па се може претпоставити да је иновација у овој групи и зачета.

1457 ПМГСж, 201; МлРСГ, 88.

1458 Ово је једина потврда из Бр за 1л. jд. имперфекта с наставком -ше.

1459 бадијс, 551.

1460. КБИст, 166; в. исто објашњење и у ВБПМКонт, 14.

1461. Уп. са оваквим облицима у П-Т и северномакедонским говорима: БАДИЈС, 547, 551,

ПМГСК, 193, 195, 201; МлРСГ, 88; ВБСМГ 1, 27; ЋЉГЛ, 86.

1462 РСПГ, 505; подримски и подгорски говор (према мом материјалу).
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Карта 44

Имперфекат 1л. jд.

O -ше (идеше)

* -ине (идеше), ретко -x (мислех)

-x (имах), -шоx (имашоx)

О ОРад

Оле

• Ro

6)Бр

C} фзлпо

ОРе

У Бр имперфекат с проширењем -шо- уочен је и у 1, 2. и 3л. мн. У самом

Бр су облици оваквог имперфекта најчешћи у 1л. jд., што је корелативно стању

у осталом делу ГГ имашоxме деца, работашоxме во нива, ђе чекашоxме, си

нои сакашохте, желaшоxте свекра, чекашоа плата, имашoа бфце.

Преструктурирани имперфекат је, заправо, процес поновне морфолошке

диференцијације аориста и имперфекта. У лицима оба броја у којима је само

вид диференцијална ознака, јављају се облици са проширењем -шо-. У 2. и 3л.

jд., која су морфолошки обележена диференцијалном имперфекатском ознаком

-ше, таквог преобликовања нема изван Бр.

Овакви облици у сретечком, сиринићком и ГГ, али и шире, резултат су

контаката двеју тенденција: македонско-бугарског изједначавања облика аори

ста и имперфекта, и — српске — чувања морфолошке разлике.

807. У 2. и 3л. јд наставак је у свим местима -ше:

Имаше чешма Кру, идеше напре бн Гл, ни идеше, јен бабета познаваше,

бна во Салова-кућа седеше, а бн страмљиф“ беше Вр, нели имаше, имаше пече

но-месо, раћија имаше, ни пујеше магнетофон Бр, имаше Аврам једен, имаше

једен, ка-беше тога, млого убаво беше Ре, работаше Суљо Ку, мати ти желaше

Ди, имаше Ле, ти ме чекаше Гл.
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808. Наставак 1л. мн. -(x)ме настао је из наставка -хомо наслањањем на

аористне наставке -смо, -сте. 1463

Наставак -xме ГГ развио је заједно са полошким говорима 464.

Мије седехме Крс, седехметујека Бр, седе“ме до четири Ди, ноћевахме,

има“ме бфце, вика“ме, седе“ме Рап, иде“ме на пазар Вр, пује“ме Др, мијеме де

ца Љу, носеме аљишта Крс, не ге познава“ме Рад.

Изван Ре и Кру у наставцима -xме и -хте -х- се добро чува пошто отклања

хомонимију презента — имперфекта и аориста.

809. Новији наставак за 2л. мн. -хте1465 yопштен је:

А иде“ше ке ни Вр, ноћевахте, носехте, стрељахте љуђи, ни чинихте

Бр, бере“те сено, плете“те фанула Гл, има"те ћерке Др, чине“те чуда во село

Ор, иде“те на пазар, седеуте Рап.

810. a) У 3л. мн. -х из наставка -ха нестабилније је него у 1. и 2л. мн. по

што је у наставку носилац значења -а1466:

Имаха пé(т)-деца Ба, Кубаво тамо беха Рап, и бвде не-беха, идеха љуђи,

трса“а јарићата Вр, сељам ти чинеја Бр, идеа по-нас Рад, идеа, како-не Рап,

мислеа не ће-виђи Ор, носеа брашњо Љу, наше шо беa céљани — побегнаа Ре.

Примере в. и у т. 224в, 228a.

б) Неки глаголи у нижим селима у 3л. мн. имају облике:

Они се смијаха Рад, грија“ а кућа Љу, крија"а, Мљичани сија"а Мл, сија“a

ченица Ле, се смија“а Ку.

Наведени примери су од глагола који заједно са наставком имају финалну

групу -ија“а, која може бити траг имперфекта с овим наставком.“7

Није јасно да ли је -а- у (криј)-a-(ха) траг другачијег наставка имперфекта

или је оно резултат даљинске асимилације према финалном вокалу.

Пошто се, осим крија“а, остали примери могу извести из аористне основе

(в. т. 780), можда је, најупутније облике типа грија“а извести из ове основе,

тим више што су потврђени само за 3л. мн., дакле у броју у коме је истрвена

морфолошка разлика између аориста и имперфекта.

АОРИСТ

811. Аорист се гради најчешће од глагола перфективног вида, а малоброј

ни примери са аористом имперфективних глагола траг су некадашње веће при

1463 БАИсК, 62, уп. и са објашњењем Б. Конеског (КБИст, 166) којим се -вме/-фме (< -хме)

објашњава метатезом старог наставка -хомљ са наслањањем на 1л. мн. презента -ме.

1464 САМПол, 364.

1465 КБИст, 166.

1466. Уп. са одсуством -ф- у 3л. мн. аориста и имперфекта и присуством -ф- у осталим ли

цима у тетовском говору (СTTГ 2, 111).

1467 БАИсК, 60.
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сутности оваквог аориста, пошто за мешање аориста и имперфекта, у основама

и наставцима, знају многи говори око горанског. 1468

Аорист несвршених глагола потврђен је у јд. само у 1л. У мн. ретких по

тврда има за сва лица. Примере в. у т. 1081.

812. У 1л. jд. продире облик 2. и 3л. јд., што је корелативно са синкрети

змом облика у јд. имперфекта.

У овом лицу су присутна два образовања: у Бр је облик обележен настав

ком -(o)х, у осталим местима -x, y наставку није потврђено, већ се 1л. jд. изјед

начило са 2. и 3л. јд., или се, уз глаголе с аористном основом на сугласник, -o

()cctiило наставком.

a) 1л. jд. глагола с аористном основом на вокал:

1л. jд. на -x:

Карта 45

Аорист 1л. jд.

О л. jд. изједначено са 2. и 3л. јд.

(збра, огладне)

О -{o}x (видех/видох, радих)

ОБр

1468 РСПГ, 504—507, СМЂГ, 127; МлРСГ, 85—87, КБГр, 369-371.

У истом духу је доминација имперфекатског -w & у у 3л. мн. аориста, поред ређег -ше, у

подримском говору (мој материјал): Мораwци не дођow. Продадбw тéј мало земне. Дадоше гу за

дећји додатак, поклонише гу (Мала Круша), Девера утепаше старејега... За тој па после утепаw

га, узбw га у затвор и убиw га (Велика Хоча).
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Грабнах стап, утерах гуједа, не послушах брата, препостелах, а ти ка

жах, поседах, собрах сватои, бгладнех, изгорех за Есма, видех, затемнех, се

вратих, горбдих, пуштих кучика, се вратих, ђе испратих Бр.

1л. jд. на -а:

Ја глитна круша, чукна, поседа мало, збра јагонца Гл, поседа јá Мл, уте

ра стока, бташа, кажа, легна Вр, собра сено, збра сено, послуша Ор, ка заста

на да гађам — гáу, гáу — утепа брава најгољéмого и бфчара, ти грабна офце Ре,

легна под дрво Ди, ја ти кажа — бетана бвде, баладне, затемне, умре Вр, се

мана со рука Ле, бгладне ка вук Ор, собра дрва и трна дома Мл, ја се бташа и

бтиде Крс, се врати во Радеша Рад, легна, падна, чукна Др Ре, ја дрва зе, мље

кото измати, бли сšдој Ба, бгладне, изора Рап, се врати, роди постарого, испу

ши џигара Гл, роди Нурета, јено ми умре Вр, ја ги пушти бфце Гл, пушти гује

да и се врати Рап, бџа, чу, умреф“ Кру.

б) Гл, виде у 1л. jд. аориста јавља се и у облику видо Вр Ор Мл Ба Ди Др

Љу. Наставак -о(x) се додаје на општи део, па се тако ствара нови сигматски

аорист аналогијом према глаголима с основом на сугласник.

в) Глаголи с основом на сугласник 1л. jд. аориста у Бр граде наставком

-ox, ретко наставком -ех:

Га стретох на мос, га најдох, рекох, паре дадох, бтидох, пребодох, про

дадох, нарастох, излегох, испекох, дојдох, најдох га жена.

Гл. порастех, поред овог хибридног наставка са -е из 2. и 3л. јд., има и

облик порастох.

Изван Бр, у 1л. jд. аориста глагола аористне основе на сугласник, напо

редни су наставци -о и -е, а више је потврда с наставком -o:

Ке башча отидо Гл, реко, помавзо, дојдо, бтидо, ил'езо, пребодо, пора

сто, донесо Гл ЗлПо Вр Ор Мл Љу Рад Крс, донесо паре Рад, ја бшидо, ја реко

Ба, и ја битидо, дојдо прет-кућа Ор, ја реко, испеко зељаник Мл, му дадо, бшидо

ке него, реко ће најдем Ре, бтидо дома, га пребодо, и ја реко Др, а ти реко Рап,

дадо ћерка, исеко дрва Ди, порасто и бтидо Вр,

jä бтиде, дојде, најде, даде, продаде, пребоде, донесе, рече, испече, ил'езе,

слезе, порасте Рап Крс Др Ор Вр Љу Рад Мл Ку Ле Ре Гл, ја бтиде ке жена и

ги рече Љу, ја бтиде во школо Вр, бтидеја Рад, ејвала, ја бтиде Ре, овде ка

дојде јá Кру, ги продаде Ре, ка дојде, рече Гл, испљете чбрапе и му ги даде

Рад, ја помете двор Кру.

г) Изван глагола с аористном основом на сугласник, наставак -0 у 1л. jд.

уочен је у: w

Видо Гора (осим Бр), изгоро КуЉу Др Мл, изгоро за ња Љу, изгоро за ти

ја Др, ти велим — изгоро Ле, видо — не-видо, го бстај Ку, изгоро за њива Мл,

изгоро за брата Рад, изгоро од врућина Вр.

д) 1л. jд. аориста гл. поседа наслања се на основу са -а (уп. са седала), а

поседо на сед-: поседојен месец Вр, ја ти поседојена недеља Ор, поседово си

на Рап, поседо па отидо Ди, поседо-поседо, па стана Ба; поседа Крс Мл Кру.
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813. У 2. и 3л. јд. глаголи с консонантском основом имају наставак -е,

ГЛАГОЛИ С ()СНОВОМ На В0КаЛ -{).

Отиде во Призрен Бр, бтиде Сејма, бтиде бна Вр, ми бтиде муш Ор, он

бтиде Ле, ни даде наново, бавајко дојде, нишћо не донесе Ре, Усеница дојде

Кру, јеленовић дојде, до село бтиде Крс, ги даде Рап, не искраде Љу, бфчарец

изеде све Ре, син ми порасте Бр, бн доле рече Вр,

се преврте бфчар, ге врати Ре, се фати за дрво Рап, саба се учини Рад, се

врати и се скачи на чардак, изгоре сено Крс, се изведри Бр, Абас“ ме испрати,

Есма — изгоре-ме Вр, се наближи Ре; лупна, чукна — никој ништо Ле, пукна

пушка Бр, и пукна крава Вр, се мана со рука Рап, ми истура Бр, ме исфрца Рад,

мене ме бендиса Др, бна поседа мало Вр, он збра кућића Ре; бгладне чекајећи

тебе, бгладне ка вук Гл, ги затемне могла Крс, јено ми умре Вр, мати ми умре

Ор, го виде Ре, и бн ка ме виде, ме фати Вр, ка дрво изгоре Крс.

814. Глаголска основа у облицима множине стабилна је. Знатно колебање

-e/-о у 1л. jд. аориста глагола консонантских основа без последица је за множи

ну, осим у гл. видехмедвидоxме.

815. 1Л. МН.:

Се вратихме, поседохме, позборихме јен сахат, стигнахме на Черепино,

трнахме самари, станахме, стигнахме по-пладно, поиграхме и карте, се задр

жахме Бр, се одбцни“ме, стаиме самари, пушти“ме кони Ди, се растуари“ме,

продужихме, отидохме, испродадо"ме Ба, пукна“ме со пушка, дојдоме во Кр

стец, се обл'éкоме Крс, дојдоме, отидоме во Драгаш, претера“ме, викна ме

да пујеме, трна“ме, стигна“ме, слезо ме от коњи Рап, касна“ме за вечера, оти

доме на работа Ле, жито собрахме, учини“ме жито, гим собрахме, мије останах

ме Мл, обл'éкоме, слегоме во грат, продадохме, испихме чај Гл, отидоме Ор,

викнахме браћа, стаихме Др,

искупуаме шо искупуаме, пуштиме гуједа, дојдоме на Свети-Никоље Ре,

oтидоме, најдоме сено, растуариме сено Кру, викнaмe сватој Др, пукнаме Крс,

најдоме, во кољетник влезоме Вр, дбјдоме дома Ор.

816. 2л. мн.:

Трнахте по пут, мало се задржахте, вечерахте, се одбцнихте Бр, оти

докте на косење, обл'éкохте, викна“те љуђи Рад, пуштихте, натуарихте кој

њи Рап, продадохте кућа, слего“те со збр, утепа“те Гл, не се омyжиХте, не

не викна“те Ба, дадохте крава Мл, стигна“те на пладно Љу,

ни дадоше одма, побегнате от њи Др, после припрајте јопе кућа Ор.

817. У 3л. мн. x је у наставку нестабилније него у 1. и 2 л. мн. У Бр, Ре,

Кру (в. к. 46) испало је из наставка, а бројне су потврде облика без х и из оста

ЈНИХ МCCTa.

Ме окапаха, ни останака, седоха, вутре го закопаха Вр, му дадоха, ге

обл'éкока, слегоха кe нас Мл, викната, останака, обљеко"а, дојдоа Рад, оста

наха да ноћéваје, трна“а на пут, стигнака, продадоха све, испуака најубаво Рап,

облeкoха, омужика Рап Крс Ор, останаха без матере, пуштиха бфце Ба, ому
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Карта 46

Аорист 3л. мн.

О -xa / -а, ретко-ше

Ф -a

69 -ха / -a

ФРе

»……………………………

жића, стигнаха во темнина, стаика на софра, затвори“а којни Др, а ти дадоха

Љу, слезоха от карпа, отидоха, дојдоха во село, испиха појено каве, отвориха

пенџери Гл,

се усилија, омужија, натуарија, затворија Рад Ле Ку Др Љу Рап Крс, на

туарија коњи Рап, не затворија Ку, останаа бес“ матере Др, обљекоа, отидоa

да жњет, пукнаа со пушке Рап, јазој се прекинаа, от руке му панаа, викнaа дејке

Вр, и пушке ћетири пукнаа, и ме врзаа, паре ни ге собраa, бдбраа најубаве гује

да, побегнаа, натоарија шо крале Ре, не отворија, и ме омужија, не се врати

ја Кру, и ме обл'éкоа, ме продадоа, отидоа мужи, бзгора дојдоа Ба, отидоa

после, бфце ги украдоа Др, бфцеве ги украдоа, не испретресоа Ди, викнаa,

oстaнaа да играје, облекуа, свл'éкуа, пукнаа, загинаа, се вратија кучика, не се

усилија, ђе затворија, отворија врата Бр.

818. У нижим селима — Рап Крс Мл Рад — од старијих Горана забележени

су примери с наставком -ше у 3л. мн. аориста. Иначе се и у овим насељима ста

билисање имперфекатског -ха у 3л. мн. аориста довршава:

Аљександра ка го утепаше, утераше гуједа во двор, па не дотераше Рап,

го видоше во Ниш, не ни донесоше Мл, ге најдоше и ге утепаше, а ге продадоше

Крс, отидоше на работа, и коњи и краве продадоше, не собраше во село Рад.
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ИМПЕРАТИВ

819. Императив се гради од глагола оба вида наставцима -o, -j, -и: носи,

поноси, поносуј, носите, поносите, поносујте.

Посебних облика за императив има 2л. jд. и мн. Императивно значење за

3л. јд. и мн. казује се перифрастичном конструкцијом с презентом одговарају

ћег лица.

У 2л. мн. нису потврђени примери са односом -и : -e-те. 146° Уопштава

њем -и- у 2л. мн. ГГ је део ширег ареала српских 1470 и ЗПМ говора. 1471

820. 2л. jд.

Наставак -и стабилан је иза свих сугласника, осим иза -ј-, када се губи.

a) Изброј кољко-има Др, надој го Др, преброј бфцеве Ле, број, шо-чекаш Бр,

б) Остани со здравје Мл Др Гл Ку Вр Рад Ор Крс, накити-се, про

мени-се, нашари-ге Др, дбнеси, бери, викни го брата Бр, назаћ се врати, не-иди

Рад, ми кажи, бди вамо Ре, не-седи, седи, ходи ке мене, фукни-ми-се во гас, иди

ги бнеси Абазици Вр, битегни кôнопец, пиши зактев Ре, закључи све врате Ди,

продади имање Рад, дади новожењи Ле, искажи-га тија Кру, не-cé-плаши, се

стро, "бди ти, слези Крс, е, донеси-ми још, Хајт, иди, иди, се страми, нашари,

фрљи, битвори, се блмужи Рап, иди ми донеси Ор, иди земијено парче леп, носи,

ни закоси, прежали-ге пареве, пукни, смети двор, стејни со јуже, намажи со

кáу Бр, продади јагонца Мл, паси, запаси бфце, дбласи Гл.

в) Из неких глагола -и испада:

Дик се, љеш (< лежи), ћут, не збори, беш од мене, дрш. 1472. Глаголи беш

и дрш потврђени су увек без-и, у осталим -и испада факултативно. Примере в.

у т. 214а.

г) Гл. напрај има ј & и < (а)и $ (ав)и (в. т. 125, 195, 244а).

д) Глаголи с основама на -а и -у имају -ј у наставку:

Зачекај, брé Ле, не га продавај Рад, постиљај-га постеља Рап, јене викаје

— терај Ре, друго — дај Ку, немај-стра Вр, бегај, со берећет не-ce-играј, чекај

Крс, пољај набколу Рап, се поиграј, се рашетај Бр, зазидај, дозидај шо почна,

изидај, желај Др, викај, се чешљај, гугај, чекај да донесем, вађај, му праћај,

зимај све шо ти требе, не-ce-карај, прашај Мл, немај гајле Гл, дај ми ЗлПо, че

кај ме Кру, се бчешљај Љу.

1469 Д. Барјактаревић (БДГСр, 92) наводи да су облици императива на -ете чешћи у око

лини Призрена, а да мешања -ите и -ете има у свим метохијским говорима.

1470 ПМГСж, 199-200; МлРСГ, 91; СМЂГ, 125; РСПГ, 501-502.

1471 САМПол, 365-366, СТТГ 2, 109-110, БАГД, 59; ВБПГ, 345; ВБИслM, 22, 32; ПалРГ,

127.

1472 РСПГ, 502; БАДИЈС, 544-545, СТТГ2, 110, СРЛГ, 164, 166-167; JДТГ, 138, СМИЦГ,

89; ПeMСкЉ, 175; МиВЦГ, 499, ЋДГБ, 98; TМГР, 412.
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ђ) Императив љај!“73 („гледај“) има и нијансу показне речце ево: љај

ка-било Ле, и ја сеим жива, љај. Префиксовано-љај: Иди пољај тамока Вр, по

љај во изба Бр, пољај шо работа Љу.

О пореклу облика в. т. 216а.

е) Гл. ткаје, знаје имају императив ткај, знај Гора, изоткај за свадба Ку,

ми ткај Рад, знај за тија Ле.

ж) Глаголи изведени суфиксом -ује/-ya императив граде додавањем -ј на

крњу основу (посвиру-je-м/посвиру-а-ла):

Посвируј по мало, прашуј за њего, нашаруј, поминујубаво Бр, надигруј ко

ња, се страмуј Рад, ћаруј паре, кажуј, не засакуј дејка, поработуј Ре, запекљуј,

се рашетуј, поносуј Крс Рад Мл Др, грабуј дејка Др, месуј, купуј, кажуј, пишуј

Ди Ор Ба Вр Мл Љу Гл, легнуј, мрсуј Кру, бтруј се ка си такоф Ди, не-ги-даруј,

му се радуј Ба, тугуј, веруј ми, пољуј на сокак Мл, путуј Рап, бKyj гоЉу, куј ко

ња Крс, веруј — не-знам Ле, поидувуј да пољаш Бр, пољивуј родитељи Ку, почу

вyј краве, бKувуј Ре.

з) У глаголима типа ми-je-м — ми-ла императив се изједначио с основом

после испадања -ј иза и- У 2л. мн. бележени су ретки примери са -ј (в. т. 235б):

Се скри, преспи, спи, се ми, се блми, соши, се сми, испи, ври, си, бтси, бе

њи, пи, попи, покри, се покри, гри, се загри Гора, седи — пи, спи, дете, спи Вр,

бдви штраф Др, прести па иди Ку, исти каве Рад, ладно је, се покри Ор, загри

кућа Ле.

821. 2л. мн.:

Зачекајте, љуђи, почекајте Ле, не итајте Ре, бpго, деца, берите Рад,

викните-го, кажите-му Крс, викајте, не го варите Ре, итте, сви дејката га

пољајте Вр, видело упалите, битите ка вамо Ор, вамо дајте Ди, продадите

Рап, ајде илизајте Ба, не се плашите Љу, зачекајте-ме Крс, носите, измрси

те, жалите, газите, отворите, желајте, вађајте, враћајте, изéдите, иди

те, лупните, скрите, престите, се блмите, се смите, разгледујте, поскакујте,

подигрујте, виђујте, купујте, кажујте, се радујте, верујте, путујте, запувуј

те, чувујте Гора.

У основи императива неутралисана је морфонолошка алтернација к-ц,

г-з (в. т. 303), печи, сечи, речи, поможи Гора, исечи дрво Ку, му речи Рад.

822. a) За исказивање више жеље а мање заповести, за 3л. јд, и мн. упо

требљава се конструкција нека + 3л. јд./мн. презента:

Нека се наћити, нека абер бнесе, нека се блужи Бр, нека седи, нека пије

Ди, нека га бнесет Гл, нека седи во апс Кру, нека изгори Мл, нека кљукне неку

је паре Вр, нека илезе, офце нека пушти Вр, потенок нека биде Ре.

б) Смодалним значењем жеље, али и са нијансом заповести, употребљава

се конструкција за 2л. jд. и мн. да + презент.

1473 Гљај, гљајте у косовско-метохијским говорима (ЕГРеч 1, 99), у призренском град

ском говору (према мом материјалу); в. и: БАДИЈС, 541, БНАП, 200; МиЉЛ, 44.
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Да ми донесете студена-вода Мл, да ме слушате, дома да се вратите Ба,

д[a} изметеш дворои Бр, да ми испереше в5вна Ба, ти да легнеш, да преспијеш

Ле, мирне да бидете Ре, вије да бинете тујка Крс.

823. У императивној служби потврђен је и футур, који је више заповест, а

МАЊС ЖЕЉa.

Ће се блмијеш Др, ће го уработаш овија па ће идеш Рад, ће станеш саба

хале, ће се блмијеш, ће напишеш, леп ће купиш, а после можеш да поиграш Бр.

О овоме в. И т. 1091a.

ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ

824. Глаголски прилог садашњи потврђен је само од глагола имперфек

ТИВНОГ ВИДa. *

По репартицији наставака Гора је подељена у два дела (в. к. 47):

У Рап, Крс и Ор, групи насеља у којима је уопштен основински вокал у

3л. мн. (в. т. 799), јавља се уз глаголе -а групе — поред -ећи — и знатно ређи на

ставак -ћи.

Карта 47

Глаголски прилог садашњи

О -ећи уз све глаголске основе

Ф -ећи, факултативно -ћи уз гл.

-а групе (тепаћи, поред тепаећи)
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Изван ових насеља уопштен је наставак -ећи1474, са факултативним је

ћи/Jећи, у коме је -I/ј хијатско. 1475

Није потврђено полошко-ићи1476, које се изводи из наставка -ећи. 1477

825. a) Глаголски прилог садашњи гради се додавањем наставка -ећи на

крњи облик 3л. мн. презента глагола презентских основа -е и -и:

За Булгарија преко Тетово одејећи, за Урошевец одејећи, во Драгаш да

иде одеећи Вр, ге фатиф“ нóћ сечеећи Крс, носеећи панаф, пујеehи умрела, све

трчеећи работала Ле, идејећи за Брот, поискаку/ећи Бр, се успала седеећи Pe,

одéећи се умори Ди, се изгориф топеећи блово Гл, смијеећи, сијеећи Рад, одее

ћи, носеећи нарамо Рап.

б) Од глагола презентске -а групе глаголски прилог садашњи гради се од

крње основе (= 3л. јд. презента) или од 3л. мн. презента наставком -ћи или -ећи:

Гледајећи, терајећи бфце Ба, викаећи, чукајећи Ди, ме виде враћаећи се,

бегавћи от сина ЗлПо, зимаећи, пошиваећи кућа Љу, све желaећи сом бшла Бр,

чекаећи Рап, работајећи во Приздрен Др.

в) Глаголски прилог на -ћи:

Ће те скапе тепаћи, го скапаф тепаћи Крс, се умориф бегаћи Рап, се ус

пале чекаћи Ор.

826. У највећем делу ареал са наставком -ет у 3л. мн. презента (Гора —

Дебар — Струга — Корча — Костур) поклапа се с ареалом наставка

-ешти/-еште/-ешчи и сл. у глаголском прилогу садашњем. 1478. Трагова оваквог

наставка глаголског прилога садашњег, међутим, у ГГ нема.

РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

827. Гради се од аористне основе наставцима за облик:

М. p. ж. p. С. p.

Једнина -y/-в -/10 — /l ()

Множина -ле -ле -ле

828. Испред наставка за облик јд. м. р. глагола с консонантском основом ја

вља се непостојани вокал (в. т. 184а): пасоу, тресеу, биоу, рекоу Бр, пасоф, тре

соф, ишоф, биоф, бнесоф, помогоф Гл Ре Кру Ба Ди Др Ле Љу Ку Рап Крс Вр.

Види и примере у т. 839, 844a, 847, 848.

1474 РСПГ, 510, БАДИЈС, 581–583; ПМГСж, 193; БДДИ, 407-408, САМПол, 369, БАГД,

138; ВБСМГ 1, 27—28. У Подрими и Подгору (према мом материјалу) стање је слично призрен

ском (зборећи, донесећи талу, паднала; смо ишле по путу зборећи; идећи, носећи, али и: појеући,

бегаћи, тарћаћи, једаћи (Подрима).

1475 Уп. са мишљењем А. Белића (БАДИЈС, 581) који јећи у П-Т говорима везује за гл. на

•је (бојећи се, знајећи).

1476. САМПол, 368-369, СТТГ 2, 113.

1477 КБИст, 154.

1478 ВБМК, 46; ВБДГ, 78, САМПол, 368-369.
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Непостојаног вокала нема у облицима за ж. и с. p. jд. и у облику мн. па

cла, пасло, пасле, рекла, рекло, рекле, текла, текло, текле Гора.

Са дијалекатског становишта од значаја су примери типа тресеу Бр, који

потврђују грађење овог гл. облика од презентске основе. Тресеу је продрло из

тетовског“79, у коме су, како је у многим македонским и бугарским говорима,

обична образовања радног глаголског придева и од презентске и од аористне

основе!“ (клаукољеу, праупереу).1481 Осим ретких потврда из бродског гово

ра, нема трагова оваквог ширења презентске основе у радни глаголски придев,

па је: браф, драф, праф, клаф, бблекоф, станаф. У самом Бр су знатно

обичнији облици типа: брала, страла, драла, мљела.

Глаголи с аористном основом на вокал радни глаголски придев граде до

давањем наставка на основу: врзала коња Рап, не истепала Рад, ме сакала Крс,

намажала, напрајла, загријала, отруала мужа Ди.

829. У множини глаголски придеви, радни и трпни, имају родовски син

кретизовану форму -ле, -(e)не/-(e)ше. Ову особину ГГ развио је са оближњим

македонским говорима“, који, као и већина мак, говора, знају за овакво сво

ђење.1483

Иновација се ширила и северније од Горе.“

Текле, нашле, тресле, ббрале, вратиле Гора. Примере в. и у т. 839,

8446, 847, 848.

830. Радни глаголски придев је део сложених глаголских облика, а попри

девљавање није потврђено.

ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

831. У некадашњем пасивном партиципу перфекта потврђени су наставаци

-(e)н и -(e)т. Наставак -(e)т проширио се на све глаголе са -н- у општем делу.1485

832. Трпни глаголски придев гради се од прелазних глагола оба глаголска

ВИДа:

-(e)т: не-ми-је жењет486 брат Рад, бфца објагнета, дете нежeнето Гл,

викнат, закавнаш, затекнат, затегнат, лупнат, застанат, панат, стегнат,

1479 СТТГ 2, 112.

1480 САМОчерк, 233; САМПол, 373.

1481 Македонски облици — берел, носел, дерел вероватно су настали изједначавањем осно

ва трпног и радног глаголског придева.

1482. А. Белић (БАДИЈС, 626) јужноморавско-ле објашњава продором македонске иновације.

1483КБИст, 115, 145—146; САМОчерк, 233; САМПол,373; ВБДГ, 78, СТТГ 2, 112; ВБЛГ,45.

1484 пMГСж, 190, 205-207, МлРСГ, 93; РСПГ, 507-508, СМЂГ, 135-137, в. и: БАДИЈС,

626, бдди, 123.

1485 КБИст, 157; ВБДГ, 78; ВБЛГ, 45, СТТГ 2, 112; ВБСМГ 2, 189—190, РСПГ, 508–510;

ПМГСК, 207; СМЂГ, 132, БАДИЈС, 616-617, ЋЉГЛ, 88. - |-

1486 РСПГ, 508–509, ПМГСж, 208, 217; МлРСГ, 95; ЕГРеч 1, 179: СРЛГ, 397, ПА-МБРес,

358; ap-сваб, 309, бадијс, 153; ипгc, 247, 250.



43() Радивоје Младеновић

запнат, дунат Др Ор Љу Вр Ле Ку Рад Рап Ре, њива му је пожњета Рап,

женета пченица, напунет, скинато од) дрво Ба, беше јанат, дејке се про

менете Вр, везден мокре, изврнате („оквашене кишом“), мало сом наслинат

(„прехлађен“) Ре, па да бидем поканета Бр, прекината, јанат Ле, да ме по

синет Ор, сом била цењета, жењете Мл,

-(e)н: јен-леп во ноћви је стајен, ваће покријена, облечене Бр, ни биле си

јане, запишана си, закопано Ба, во платно обесено Кру, сом намучена, искршене,

мијен, сијане њиве Ор, зајец поткуан, кожа остајена, и сеим таке неготвена,

утепан је, прлен је Вр, ама Враца на вр фdтена, Мрамор фатен, вамо све фате

но, бни утепане, врзан вамо сом сл'éзоф, отруљена круша Ре, на рамо фрљене,

накитен Крс, извадена, казани искурдисане Мл, каце наредене Ле, они растуре

не со мука, Гора је изгорена Љу, ишчепене („поцепане“), месен-ббесен Рад.

a) Глаголи презентске -и групе трпни гл. придев граде од крње презентске

()сновс наставком -{2}{:

Носене кундре, изгазена трава, вpтен, купен, носен, раширен, јавено, пу

штене гуједа Ди, квасен, пазен, носен, ћитена-дејка, вртен Бр, не-беше ббесен,

било опростено, мије сме биле частене, почастен Гл, неје испраен, угостена,

састаене браћа, праене Ку, измрсен, приготвен Ле, мужена у кого Ре.

Уклањањем консонантске алтернације на крају основе некадашњи тип но

шен, заробљен замењен је типом нбсен, заробен.

О примеру кићена Вр в. т. 309.

б) Глаголи аористне -а основе граде трпни гл. придев наставцима -н/-т

који се додају на аористну основу:

Врзан, поткуаного коња Рап, испуцана земна, утепана, зазидано Др, на

мажана со кáф, праћана Ба, иман („богат“) чујек Ре, избрана земна, беше опа

шана Вр,

упрегнат, испрегнат, боднат, микнат, почнат Гора.

в) Глаголи консонатске аористне основе трпни гл. придев граде настав

ком —62}{:

Забоден, пребоден Ре, поведен, њива продадена, изметен двор Ле, Суљо

је пројден чујек Ле, испечен, плетена, доведена, речено, онесено, облечено Др,

исечен со нош Ку.

г) Глаголи с односом основа -ује : -ya трпни глаголски придев граде од

аористне основе наставком -н:

Даруан, бтруан Др, окуана, куан Ле, истуруана кућа, утепуана от работа

Бр, извађуан, кажуана, бни не-биле прашуане Ре, поколебуано дете Вр, разбу

дуан, пољувуан Др.

д) Трпни глаголски придев од глагола типа загријем — загријах гради се

од аористне основе:

Огријан, загријана соба Гл, насмијана жена Вр, нива посијана Ди, све ми

се посијане Рад.
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ђ) Глаголи с превојем вокала трпни придев граде од аористне основе:

Заклана крава Кру, набран, ббран, собран Бр, збрана, испрана, допране

Халишта Ле, биране Гл, а је заклано Ку, бдрана Ку, била истрана Др.

Само су у Бр потврђени ретки трпни глаголски придеви ових глагола гра

ђених од презентске основе 487. закољен, закољеного бвна, берено, одерено, ће

де је одерена бфца.

Није потврђен превојни ступањ мле- гл. мељем, па је измељено брашно

Кру једини облик у свим местима.

Глаголске именице: дерење, перење, берење, кољење, мељење — не мора

ју бити траг знатније присутности трпног глаголског придева типа берен, по

што се у грађењу глаголских именица -ње осетило формантом који се додаје на

презентску основу.

Таквог су порекла и именице: врsујење, пујење, кажујење Рап, утепујене,

закопујене Бр.

е) Гл, ткајем — тках има трпни глаголски придев од обе основе:

Ткана кошуља, ткане ћилемој Рад, ткајен ћилим, ткајене Гл, све избтка

но Др, ткаен ћилим, још не-беше ткан Рап.

833. Трпни гл. придев употребљава се предикативно или атрибутивно.

Примере в. у т. 841, 845.

ФУТУР

834. Одсуство новијих ЗПМ ће конструкција у ГГ1488. условљено је гео

графском издвојеношћу Горе, али и одсуством оваквих новообразовања у обли

жњим српским говорима.

835. У грађењу потврдног футура у ГГ остварен је аналитизам“, пошто

се помоћни глагол свео на ће за сва лица оба броја.“

Свођење помоћног глагола на један облик настаје као последица редун

дантности морфолошке ознаке помоћног глагола после замене инфинитива

конструкцијом (да) + презент. У новој конструкцији ће је ознака будућности,

презент основног глагола ознака за лице и број.

Из футурске ће конструкције испушта се да, али у материјалу има и рет

ких потврда са сачуваним везником.

1487. Уп са оваквим облицима у тетовском говору (СТТГ 2, 112).

1488 КБИст, 171—173, КБГр, 487-489; ВБДГ, 79-80; ВБПГ, 349; ВБДГр, 23; KМДГ, 94.

1489. ПБСБС, 40.

1490 КВИст, 171—173; ВБКГ, 220-222; BБСМГ 2, 191, СТТГ 2, 114, КБГр, 487-491, РСПГ,

502-503 БАДИЈС, 636, ПМГСж, 194, ПМГJ, 117-124, ПА-МБРec, 353; СРЛГ, 399-400, ИПТС.

255, tмгр, 411; ћљгл, 86, бнап, 198.
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Ће виђите шо ће тегњете Рап, ке ће-идеш, а ке идеш (в. т. 347), ће доне

сет Љу, он ће умира Др, ће бблечем кошуља Ди, ћ(е) идујет Крс, ћ(е) идеш на

работа Бр, ће ме натера Мл (в. т. 1090—1092);

ће да га искршим и врата Гл, кој ће да легне на астал Вр, бни ће да се те

паје со нас Др, ће да им даде Ку, ће да ге донесем паре Кру.

У примерима: бна ће полуде Ор, бн ће се разболе, Дејчето ће се разболе.

Ка ће се разболе, ббвно је век Ба — основе глагола у футурској конструкцији са

неочекиваним -е на крају делују као скраћени футур с одбијеним помоћним

глаголом. Овакви облици, међутим, стигли су из дела дебарског говора у коме

се глаголи -и презентске групе интегришу у -е групу.“

836. Футур одричних глагола гради се конструкцијом не ће (да) + пре

зснт.

Не ће работам Др, не ће ти донесет сено Мл, не ће трчаје коњи Ку, не ће

сијеме оваја година Рап, не ће ми избткате Кру,

он неће да работа Гл, брат неће да не лаже Ле, мије неће да ви речеме Кру.

У примерима: кошула нејче да пере Гл, нејhеш да ге гледаш Вр, нејhеш

да јадеш јутре Ор, нејђеш да идеш Др, нејђеме да ве мамиме Ре — нејђе је мо

дални глагол са значењем „жели“ а да + презент глаголска допуна. Глагол

„хтети“ у овом значењу обележен је наставком за лице.

837. Конструкција за одрични футур типа нема + да + презент1492. у мом

материјалу није потврђена.1493. У конструкцији са има/нема, да + презент је у

функцији глаголске допуне глаголу непотпуног значења:

Има да работа = требе да работа Ку, нема да работа = не-сака да ра

бота Ор.

ПЕРФЕКАТ

838. Употреба перфекатске конструкције (не)сом + глаголски придев рад

ни/трпни у ГГ шира је него у граничним македонским говорима“, мада је

фреквентност аориста и имперфекта нешто већа него у српским шарским гово

pима — сретечком1495 и сиринићком 496, јужнометохијским говорима (према

мом материјалу). Перфекат је чешћи у нижим горанским селима:

Дванаесе сом родила. Ми умрелетија четири. Живе се бcoм. Живет во се

ло. Земњиште работале. Сеа не работаје земњиште. Седет, оболеле, бовне

Рад, Имаф јен чујек сирома и трнаф да тражи работа. И нашов“ некујего брла.

1491 ВБИслM, 34.

1492 вбгг, 69.

1493 У тетовском говору је оваква футурска конструкција обичнија од конструкције са ke

(сттг 2, 114)

1494 ВБГГ, 69.

1495 ПМГСж, 203-204.

1496 МлРСГ, 90.
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Рdњет биф брефот. И би му сљегнаф от коња да му помогне Ку, Ибна ги виде

ла арамије, викнала и га спасила крава от арамије Ре, Го искапала тетка и го

стаила w кревет. Шес недеље и умреф бн Рап, Компири гим даваље, паре не

зимаље, пара не-беше, никаква не-била Рап.

839. У 1. и 2л. jд. и мн. уз радни или трпни глаголски придев употребљава

се презентска енклитика помоћног глагола „јесам“.

Ти сом донеу, матересом прашау Бр, ти сом молиф, не-ти-сом сакаф Ди,

сом пожнела нива голема, сâма сом ге жњела Вр, оја-пазар не сом зарадиф

нишћо, сом турала, сом имала за сина Ре, сом га дала Рад, мусом ткала Љу,

ги сом имаф мерак Ку, сом донело Др, на тебе сом разљутена Ди, сом настана

Ба, не сом обл'éчена Бр, не сом утепан, жиф сум Крс, сом била цењета Мл,

кољко-офце си држала Вр, та шо си учиниф Ди, ти ли ми си дала, си ше

таф по сокаци, си гледаф Ор, зар гајље не си имала Ба, кéде си трнала Љу, не

си заспало, со адет си се омужила Мл, ће синоћeвала Бр, а си знала да идеш

ЗлПо, си бетајен Др, а си загријан Љу, неси избариана Ле;

нéљ смејале на јена-совра Бр, свује сме собрале Ди, во него ти сме дале

Кру, шо сме имале, не сме већерале, пошћим Ре, таке сме поминале, век сме

имале Вр, сме жњеле, сме косиље Љу, сме продадене за паре Љу, мије смерб

дене за муке Рад,

а сте дошле Ди, даљ сте чуле Ба, ми сте продале Кру, ће сте забеј

нале Бр, не сте разбрале Гл, млогу ни сте атер имаље Мл, даљ сте накитене

Ор, ћутте, не сте обесене Крс.

840. Из 3л. јд, и мн. перфекта актива изостављен је помоћни глагол1497.

Кôј шо имаф, шураф, кој шо немаф, не-тураф шећер, војска ка Ходала по

сóкак Мл, и ги панаф коњ Кобиљици Крс, ге начнала каћићата Ди, дошла јена

кóњшија Рап, се успаф Ре, никој не-дошоу Бр, от ка се божењиф, не-влегоф

Рад, свекрва ме посмијала Бр, порасло дете, ти донесла Мл, огријала месечина,

бна родила Ба, Шемо не-знаф, ме бнесовћ во Приздрен Вр, дошла војска оздо

ла, дошла некуа жена Ор, идала лисица по ни, мужу му рекла Крс, го зеле

него Бр,

ове детево родбина ми го зимале Бр, ка го бнесље, го стреле тројца љу

ђи, ич не збориље Рап, жене напре не-идаље на-пазар Ба, отвориље зит, вутре

ги извадиле, љуђи измрзнуWале Ре, тује панале тројца Гл, се затепале ком

шије Ди, петљића ка кукаље, бвде пуаље Мл, работале све — пуале, рабо

тале, играле, по дваесе дена путуале, дваесе дена се враћале, на буљук уз

дреље Вр, Кукаљци не геоставаље, на вода не идале Ор, они гим даље, ловци

јете се наљутиле Крс.
-

Одсуство помоћног глагола из 3л. јд. и мн. перфекта у ГГ не појачава екс

пресивност, пошто одсуство није контрастирано присутношћу помоћног глагола.

1497 ГИПep, 154-167, БАДИЈС, 633-635; САМПол, 365, ПА-МБРec, 355–356; JДТГ, 147;

бнап, 251-252.
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О крњем перфекту у модалној употреби в. т. 1087.

841. Перфекат пасив у свим лицима, па и у 3л. јд. и мн., гради се с по

моћним глаголом. Разлог очувања помоћног глагола у пасивним конструкција

ма може се наћи у живој употреби попридевљених глагола трпних у предика

тивној служби:

Они ми велет — а утепан је, прлен је негде, борска је шума украдена Вр,

је месено за двајца Ди, зељаник је препечен Ку, кућа ни је истурана, врата је

скључана Гл, да љи је жењето Рад, јагне је дадено Ре, ēште манеста неје уго

твена, кор-алишта неса обл'éчене, лице неје нашарено, чело неје врбосано,

тељ-ситарка неје стајена Бр, тија је продадено Др, куће се напраене Рад, нејзи и

са дворој неметене Гл, њиве ми се небране, башче ми се некопане Рап, ћерке

му се недадене Ор.

У материјалу има и неколико потврда са изостављеним помоћним глаго

лом перфекта пасива. То су случајеви када перфекат пасив има резултативно

значење, па је више придев него глаголски облик: ота работа утепан во соба се

дим Мл, гл'é(дјам — ламбе упалене, пердина спуштене Гл, во ниве пченица

насијана Др.

842. Но в и перфе кат (регfectum resultativum)1498

Перфекат типа имам напраено и сом дојден, с помоћним глаголом имам (с

транзитивним глаголима) и сом (с интранзитивним) + трпни придев, у ГГ је без

много потврда.1499 Мада су их информатори, пре свега из Бр, прихватали за го

ранске, тврдили су: „Нашински се вели: сом дошоф, сме се скарале.“ Перфекат

је, отуд, основни облик за казивање прошлих резултативних дејстава у ГГ.1399

Немаме карано, имаме зборено за тија Бр, мије сме дојдени од Жупа Ди,

имам уработано Ба, а имаш земено Вр.

ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ

843. Плусквамперфекат актив гради се од имперфекта помоћног глагола

„бити“ и глаголског придева.

844. У облицима помоћног глагола потврђена су колебања у 3л. мн.

a) 1л. jд. има два облика: бех и беше. Појава је корелативна са колебањем

имперфекта у овом лицу осталих глагола (в. т. 802):

1498 Perfectum resultativum y ЗПМ говорима калкирање је према романској (влашкој) гра

матичкој шеми, али је вероватан и утицај албанског и грчког језика (ГЗвĆР, 12–13, КБИст, 8, 169,

170; iiмп3, 224).

1499 Уп. са знатим присуством у ЗПМ говорима: ГЗвĆР, 12–13, КБИст, 8, 169, 170, ПМП3,

224; ВБМК, 46; ВБЛГ, 44; ВБМДиј, 104; ВБПГ, 344, 353; ВБДГр, 22, КБГр, 502–506, ПалРГ, 129;

гзист, 3.

1500 Уп. са сличним стањем у доњополошком вратничком говору (ВБПГ, 350).
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1л. jд.: бех дошоу во Брот кога снек пáнаф, ја бех уработау тија Бр, бех

пасоф офце, ја беше панаф Вр, беше дошла ке ња Рад, ја беше заспала Др, ја

беше зела јеного кона Ор.

2. и 3л. јд.: ти беше заспала Ку, мало снек беше панаф, жени шо беше за

спала Вр, бваа држава ка беше влегла Бр, сестра ни беше дошла Др, најгољем

беше биоф, ХАјдарица не-беше-дошла Рап.

1. и 2л. мн.: Бехме биле во Тетуо Бр, мије бе“ме биље собваја Садикојца

и соХАјдарица Рап, бе“ме биље во Драгаћ Љу, вије бехте пуале синојка Бр, ви

је беше престале, ка сме дошле Ку, бекте донеле ке-нас Ле.

б) У 3л. мн. помоћни глагол, у свим местима, јавља се са два облика:

бе(х)а и беше:

Браћа ка беа дошле Бр, сватој беха јале Др, сви бека биље Рап, беa

дошле сватои, они беха играле Гл, беха пожњеле Мл,

јагонца јене беше зеле, него арамије беше го зеле Ре, партизани ка беше

дошле Бр, жетвари беше дошље Рад, и б5ш беше избрале Кру, беше грабнале

офце Др.

Облик 3л. мн. плусквамперфекта типа беше дошле бележи се у ЗПМ гово

pима, а беше се објашњава продором из 3л. јд. 1391. Беше, међутим, може пред

стављати траг 3л. мн. аориста из времена мешања наставака мн. аориста и им

перфекта.

845. Плускавамперфекат пасив гради се од имперфекта гл. „бити“, с напо

меном да у 3л. мн. није потврђен облик беше:

Он на кона беше јанат, Смаиљ беше фатен Ре, не-беше жењет Абидин

Ба, сељани беа врзане со тељој Рад, мије бе“ме дадене во Љештане Љу.

Нема много потврда са плусквамперфектом пасива с перфектом гл.

„бити“ и трпним гл. придевом:

Сом била дадена па сом се истурала Мл, сом биф врзан за врба Рап, и де

ца биле скријане за врата Крс, и све ни биле сијане Ба, ја сом била дадена во

грат Ор.

ПОТЕНЦИЈАЛ

846. У ГГ постоје два типа грађења потенцијала:

a) Тип са упрошћавањем и обличким синкретизмом са једносложним об

ликом гл. „бити“ — би,

б) Тип са развојем двосложних облика Гл, „бити“ са посебним облицима

за лице, осим у 3л. јд. и мн.

1501 КВИст, 169.
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К о н стру к ц и ја би Н. радни глаголски придев

847. Енклитика би уопштена је у свим лицима оба броја 392.

Ја оца таквого би го убила, тамо би останала Ор, све би ге стрелаф Гл, ти

би се чудила, иљадо камиона вар туриф“ да не би било да фати тифус вамо Вр, ка

би знаф, све би ге потепаф Ре, да сом знала, би удрила брата, а би гезеле Др, да

сом дрво, би изгореф, да сом пиле, би прелетела Ку, би му дала леп, би те по

љивала да има аутобузи Рад, устројник би биоу, да можем, би те извадиу, паре

би ми дау Бр, би те зела, заш не би те зела, да се снегој, би се растопиље, све би

не изело нас, не би не-нашла бвде Рап, коњи би пратиф, да сом знаф, би дошоф

ке-нас, ка не би-дошоф, да се ХАвица и Усењец да јадет, бијале Крс.

Потенцијал типа би + радни глаголски придев знатно је обичнији него у
ЗПМ говорима1303, у којима се замењује новијим конструкцијама са ke139“, не

познатим у ГГ.

К о н стру к ц и ја би Н- перфекат

848. Није много вероватно да је потенцијал с презентом помоћног гл.

„јесам“ траг ранијег типа са Бимљ139°, пошто структура облика у ГГ не указује

на то. Није, такође, вероватно да је тип би сом настао аналогијом према обли

цима аориста глагола „бити“ у множини1396, пошто је синкретизам облика гл.

„бити“ у ГГ захватио и множину. Вероватније је да је у ГГ оваква конструкција

настала као компензација за лице после свођења морфолошки обележених об

лика помоћног глагола на неутрално би. Модел типа би сом рекоф, би си рекоф

појавио се када у реченици није било другог језичког знака за лице. Касније је

овај однос механизован и на примере у којима је лице потенцијала обележено

каквим другим језичким знаком.

Овакав тип потенцијала облички се наслања на перфекат актив пошто се

презент глагола „јесам“ јавља у 1. и 2л. оба броја, али га нема у 3л.:

Бити сом батерисаф („уништио“), би сом батерисаф чујека Ре, не би ми

си-дала Др, да учиш, би си положиф, би си га зеф, шо не си га-зеф Ре, да знате,

тога би сме ћиниле муабет, би сом љице, море лудо младо, / би сом љице наша

pило1.507 Pe, ка би ми си срело, бећар, / шо би-ми-си учинило Рап, би сом руке,

гледанику, / кола, кола нашарило Др, би сом дала све Кру, не би ми си дала

1502. О старини појаве и разлозима уопштавања в. БАИсК, 86. Уопштавање захвата многе

балканске словенске говоре: КБГр, 499, ПалРГ, 129; ВБСМГ 1, 191, РСПГ, 504, БАДИЈС,

131—132, 636-637, БНАП, 199; ЋЉГЛ, 87, СРЛГ, 403; JДТГ, 139, БДНСгов, 104.

1503 КБИст, 169, КБГр, 499.–500.

1504 КВИст, 169.

1505 Уп. са БАИсК, 168, 177-178

1506 A. Албијанић потенцијал са бисам, биси, бису у језику српских и хрватских писаца 18.

и 19. в. објашњава аналогијом према бисмо, бисте (ААБисам, 18; уп. са примерима на стр. 20-22;

уп. и ААБис).

1507 Наводе се само примери из народне поезије које сам сам забележио. У књизи Харуна

Хасанија (ХХГор) таквих примера има још,
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Бр, не би сте ни донеле нам Кру, а ке би сте бетајле — реко Гл, би сте ме зе

ље Ре, вије би сте донесље Др, не би сте уработаље Ку.

Потенцијал у конструкцији с презентом гл. „јесам“ ређи је од потенцијала

без овог глагола. Тип би + „јесам“ + paдни гл. придев обичнији је у народној пое

зији, што може сугерисати да је унет у ГГ позајмљивањем фолклорног материја

ла, али може говорити и о већој присутности конструкције у прошлости, затим о

правцу језичких контаката ГГ. У овом смислу од значаја је податак да конструк

ције има у оближњем реканском говору.“ Чињеница да је конструкција чешћа

у вишим селима, ближим ЗПМ говорима, сугерише порекло облика (в. к. 48). 1599

Карта 48

Потенцијал типа би сом рекла

О Ређа употреба

Ф Чешћа употреба

К о н стру к ц и ја би + аорист

849. Нова конструкција би + аорист са значењем могућег начина1510 по

тврђена је само у Броду. Није забележена у народној поезији“11, што говори о

новини иновације.

1508 ПаЛРГ, 129.

1509. Оваква конструкција је, иначе, ретка у македонским говорима (КБГр, 499).

1510 ВБГГ, 70; ВБИслM, 14.

1511 ХХГор.
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О бл и Ц И:

(jā) би уработах (мије) би уработахме

(ти) би уработа (вије) би уработахте

(бн, бна, бно) би уработа (бни) би уработаa

У наведеном значењу је знатно више потврда потенцијала с глаголским

придевом. О значењу конструкције в. т. 1098.

Примере в. у т. 1098.

помоћни глАголи

850. Помоћни глаголи „јесам“, „хтети“ и „бити“ јављају се у потврдном и

одричном облику.

Карта 49

Помоћни глагол „јесам” у 3л. јд. у служби копуле

и потврдне речце

С) је

Ф јесје и је

Ope

a) Глагол „јесам“ има само енклитичке облике презента у грађењу сложених

глаголских облика, а користи се и као копула именског и прилошког предиката:

(не) сом/сум (не) сме

(не) си (не) сте

(не) је (не) са7ce
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б) У Рап и Крс у служби копуле именског и прилошког предиката и по

тврдне речце (в. т. 998a-б), поред је у употреби је и јесе, које може бити оста

так пуне форме: бн јесеје убаф чујек, детето јесе предт-врата Рап, оја јеce/je

пристало Крс.

У осталим местима потврђена је само копула је.

Јесје јесте у 3л. јд. у говору Алексиначког Поморавља Н. Богдановић1512

сматра композитом од јеc(т)+је, а овакво порекло је највероватније када је је

сје потврда на постављено питање. Горанско јесје може бити композит од

jectje, мада је могућа и веза са обликом ести/естит у дебарском голобрдском

говору, пре свега говору Торбеша. 1513

в) У 3л. мн. са је уопштено у Бр, спорадично се јавља и у Гл. У осталим

местима је се. Више о овоме в. т. 115в, 156д.

Тија се во Амsофци Др, они се надвор Ба, па се сетиф да се шејтани Ре,

старцу јагонца шо се Љу, вамока се Санија, и мајка и ХАтиџа Мл.

Примере за грађење перфекта в. у т. 841.

Карта 50

Помоћни глагол „јесам” у 3л. мн.

О се

О са

ф) се, ретко са

1512 БНАП, 190.

1513 ВБДГ, 77, 92.
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851. У презент гл. „бити“ продрла је аористна основа. 151“ Поред доми

нантног биде-м, биде-ш, биде-о; биде-ме, биде-те, бид-ет, потврђено је и би

не-м, бине-ш, бине-а, бине-ме, бине-те, бин-ет (в. т. 386а).

а) Основа бине (< бидне) у ГГ јужноморавског је порекла 51°, а јавља се у

оближњим српским говорима — сретечком1516 и сиринићком, затим у јужноме

тохијским говорима.1517

б) Радни глаголски придев. биу (само у Бр)/биф, била, било, биле.

в) Имперфекат: бех/беше/бешо(х), беше, беше, бе(х)ме, бе(х)те, бе(х)а/бе

ше (в. т. 844—845).

г) Аорист: не би кôсмет Ле, каква работа бваја би Ди, таке би Ба, трло ни

би во Булгарија, тија све ка би Вр, и све тија би Др, свадба ка би, се одмбри“ме

Ле, бвија не-би Ре.

Потврђен је само облик 3л. јд.

У аористна значења у осталим лицима помоћног гл. „бити“ продрли су

облици имперфекта.

д) Помоћни гл, „бити“ употребљава се у служби копуле од свих личних

глаголских облика, осим од аориста:

Њихна била башча, тоја ми била братова Ба, она не-беше бовна Крс, мије

ће бидеме постаре Кру.

852. a) Презент глагола „хтети“ употребљен у грађењу потврдног и од

pичног футура има уопштену форму ће (в. т. 835, 836).

б) У значењу модалног гл. „ желети“ овај глагол има личне облике (в. т.

836).

У овом значењу потискује се глаголом „сакам“, посебно у говору млађих.

Презент потврдни Презент одрични

(jā) бћем (мије) бћеме (jā) не(ј)ђем (мије) не(ј)ћеме

(ти) бићеш (вије) бћете (ти) не(ј)ћеш (вије) не(ј)ћете

(он) бће (öни) бћет (öн) не(ј)ђе (öни) не(ј)ћет

в) Радни гл. придев гради се од презентске основе 318:

1514. Биде је уопштено у македонским, али се јавља и у многим српским говорима: РСПГ,

525; БАДИЈС, 479; СМЂГ, 119; БДГСр, 216; ПМГЈ, 96, ПА-МБРec, 349; СРЛГ, 457; JДТГ, 51;

СМИЦГ, 88; БДИб, 70, ПДМО, 226; ТМГР, 404, ЋДГБ, 91; БДНСгов, 100; РСГЦЦI, 373.

1515 ПМГСж, 188

1516 ПМГСЖ, 188; МлРСГ, 79.

1517. У призренском градском говору аутохтони су облици бидем и бинем (РСПГ, 525). У

подримском говору, како мој материјал показује, напоредни су бидне и бине, а биде није потврђе

но. У говору Призренског Подгора уопштено је бине, а само једном забележено биде: До воле да

бине, ће бине, да бине, све бинује, вруча црепула да биде.

1518 Уп. са очаја у призренском говору (РСПГ, 526), ћао у ПА-МБРec, 356; СРЛГ, 458,

JДТГ, 133; оћала/бћала и у свим српским оближњим говорима (према мом материјалу).
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Oћаф, бћала, бићало, бићале,

РНећаф, нећала, нећало, нећале.

О нејђела в. т. 782.

г) Имперфекат:

Oћа(x)/6ћаше оћашо{x), оћаше, бћаше, бћа(x)ме, бћа(x)те, бћа(х)а,

Нећа(x)/нећаше, нећаше, нећаше, нећа(x)ме, нећа(x)те, нећа(х)а.

д) Остали облици:

Беше бkaф, би сом бћаф.

ђ) Гл. „хтети“ није потврђен у копулативној служби.



НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ

ПРИЛ () 3 И

853. По облицима и употреби прилога ГГ не разликује се од околних го

вора. Присуство дублета сведочи о стању пре формирања дијалекатског типа.

Прилози су различитог порекла: падежни (и предлошко-падежни), син

тагматски, прилози настали додавањем партикула на заменички корен, прило

зи-позајмљенице.

854. Када су неки падежни облици изгубили своја именичка значења и

пришли прилозима, падежни наставци за облик механички су се ширили и на

оне случајеве када за њих није било услова. Тако је у ГГ знатне продуктивно

сти финално -у, по пореклу локативно!““, које се находи у прилозима различи

тог значења, а у тежњи да се прилози формално диференцирају према придеви

ма (мало : малу)1520.

Долу, надолу/надулу, отбздолу, брзу, млогу, бKулу, набкулу, озгору, маљи

чицу, кољку, некољку, вољку, тољку, магбулу.

Локативно -е из горе, дбле!?) вероватно се проширило и на ваке, таке,

мада -е у ваке, таке може бити аналошко према прилозима с партикулом -де.

Инструментално -ом/-ум“, са варијантом-м, налази се у прилозима раз

личитог значења и порекла: браум, кришум, скришом/скришум, грехум, бито

дом/отодум/бтудом, ноћам, дењам, сосвем.

Облици ноћам, дењам настали су додавањем инструменталног -м на при

лог падежног порекла нбћа, дења. Прилози нбћа, дења имају -a s -ж инстру

МCHTaЛНОГ.

Прилози на -ски“: пешки, нашински/нашенски, нички, љуцки, горански,

српски итд. -

Дома има прилошко месно значење (в. т. 522a).

855. Прилози сложени с предлозима имају најчешће месно и временско

ЗНАЧЕЊе:

от-: отбздoлa/отбздолу, бзгора/бзгору, отбзгора/одбзгора, бдма, бдовде бд

ваде бтовде одаваде, бдонде/оданаде, битоде/бтодолотодом/бтуди, бшкут;

до-: дости,

на- надолу, набколу, направо, нависоко, навамо, нашамо, надље (< на

доле), нагоре, нарамо,

по-: повечера, полани,

1519 БАИсД, 248, 254; ВЛМД, 273.

1520 КБИст, 30. О могућем фонетском објашњењу в. ИПИО 1, стр. 44, нап. 15.

1521. БАИсД, 248.

1522. О -ум од -ом в. т. 136.

1523 О инструменталном пореклу оваквих прилога в. БАИсД, 253-254.
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к-: кнбћи,

с-: скраја,

за- зајутре.

856. Прилози синтагматског порекла потврђени су само с партикулом -ка:

зимоска/зимуска, летоска, нбћеска.

857. Бројни су прилози настали додавањем партикуле на заменички корен:

-к-: кéде, свекеде, бткеде, докеде, нигде, бшкут, кога, свекога, никога, ни

Каш, НеКОга, КаКО, некако, Свекако, никако, КОЉКО, некољКО,

-т- тамо(ка), тога, таке, такец, тољко, тбљичко, бтодум (са варијан

тама, в. т. 891);

-с-: сега, сек, сат, сат,

-ов-: бвде(ка), бдовде, дбвде, вамо, навамо, ваке, вакец, вољко, бтовде,

-он-: бнде(ка), бдонде, бнамо, нако (< онако), другонако, бнамо.

858. Уз неке прилоге користе се предлози: ка вамо, за вамо, до овде, от

кéде/ош ке, от негде, ка горе, од далеко, от високо, от сега.

859. Прилози турског порекла:

Акшамести (< akšam, ahisam, ШАТур, 79-80), бадава (< bedava, Исто,

110), барем (< bari, Исто, 120), башка (< baska, Исто, 124), бол (< bol, Исто,

147), ич (< hic, Исто, 329), калабалак (< kalabaluk, Исто, 385), карши (< karsulik,

Исто, 388), кобајеги, бdeги (< bayagi, Исто, 113), колај (< kolay, Исто, 412), ко

џа, коџамити (< koca, Исто, 411), магбулу (< makbul, Исто, 439), сабахале (<

sabahile, Исто, 538), саде (< sadelik, Исто, 540), сај, саљ (< salt, Исто, 546), та

мамутамам (< tamam, Исто, 599), текра (< tekrar, Исто, 607), ћимбиље (< kim

bilir, Исто, 193), чак (< cak, Исто, 160).

Неки прилози (барем, чак) имају претежно значење речце за истицање.

ПРИЛОЗИ ПО ЗНАЧЕЊУ

ПРИЛОЗИ ЗА МЕСТО

860. Вамо: Они вамо већера спремаје, че дојет вамо Гл, врзан вамо сом

сл'éзоф“ Pe, e, вамо, ручек ће спремет Рад, а ће ни пратиш вамо Ку.

Уз прилог вамо потврђен је предлог ка, који се не употребљава уз имени

це, са сачуваним значењем правца, окренутости: Оди, Вајдо, ка вамо Вр, пољај

ка вамо Ле, метни ка вамо Др.

Са сличним значењем је и предлог за уз вамо: Потерај коњи за вамо Ку,

терај коња за вамо Крс.

У примеру. Овамо се пуштифкон Ба — бвамо има временско значење („у

то време“).

861. Прилог навамо („на ову страну, у овом правцу“) близак је значењем

конструкцији ка/за + вамо:
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Пóљај навамо ЗлПо, навамо метала Рап, нека доје навамо Ор.

С предлогом ка значење „у овом правцу“ појачано је: Пбљај ка наwaмо Др.

862. Тамо(ка): Отиде тамо Гл, ге викнaа тамо Кру, отишоф тамока во

плајна Крс, тупани још тамо тупаје Рад, ми отиде муш тамо Вр, бшло тамо

ка, ће пéреме тамо Ба, бтишоф тамока Љу.

863. Натамо: Ишле натамо Др, трчаље натамо Ку, бшле натамо Кру.

Први део сложенице уноси у прилог значење „у оном правцу“.

Натамо је и у прилошком изразу: Порастоа деца натамо-навамо („та

мо-овамо“) Вр, натамо-навамо иди сва-зима Др.

864. Онамо: Онамо идале Гл, бегај бнамо Ле, бнамо иди Др, бнамо се

скрила Ку, w Гостиварско бнамо Бр. -

865. Доле/дблу. Он доле рече, ти горе, он доле Вр, да идеш доље у При

зрен Ку, бшоу долу во чаршија Бр, се чује долу Др, ће жњем долу Крс, бфце па

сеше долу Гл, долу је Ди.

866. Надоле/надолу/надулу/надље. — Први део сложенице уноси у прилог

значење „у правцу према доле“:

Bóшке јене нагоре, јене надоле Ре, панале надоле Крс, текло надолу Бр,

надулу бегале Др, и надолу бега Гл, терај надолу Ба, иди надолу Ди, све надље

öшље Мл, отиде надље Ор.

867. Горе: Горе шо ни је наша-њива Рап, когJa ћ(е) идеме горе Вр, Враца

горе на вр фáтена Ре, гуједа пасеше горе Др, брат ми бшоф горе ЗлПо.

Предлог ка, који није срастао са прилогом, у конструкцију ка Н- горе уно

си значење правца: Иди ка горе Рап, подигни глава ка горе Кру.

868. Нагоре. — Први део прилога уноси значење „у правцу према горе“.

Ти трнала војска таке нагоре, све стока шо га зеле нагоре Вр, отиде наго

ре Гл, в5шке јене нагоре Ре.

869. Оздола/отбздoлa/отбздолу. Ћедóјет петнаесет душе. Отоздoла Крс,

бздoлa ће дојет Арнаути Ку, бздола бега Др, отбздолу дошла Ор, бздoлa пушке

фрљаје Ба.

870. Озгора/озгору/отбзгора/отбзгору.1824 — Прилози с префиксом от

имају израженију нијансу одвајања. Обе варијанте присутне су у свим местима:

Озгора гледа Кракошко-поље Вр, бзгора дојдоа јене Ор, ено го чујек

бзгора Ба, иде бзгора, мије сме го карале бзгору Бр, отбзгора иде Вр, бзгора,

отбзгора Рап Крс Рад Ку Љу.

871. Около околу/окулу. Тражи бKoло Др, биоло горило Ле, бkoло све-деј

ке Рад, бKoлo пујет Мл, и црева окол-бколо гиге наредиле Вр, пољај бKулу Крс,

бкулу све траве биље Рап.

1524. БНАП, 215; TМГС, 105.
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872. Набколонабколу/набкулу. — Овај прилог значењски се не диферен

цира од прилога бKoло:

Па посољи набколо Бр, да га прашујеме наоколу Љу, набкулу гуједа пасет

Крс, све набколу Рап, набколу биле они Рад, ће га шетам набколо по нат село

Рап.

873. Направо: Иди таке направо Ба, терај коњи направо Мл, ишла све на

право Ди, све трчахме направо Бр.

Прилог право потврђен је само у начинском значењу. Збори право Др.

874. Високо: Високо растеш, високо гледаш Гл, високо рипа Др, рипна

највисоко Ор.

Поред месног, овај прилог има и нијансу начинског значења.

У примеру: Огријало сâнце од“ високо Ре — високо је поименичени при

дев из синтагме високо место.

875. Нависоко: Извор је нависоко Бр, бфце пасет нависоко Ди, куће биле

нависоко Ба.

Прилошко месно значење почива на предлогу-префиксу на-. На сраслост

на- и високо указује и нетипичан акценат овог прилога.

876. Кéде/ћеде/ке/ће: Ке шо ће ти рече брат, тамо ће идеш Вр, ке ће идеш,

кеде си трнаф Гл, кé да ни страмује Др, ће-си-била, ћеде је Бр, кéде да спије

ЗлПо, ке-ће-гé-најеш Љу, ће-си-била Др, та напреке имало тија Крс, му знам

кеде било закопано Ба, бећари ке имајево Драгаш, не-знам кéде је Мл, стара-че

шма кеде је Кру, от судбина нема ке да-бегаш, нема кé да сенеме Ор.

Прилог кéде/ке — ћеде/ће има синкретизовано значење различитих упит

них прилога месног значења (камо, кжда, кљдЂ). Свођење упитних прилога за

место балканистичка је црта настала језичким мешавинама 1525, а повезана је са

стањем у несловенским балканским језицима који имају само по један упитни

прилог за место.1526

Значења овога прилога онаква су каква су у другим говорима са синкре

тизованим упитним прилогом за место1527.

a) Упитно („где“). Кe-има работа? Гл,

б) Упитно („куда“), Кеде си трнаф? Гл,

в) Упитно („одакле“). От кéде је? Мл,

г) Односно: Најгољем беше бшоф, мати ни го остајла во Кариманофци,

Шаћибарово дејђе ке је Рап.

Кéде може имати и значење прилога понекога („понекад“). Ако го не до

тера, кéде препечен, кеде непечен Ди.

1525 КВИст, 136; МСБЕ, 293; ГИЈЗ, 167-168; ГИИЈ, 271-306.

1526 КБИст, 136.

1527 бнап, 55-56.
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Прилог кедећке део је предлошко-прилошких конструкција упитног зна

ЧСНba.

до кеде до ке („докле“). Ду ке ге испратиф? Ба, До ћеде ишла? Бр.

от кéде/от кé („одакле“): Ти би се чудила — коломбоћова отке дошоф

Вр, не-знам от ке-биф Кру, о” ћеде зимала Бр.

У предлошкој функцији ке — ће јавља се у предлошко-падежним кон

струкцијама месног значења („код, према“): Ће га нбсет ке Исљама Гл, чешма

ке грббишта Ди (в. т. 217ђ).

У примеру: Не испратиф ду ка ке Брбт Ба, значење је „до близу“.

877. Откут. Откут кажује шо и је Бр, биткуто ће има Др, а биткут ће ми

дóјет паре Ку.

Примери су записани од старијих Горана. Прилог је у узмицању па га у

говору млађих нема, потиснут је предлошко-прилошком конструкцијом от ке

де/от ке.

878. Прилог кут, употребљен у значењу предлога „код, поред“, потврђен

је у Рап и Крс. Иначе се и у овим селима потискује предлогом ке:

После дејката бшла куд“ башчата Крс, кута дграђе викаје Рап, бшле

кут плајна, кута матере Крс, чујекоф бшоф ку“ цара Рап.

879. Нигде: Воденица нигде не останала, си зеф дејка ка нигде, жене нигде не

идаље, дејке нигде не идаље Ре, нигде немало, ду Скопје струја нигде немало Вр,

нема го нигде Др, он не не-пуштиф нигде да идеме Крс, нигде не сом-била Љу.

880. Негде: Ћ(е) идет негде Ле, прлен је негде Вр, била негде Др, негде ће

иде Крс, негде немало, негде имало Ле.

Прилог негде употребљава се, осим у просторном, и у временском значе

њу („отприлике“). Сом трнаф негде око сáат десет отодом Кру.

Употребљен у предлошкој конструкцији са от прилог негде значи

„однекуд“. А он па идава ота негде Вр, дошла ота негде Др, па дошле ота не

где Ку.

881. Донегде. Прегазујет Албанија донегде, шума је вранишка донегде Вр,

донегде трчаф Рап, и уработала донегде Мл.

882. Свекеде: Свекеде ишчуље („свуд“) Ку, свекеде го тражила Ре, свекеде

била Др, свекеде има глаћ Рап, свекеде имало муаребе Мл.

С предлогом от свекеде има значење прилога „одасвуд“. От свећеде ће

се соберет Бр.

883. Надвор: Ђумур се става надвор, дéјка надвор не играла Вр, ће илезе

надвор Ре, не-можем надвор дај илезем Мл, иди надвор Ле.

1528 Уп. са куде, куд у БАДИЈС, 468, 653; куд у овом значењу обично је у јужнометохиј

ским говорима (РСПГ, 472, према мом материјалу из Призренског Подгора), сиринићком

(МлРСГ, 112), сретечком говору (ПМГСК, 147, 173, 185).
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884. Во натре!во натра: Била во натра Вр, ће бcTaиш во натра Бр, и бно

Је во натре Ба.

Прилог у Бр гласи во натра, у осталим местима во натре.

885. Овде(ка): Овде живује Ре, бвде дошла војска бздола Вр, га донесле

бвде Ди, остана бвде Ба, бвде живи брат Крс, воденица бвдека је запусте“а Вр,

бвде ми умрела Бр.

Уз бвде(ка) се јављају предлози от и до, који модификују значење прило

га: Којна ота бвде ће земет, ота бвдека сме идале Вр, ме онеcoа от бвде Ре, ће

дóјеш от бвде Ди; до бвде је мује Гл, до овде дошла Др, до бвде да продадем

Ле, трчала до бвде Крс.

886. Онде(ка): Онде сме прошле, застаните бнде Гл, бнде умрела Рап, за

чекајте бндека Ба, бнде прошље таквете Ре.

887. Отовде бдовде („одавде“). Зеф бтовде Рап, и бтовде гледам Крс,

öшле бтовде Др, бегај бдовде Ку, зéма бдовде Рад.

888. Одаваде/одбваде/бдваде („одовуд, с ове стране“). Трчи одаваде, па

дошле одаваде Бр, дошла одаваде Ре, бдваде дошле Крс, бдваде Рап Вр Ор.

Одаваде, оданаде, записани у вишим селима, могу се довести у непосред

ну везу с оваквим облицима у реканском говору.“

889. Одонде/оданаде одбиоде („одонуд, с ону страну“). Одонде иде вода

Крс, та бдонде дошље Ку, бдонде Др Рап Љу, оданаде идет сви, одбнаде ће до

јет летуанци Бр, оданаде камене падаље Ре.

890. Туј(ка)/тује(ка): Неје тује, се омужила тује Ба, по Водена-плоча ту

јека, во Тија-вода слезоме тује Ре, тује вечерахме Бр, тује пив“ јелен, пуно

работе тујка Крс, тује ме чекај, брача че бстанет туј Гл, тујка била, туј да се

диш Ор, туј Ћазим Вр.

891. Отуда/бтоде/отодобтуди/бтудом/бтодом/бтодум („отуд, са те

стране“). Није потврђен облик отаде1539, који би био корелативан са одаваде,

оданаде:

Pöшћића пуштиф“ и бтуда и бтуда Вр, бтуда дошоф, викнала битуда

Крс, избегала бтуда Рап, ће доје битоде Ле, бно битоде-блтоде се перцедује Ба,

аскери дошле бтоде Бр, битодо трчет Вр, битодо има Ор, и ја се одели битуди

Бр, јена бтудом Ба, сом трнаф негде око саат десет бтодом Кру, билодум Крс, и

они ка им дошље, пријатељи битодум, рекље Ре, бтодом Ба.

892. Далеко: Далеко-ли-је Вр, шо си-дошла вољко далеко Бр, далеко ће

го онесе Ре, утре ће идем подалеко Кру, далеко гим пасле Ба.

Уз прилог се употребљава предлог от: Ће насипеме вода от) даљеко Ба,

зéу дејка от) далеко Бр, стигна от) даљеко Ре.

1529. ПаАРГ, 130.

1530. Исто, 130.
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893. Близу/близо: — Облик близо редак је, а посведочен је, поред оби

чнијег близу, у Рад и Љу:

Не се зборило ка сеа близу Ре, се омужила близу Ба, панала близу Крс,

éво, не-иди близу Кру, близу Гл ЗлПо Рап Бр Рад Ку Ле Љу, било близо Рад,

близо го нашла Љу.

894. Скраја: Скраја го фрљи Вр, го остајле скраја Ор, седиш скраја Бр,

седиле скраја Гл.

895. Покрај: Иди покрај Бр, ишље покрај да не ге виђит Рап, одите покрај

Др, нема ни покрај Ку.

896. Натрак: Не-могле натраке да се вратит, натрак се вратила Крс,

нé-иди натрак, могље натрак Рап.

Осим у Крс и Рап, натрак је у осталом делу Горе потиснуто прилогом

назаћ.

897. Назаћ: Ге вратите назаћ Ор, све дошле назаћ Вр, назаћ да се вратиш

Ди, идем назаћ Крс, јутре ће иде назаћ Ра.

898. Карши („преко пута“): Које бнја карши Бр, карши била Рап.

899. Десно, лево. Гледам лево, десно Ди, лево, десно разгледујем Ба, иди

љево Ре.

900. Pöда: Ворбда ће седишЗлПо, ја сом била во рода Ди, вoрбда спала Др.

Рода је индеклинабилно, има месно значење, а јавља се само у конструк

цији с предлогом во.

Овај прилог потврђен је у сретечком, сиринићком, јужнометохијским го

ворима (према мом материјалу), али и шире у косовско-метохијским говори

ма.1531

901. Дома1532: Дојдоме дома Ор, спије дома Pе, не требало дома да каже

Вр, за млого дома не-дошоу Бр, трнаф дома Ди, дома нека иде Др, ја сум дома

Рап (в. т. 522б, 854).

Дома се користи ретко и као именица са значењем „дом, кућа“ (в. т.

522.б).

Настанак прилога се не може објаснити утицајем албанског језика, како

претпоставља А. М. Селишчев1533, који -а у дома доводи у везу са албанским

shpija. Присутност дома у галипољском говору“ указује на старину лексеме,

па је вероватније наслањање дома на именицу кућа.

902. ДабокоДлибоко: Не-иди длбоко Крс, и чула долу, длбоко Др, панала

длбоко Ку. Примере в. и у т. 165.

1531. ЕГРеч 2, „род, рода“.

1532 САМПол, 35; МлРСГ, 102, ПМГСж, 15, 165, 166, 206, РСПГ, 528; јужнометохијски

говори (према мом материјалу), БАДИЈС, 337-338, ПМГJ, 80; ЕГРеч 1, „дома“, БНАП, 309,

ИПГС, 309, ПeMСкЉ, 184.

1533 САМСлов, 15; САМПол, 35.

1534 ИПГС, 309.
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903. Чак: Кукаљци го оставале ке сака да пасе, чак до Јасојке вамо Вр,

сме стигнале чак до њего Крс.

Овај прилог-речца, осим за истицање месног значења, употребљава се и

за истицање дужине протеклог времена: Не сом-спала чак седом дена Др.

ПРИЛОЗИ ЗА ВРЕМЕ

904. Кога/кат: Коa ћ(е) идеме горе Вр, кога си дошоф Рад, ког)а не фати

Ре, коa ће се оборâиме Ба, кога умрела Гл, кога било Др.

У значењу упитног прилога за време уочене су несажете форме.

У везничкој служби сачувано је кога, али су чести и сажети облици ко/ка:

кога трнаме, црешње цбфтеа Рад, ка станала, ми рече Крс (в. т. 209ж, 217, 372a).

Ретко — и то у нижим селима — у говору старијих посведочено је и

кат1535 (< кад): кат је свадба Крс, кад-било тија Крс, кат умрела Рап, кат из

opaф Рад (в. к. 51).

Карта 51

Прилози кога - кат, никога - никат, свекога - свакат

КОГа, никога, свекога;

ретко и: кат, никат, свакат

О КОГа, НИКОГа, свекога

Ово

О овом прилогу в. т. 404, 906, 907.

1535 ВБГГ, 71.
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905. Некога („некада“): Сом пасоф офце, некога гуједа, некога кони Pe,

не си пристала ка шо си била некога Гл, некога ће знаје Бр, пишује некога Рап.

Уз некога се употребљава предлог от, а предлошко-прилошка конструк

ција има значење синтагме „од тог времена“: Па после, од некога, фати бн

болес МЛ.

Удвојени прилог некога-некога има значење „понекад“: некога-некога ра

бота Ди.

906. Никога/никат („никада“); Никога не ће уработа Бр, никога не-било

бвја Рап, никога ништо нема Др, ја-велим — никат Ор, и не-могоф“ никат ХА

ва да га слезе, никата не-биф Крс, никат не-ће-има Рап, тија — никат Рад, та

никат да не-дојеш Ку (в. к. 51).

907. Свекога/свакат („свакад, стално“). Свекога тајће не-може да биде Бр,

свекога дохиђаке нас Гл, свекога тија да учиш ЗлПо, свекога изработује Кру,

свекога со бфце Љу, свекога матер да гледаш Ба, свекога ке нас Крс, бн збори

свакат1536. Крс, свакат тија Рап.

Облик свекога доминира и, осим ретких потврда у Рап и Крс, свакат је

потиснуто (в. к. 51).

908. СегаЛсек/сат/сат: Сега рањим два тéљета Ле, никој не-cé-мучи сега

Вр, сега је убаво Ре, сега муабетиме Др, от сéга ће слушаш Мл, и сек Пепељу

шаја дале Бр, сек ке ће-иде Ди, нека ти даје сек пет кила млеко Ба, сат биле,

он сат ће доје Крс.

Примери сат/сат потврђени су само двапут од истог информатора па их

треба опрезно прихватити, тим више што и у оближњим српским говорима овај

прилог гласи саг.1537

909. Тога („тада“). Тога дошоф Гл, тога припуца бабо Ле, и поздраве сме

биле тога Ре, страм имало тога Кру, немало тога Др, он прaјеше кућа тога

Ба, тога немаше ни доктури Рап, га зимаје тога млајнеста Љу.

Предлошко-прилошка веза до тога: Они до тога зајца не виделе Вр.

910. Денеска: Денеска је свадба Рап, па ће дајеш денеска Др, пуала дене

ска Рад, денеска се мужи Крс, не-сме-јале денеска Ку.

911. Синојка: Синојка брат ми дошоф Гл, врнало синојка Мл, избегала си

нојка Ре, шо-било синојка Ба.

912. Ноћеска: Још ноћеска сме зајено Вр, ноћеска ће ткаје Др, ноћеска ће

спијеш Бр, ноћеска да работа Мл.

913. Зимуска: Неје убаво време зимуска Рап, зимуска офце се скупе Др, ће

се омужи зимуска Рад.

1536 Свакат бележи и Б. Видоески (ВБГГ, 71).

1537 ПМГСж, 53, 56, 81 итд., МлРСТ, 99, РСПГ, 528.
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914. Л”етоска. Врнаф дошлетоска Ку, шо ће уработаје летоска Ле,

летоска бфце пасоф Рад, не сме работале летоска Ди.

915. Ноћа(м): Па да станеш ноћа, ноћа ме бнесоф Вр, ноћа не-ме-виђи Ре,

мерак ми је ноћа Гл, муá-мати ће дојде нбћам Ор.

Ноћам је потврђено само у Ор.

916. Дења(м)1538; Дења спије, ноћа скита Рап, Бога да молиш и дена и но

ћа Бр, дења седет пред)-дућан Мл, денам со офце, дењам не-cé-спије Ор, ни

дејна ни ноћа Др, дејна Бр Ре Кру.

917. Вечер („увече“). Вечер ће доје Бр, вечер гуједа тераме Вр, вечер сме

утепане от работа Гл.

Из прилога је испала група ви- (в. т. 249ђ).

918. Повечера („увече“). Повечера ће се виђиме Вр, ће биде повечера Ор.

919. Навечер („вечерас“). Навечер ће те виђи Ку, ми донеси навечер Ле,

навечер ће ни врне Рад.

920. Акшамести („довече, вечерас, ноћу“); Муа-мати акшамести дошла

Ор, акшамести работам Ку, акшамести Вр Рап Крс Мл.

921. Пладно 1539: Ће спије на пладно Гл, на пладно бфце му пасле Кру, на

пладно му бнеси Рад, до пладно спије Мл, ни до пладно не уработује Др.

Мада је ЛСКССМа индеклинабилна, ЧИЊеЊИЦа Да Се употребљава с предло

Зима говори да веза с именичким значењем није потпуно прекинута.

922. Кноћи1540 („увече, довече“); Кнбћи ће дојеш Гл, ће те викне кнбћи Кру,

да бидеш кноћи дома Рад, и кноћи ће ми донесет Др, ће се виђиме кноћи Др.

923. Чвера/фчера/чера: Чвера сом дâф Ре, чвера ни била Бр, чвера бшла

Др, чвера сом спала Крс, беше чера Бр, фчера га видела, ни чера немало Ди, не

маше чера Ба, фчера почнаф Вр.

924. Утрејутре вутре („сутра“): Дојди утре на пладно Гл, утре ће ко

диш ЗлПо, ће идем утре-вечер Вр,јутре“ ће ми доје муш Ор, јутре је Божећ

Ба, вутре ће го вратиме Бр, вутре ће врне Рап (в. т. 355г).

925. Вутро („ујутру“). — Прилог је предлошко-падежног порекла — вњ

утро.

Вутро ће се соберет Гл, вутрото во недеља Крс, и ја вутрото шо да ра

ботам Ре, бна, вутро, че а променет жене Гл (в. т. 355г).

926. Саба(х)але („ујутру“). Работала сабdaле Ди, сабахале љуђи дојдоа

Бр, ће стане порано, сабdaле Вр.

1538 С варијантама денам, дена, дена, дејња, дејна, дејна.

1539 ПМГСж, 52, 141 итд., МлРСГ, 34; EГРеч 2, „пладне“.

1540 Сретечки, јужнометохијски подримски и подгорски говор (према мом материјалу);

МлРСГ, 100; РСПГ, 528; БАДИЈС, 340; ЕГРеч 1, „кноћи“, АР-СВАБ, 309, БНАП, 152, 217; СРЛГ,

465.

1541. ПМГСж, 19, 184, МлРСГ, 99; РСПГ, 528; ЕГРеч 1, „јутре“, БАДИЈС, 338, 342, 465,

ар-сваб, 310, бнап, 337.
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О им, саба(х)але в. т. 543ђ.

927. Њекња/некња („пре мало дана; ономадне“). Њекња1542 сом пáнала

Мл, некња ми пратила Ле, некна врнало Ле, и било њекња Рад, сом пожнела

некна Гл, њекња умрела Љу, ти сом дала њекња Др.

928. Лани („прошле године“). Лани1343 сме сијалве Ку, лани брат ми биф

Ле, сме пошивале кућа лани Др, ни лани немало, не родило лани Крс.

Прилог је бележен од старијих Горана, а из говора млађих је у узмицању.

929. Полани („претпрошле године“): Jóште полани1544 сом вршила Ле,

полани било поладно Ку, и мије полани сме дошље Рап, не-прашај шо-било по

лани Ба.

930. Доцна („касно“); Не-иди доцна Ор, доцна стигнала Др, подоцна па

наф Ле, доцна стигнаф Ку, бшле подоцна Ба.

931. Век („дуго, увек“); Ја сом држала век1545 шиесе бфце Вр, век сме се

патиле Ре, век ће работа Др, и се расправала век Рап, век сом се мучила Ор.

Бележен је само облик из кога је испала група вњ-. Траг некадашње групе

је у факултативној дужини вокала -e- (в. т. 249ђ).

932. Везден („ваздан, стално“). Везден везе Кру, везден жела Бр, работа

везден Др, везден во каве седет Мл, везден, бе, спијем Ре, ја везден работам Бр.

933. Напре („пре“); Напре!“46 страм се имало Вр, напре, вели, на гор

на-софа седале бећари Ре, сме сијале напре Ор, напре се знало Ле, све-било по

убаво напре Др, таће било напре Бр.

Прилог пре није потврђен.

934. После: А после две братhића друге мене ми умреље Рап, бн дошоф

најпосле Др, после кона ни даде Ре, па после ће дајеш на ваљајчара, најпосле

гра и тикве Вр.

935. Рано: Петеф рано кука да ме рано разбудује Рап, ће ме дигарано Бр,

би сом станала порано Кру, да станеш рано Гл, ће идем порано Др.

936. Давно/дамно: Давно шо било сом запантила Ре, давно било тија Др,

давно беше Ле, дамно ни се згоди Ку.

Прилог давно/дамно у узмицању је, а потискује га прилог бдавно/бдамно.

937. Одавно/бдамно: Одавно ти зборила Ку, бдавно не ни панује нам Др,

бдамно не сом га видела Др, ми велиш — бдамно Вр, бдавно не-ни-била Крс.

1542. БАДИЈС, 467-468; Сиринић, Сретечка жупа, јужнометохијски говори (према мом ма

теријалу), СПЕРеч 1, 379 (за Тимок, Лужницу, Лесковац), ЖНРеч, 101, BБМак, 143; ВБДГ, 80

(некни).

1543 ПМГСж, 184 (лањи).

1544 срлг, 464.

1545 TМГС, 104 (вавек).

1546 рспг, 352.
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938. Одма: Одма се вратија Бр, ће дојеш бдма Крс, бдма да виђиш Гл, ће

ни дадет бдма Кру, паре — одма Ку, бдма ни платила Ба.

939. Јенак („одмах“). Јенак нека донесе Бр, јенак да работаш Ре.

940. Јопе/бле („опет“). Чóрапе јопе ним че им даје Гл, јбше сом дошоф Оp,

jбше се вратила Др, јбше ће доје Ба, јбпе је бољесљиф Крс, јбпе да дојеш Кру,

опе-ли-је, бле, сваки-ден Ре (в. к. 52).

О опе, јоте в. т. 355б.

941. Па („опет“). Она пdiš47 ће работа, љуђи па ће дојет Бр, па ће иде Кру,

па работај Ре.

Карта 52

Прилози: па („опет“), јопе, опе

О јопе

О опе, па

{а јопе, па

Прилог је посведочен у местима најближим ЗПМ територији — у Бр, Ре,

Кру. И у овим горанским селима доминира јбпе/бте (в. к. 52).

942. Текра („опет, поново“). Текpa“ ће се карате, текра ће ви биде ки

јамет Ор, текра ће биде Вр, текра ће донесет Др.

1547 БАДИЈС, 651, БНАП, 223; о пореклу прилога в.: СПЕРеч 2, 583 „p-1“.

1548 EГРеч 2, „текрар“.
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942-a) Топрф („истом, накнадно“): Топрф ће работате Рап, топpдр ће ни

биде Ле, топpдр ће се тепате Рад.

943. Веће („више, сада, у то време“). И она, веће1549, o(т) туј бшла на Пе

њушката, и се расправала век веће таке бна Рап, године веће не-знам да ти ка

жем Ба, не-можем веће да ходим Вр, ће го донесете веће Ку, па веће ће нал'éгне

ме тујека Ре.

944. Све („стално, све време“). Све те збориле Бр, све викаје на мене Ди,

све го желаје Ба, све не крадет Др. Примере в. и у т. 689б.

ПРИЛОЗИ ЗА НАЧИН

945. Прилози на -ечки:

Љуђи бумбаречки збориле Вр, ти учинитија засаечки1550 („уистину“) Гл,

засаечки ће ни рече Ди, збори нашечки Ре, седи жабечки1551. Др.

946. Прилози на -ски:

Вода пила нички1552 („ничице“) Ди, шо ме нички гледаш Вр, до Драгаш

пешки Кру, сом прошоф пешки Др, пешки *бди Ба, да не-одим пешки Ку, сме

идале на гурбет пешке1353. Вр, пешћи оди Бр, нашински речено Гл, а ће збориш

нашински Крс, нашински ће збориме Др, нашенски зборила Рап.

947. Прилози придевског порекла:

Пошироко ми кажи Pe, já ће галбио прековнем Кру, чудно („смешно“) ка

жује Ре, соколи летаје високо Гл, свитка јако Др, немој да право кажете Ди, ја

беше слатко заспав, љуто му рече Рап, врнајчица („киша“) ситно врне ЗлПо,

ишоф намуртено („натмурено“), дома иде разљутено Ор, пристало го испра

тиле Вр, благо њему Рад, блазе кој) је млат Ди, ненауздавно („изненада,

неочекивано“) дошла Ре, поубаво било, помучно било Ди, потешко ни било ни

ће биде Рад, најако ги жалим Љу, иди побpго!“ Вр, брзум се скрите Ре, бегај

бргу Ор, браум Вр Ор Кру, иди по полако („спорије“) Рап, работај полеко

(„полако“) Бр, неје лако Ди, му се чини лесно Бр.

948. Пособице („одвојено“). Посббице трчет двајца наше Ре, стигнале по

собице Кру, а ће путујете пособице Гл,

Уочен је још само један прилог на -ицу — маличицу, али са значењем

прилога за количину.

949. Како/ка: Како ти знаш ја да не сом ништо Гл, како знаје — дома нека

дóје Бр, а Јусуф како је, како-му-је жената, жене како-идет Вр, и све како требе

1549 ВБДГ, 80; РСПГ, 385, 422, 461, 514; ЖНРеч, 14.

1550. Мотивисано прилогом сај (в. т. 859).

1551. Уп. с оваквим прилозима у говору Врачана (ДПМО, 212).

1552 БАДИЈС, 466 (ничке).

1553. Знатно је више потврда облика на -и.

1554 ПМГСК, 22, 44, 68 итд., МлРСГ, 103, БАДИЈС, 667, ЕГРеч 1, „брго“, о пореклу (пре

ма односу дуго — дуже) в. СПЕРеч 1, 222 „brz“.
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Ор, па како ти бабета си бнесоф старого Крс, љáј ка-вели за тебе Мл, ка се из

бркало Рап, ка те набђаје све-тебе Ди, ка ми се мучила млого нана Ор, ка ме

нé-позна Бp.

950. Некако: Се живује некако Др, се ишколуаа некако Гл, некако ће до

несем Ор, ће га познаш некако Бр.

951. Никако: Немаје своје-паре — никако Вр, никако да не-бегаш от њего,

никако, матер, ама немој да кажујеш, глас не ти преговорнуаље никако Рап,

не-могаф никако да илезе Ку.

952. Свекако („било како, свакако“); Свекако жњет Рад, не-требе свекако

Ку, и свекако ни уработаф Ор.

953. Ваке/ваће/вакец. Ми ге притиснаф ваке Вр, прапорци стаене ваке на

магаре Ре, ваће не бидује Бр, ваке-било Др, ваке сме се боравиље Рап, сме се

дале вакец Мл, вакец ће работаш Др.

Облика таке, ваке има у дебарским говорима1555, затим у сретечком.1556

Прилоге на -ец има и тетовски говор.1557

954. Таке(зи)/таће/такец: Не могаа таке Рап, таке-ти-било Гл, таке

збори Рад, таке сме поминале Вр, таће бфце не-пасет Бр, и такец ка шо ти ре

ко Мл, такец било Ба, такези ти било Рад, такези се ишло Ле.

955. Нако: Нако ће изотка Мл, нако сме жњеле Рад, е, нако и нас не зуала

Ку.

Прилог нако скоро је истиснут прилогом таке, а бележен је од старијих

Горана. Интересантно је да у овај прилог није продрло -e (уп. са ваке, таке), за

тим да се јавља у нижим селима у којима функционише двочлани систем пока

зних заменица из кога је истиснута заменица онај (в. т. 659).

956. Другбнако/друганако („другачије“). Другбнако 538 плете Ор, друго

нако, а не ваке Вр, ни напрај другонако Рап, другонако Крс Ди Вр Ба Љу, друга

нако Вр Др Ор Љу Ку.

Прилог другојаче у П-Т говорима тумачи се као компаратив придева. 1539

Облик овог прилога у ГГ, а и његово значење, указују на везу прилога другоја

че са прИЛОЗИма на он-, ов-, те, а не с придевом јако.

957. Кришум/скришом/скришум. Зазборила со њего скришом Ку, ће седиш

кришум Рап, ће дојеме на ручек, некуа скришум от свекра Ле, скришум гледах

Бр, ни донеси скришум Ди.

1555 СТТГ 2, 106.

1556 ПМГСж, 147, 185 наводи само ваке. У сретечком говору, према мом материјалу, при

сутно је и таке.

1557 СТТГ 2, 106.

1558 Уп. с прилозима овога типа у БАДИЈС, 467-468 (другако, друговако), 466 (другојаче);

TМГС, 105 (другојаче).

1559 БАДИЈС, 466.
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958. Грехум („грешком, случајно“). Грехум сме донеље Рап, бфце ни па

сље грехум Крс, грехум го утепале Рад.

959. Поник („погнуто“); Ш6 си тољко поник застанала? Ди, шб поник се

диш Вр, поник останале Ор.

960. Нарамо („начин ношења терета на рамену, на леђима“). Во Боговино

напре идале нарамо Бр, нарамо сме донесле Ди, работаје нарамо Ре.

961. Кадабок („право, истинито“). Тија је кадабок мамене Ре, кадабок но

сене Кру, тија све-било кадабок Ди.

Прилог је сложеница настала из прилошког израза као да је бог.

962. Све („стално“); Напре со секира, све со секира ће се мучиш Вр, све со

мука живила Гл.

У прилогу је присутна и нијанса временског значења (в. т. 944).

963. Сосвем („у пуној мери, сасвим, потпуно“). Друго било напре, сосвем

друго било Ба, сосвем запреле Ди, сосвем ће не заборајет Рап.

964. Божем!боже/бош („бајаги, тобоже“). Ја, божем, дома сом дошла

Ба, божем зна Ку, божем је пристала Др, да вл'éземе, божем Љу, боже да го

примети Ку, боже на свадба иде Бр, боже ће дојеш Pe, та бош ће донесе Ба, ја,

бош сај ће ми дајет паре Вр (в. т. 217в).

965. Ендибоже („каобајаги, тобоже“). Ендибоже зна Др, бна, ендибоже,

не го видела Љу.

О пореклу прилога и примере в. т. 354в.

966. Кобdjeги („тобоже“): Вије да ил'éзете кобајеги да ме крадете Гл, ко

бdjeги сме се виделе Рад, па му дај, кобајеги, паре Др.

967. Магбулу („драго“). Да ми си затворила врата да умрем, помагбулу је Ба.

968. Саде („стално“). Он саде пљука Ре, они саде работаје Рад, мужи саде

путуаље Ку.

969. Caљ/caj („уистину, стварно“); Ја, бош сај ће ми дајет паре Вр, сајли

ће биде Рад, сал” ли ће ми дадеш ЗлПо.

У призренском турском говору прилог гласи Sај (по мом материјалу).

970. Тамамутамам/таман („потпуно, добро, како треба“): Тамам ка шо

требе Ре, тамам сом дошла Љу, тамам да му онесем Ку, тамам дојде на рабо

та Ба, тамам сме купиле Др, тија му је таман Крс.

ПРИЛОЗИ ЗА КОЛИЧИНУ

971. Још(те)/éште/иште/ишће/ишћојишћо: Још не-дошла Ку, а за њего

jби поколај Рад, још јемпут Рап, дрво још подебело дошло Крс, ми јемпут па

joш-jeмпут Вр, још јена година таке било Ор, донеси-ми јбш, јоште сум млада

Рап, јоште не-дошла, јбште сијет Мл,

еште јен ће пече, еште мало, ēште неје уготвена, ēште збори Бр,
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ишће мало, ишће љи се шеташ, ишће си млада Ре, ишће мало па ће врне

Кру, ишчо не умрела Ре; јишћо бвија Ре, нејзи после јбпе иште-више Ба.

У Баје уопштен облик још(те). Пример иште записан је од информатора

чија је баба из Ре, па је могућа контаминација ишће и јбште.

Карта 53

Прилози: још(те), еште, ишће/ишћo

О још(те)

Ф ишће ишћo

ф) еште

О пореклу различитих облика прилога и распрострањености в. т. 1213.

972. Вољко/вољку. Вољко 1560 си порасла Ре, шо си-дошла вољко даљеко

Мл, вољко донела Ле, вољко имам Вр, вољко ће платим Др, не сом имала вољко

Бр, ни вољко не ти-давам Ле, вољко ће изедеме Гл, не-давам вољку Рап, вољку

имала вода Ба, вољку ни донеси Крс, вољку има Ку.

Количински прилози на -о обичнији су у вишим селима, исти прилози на

-у 1561. у нижим.

973. Тољко/тбљку: Тољко је Др, тољко сом работаф. Рад, тољко ми пла

тиф Гл, тољко има Ди, тољко-беше виђујене Ре, тбљку да ни дадете Ку, немој

тбљку Рап, ни мије немаме тољку Крс, не се имало тољку Ор, тољку ти било

Рад, тбљку Љу.

1560. О односу вољик- : вољк-, тољик- . тољк-, кољик- : кољк- в. т. 215г.

1561. Уп. са кол'ку, тол'ку у тетовском говору (СТТГ 2, 106).
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974. Кољко/кољку. Кољко са, кољко лежи Бр, кољко ходим Ба, колко, кол

ко“? ћујек не-можаф да илезе Ре, кољко бфце јалове имаш Гл, кољко сом по

стара Мл, за кољко сија пожњевала, кољко сме Ле, кољко Рад Ди, кбљку гуједа

Ба, кољку-дена си седала Рап, кољку имаш Љу, кољку се Ор.

У примеру: Кољко десет кила жито ће зéмеш Ре — кољко значи „тек,

само“.

975. Некољко/некољку. Некољко омладинци Др, некољко године Бр, ми

донеси некољко бфце Вр, некољко недеље Др, некољку дења посље Крс, дај ми

некољку Рап.

Мало је потврда с групом -лик-: Крос“ неколико време, недеља, две, че и

заидет, неколико месеца Гл.

976. Тољичко („врло мало“). Тољичко сом дала Ба, тољичко зела Ди,

не-ми-давај толичко Ор, ни тољичко немало Др.

977. Коликаво („колико“); Коликаво да ти кажем Ба, коликаво ти пратиф

Ди (в. т. 6876).

Придевска заменица врши прилошку службу после свођења синтагме на

зависни члан. Оваква употреба придевских заменица одвећ је ретка у ГГ.

978. Некој: Па некој време посејала шо посејала Ди, и некој време сом ра

бóтала Др.

Изван синтагме некој време — некој у овом значењу није потврђено.

979. Млогомлбгу. Ће станује бабо рано млого Вр, млого ми сте додијале

Др, премлого кисело Ре, село играло млого Ор, млогу је милосно Ле, млогу ску

по Кру, млогу спије Бр, млогу даљеко Рап.

Прилошки израз за млого (За млого дома не-дошоу Бр) део је синтагме из

које је елидирана именица време.

Прилог млого сачувао је суплетивни компаративни облик више, поред форме

помлого (в. т. 702). Нејзи после јопе иште-више Ба, јоште-више се умбрује Ди.

980. Прековише („врло много“). Прековише си донесоф Рап, не работај

прековише, прековише носиф Др.

981. Мало: Мало снек беше панаф Вр, че поседет мало Гл, помало дене

ска јатте, кој-ће-ти-јаде помало Ре, останале мало трохе Крс, мало раћија има

ше Бр, ме пушти мало болес Кру. -

Уз одричне глаголе у примерима: Мало не ге задевале дејке Вр, мало

не-не-браље Арнаути Ре — прилог мало значи „млого“.

У дистрибутивном значењу: Ми дава да јадем мало по-мало Ре.

982. Леклекец лекчица („мало“). Имаме још лек“ парице Мл, да ми

дáеш лек медец Ба, му дадохме лексено Бр, лекец ми дади Ба, млајнеста ће за

игра во двор, лекчица Вр, лекчица да работам Ор.

1562. Пример са -л- је усамљен.

1563 Овај деминутивни суплетив прилога мало посведочен је у сретечком, сиринићком, ју

жнометохијским говорима (према мом материјалу), али и говорима даљим од горанског (ЕГРеч 1,

359, срлг, 466; jдтг, 154).
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983. Маличицу („малко“); А ће ми дадеш маличицу Крс, дај ми маљичицу

Рап, ни дава маличицу Ор.

У прилогу је суфиксу -ице додато -у из других прилога.

984. Мрфца („малко“); Дај ми мрфца Ре, му продадите, ето, мрфца Кру.

Прилог је мотивисан именицом мрвица, која је потиснута им, трбха.

985. Пуно. Они панале пуно, отке Опоље пуно Вр, пуно донесље Крс, не

работај пуно Кру.

986. Доста/дбсти: Ми вели — доста-ти-je Pe, доста си збориф Кру, а ти

је доста Рап, доста ћáруаф Ле, дости ти било Ор, дбсти си имаф Вр.

О пореклу дости в. т. 116.

987. Често: Ни Идале често Кру, често иде ке-нас Рап, почесто јадите

Вр, често бега дома Ба, га виђим често Др.

988. Попојhe/попујћи/попујићи/попуећи/појће/појћи/пујћи („много, више“):

Имале пујћи љуђи Др, пујћи ни донеси Ле, пујћи уработала от нас Мл, појhи не

мам Ба, појhе Бр, попујћи викај Вр, попујћи Крс Рап, да стасе попojће Гл, попој

ће не загријало Бр, попуећи Ре Кру, попујићи сме имале Др.

Пошто прилог има значење компарираног прилога више и подразумева

степеновање по количини, јавља се и као виши степен прилога млого: Он има

млого, ама ја имам попojће Бр.

По пореклу је попojће компаратив придева велик. Сачувао се пошто је

придев велик потиснут придевом голем.

989. Јако („врло“). Ја ти сом јако ббвна Рад, јако рано, а ми је страх јако

Бр, чујек је јако љут Мл, жена му је јако бовна Крс, јако се смије Ле, мати ми

била јако вредна Ба.

Значење количине прилог има када је у придевској или прилошкој синтаг

ми. Када је уз глагол, изразита је нијанса начинског значења.

990. Коџамити („крупно, велико, много“). Имам коџамити стока Др, му

покосиле коџамити Гл, коџамити је уморен Ку.

991. Бол („пуно, довољно“): Мл'éко сме имале бол 564 Бр, паре сом имаф

бол Ре, па ће ми донесе, бол за мене Др.

992. Ич („ни мало“). Ич не ме чекајте ЗлПо, ич не-зна Ба, ич не-го-гљедај

Ре, нема ич Крс, ич неје убав? Гл, ич не-иде, ич не илизале Ба.

993. Калабалак/калабалак („пуно, бројно“); Калабалак љуђи му дошле,

издошље калабалак Рап, во кућа калабалак Ку.

994. Прилошког су значења и бројни изрази мултипликативног значења:

Јемпут, двапут, трипут, јенош Гора, мужи годишњо јенош месец дома

Ди (в. т. 728).

1564. Овај прилог турског порекла (< тур. bol) потврђен је обиљем примера у мом материја

лу из подримског и подгорског говора.
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ПРИЈОЗИ ЗА УЗРОК

995. Потврђен је само односно-упитни прилог зашто, који се јавља још и

у облику заш (в. т. 2176).

Зашто не-рече Бр, зашто желаш, зашто не-си-била Др, заш не би го зеф

Гл, заш не-идеш Рап, заш не си кажала Вр, ме праша заш не-сом-рекла Ку.

РЕЧЦЕ

РЕЧЦЕ-ПАРТИКУЛЕ

(срасле са заменицом или прилогом)

996. Речце-партикуле у зЗа ме ни це

а) —j . Ова се партикула употребљава уз упитну заменицу кој и заменице

сложене са њом (некој, никој, свакој): Немаф кој да не чува Вр, не-знам кој Др,

никој не купуаф Ре, некој ће рече Рад, свакој има свој табијет Гл (в. т. 615, 618,

621, 625).

б) -ја: Партикула се додаје демонстративним заменицама: Оваја-жена Мл,

тија шо се тамошни Гл, тоја-дењ Ку (в. т. 661, 663).

Партикула је присутна у многим говорима захваћеним балканистичким

процесима1565, а контакт са балканским несловенским језицима могао је да утиче

и на чување старе показне партикуле -u (i)1566 и изван показних заменица.

О пореклу -а у зависним падежима и Нjд. показних заменица оногоa/оно

гуа, овомya, томуа в. т. 672.

в) је: У облицима личних заменица вије, мије је се може сматрати пар

тикулом.1567

Партикула је потврђена је у демонстративним заменицама са -е, које је

морфолошко обележје с. p. jд. (тоје, шије) (в. т. 663a).

О пореклу -е- у тојека в. т. 115a.

г) -р. Ова партикула уочена је у заменици штогодер (в. т. 630).

д) -ка: Партикула се додаје прилозима месног и временског значења, и

ретко демонстративним заменицама: Сл'éзоф тојека Рап, тојека је Крс.

ђ) -зиЉsu: Ова стара партикула 1568 додаје се Дjд. придевских речи:

Mojojsu, тојšи, првојšи Гл, старојšи, младојšи Крс Рап, тајзи, мојзи Бр (в. т.

650б, 6526, 655, 675, 679б, 680—683, 697).

1565 ВЕЗФ, 69, БАДИЈС, 259-261; TМГС, 110; ИПДиј, 115.

1566 БАИсД, 125.

1567 вбзф, 69.

1568 БАИсД, 130; СПЕРеч 3, 653 „-zi“, РСПГ, 485, 489, 531; ИПДиј, 163; БДНСгов., 75,

влмд, 210, 239.
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997. Речце-партикуле у зл p и л о ге

Прилози на вокал по правилу имају партикулу.

а) ј: Туј жене доста се берет Крс, останала туј Ре, туј Ћазим Вр, туј

ошла Рап (в. т. 890).

О ју прилогу заменичког порекла (Па некој време Ди) в. т. 978.

б) -је. Прилог туј потврђен је и с партикулом -је: Тује сме млеле Вр, ту

је сенала Ор, тује пив“ јелен Крс, тује Ре (в. т. 890).

Финално-е може бити аналошко према прилозима овде, бнде, кéде, 1369

в) -ка: Партикула се додаје прилозима месног и временског значења. Ов

дека Бр Ди Мл, от бвдека Вр, бндека Ба, тамока Ба Ку Ле, бшло тамока Вр,

пóљај тамока Крс, тамока гледаје Др, вамока Мл Крс Рад, вамока дојди Ор,

со љуђи тујека Крс, се растуарихме тујека Бр, војска све тујка Вр, ноћеска

сом збориф Ре, ноћеска ће доје Мл, синојка Ре Кру Бр Др Мл Ор Вр, денеска га

туриф Крс, денеска сл'éзоф Др. Примере в. и у т. 885, 886, 910.—914.

г) -зи: Ова партикула ретко је бележена уз прилог такези Рад Ле (в. т.

954).

д) -ец: Нема много потврда за прилоге с овом партикулом (шакец, вакец,

л'éкец). Примере в. у т. 953, 954, 982.

ђ) -ом/-ум/-ем/-м: Инструментални наставак -ом постао је творачки (в. т.

854), па има прилога у којима —м није инструменталног порекла: бтудом/ото

дом/бтодум, ноћам, дењам, божем (речца), кришум/кришом/скришум (в. т.

891, 915, 916, 957, 958, 963).

У тамамЉтамам и барем финално-м, -ем преузето је из турских облика

barum, tатат.

e) -ош: Партикула није продуктивна у ГГ, јенош (в. т. 728г).

ж) О прилозима насталим додавањем партикуле на заменички корен в. т.

857.

з) О речцама за поређење (по-, нај-) в. т. 699-701.

и) Осим у Дјд. показних заменица ж. р. (бвојзи, тојзи, бнојзи), удвајање

партикула потврђено је још само у прилогу тујка/тујека.

речце

Речце за по тврђ и в а ње и о др и ца ње

998. a) За потврђивање у свим местима у употреби је кане. У ређој упо

треби је како-не, израз из кога је речца настала:

(А си била?) — Кане Рап Ре Мл Кру Ди Ку.

(А ће доје?) — Како-не Крс Мл Рад Гл Др.

1569. Није много вероватно наслањање на старе партикуле с вокалом -е (БАИсД, 129—131).
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Кане је, према материјалу којим располажем, потврђено у свим обли

жњим српским говорима.

б) Речца јесе, је употребљава се само у Крс и Рап.

(А је пред врата?) — Јесе Рап, (А си уработала?) — Јесе. Крс, (А имаш?) —

Је. Рап (в. т. 850б).

в) Речца богме"579, бележена ретко од старијих Горана, користи се за ка

тегорично тврђење: Биф, богме, голем џумбиш Гл, не-сом-знала, богме, шо-би

ло Ку, ја, богме, не-сом-била Др.

г)За одрицање користи се не, јбк је ретко, затим ни.

(А ти рéкоф?) — Не! Др, не-ми-биф отец Ку.

Ни плата имам, ни нишћо Ре, ни камењ, ни нишћо Ре, ни да ми нарача Ба.

(А сте пожњеле?) — Јок! Рап.

У пит не реч це

999. a) Љи: Во Радеша беше, во Мљике љи Рап, рано ли је Ба, от Сајбијали

Ле, женете тражет ли, мужили им ставаје Гл, седом миљиона љи сом-даф Pe, a

искра ли-била, па за њиве Имéтоф*ске ли кажујеш Вр, ти ли ми си дала Бр.

Речца ли није потврђена на почетку реченице.

б) Даљи/даљ. Да ли дошле Ор, да љи ти донеље Рап, да ли има“те Ба, да

ли си била кé-нас Мл, даљ да поља Крс, даљ да донесем Др, даљ ће га зимаш

Ку, даљ ми виде матере Бр.

Упитне речце да љи/даљ на почетку су реченице, а да је наглашено.

в) Нељи/нéљ/ељи: По пореклу је ова речца из неје ли 371, па је отуд увек

акцентовано не: Нељи имаш Љу, нели си-рекла Др, нели било Кру, нели бидује

Бр, нели ти се нажаљује Кру, нељ си го знала Ди, нел' ти рекох Бр, нел' си била

дома Вр, ељи ни је први-радос Ку, ели си била Ле.

Нема много потврда са ељи.

г) Наљи/наљ: На- у сложеној упитној речци је хибридно из не и да“72.

Нали си се наспаф Ба, нали дотерахте гуједа Гл.

д) А: Да пољам платој тија, а седит, а се живе Ор, а Назима ка утепале

Мл, а си здрава, а растеш, а слушаш Бр, а ти се свој бвија Кру, а го гајље пре

гајљуа Ре, а ме бендисујеш, тоја а те виде, а дејче а се рашетало, куче а има Гл,

Јусуф како је, а је жиф Вр, а си знала да идеш Ди.

Ова упитна речца је обично на почетку реченице. На крају, да појача

упитност, а се не употребљава ако постоји какав други језички знак упитности

на почетку реченице. Када на почетку реченице упитност није обележена

1570 ЕГРеч 1, „богме“, БНАЦ, 222.

1571. Уп. са ЕГРеч 1, „нели“; ЋЉГЛ, 84.

1572 Лужничко на ли сматра се варијантом не ли (ЋЉГЛ, 84).
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речцом, упитним прилогом или упитном заменицом, потврђени су ретки при

мери са овом речцом на крају:

Ћfе) идеш, а Вр, била ке њего, а Крс, сте се умориле, а Др, Арнаути ве

брале тога, а Ор.

ђ) Зар: Та зар сом здрава Рад, зар и њего го зеле Крс, зар била за мужа

Рап, та зар умреф Љу, зар никој не работа, зар не-сије Др, па зар неће-доје Мл,
- у р

ја велим — зар пратила некуа снаха, деца сакаје да јадет, зар ка сега — чикола

де Вр.

Зар није синонимно с другим упитним речцама, пошто у значењу поред

упитности има и нијансу чуђења, недоумице. Чуђење, недоумица појачани су,

понекад, речцом за истицање та.

По казне реч це

1000. Показне речце ево, ето, ено имају финално -o, што је неочекивано

пошто говори око горанског, а и шире, имају облике еве, ете, ене 373:

Се најала и ево га дошла Ди, ево како-била Ре, ево го Крс, ево, сéга Кру,

ето, иде Ре, ето, тија Гл, ето, бабо доиђа Рап, ето го гуједар Љу, ето-ти-го

иде Ре, ено го на Љивађе Рап, ено го брат Ле, ено ге Мљичанке Мл.

Ретке су потврде ових речца са -е. Ете-ти-го сотојна Рап, еве, љај Ба.

И м п e p а т и в не реч це

1001. a) Императивне речце (х)ајде и немој имају по два облика: немој,

(х)ајде — за једно лице или безлично, (х)ајдете, немојте — за више лица.

Хајде/ајде/ајт: Хајде ти мене ми кажи Гл, хајде на пут ЗлПо, ајде по

пред-мене Вр, ајдете, шо чекате Мл, ајде на работа Др, djТ во Драгаш Др, dju

на њива Ку.

Овом речцом, поред императивности, упућује се и на време („тада“). Ајде

вáвна да предет Вр, ајде во Приздрен Др, djДе ће не вика Ку, ајде, ноћеска, ће

пијет Ле.

б) Немој: Немој да не мамиш Рад, немој да бегаш Ле, немој, брате Крс, не

мојте, мори Рап, немојте, љуђи Др, немојте да викате Вр.

в) Нека: Речца се употребљава уз 3л. јд, и мн. презента императивног зна

чења: Нека ми вари Бр, нека ти даде мет Ба, а ћерка нека рече Гл, нека га носет

Др, нека напрај Мл (в. т. 822а).

г) Ако: Зекијо, ако си дала мој-леп Ба, ако те истепала Др, ако си рекла

Ле, ако, нека донесе Ку.

Речца значи одобравање, саглашавање. Значењем је блиска речци нека.

1573 РСПГ, 387, КБГр, 542: ЕГРеч 1, „ете“; сретечки, сиринићки, јужнометохијски говори

(према мом материјалу), облици са -е јављају се и шире. БНАП, 221; СРЛГ, 139-140; ЋЉГЛ, 84,

ЖНРеч, 37; РСГЦШ, 390.
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д) Да: У 3л. јд, и мн. у перифрастичкој конструкцији за издавање наредбе

уопштена је речца нека. У 2л. jд. и мн. модалног императивног значења место

императива користи се конструкција да + 2л. jд./мн. презента (в. т.822б): Мене

да ме слушате, дома да се вратите Ба, ти да збориш, да му речеш Ле, вије да

бинете денеска Рап.

B о кат и в не реч це

1002. a) Море/бре, мори/бри (в. т. 375a). — Употреба облика на -е или -u

одређена је апострофирањем особа различитог пола. 1374 Море/бре апострофира

лице мушкога пола или лице средњега рода, мори/бри особу женскога пола.

Ове се речце употребљавају са или без именице на коју се односе. Када је

речца употребљена самостално, има именичко значење па је под акцентом:

Сега да ми је овјá-ум, море, полојна ће га изедем Бр, море дете Рап, иди

дома, Асан море Ба, оре Магмут Бр, метера, бабо море Ку, мене ме слушај, Ра

де море Гл, море Горанче Др, море Горани Мл, оре љуђи Др,

мори жено, сом сирома“ Др, мати мори Рад, ти сом имаф, дејко мори, ме

рак Гл, сестро мори, го фрљи пот пут Рап, ори дејко Рад, стани, мори, порано

Др, е“, мори Мл, ће му избега, мори Др.

б) Бребе: Речца сс употребљава За апострофирање лица различитог по

1575.
Ла -

На ти паре, сестро бе Ор, стани, бежено Ба, ајде, бе стоко Др, бре сине,

рука ће ти цунем, бре свекре Бр, нељ ти-рекох, бедејко Рап, бабо бе стари Др,

немој, бре Ле.

Речца је уз вокатив, а ретко се употребљава самостално са вокативним

значcњсм.

в) Џанум/џанам: Овај турцизам — узречица вокативног карактера — по

тврђен је само у народној поезији: Зашто не-дојде синојка, џанам Ре, пољај

те-го, џанум Гл, чешма шарена, џанам, течеше Рап.

Реч це за и с т и ц а ње, по јача в а ње значе њ a

1003. a) Речца-узвик та. Та вако се работа Др, та вако сом панала Ди, та

не жнºете, та не вршите, та не носите, та не косите Ор, та ка ги не-даде лек

парице ћерки Ор, é“, Шекадин, та шо си-станаф Рап, та кажи ми шо-сакаш

Рап, та напреке имало тија Крс, та кој те-вика, лисице Ди, та сом гозела Ба,

та зар сом здрава Рад, Есмо, та ка-остај дејчића Вр, та вакве-ти-се работе Ре.

Та је на почетку реченице.

1574 ПМГСК, 153, 165,213, 231, РСПГ, 360, 361, 367, 531, итд; СРЛГ, 471; ЋЉГЛ, 84–85,

ЖНРеч, 86, БНАП, 222; БНГИ, 15.

1575. Уп. са везивањем бре за апострофирање мушких лица у БНАП, 222, БНГИ, 15.
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У ГГ није потврђено сливање речце та са облицима заменица и прилога,

карактеристично за неке метохијске говоре.1576

б) Те: Или младе ће се закараје. Те за крпа, те за метла, те за тија, те за

óвија Ле, па ће се караш — те за паре, те за работа Ку.

в) Ама: Ама не-била воликава скупиња Мл, никако, матер, dva немој да

кажујеш, ама не-знам Рап, ама како ја желала Ба, ама ја за колене Гл, ама

милина беше Бр, ама Враца на вр фáтена Ре.

г) Башубаш. Баш отидоšме Рап, баш во лето Ба, баш ће Влизаме Ле,

млеко не-беше млого баш Гл, баш сом се умбрила Ре.

д) Таке. Сме слегле таке-надолу Др, мије л'éбој сме носиле таке-тбљко

Мл, а мије бегај таке-доле Ку.

Таке у овим примерима појачава значење прилога уз који иде.

ђ)Дор/дбри дури. И он дошоф да ме земе дури добра Крс, сом бегаф дор до

Кракошко-поље Рад, па ће работаш дор до ноћ Др, сме сијале дори до ноћ Ле.

Речца појачава значење предлошко-падежне конструкције до + ОП прило

шког месног или временског значења. Изван ових услова речца није уочена.

е) Барем: Речца за истицање са значењем изузимања и ограничења потвр

ђена је само у овом облику: Барем да знаје Др, барем да ни рекла Бр, барем да

је жиф Крс, барем да ни донеф Ди, барем да имаше Ле, барем да работа Др, ба

рем да го истепала Гл.

ж) А: А ја желам, тражим батета Вр, а он па умира Крс, а бн па знаје Бр, а

брат вика, а мати жела Др, а бна жне Кру.

з) И: И бн, бабо, ме прашује Вр, и после шо да ти кажујем, познате ми би

ље и љуђитује; и бни се скрија Ре, и чеја рашетаје Гл, и он ка ме виде, ме бен

диса Вр, и, сирома, зé да вика Ди.

и) Па: Па тамо, па вамо Мл, па месо ће виђи Ре, па ће ти стајет два-камна

Вр, па шо да работам Мл.

j) Ље: Напевље потврђен је уз Вјд. им. м. и ж. р. у горанској народној по

езији. Ље има функцију речце пошто појачава лични став говорног лица: Сама

седим, посестримо ље Ре, илези, л'é Јано, на вратиче Др, Есмо ле Рап, ја ти сом

имала, Турчин Алија ле, на место братуо Бр.

У сретечком говору (према мом материјалу) вокативу се додаје -ле као

речца за појачавање става наклоности према појму у том падежу, како у народ

ној поезији тако и у говорном језику (мамколе, сестроле, Севдоле).

1576 Шарски и јужнометохијски говори (С. Реметић у Призрену бележи само један пример,

РСПГ, 490, у говору Призренског Подгора није уочен, врло је редак, необичан чак, у говору Под

pиме), затим ЗПМ залеђе — не знају за овакво сливање, па је очекивано да се у ГГ, у коме је добро

сачувана речца та, не јављају прилози типа тавако.
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Реч ц а за до пушт а ње б но („додуше, истина“)

1004. Оно грашке л'éтаје крозе вода, оно не-било јарина, бно магаре, ка

коф зајец Вр, бно све-село Рап, а бно — дете купило две ћебиња Крс, а оно пује,

нé-жела Ку.

Реч ца за и з два ја ње с ам о

1005. Само бн се бмужиф Др, само нам ни донеље Крс, само њим ги оне

си Рад, само да не-бинетија Вр.

По врат на реч ц а с е

1006. Повратна речца се употребљава се у грађењу обезличених реченица:

Сéја ће се кажује такé-било Ре, бес леп не се живује Вр. Примере в. и у т.

1049.

Мо да л не реч це

1007. a) Бељким/бељћим/бићи (< тур. belki, belkim, „ваљда, можда“): Бељ

ким ће умрем Ку, бељким ге зуала Ди, бељћим ће биде Бр.

У нижим селима, у говору старијих, потврђена је и варијанта бићи: Бићи

ће донесе Рад, бићи ће бине Ле, они, бићи, ће имаје Љу, бићи ће ни платет Мл.

Бићи је присутно у свим оближњим српским говорима.1377

б) Можда/мбш: Можда не работа Др, а ће бине, можда, до јутре Вр, мо

жда и они Рад, та можда гуједару рекље Мл, мош ће илизаме бваа година Ле,

мош ће ни рече, мош ће работа Др.

в) Ћимбиље (< тур. kim bilir) („можда, ко зна“. (А било?) —Ћимбиље Мл,

ћимбиље ће доје Ку.

ПРЕДЛОЗИ

1008. Потврђени су предлози:

До/ду, от, во/ву/w/y, на, над, пред, под, зад, позади, поред, при, ке/ће, куд,

преко, низ, кроз/крујз, међу, ка, около, више, повише, ван, место, наместо, крај,

покрај, по, без, заради, со.

НАПОМЕНЕ О НЕКИМ ПРЕДЛОЗИМА

1009. a) Изостају неки сложени предлози (између, изнад, испод, испред,

иза), а уместо њих употребљавају се одговарајући прости (међу, над, под, пред,

зад).1578

Уп. са БДГСр, 191; EГРеч 2, 290, 292.

1577 МлРСГ, 106, РСПГ, 369, 503, 523, сретечки (Бићи не умрела), подримски (Бићи и тој

знаја), подгорски говор (Бич и че ни плати) (према мом материјалу).

1578. Овакво је стање у балканским словенским језицима захваћеним балканистичким про

цесима (ИПИО 3, 136).
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Уместо изнад у употреби је предлог повише. 1379

б) Морфолошка разлика између правца кретања и локационог значења

уклоњена је пошто се ова значења казују аналитичким конструкцијама.

Свођење облика падежа места последица је поклапања функција места А,

Л.1389 Опозиција је уклоњена пошто је значење места примарно, како је и у

упитним прилозима, а појединачна значења су секундарна.

Мада је и даље присутна предлошко-падежна конструкција локационог

значења са во/w/y и при (во сестра/сестре спала, при река), у овом значењу

уопштава се предлог месног значења ке“ којим се казује правац (Трчи ке ку

ћа), локационо значење (Биле ке брата), место почетка кретања у предлошком

скупу от Ке (Отке сина дошла).

На ранију дијалекатску природу дела Горе указује присуство предлога

куд са општим значењем места у нижим селима (Трчи кута вода Рап).

в) Предлози просторног односа низ, уз, кроз сведени су на низ 1382. (Да

идеш ни(з) село Крс — са значењем „кроз“, нис cбкак Гл— са значењем „низ,

уз, кроз“). Предлог уз непознат је, а предлог кроз/крујз синониман је са низ у

значењу кретања омеђеним простором.

г) Аблативни предлози сведени су на от, са чувањем старијег облика.

„Ширење предлога од такође је једна од маркантних црта јужнословенске син

таксе, на југу, највероватније подстакнуто утицајем грчког оло, у неким

положајима у вези са романским dе, а према северу као даље трајање тог

општег стања.“1583

Оваква појава у говору Галипољских Срба објашњава се грчким утица

јем158“, а извориште особине у македонским говорима Б. Конески 38° налази у

грчком, романском и албанском језику. За ГГ од значаја је контакт са арумун

ским и албанским говорима.

д) Genitivus originisca oп + ОП. — Оваква посесивна конструкција, врло

честа у оближњим ЗПМ говорима1586, необична је у ГГ.

О казивању припадности изван синтагме в. т. 455.

ђ) Предлог до има и варијанту ду. Други облик се може објаснити конта

минацијом два предлога: до и у после испадања -o, 1587 Предлошки скуп до у

није потврђен у мом материјалу.

1579 Повише у говору Алексиначког Поморавља (БНАП, 235), извише у говору Врачана

(пдсп, 166).

1580 ЈДТГ, 166.

1581. Уп. са конструкцијом ге + Ну месном значењу у мрковићком говору (ВЛМД, 297); в.

о овоме и: СТТГ 2, 114, 115; ПалРГ, 129; ВБПГ, 345.

1582 Уп. са: Пење се нуз брег — у говору Радимаца (ТМГР, 421).

1583 ГИГЗ, 169.

1584 ИПГС, 34.

1585 КБИст, 108-109.

1586 СТТГ 2, 114; ВБПГ, 344.

1587 СРЛГ, 158; уп. са ду у ИПГC, 344.
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Примере в. у т. 136.

У предлогу ву -у се може објаснити и контаминацијом у процесу потиски

вања предлога у предлогом во"588 (в. т. 254г). О могућем фонетском објашње

њу облика в. т. 2526.

У ГГ предлог ву потврђен је само, и то врло ретко, у народној поезији, па

се може сматрати лексичком позајмицом примљеном из реканског торбешког

говора“ позајмљивањем фолклорног материјала.

е) Истискивање старог предлога у предлогом во (< вљ) скоро је довршено.

Од старијих Горана бележени су и примери типа:

Сом била у Митатице Бр (в. т. 5256)

Појава му као супституента у и вњ може сведочити о овом процесу (в. т.

2526).

Стари предлогу, настављајући се кроз во и w, чува старо значење казују

ћи да се нешто налази код имена уз које је предлог употребљен. Слично је ста

ње, али са чувањем вредности у, у српским оближњим говорима — сири

нићком1599, сретечком, метохијским говорима.1591

ж) Дативски предлог ка истиснут је предлогом ке у предлошко-падежним

конструкцијама. Уз више прилога месног значења ка се, међутим, употребљава

са чувањем значења правца. Примере в. у т. 860, 861, 867.

Ка се јавља и као део предлошког скупа (в. т. 1010б, г).

з) Инструментално значење казује се конструкцијом со + ОП, као и у мно

гим говорима у којима је дошло до веће или мање аналитизације у деклинаци
i тл 1592

ји.

и) Предлог о замењен је предлогом за у предлошко-падежној вези са

структурном вредношћу неправог објекта уз глаголе говорења (Сом зборила за

њего Рад). 1593

j) Негација никада не иде испред предлога: за ништо, за никого, прет“

никого.

к) У мом материјалу нису потврђени предлози одаваде, оданаде, отаде,

зарди, који се наводе за ГГ. 1594. Прве три лексеме имају само прилошку службу

(в. т. 888, 889), последња се јавља као сложени предлог заради (в. т. 1008). Ку

пила бвја заради ња Крс, заради дете бшла Ку.

л) Није уочен предлог врз. 1395

1588 ВБКГ, 77-78; ПаАРГ, 125.

1589 ПаАРГ, 125.

1590 МлРСГ, 113.

1591 РСПГ, 459.

1592. Особина је присутна у свим македонским и делу српских говора (РСПГ, 451-452;

ћљгл, 66, бнап, 242, јдтг, 169).

1593 Б. Конески (КБИст, 109) преструктурирање објашњава утицајем грчког језика.

1594 ВБГГ, 71.

1595. Овог предлога нема ни у оближњим македонским говорима (ВБДГр, 22).
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љ) Није потврђен горњополошки предлог кон са значењем правца.“

ПРЕДЛОШКИ СКУПОВИ1597

1010. Отке, ка ке, на ке, за ка ке, долду во, за во, долду при, от под, от

зад, во с(т)ред(е), около с(т)ред, на с(т)ред, по пред, по над, при више.

Предлошки скупови имају различито порекло.

1011. Прву групу чине предлошки скупови у којима је удвајање компензаци

ја за слабљење семантичке дистинкције кретања после свођења различитих ме

сних значења и везивања општег месног значења за предлог ке. Такви су скупови:

a) отке. Та ето те чекаме да дојеш отке мланеста Ре, дојдохме отке Ма

љéкофци Рап, ће прати отке бећара да иде устројник, отке Љесан, отке Мачко

ец и таке-надолу долу набђаље Ре, ка дојде отке сено, се покара со ни Гл.

б) ка ке: Јена жена ка ке-мене се враћа; трчила ка ке поток Гл, бегај ка ке

стрга Ку.

Значење правца кретања предлога ка појачава се месним предлогом ке, а

само значење се саопштва предлогом ка.

в) на ке: Отидохме натамо на ке Враца Гл, ватихме позади Раша на ће Ти

ја-вода, отидохме на ћи језерчика Бр.

Значење правца кретања навише саопштено је предлогом на а ке појачава

такво значењc.

г) за ка ке: По-река има јен камењ подубен, путиште за ка ке-Баћка и пу

тиште за ка ке Диканце је Ба.

Нема других потврда за утројене предлошке скупове. Додавање новог

предлога значења кретања последица је слабљења семантичког потенцијала,

најпре ка, потом за, које у ГГ има и значење правца, па се значење ојачава оп

штим месним предлогом ке.

1012. Овом типу припадају и предлошки скупови са во на другој позици

ји, а то је резултат мешања предлога вњ и у, затим продора ке у во (< вљ, у), сла

бљења значења изразите близине предлога при и продора ке у ово значење:

а) долду во: До во Приздрен не терале Др, ду во Драгаш да пољам Ку.

У примерима се инсистира на близини. Значење места је саопштено дру

гим чланом скупа, уже значење првим.

б) за во: Путој за во Брбт шо идет ЗлПо.

У примеру во има опште месно значење, за конкретно значење правца.

в) Предлог при изгубио је значење непосредне близине и почео да значи

„налажење у било каквој близини“, што је општа тенденција смањивања ме

1596 ВБПГ, 345.

1597. Узор за предлошке скупове у мрковићком говору Л. Вујовић налази у романској

структури (ВЛМД, 300).
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сних значења. У предлошком скупу долду при (Ђе ме пречекаје ка ду при село

Вр) — долду уноси маркирано значење непосредне близине, а ка је речца којом

се истиче приближност.

1013. Предлог више има опште просторно значење „изнад“. Када се при

употреби испред, инсистира се на близини са горње стране. Она латка му врти

ла при више-њего Рап.

1014. У предлошким скуповима месног значења по пред и по над опште

месно значење је казано другим делом скупа, а првим делом значење је преци

зирано. По чува значење компаративне партикуле по по пред — „више ис

пред“.

по пред: Ајде по преди-мене Вр, му го трна коња по преди-њего Крс, рано

по прет саба Ор,

по над: Пахачина му је по над глава Гл, ће га шетам по нат село Вр.

1015. У скуповима од зад и от пред предлог от прецизира аблативним

ЗНаЧеЊСМ ОПШТе МССНО ЗНаЧеЊе:

от под: Она от под-него себе Ди, се смије от под" мустађе, от пот се

ло ми махна Рап, от пот кућа викаје Вр.

од зад: Му дадоа вода од зад Гумена Бp.

1016. У предлошким скуповима во с(т)ред(е), около с(т)ред, на с(т)ред

уочљив је предлошко-падежни однос прилошког значења, у коме други део

скупа (стред) казује опште, а први предлози (во, около, на) конкретна значења:

во с(т)ред(е): Во стрет-село ни била кућа Ди, се омужила во среде село

Вр, во сре“-чело го погодиле Рад, застанаха во срет-поље Бр,

на сат)ред. Овде, на стрет-пут Ку, овдека било, на срет-село Ре:

около сат)ред: Он ће дојде около среди зима Вр, около стреди-лето Рап.

1017. Предлози се удвајају када предлошко-падежна конструкција има

месно значење. Оба предлога имају месно значење — први спецификује кон

кретно, други има неутралније значење. Отуд удвајање предлога у ГГ фукцио

нише као предлошко-прилошка конструкција“ која, сада као целина, казује

одређени падежни однос. Удвајање предлога скоро искључиво у конструкција

ма прилошког месног значења, а и појава предлога уз прилоге месног значења,

не супротставља се изнетом мишљењу.

Удвајање предлога може бити узроковано различитим разлозима:

а) Када се губи диференцијални значај падежног наставка, предлог поста

је носилац значења и структурне вредности. Уколико један предлог не преци

зира довољно, употребљава се још један,

б) Промена падежног значења подразумева употребу новог предлога, а

стари, уколико не искључује значење новог, остаје;“

1598 Уп. са употребом предлога уз прилоге — в. т.860, 861, 867, 892 итд.

1599 јдтг, 172-173, бнап, 245.
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в) Предлози се удвајају у македонским“ и српским говорима.“

ВЕЗНИЦИ

1018. Један везник везује најчешће једну врсту реченица. Само везник а ве

зује реченице различитог субординативног или координативног односа (условне,

супротне, саставне, раставне).

Субординативни везници везују само реченице, координативни, не сви,

реченице, речи и синтагме.

К о орд и на ти в ни вез ни ци: и, ни, нити, па, те, а, аљи/аљ, ама,

иљи/ељи/ељ, ем, ја, само, току, веће, демек, сал, саде.

С у борд и на ти в ни вез ни ци: кога!ка/ко, кад, чим, дор/дур/до

ри/дури, да, ако, а, шољшто/ићо, зашто, дека.

Вез нички с куп ови: како/ка шо, кешо, како/ка да, па да, само шо.

НАПОМЕНЕ О НЕКИМ ВЕЗНИЦИМА

1019. a) Везници са финалним -и имају и облике без овог вокала: аљи —

аљ, ељи — ељ, дори — дор (в. т. 2146).

б) Раставни везник или има и обичнији облик ељи/ељ602 (в. т. 2146).

Није потврђен продор али у област употребе везника или, забележен у не

ким македонским и српским говорима. 1603

в) Усвајање везника из страног језика „значи нешто више од усвајања пу

нозначне речи, јер сведочи о разумевању туђег реченичког склопа.“1604. Из тур

ског језика је у ГГ, а и шире, ушао везник адверсативног значења ама. 160° Тур

ског је порекла и адверсативни везникја (< тур. уа). Везник ем, који се употре

бљава на почетку сваке реченице координативног саставног односа, турског је

порекла (< тур. hem). Конклузивно демек („дакле“) у служби везивања за

кључних реченица преузето је турско demek. Турског су порекла и ексклузивни

везници сал, салте, саде („само“).

г) Везник зашто везује каузалне реченице. 1696. Овакав однос облика и

значења има непосредни узор у грчком уuotu.

д) Везник дека обележје је изричних и узрочних реченице. 1907. Ретко се

користи, пошто се у узрочном значењу уопштава зашто, а изричне реченице се

за управну најчешће везују асиндетски.

1600 КБГр, 533–534, ПалРГ, 129.

1601 РСПГ, 530, МлРСГ, 107, БАДИЈС, 645, ЈДТГ, 172-174; БНАП, 244-245.

1602 вбкг, 75, бадијс, 652; бнап, 230.

1603 СТТГ 2, 115; ПДСП, 175.

1604 КВИст, 101.

1605 КБГр, 537, ПМГСж, 15; EГРеч 1, „ама“, БНАП, 230, ЋДГБ, 177.

1606 КБИст, 103.

1607 СТТГ 2, 115, БАДИЈС, 649-651.
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ђ) Временски везник дор/дори/дур/дури1998 везује временске реченице чи

ја је радња истовремена с радњом управне.

e) Везник чим зависне временске реченице везује за управне. Није потвр

ђено штом у овом значењу, присутно у оближњим македонским говорима. 180°

ж) Није уочена употреба прилога после у везничкој служби.

з) Временски везник кога, који се јавља и у сажетом облику ка, ко (в. т.

217г., 372а), потврђен је у свим местима. У нижим селима — ретко — потврђен

је и у облику кат (в. т. 904). Репартиција пуне и сажете форме није условљена

положајем зависне реченице у односу на управну. У репартицији облика ка —

ко уочене су следеће законитости:

Оба су облика констатована у свим местима,

У вишим селима доминира ка, али је бележено и ко,

ко је најчешће у Бр, али ни у овом месту није непознато ка.

У нижим селима — пре свега у Крс Рап Рад Мл Љу Др Ку — форма ко рет

ка је, необична чак.

Изразита доминација ка у овој служби може бити траг раније веће при

сутности кад(а) у овој употреби, мада је вероватнији пут: кога х коa > каa -

ка, кога Х коa X коо Х ко.

Релативизатор који истиснут је из ГГ везником шоЉшто/шћо, па је уоп

штен један облик без обзира на род, број, падеж управне именске речи. Овакво

свођење утицај је несловенских балканских језика. 1619

и) Поредбени везник како има и сажет облик ка. Није уочено као.

j) Везнички скупови су ретки у ГГ. Настају тако што се испред везника

употреби неки прилог (како шо, кешо, како да, само шо) или су у скупу два ве

зника (па да).

УЗВИЦИ

УЗВИЦИ ЗА КАЗИВАЊЕ ЕМОЦИОНАЛНИХ СТАЊА

1020. а) На. — Овај балтословенски, свесловенски, прасловенски уз

вик 611 има значење „ево, узми“.

Лифо, на ти пареве Ба, ето, на Др, на ти да јадеш Ку, на јабука Рад, на

ти пареве Гл, ево ти, на Ди, зéми да јадеш, на Ле.

б) Ја: Ја ће се вратите назаћ, ја ће се вратите назаћ Мл, ја ће ни донесете,

ја ће ни донесете Др, ја ће земеш офце, ја ће земеш бфце Рад.

1608 О пореклу в.: СПЕРеч 1, 418-419 „do“; Уп. и са: СТТГ 2, 115, МлРСГ, 107, 122;

ПМГСЖ, 133, 186, 196; КБГр, 538; ЕГРеч 1, 147.

1609 СТТГ 2, 115.

1610 КБИст, 104—105.

1611. СПЕРеч 2, 495 „na“.
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Узвик се употребљава у поновљеним реченицама. Казује емоционално

стање, али га и појачава, па се може звати узвиком-речцом.

в) Де: Бабо де-тамо, де-вамо Мл, како-не, де Ба, па сомбéгала — де-тамо,

дé-вамо Ку, де на њива, де на ливада, де на друга работа Рад.

г) Ха: Ха! — ће ја граби Гл, ха! — ће ме удри, ха! — ће ме удри! Ха! — на

мене, ја — ха! на њего Рап, ха! Љу, ето иде, ама Хd Ле.

д) Хеј/exe/ej: Ђуља, ej дејка Ба, ехеј, кољко-било Ба, ехе Рад, e^e, кaкo-би

ло Ле, еј, мори сестрице Ре, еј, брате Бр.

Акцентован је увек финални слог двосложног узвика.

ђ) Ех/é: Ех, Шé^адин, та шо си-станаф, е, море дете Рап, ка отидо“ме, е“,

мајко мила Ба, Бајраме, ē Лe, é, будаљино Ре, ех, сом запреф Рап, е“, како-било

Др, ē, да имало Ба, ех, да сом млада Ку, ē, сме пекле во кућа, е, такези, мајко,

сме работале Вр.

e) Ox/6. О, мори ћерко Рад, бx, море чујеку Бр, б, бре сестро Ди, бx, море

дете Гл, бХ, ја сирота Ба, б, дете траживф Ку, па ка ће пијеме — б", бХ Вр, би, мо

ре чујек Крс.

ж) Аx/a: Ах, бре брате Др, d“, катиљу Ле, ах, брате, шо ми-напрај Гл, а“, ће

виђиш Кру, d“, ћерко Вр, d“, кукава да бидеш, а, ке си-била Крс.

з) Иx/u: Грашец ако стаиш — и Вр, сме пуале — их Бр.

и) Аха: Аха! Мелаже Рад, аха, ако мојеш Бр, аха (са значењем сагласно

сти) Гора, аха, ће виђиме шо ће ни-биде Гл.

Финално -а под акцентом факултативно је назалисано.

j) Čј: Вуке! Ој Ди, бј, море комшијо Ку, бј, море Др, бј, гуједаре Бр, бј, ку

ћо Љу.

к) Ихуху: Ђе викаје — и уху, па иХуму викање Крс.

л) Л'éле: Ка ни се усилија кучика бачилска — леле Бр, шо-било, леле

Др, па ка не виде — леле Ле, та шо се-напрај — леле Кру.

љ) Оxб: Ка не сијеме, амбари отидоа — об Ди, па се најала — оxб Бр.

м) Уy: Уy, жено Гл, уy, бре љуђи, шо је Ди.

н) Ццц (цоктаво): „Одрицање, чуђење“ Гора.

њ) О-рук: „Узвик за подстрек“. Потврђен је у говору мушкараца.

На по ме на:

Једносложни узвици са -х уз вокатив (ех, бx, dx), затим еј, често се кори

сте, пошто је овај падежни облик изван синтаксичке структуре реченице, па је

у основи узвик,1612

1612 БАИсД, 191.
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УЗВИЦИ ПОДРЖАВАЊА ЗВУКОВА

1021. Уз виц и подражавања звук ова живот и њ а;

Петеф/петеу: кукуреку, ја сакам дејка царева Вр, кукурику, петеу кукаше

Бр, кукурику Ре Кру Ба;

кокошка: коткоткотада, крак-крак,

квачка, шотка: ква;

бфца: беe,

коза, јаре: мехехе,

крава, воф/вóу: мууу,

кóњ: иши“ихи, вии,

кóбила: виху,

брљинка. Она — гак, оно — месо, она — гак, бно — вода Рап,

голуп, гугутка: гу гу гу,

кукаица: куку ку!

Гуједо: рика, коњ: вришти, коза: вриска, куче: лаје, мачка: маучи маw

чи/мафчи, свиња: грчи, гавран, гачи, грака.

1022. У зв и ц и за вабење и терање стока:

Узвик за мамљење Узвик за терање

Офца, браф – прирпрpр, пурт, пурт, ца, це — — — — — — — *ppp

Коза — — — — — коц; меeе, каца, цат — — — — — — — — — — — — *ppp

Кóкошка — — — тики, тики, така, така — — — — — — — — — — иш

Пиле — — — — пи пи пи; пиљ, пиљ — — — — — — — — — — — — иш

Мачка — — — — маи — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — пиш, пис, чит

Куче - _ _ куцу (близу, мало), кут ња (далеко) — — — — чибо, чибу, чимо

Кóњ — — — — — “ ––––––––––––––––––––– ђи, ди -

Крава –“––––––––––––––––––––– бјс, dч, ба; бач

1023. И м и т и р а ње о с та л и х зв у к о ва:

Прапорци: Папорци стаиф w магаре — saнга, sанга, ће се прајет јарци со

прапорци. saнгара, sангара Ре;

тупан. Посље, вељи, тупани — гран, гран Ре, и — гран, гран — цев-ден Ди,

се чује тупан — гран, гран Ба;

пуцањ пушке: И ја, вељи, ка застана да гађам — гау, гау Ре, гау, гау — пушка

öзгора Др, ту, ту Крс, и бн — данг — на њих фрљиф Крс, данг — го утепа Љу,

звук топа. Топој — гру, гру Др, а тамо топои — гру, гру Ре;

ударање рукама: Па удри — бам, бам Крс, бам, бум — не истепа“а Вр,

ударање прозора: Мори, пенџери ги чинет — бам, бам, бам — се искршија

пенџери Мл,

звук баченог новца: Дохођа и мене — фрpр — ми ге фрљи на постеља Гл,

куцање на вратима: Чука на врата — шак, так, так Ор. -



С ИНТАКСА

КОНГРУЕНЦИЈА

1024. Придевска јединица — атрибутивно или предикативно употребљена

— у једнини увек конгруира у роду, броју и падежу с управном именичком је

диницом. У множини придевских речи неутралисан је род, па оне конгруирају

само у броју и падежу с контролором конгруенције (в. т. 633, 640).

Због обличког синкретизма демонстративних заменица у јд, и мн., ове

придевске речи имају специфичну конгруенцију (в. т. 660).

1025. Им. дете граматичког је с. p., а природног мушког пошто се односи

на мушко дете, сина. 1613. Конгруенција с именицом дете у ГГ је граматичка:

Мује-дете, постаро дете Др, дете је помалово Љу, најмалово дете ми било Бр.

Потврђена је и семантичка конгруенција: А детево ка пострамљиф Гл.

1026. Моционим суфиксом -ка изводи се им. ж. р. коњшика (: коњши

ja). 1614. Забележен је и пример у коме се коњшија односи на особу женског по

ла, па је конгруенција семантичка у: Дошла јена коњшија Рап.

Истог је порекла и облик ж. p. jд. придевске јединице уз именицу старе

шина: Саме! Со некуа старешина. Ка мене. Шо неје способна Ди.

Када се именица старешина односи на особу мушкога пола, конгруентне

категорије су у м. p.: Некој старешина, способен биф, уработаф тија Ку.

Уз именице на -а мушког природног рода конгруенција је, иначе, семан

тичка: Дошоф постар газда Ку, наш коњшија би рекоф Крс, најпаметен паша

биф он Др. Примере в. и у т. 536-541.

У множини уз им. м. р. на -а, конгруентне категорије имају неутрални об

лик на -е. Постаре коњшије не поштуаље Рад, напре паше не-биле во Гора Др,

враништанске ловције не виделе медведа Вр.

1027. Збирне именице морфолошки су практично неутралисане, пошто

нема разлике између реалног и граматичког броја.

Са именицом чељећ, која једина чува траг колектива на -ад, конгруентне

речи, факултативно, конгруирају граматички: Живила со свој челеч и со свекр

ва Гл, и чељећ да гим се најаде Ку (в. т. 334ж, 469, 564a).

1613. О могућем калкирању према арумунском моделу исп. ГЗвcР, 16. Уп. са: Имам тројца

деца, мушкарци Др.

1614. Уп. са истим односом у српском призренском говору (РСПГ, 436).
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Уз именице деца и браћа (в. т. 546д, 5646, 1027) слагање је према реал

ном броју 1615. Две постаре деца ми биле Ди, нема от њи поубаве деца Крс, ге

виделе материне браћа Др, најаке браћа имала Ба.

Уз збирне именице на је конгруенција је семантичка, и онда када је сачу

ван однос камени — камење: Гољеме камење панаље Вр, убаве коштање Др, на

ше коштане пéчет Бр, најголеме снопје Ба, трње не гребаље Мл, наше се бравјe

Ор, магаречке-трње Крс.

У материјалу има ретких потврда са граматичком конгруенцијом: Сухо

прће Вр, трнђе не огребало Бр (в. т. 570).

Им. цвеће пришла је им. с. p. jд. (в. т. 564–570): Жафто цвеће Др, свеће

ни повенало Ре.
-

Уз именице које су по унутрашњем значењу збирне (војска, аскер, нарот,

дружина, родбина, својштина, стока, инсан) конгруентне речи су уз неке име

нице у јд. (војска, аскер, нарот, Војска ка Ходала Вр), уз друге се колебају —

некада је конгруенција по реалном, некада по граматичком броју:

Његове дружина 616 му биле Крс, големе дружина имале Гл, дружина му

се големе, ове детево родбина ми го зимале Бр, па ће береме зељенило за стока

да имаје масло Ба, имала гољеме својштина Рад.

Осим уз им. дружина, која је пришла им. pluralia tantum, уз остале име

нице обичнија је граматичка конгруенција.

1028. Уз бројне именице м. р. конгруенција је по реалном броју, па су

придевске речи у атрибутској и предикативној служби, затим лични глаголски

облици у множини1617.

Они обајца биле во школо Гл, помладе двајца живет, постаре тројца

умреле Ор, избарџане седмина аскера дојдоа Вр, двајца овде умреле Мл, дој

дите двајца погољеме Ку, тројца ми збориле Др, друге тројца биле Кру, дошље

наше двајца Рад.

1029. У реченицама с партитивним синтагмама у субјекатској служби

предикат конгруира према реалном броју:

Два чујека дошље Др, три-брата му работаље Мл, три младе гости дојдоа

Бр, три младе љуђи дојдоха Рап. Примере в. и у т. 577—591.

1030. Глаголи у предикатској служби са субјектом најчешће конгруирају

семантички. У егзистенцијалним реченицама обликом Н замењен је логички

субјекат у Г.

Поред примера са семантичком конгруенцијом типа: Леп имаф Др, беле

жене су и реченице са неконгруентним предикатом у неутралном облику (3л.

1615. Конгруенција типа Су биле пет браћа у Метохији, приморју, Банату, македонским го

ворима, калкирање је према балканским несловенским језицима (ПИИСxј, 137).

1616 БАДИЈС, 624, ВЛМД, 284.

1617 БНАП, 266; БДНСгов, 146.
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jд.), што је траг ранијег модела безличних егзистенцијалних реченица: Немало

доктур во Драгаш Др (в. т. 1048в).

Гл, „бити“ у копулативној служби факултативно има неутрални облик (в.

T. 1048B).

У реченицама са сложеним глаголским предикатом модални и фазни гла

голи конгруирају са субјектом. Допунски део предиката је увек у облику пре

зента конгруентног са субјектом:

Брат почнаф кућа да праи (в. т. 1076) Ре, дош престанаф да врне па

почнаф снек да вије Рад, не-можем да работам Кру, блаф да ге утепа Ба, сом

почнаф да косим млат Кру, морам да идем Ку, и сакаф да го божењи Ку, зеум

да ми се врти Ле.

1031. Када је у служби субјекта више лица, а једно од њих лице које уче

ствује у комуникацији, у служби субјекта употребљен је облик Нмн. 1. или 2.

лица. Контекст показује да је носилац ситуације једно лице које ступа у однос

са другим лицем“ а тај се однос казује конструкцијом са социјативним значе

њем (со + ОП). 1619 Оваква конструкција нивелација је субјекта према множини

предиката (ја + ти + он = мије — предикат у мн.):

Мије бе“ме биље со оваја Садикојца и со "Ајдарица да жњеме Рап, мије за

Крушево ка сме идале со Радета, бни по-нас тераје бфце Гл, ћ(е) и(деме со

Исмаа круше да береме Вр, немој да се двојте со Атиџа Бр.

Оваква конструкција настала је контаминацијом „ја и ти работаме“ и „ја

работам со тебе“.1620

РЕД РЕЧИ

1032. У ГГ неки конституенти имају већу слободу, други мању, трећи је

немају.

Глаголске и заменичке енклитике могу бити на почетку реченице1621, што

повећава број могућности комбиновања. Енклитике, међутим, подлежу знат

ним ограничењима у дистрибуцији у односу на глагол.

Помоћне речи (везници, предлози, речца не) имају строго утврђен поло

жај у реченици, и по овој се особини ГГ не разликује од других јужнословен

ских говора.

Иако позиција реченичних конституената у ГГ није строго одређена,

уочава се да највећи број субјекатско-предикатских реченица са рекцијским

прелазним глаголом има следећи редослед синтаксичких јединица: атрибут —

субјекат — глаголска одредба — глаголски предикат — прави објекат.

1618 ИПГС, 358.

1619 Исто, 357-358.

1620. Исто, 359, в. на овом месту литературу о појави у индоевропским језицима.

1621. О несловенском пореклу ове особине в., КБИст, 105; в. и: РСПГ, 483-486, 502—503,

бнап, 265.
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Знатан је број примера са глаголском одредбом иза глагола, па се може

казати да је положај глаголске одредбе без утицаја на обични и стилистички ре

дослед: Сом видеф фукара чујека при река Гл, Никој не-ce-мучи сега Ре, Че бд

редет тоја-ден Гл.

1033. Обичније је померање конституента који се истиче ка почетку него

ка крају:

Крос” неколико месеца јбпе чиeт Гл, Напре, вељи, на горна-софа седале

бећари, Ћека бн, Шо ће меље, ће седи, Жене јене ка тамо перет, После кона

ни даде наново Ре, Јеш го потребујеш кога имаш мајасиљ Вр, Ја сом била ке

брата мојего Др, Чеги изгрли свекор и свекрва, Че се соберет брача Гл, Овде

ка дојде ја, калабалак млого Вр, И пушке четири пукнаа Кру, Шес недеље и

умреф он Рап. -

За истицање појединих чланова реченице знатно се чешће користи емфа

тички акценат (в. т. 81–87) него неуобичајен редослед конституената.

1034. А три бут — и ме ни ца. — УЗПМ наречју, под утицајем арумун

ског језика, затим албанског, атрибутска реч је најчешће иза управне именице, а

редовно иза, када је атрибут присвојна заменица. 1622. У ГГ атрибут је претежно

испред именице, а иза је када је у његовој функцији придевска присвојна замени

ца. Овај положај је, међутим, често условљен потребом истицања. Иначе је при

својна заменица у неутралном редоследу неретко испред именице:

Денешњи ден је убаф Рад, јечмени леп, иман чујек Ре, Митатичиного си

на видеу Бр, Екремово внуче Ор, младојšи-жени Крс, дâф стари-мајки Гл, нај

старим љуђим во Враништа Вр, бваја година Ре, от) тоја-бољес Кру, бнија

кон” Ди, овомуа Алиту Вр, такоф син Мл, ваквому јагњету Крс, некакоф бф

чар Гл, коликавому детету Др, бн је мој брат Бр, ми дошла муd-сестра Рад,

твојот анамет Кру, његове ливађе Ку, њојан муш Рад, наше-коске Вр,

во фамилија муа Ре, ја сом брат твој Крс, бшец његоф Др, а бабо његоф

и мој Кру, мати негуа Ди, дете његово Крс, мужи нејзин Бр.

Примере в. и у т. 643—712.

1035. Прилози су чешће иза глагола, али су бројне потврде и са прилогом

испред, када је он, скоро увек, на почетку реченице.

За разлику од атрибута, који је по правилу уз управни појам, између гла

гола и прилога могу бити интерполирани субјекат или објекат. Они вамо веће

ра спремаје Гл, вамо ручек ће спремет Рад, бздoлa пушке фрљаје Ба, и црева

oкoл-бколо ги ге наредиле Вр. Примере в. и у т. 860–995.

1036. Глаголске синтагме се, дакле, најчешће не разбијају уметањем дру

гих јединица, именичке синтагме се не разбијају. Не разбијају се ни придевске,

ни прилошке синтагме: Сомбиф јако болен Др,јако убаво пује Крс, сом била

јако уморена Вр, мати млого убаво пуала Кру.

1622 КБИст, 106. У мојој грађи из Мале Круше (Подрима) има већи број примера са приде

вом иза именице (Круша Мицка).
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„У многим јужнословенским дијалектима измењен је положај клитике

према глаголу. Се може место Може се“.1623 ГГ у том смислу не разликује се

од околних словенских говора.

О положају енклитика у удвајању Д. ОП в. т. 1066—1068.

1037. Повратна заменица-речца се је уз глагол, без обзира на то да ли је

ознака повратности глагола, или је у конструкцији с рефлексивним пасивом (в.

т. 10526), или је у обезличеним реченицама (в. т. 1049). Се најала Ди, млого ми

се свиђаш Гл, му се туарило Бр, сме работале, а не ни се плаћало Љу, до-тољ

ко мајка да не се-гледа Гл.

Се је нешто чешће иза глагола у императиву потврдних глагола, а онда се

ретко између се и глагола интерполира заменичка енклитика. Накити-се, про

мени-се Др, фукни-ми-се во гас Вр, бируј се ка си такоф Ди. Примере в. у т.

820—821, 1093.

Се испред глагола у императиву: Му се радуј Ба, назаћ се врати Рад, се

поиграј и се рашетај Бр, се рашетуј Крс Рад Мл Ди, се скри, се ми, се блми, се

загрите Др Ди Ба Рад Ку, се блите на Мидоф извор Бр.

У императиву одричних глагола се је испред глагола: Не се-плаши, сестро

Крс, со берећет не се-играј Крс, не се плашите Љу, не се-смите Бр.

1038. Одрична речца не одваја се заменичком енклитиком од глагола.

Оваква појава у најјужнијем делу јужноморавских говора објашњава се маке

донским утицајем“, а таквог је порекла и у ГГ, сретечком, сиринићком, ју

жнометохијским говорима (према мом материјалу).

a) На појаву уметања енклитика између партикуле не и глагола могли су

да утичу и примери у којима је не (< неје)1625 акцентовано:

Име не ги сом забрајла Бр, никој него бнесоф Рап, сме работале, а не ни

се плаћало Љу, не ми се браћа Ре, не га даваје Гл, мало не ге задевале дејке Вр,

жена не му рађала Вр, ловциjeм не ги успевало Крс.

б) За раздвајање не од глагола свакако је од значаја то што заменичка ен

клитика, акузативна доследно, мора бити уз глагол, скоро по правилу испред

(в. т. 1066). На тај начин се не, које пружа секундарну информацију о глаголу,

нашло одвојено.

в) Негација и енклитика гл. „јесам“ осећају се као две јединице па се у ак

тивним облицима између умећу заменичке енклитике. Када не срасте с глаго

лом, онда интерполирања нема:

Ја сом го нејчела Гл, њего сом го нејђела Рап, бна го немала Др.

Због обавезности везивања заменичке енклитике за глагол, не и глаголска

енклитика функционишу као две јединице и онда када нису раздвојене:

1623 ИПИО 1, 115.

1624. БАДИЈС, 631; ВБПМКонт, 10.

1625 бадијс, 631.
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Три ноћа не сом заспала Др, заш не си мајки кажала Гл, зар гајле не си

имала Ди.

г) У реченицама с одричним перфектом пасивом, посебно с перфектом

резултативног значења, не и глаголска енклитика гл. „јесам“ не раздвајају се, а

интонациона сраслост је изразита:

Неје утепана Др, дејке неса обл'éчене Ор, вода неје стајена Кру, лицево

неје врбосано Мл.

Када је трпни гл. придев попридевљен, не је срасло с трпним придевом:

Jóпе сом незагријан Др, нејзи ги се дворој неметене Ле, обедве се недаде

не Ку.

1039. Енклитике глагола „јесам“ иду испред глагола.
у

a) У перфекту је редослед енклитика: (не) + (заменичка енклитика у Д) +

глаголска енклитика гл. „јесам“ + (заменичка јединица у А) + гл. придев:

Ти сме одбирале Ре, овогуа сте уфатиље, па му сте зеље постеља, па му

сте зеље аљишћа, па му сте зеље парићићата, сега ми сте биље мланесте Ре,

ка тетката шо ми си кажуаф ка и си рекоф, да и кажеш кéе сом и да и сом пра

тиф Гл, шо ти сом криф, да ми си затворила врата, име не ги сом забрајла Ба,

не ти сом знала Бр, ти сом рекоф Крс, паре шо ти сом зеф, ти шо ми си спасиф

деца Рап. Примере в. и у т. 838—840, 848.

б) У потенцијалу је редослед енклитика (не) + би Њ. (заменичка енклити

ка у Д) + глаголска енклитика гл. „јесам“ + гл. придев.

Би ти сом батерисаф Ре, не би ми си дала Бр. Примере в у т. 848.

в) У футуру партикула ће одваја се од глагола заменичким енклитикама у

Д. ОП, па је редослед: (не) + ће + (заменичка енклитика у Д, ОП) + презент

основног глагола 626.

Ћетиринице ће га лупаје, ће га ћека; ће ги засијеме компири Ре, ће го за

палиме бгињ Рад, че им пујет Гл, ће ги изгрли свекор и свекрва; стара-жена ће

ги изотка, не ће го жениш Вр. Примере в. у т. 835—836, 1090.

Партикула не је по правилу испред ће, али је потврђен и пример у коме је

не уз глагол: Ђе ми ја не-даваш посље Рап.

1040. Предлог се не умеће између одричне партикуле ни- и заменице:

За ништо, за нешто, со никого, во никого. Примере в. у т. 625, 631.

1041. Речце по-, нај- срасле су с речима уз које иду и није уочена интер

полација:

Брат ни је поубаф Ку, они се најголеме Вр. Примере в. у т. 699-701.

1042. Упитне речце различито се понашају.

а) Речца ли може бити испред или иза глагола, на крају реченице, никад

на почетку, од глагола може бити одвојена заменичком енклитиком,

1626. Уп. са сличним редоследом у БАДИЈС, 629-630.
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б) Да љи/даљ је на почетку реченице, а да је наглашено;

в) Нељи/нељ/ељи је на почетку реченице,

г) На љи/наљ је на почетку реченице,

д) Речца а је обично на почетку реченице,

ђ) Речца зар је увек на почетку реченице, а може бити појачана речцом

та која је испред зар.

Примере в. у т. 999.

УПИТНЕ РЕЧЕНИЦЕ

1043. Комуникатива функција питања остварује се посебним синтак

сичким обликом у коме је носилац функције граматичко обележје — упитна

речца, упитна заменица, упитни прилог. Модел у коме је носилац упитности са

мо интонација није својствен ГГ. Малобројни примери таквог модела бележени

су претежно од млађих Горана.

Граматичко средство упитности скоро је по правилу на почетку реченице,

осим речце ли која није уочена у тој позицији.

Упитна интонација у реченицама с граматичким средством за упитност

није изразита.

1044. У пит не реч е ни це с у пит ни м реч ц а м а

Уочене су следеће речце: љи, да љи/даљ, нељи, на љи/наљ, а, зар.

Примере види у т. 999.

Упитност се најчешће постиже употребом речца а и љи.

Одричним упитним реченицама с везником-речцом да на почетку и од

ричним глаголом иза њега, пита се: Да ли се вршило оно што се казује предика

том реченице?

Да не-жалиш мује мушко-дете? Бр, Да не ти дејка избегала? Вр, Да не ви

докте брата? Ди, Да не-желаш? Др.

Упитне реченице с упитним заменицама какоф (в. т. 680), кољикаф (в. т.

687), чеј/чи (в. т. 655), кој (в. т. 615–617), што/шћо/шо (в. т. 626-628).

Упитне реченице с упитним прилозима кедеЉке (в. т. 876), бткут (в. т.

877), кога/кат (в. т. 904), како/ка (в. т. 949), кољко/кољку (в. т. 947), кољикаво

(в. т. 902), зашто/заш (в. т. 955).

1045. У пит не рече ни це без грам а т и ч ко г обележја:

Го виде? Бр, Не повикаа? Кру, Гивлезле во кућа? Др, Се наста? Рад.

БЕЗЛИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

1046. Безличне реченице са неким глаголима за казивање природних поја

ва знатно су редуковане употребом субјекта.
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Савнује Бр Ре Кру Др, савнуало порано Ди, самнује Вр Ор Рап, ће врне

Мл, врнало сва-ноћ Гл, вијало ка денеска Ба, дуало Ку, заладнело ноћесака Др.

Са глаголом савнуало самнуало, савнало самнало потврђене су само без

личне реченице. Са глаголима врнало („кишило“), вијало, дуало, заладнело

обичније су субјекатско-предикатске реченице са конгруентним предикатом. За

појаву „грмети“ користи се лична реченица Удара вćђа Гора:

Ветер дуаф Др Ку Крс Рад, Снек вијаф ка денеска Рад, Време заладнело

Гл Бр Кру Др Вр, А дош па врнаф, дожои врнаље Ре.

1047. Глаголски део предиката безличних реченица са ситуационим при

логом је у 3л. јд., (c.p):

Било ладно ка ноћеска Др, Ладно је Ор, Ће биде денеска врућо Ре, Да биде

убаво Вр.

1048. a) У безличним реченицама с логичким субјектом у Д предикат је у

неутралном облику:

Му се спало млого Кру, Болен је, ама му је подобро Крс, Му се желало

Рад (в. т. 10656).

б) У реченицама с логичким субјектом у Д и граматичким у Н предикат је

у безличном облику:

Ни било стра Ре, нам ни је стра Гл, им панало мука Др.

У оваквим реченицама, додуше с другим моделом, бележени су примери

са конгруенцијом према граматичком субјекту у Н.

Му текле сšвзе брату Ди, сестри ги пуштиле бчи Ку, гим се тресет гá

ће от стра Др.

в) У егзистенцијалним реченицама уопштен је гл. „имати“ у значењу

„постојати“ у презенту и претериталним временима. Логички субјекат у гени

тиву замењен је номинативом из личних егзистенцијалних реченица. 1627. Траг

раније безличне конструкције чува се у неутралном облику предиката 628, па у

оваквим реченицама нема субјекатско-предикатске конгруенције:

Врнаље дожој, градушке, воде, ама нафака имало, Пут немало, вода тољку

шо имала гољема, Немало инсан шо не-сијаф Рап, Во Враништа имало баштина

тога. Немало во Драгаш, Ни пујене ни игране немало тујека Бр, Немало, скупиња

било Вр, Имало јен чујек во Љубошта Др, Јена жена имало шо знаје Ле.

У футуру је уопштен глагол „имати“, али су потврђени и ретки примери

са гл. „бити“:

Ћебине бфце ка ће има љуђи Др, Ка ће отине и он, не-ће-бине доктур Вр.

Примери са конгруентним обликом гл. „бити“:

Била некуа дејка во Гора Др, Убаве свадбе биле Ку, Све дућан до-дућан

биле Бр, Два крдара бфце биље и јен крдар шиљејна биље Ба.

1627 БАДИЈС, 624-625, БНАП, 233, 252.

1628 БАДИЈС, 624-625, 625–626 (објашњење појаве), ВБКГ, 241, БНАП, 233; СРСЛГ, 23.
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У последњем примеру конгруенција је према члану партитивне синтагме

са којим је предикат у контактној позицији.

Бројне су потврде реченица егзистенцијалног значења с глаголом „имати“

који конгруира са субјектом:

Дућани имале поуно; И Срби имале, Агалари имале, Ћатип имаоу, Жан

дари имале, Снек напре имаоу голем Бр, Паре немаје овде, Млого класје имаје

овде Мл, Па се сетиф да се шејтани, имајево Јаворике, иљизаје Ре, Имаше бо

љеc Рап, Па имаје недеље Ор, Имафјен вук, Имала некуа маћија Ди, На Влашка

имаше аскер Мл, Имаше печено-месо, имало, раћија имаше Бр, Во плајната

имала некуа баба стара Крс, Имала јена жена во Враништа Вр, И напре има

ље доктури Љу, Офце, само стотина ако имаје Ба, Имала јена дејка Ку.

1049. У обезличеној варијанти субјекатско-предикатске реченице глагол

је у рефлексивном облику с речцом се. Овакве безличне рефлексивне конструк

ције односе се на колективног или уопштеног вршиоца. Предикат је по правилу

у 3л. јд, најчешће с. p.:

Се остарело, се огрубело, се работало, се брало, се жнело Ор, Напре не

се иљизало, Ке него се брало, Се зборило со бећари, Не се зборило ка сеa

близу, Зајен туар жито во Тетово се идало Ре, Се работало, со срп се жњело

Љу, Со коњи се вршило Мл, На кона још се носило, Се поштуало Гл, Не се

имало на Хак да дадеш, не се имало; Не се купуало, не се имало Вр, Безе леп не

се живује Кру, се утетуало за ништо Рад, се збори да биље Ку.

1050. Према прилошком значењу прилагођава се предикат у примерима:

Цела бачија на ноге било; даљина („далеко“) било, Дејка ка се водила на

пре, по другого ишла, страмота било Ба, Гора на Влашка било Вр, Немало,

скупиња („скупо“) било Крс, Све инсан ваке било Рап.

1051. У примеру: Банка било големо-име Ба глаголски део предиката кон

груира према предикативу.

ПАСИВНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

1052. У ГГ су присутна два типа пасивних конструкција: помоћни глагол

+ трпни глаголски придев и се + активни облик глагола. Обе се конструкције

граде с транзитивним глаголима.

Више је потврда конструкција с рефлексивним пасивом.

а) Пасивне конструкције с партиципским пасивом:

Беше купена крава Др, Ченица беше жњета Рад, Брат му је утепан Бр,

Кућа во грат ни би истурана Љу, Бидите наконосане за свадба Ор, Кућа ће ви

бине пошијена Вр, Сом била цењета во Тетово Мл, Куће се напрајене со камењ

Рад.

б) Конструкције с рефлексивним пасивом:

Дејка ка се водила напре, по другого ишла, И се браље, и се пл'éвиле

два-пута па сме ге жњеле Ба, Сака (...) стока да се помавзе. Да се нарањет Љу,
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И тија шо се нашло Рад, Све што се донело Ле, Ја сом се цењила тује Мл, Сечу

waљо село, Офце не се чуаје, Не се давале мормуладића црне, па чбрапе се

плеле (...), све тија се плело на руке Ре, Не се набђало жито, Со камшија кон

се шепаф Кру, Цело-село ће се запали Ди, Шо-има да се каже, Че се зима деј

ка Гл, Па се брале ресуљке, Ћумур се става надвор, Коломбоћ јемпут се-копе

Вр, И сe дaвaље волој Рап, За Бајрам се клале бфце Крс.

ПОРЕДБЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

1053. Именичка поредбена конструкција за једнакост облички се изједна

чила с именичком поредбеном конструкцијом за неједнакост. Тако је према мо

делу с компаративом придева/прилога + од + ОП (поредбена конструкција за

неједнакост) створена и конструкција како/ка + ОП (поредбена конструкција за

једнакост).

Конструкцију како/ка + ОП ГГ је развио заједно са ЗПМ говорима. 1629 На

продор ОП у Нутицао је облички синкретизам Н и ОП у мн. свих именица и јд.

НеКИХ ИМеница.

Доминира поредбени везник ка, а у материјалу има и мало примера са како:

Ка тебе и ја сум Крс Рап, ка брата и ти си Др, ка мене и она је Рад, ка

матере и она била Гл, ка Фарука голем Ба, а не ка вас до пладно Крс, бни ка

инсана се прајет Ре, кљукало, ка тарашће се напрајло Вр, вредна је ка матере

Кру, брат и сестра се ка Арнаути Др, јаде ка Бајрама Бр, јадет како козе Ре, бн

биф ка мене Кру.

У нижим селима поред доминантне конструкције ка + ОП, присутна је и

поредбена конструкција заједнакост ка + Н.“ Конструкције са Ну вишим се

лима није посведочена:

Ка ти и ја сом Рад, бн је ка бтец Др, и сотојна се напрајф ка чујек Рап,

муж ги је ка Арнаутин Крс, ми вељи ка некој војник Мл.

УПОТРЕБА СЛОБОДНИХ ПАДЕЖА

1054. Но ми на ти в се употребљава у функцији синтаксичког субјекта.

Потиснуо је логички субјекат у егзистенцијалним реченицама (в. т. 1048в).

У служби именског предикатива: Он биф чујек за вамо и за тамо Рад, мије

ће бинеме најстаре љуђи Вр.

Уз семикопулативне глаголе у допунској служби: Брат ми постанаф док

тур Ба, ће го назујет вошље Ди, ја постадох бфчар Бр, постанала дејка дадени

ца Рап.

1629 Уп. с овом особином у П-T говорима јужно од Нишаве: БАДИЈС, 627-628.

1630. У ову групу примера могу се, условно, убројити и примере са ОП, Н наведени испред.
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1055. О П ШТ И П а Де Ж

Уз транзитивне глаголе глаголска рекцијска допу на је у об

лику ОП: Сина доведоа Рад, па жена га истепа Гл. Примере в. ут. 489, 1063.

Нема трагова тзв. „словенског генитива“. Немам бфце Кру, не-ће-виђи

стрећа Др.

1056. Са дијалекатског аспекта интересантна је рекција неких гла

гол а уз које иде ОП.

a) Уз гл. желам („плачем, оплакујем; жалим за неким“) уочена су два об

лика у служби рекцијске допуне: OII и за + ОП:

Сом желала Ћамиља во Врбничко-поље Вр, дејке желаје бећара Бр, же

ла матере Крс, сина жела Кру, желала мужа Др, мужа го жела Ба;

желала за брата Рап, сом желала за дете Рад, желала за мужа Бр,

желала за мужа и за сина Вр.

Оваква рекција гл. желам потврђена је у сретечком и сиринићком говору

(према мом материјалу), док у јужнометохијским говорима нема глагола же

лам, а уз плачем, како говори грађа којом располажем, у служби допуне је ОП

или за + ОП.1631 .

б) Поред конструкције за + ОП у објекатској служби уз гл. мислим кори

СТИ ce И ОП:

Мужа го мислила Кру, и она тебе те мисљила Ре, мене да ме мислиш Гл.

в) Поред допуне у Д, уз гл. заповедам („наредим“) потврђен је и ОП:

Заповедав“ дете његово Крс, заповедаф свујего брата Др, заповедаф вој

ници Рап.

г) Уз гл. кажујем напоредни су у допунској служби за + ОП и ОП:

Шó-да-ти кажујем тија-муке Ре, ће ти кажујем његове страмоте Рад,

нé ће кажујем за твује страмоте Др, не-кажуј за твује работе Ди.

д) Гл. зборим („оговарам“).

Ђи збореше Бр, бни не збореле Ди, брата не ће го-збориш Ор, мене ме

зборела Ре, све те збориле Бр.

ђ) Гл. трчим/трчам може бити непрелазан и прелазан. Када има значење

прелазности, објекат је у облику ОП:

Ка видеље да ги трча бн сâм Ку, коњи ће трчим Крс.

е) Гл, гајљујем („бринем“) са значењем „обухватити некога бригом“ тран

зитиван је, па је допуна у ОП:

Ке ће га гајлујеш Гл, гајљуала деца Ре, ге гајљујеш Ку.

ж) У примерима типа Ге шета плајне Вр могуће је померање у глагол

ском роду, али и казивање месног значења без предлога (в. т. 1060).

1631. О ширини појаве в. у СМССр 2, 370-372.
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1057. Па деж ни атр и бут и уз глаголске именице изједначили су се

Са ОП:

Круше берење и иди Рап, трава косење Рад, бфце мćвзене, ченица но

сене Вр, дрво сечење Крс, ченица мелене Ор, идет на дрва сечење Мл.

1058. Те м по ра л н о значе ње има ОП у примерима:

Све дошле трећиот дењ Рад, другиот ноћ дојде он Ба, јена недеља не ће

вршиме Др.

1059. ОП у зн ван т и ф и ка то ре

Непосредно додавање именичке допуне у партитивним синтагмама уз

партитивну реч констатује се за словенске говоре захваћене балканистичким

преструктурирањем. 1632 Морфолошка ознака допуне редундантна је пошто у

синтагми казује само садржај квантификатора уз који иде:

Седом кила месо Др, два туара сено Кру, л'éкец мет Ор, мало травица

донеси Рад (в. т. 575–590).

1060. О др е д б а за ме с то

a) Именичке јединице са прилошким месним значењем јављају се у пред

лошко-падежним конструкцијама. Уочена је, међутим, и конструкција у којој је

одредба за место непосредно уз предикат. Одредбе за место изван предло

шко-падежних конструкција карактеристичне су за ЗПМ говоре 633, а у њих су

ушле из арумунског. 163“ У ГГ ова особина доследна је само у конструкцији

идем аскер („идем у војску“).

Мéне аскер ме викаје Ди, аскер го викаје брата, ћ(е) иде аскер брат Вр,

аскер ме викаје Ба, сом биов“ аскер Кру, муж ги је аскер Мл, ка сом биф аскер

Др, он ти бтиде аскер Гл, аскер треба да идем Ку.

У једном примеру је аскер замењено им, војска: Муш ми бтиде војска Гл.

б) Изван синтагме идем аскер, прилошко значење места саопштено ОП

посведочено је и у примерима у којима су ове конструкције знатно обичније с

предлозима. Из ових конструкција испада во/w, a одсуство предлога компензи

ра се значењем глагола (кретање — мировање):

Га бнесе свуа-кућа Кру, бтиде широће дворои Бр, Рамадан шо биф во по

ље, мааџир биоф Ре, га бнеље плајна Ку, идује пусти Анадол Ку.

Неки примери могу бити траг ранијих конструкција („Однесе је својој

кући“, „Оде својим дворовима“).

в) Није истог порекла устаљена конструкција:

Ге шета планине Гл, и све шета плајне Др, ђе шета планине Бр, ге ше

таф плајне Вр Ба.

1632. Уп. са мишљењем Б. Конеског о несловенском пореклу појаве (КБИст, 107).

1633 КВИст, 107.

1634. Исто, 107
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На померање у глаголском роду указује одсуство повратне заменице из

облика па шетам има форму прелазног глагола, а слободни ОП удваја се по

што је у функцији објекта.

г) У примеру Еште дејче сом заплела и све сом плела Бр чува се траг ин

струменталног значења „узраста“.1635

1061. Да т и В

а) Датив без предлога, стабилан у значењу намене и посесије (в. т. 454),

са значењем управљености неутралисан је предлошко-падежном конструкци

јом ке + ОП.

Уз глаголе давања и саопштавања:

Брату му даде Бр, њим двајцам онесоа Крс, му пратила книга Ре, ће му

речем, ама не-ви-дава Кру, не-знаје да ви каже Кру.

Датив соmmodi и јmcommodi, који је заправо датив намене, саопштен је

слободним дативом:

Брату му платила бфце Рад, сестрем гим напрајф кућа Др, ћаруаф рабо

тāећи љуђам Ди.

б) Уз глаголе којима се казују психолошка или физиолошка стања и про

цеси, у служби психолошког субјекта, у личним и безличним реченицама:

Сестри ги се нажаљује Ба, ми се јаде Мл, љуђим је убаво ке нас Гл, по

младому неје тешко да работа Др (в. т. 1048).

в) Припадност се, изван синтагме, казује претежно посесивним придевом,

ређе посесивним дативом (в. т. 454-455). У синтагми је чест посесивни датив,

а уочени су и непоуздани трагови посесивног генитива (в. т. 484).

г) О етичком дативу в. т. 1070.

УДВАЈАЊЕ СЛОБОДНОГ ДАТИВА,

УДВАЈАЊЕ СЛОБОДНОГ ОПШТЕГ ПАДЕЖА/АКУЗАТИВА

1062. Мада се у описима говора који познају удвајање директног и инди

ректног објекта најчешће говори о удвајању личних заменица, боље је ову поја

ву звати удвајањем слободних зависних падежних облика или удвајањем обје

ката, пошто се поред типа његого (виде), њему му (даде), уместо ортотоничне

форме личне заменице употребљава одговарајући облик именице,

Удвајање директног и индиректног објекта балканистичка је појава, при

сутна на већем простору око ГГ. 1636

1635 Оваква конструкција јавља се у јужнометохијским говорима, затим у сиринићком го

вору: МлРПадД, 144, РСПГ, 462.

1636 РСПГ, 482-486, БАДИЈС, LХVI, LXXIII, 293,399 и даље, КБИст, 100; IIИИСxј, 61,

137, ЕГРеч 2. (Прилози), 548, 554, 586, ЈН-К-В, 3; ИПГС, 199–205; СМИЦГ, 117; СМЂГ, 113,

СтвВал, 258, КБГр, 333–335; ИПeBaл, 67, 71-72, ПДСП, 167; САМПол, 380; САМОчерк,

247-258; ВЛМД, 234-242; БДНСгов, 112; ПБСБС, 41; TМГС, 77, ТМГР, 387; БСРР, 114-115.
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Услови у којима се врши удвајање директног и индиректног објекта у ГГ

умногоме су слични онима који се наводе за балканске језике и говоре који

особину познају.

1063. У два ја ње за ме ни ца врши се када постоји потреба да се по

себно истакне заменица или уколико треба избећи хомонимностД— Ајд, личних

заменица.“7 Енклитички облици, који су морфолошки различити, диференци

рају хомонимне ортотоничне облике. По истом принципу функционише и удва

јање заменичке енклитике и именице, која некада остаје морфолошки недифе

ренцирана (ОП). На тај начин енклитика преузима, условно, функцију предлога

којим се обележава структурна вредност облика. Пуна форма заменице или име

нице у таквој конструкцији је, заправо, ОП, посебно у Д— Ајд. заменица. Удва

јање падежних облика који су без предлога особина је чије се исходиште може

наћи у тежњи да се аналитизам доврши и у облицима који овим процесом нису

захваћени. Ово могу бити услови који су учинили да словенски балкански језици

прихвате структурну иновацију из балканских несловенских језика.

Ти ће ме утепаш мене Крс, го зеле него во затвор Бр, ја му велим нему

Ор. Примере в. у т. 597–612.

У македонском, бугарском, грчком, арумунском, неким српским говори

ма који познају чланску морфему, енклитичка форма у акузативу иде са заме

ницом, чланованом именицом, с именицом која је одређена показном замени

цом, с властитим именом (које је одређено самим значењем).1638 Наводи се да

неодређена форма именице не може бити поткрепљена заменичком енклити

ком. У ГГ, међутим, има удвајања правог објекта и изван ових услова.

1064. Удвајање није доследно. Обје кат, директни или индиректни, че

сто је саопштен само заменичком енклитиком или именицом.

Суштински услов за удвајање објекта у свим балканским језицима је да је

објекат, односно именица одређена“ неким знаком (показна заменица у пре

позицији или постпозицији, властито име). У ГГ, међутим, именица у удвоје

ном објекту најчешће није посебно одређена. Члановање именица у удвојеном

објекту зависи од тога да ли је појам пре тога одређен, а не од тога да ли је у

удвојеном објекту. Одсуство обележености удвојеног датива — именице у ГГ

треба тражити у његовом контакту са околним српским говорима који познају

удвајање, али не и члан.

a) По тврде за д и ректн и објекат:

Па ваке манеста ће ја носет, ја ће га продавам башча Ба, и тамо новоже

не ги утепаље, тупани не ге прекинаф, не ге вађаме мланесте, сабаáље тене

ћина ге дигнале, га спасила крава от арамије; ја сом го забрајф кона, чујека не

го оставаје на мука; село ни го сардисаље, ложник прво го предеме Ре, бфце ге

чуWам, сирене го продаaм, синои сом ги ижениф“, бфце прво ће Је помовЗеш,

1637 КБГр, 334; СМЂГ, 113; TМГР, 387.

1638 КБИст, 99, КБГр, 334; САМПол, 380, ИПeBaл, 71-72.

1639 КВИст, 99, ИПeBaл, 71-72.
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бес-куће бфце ће ге изеде све-вук Кру, пушка му га зеф, за мене све бфце ги ис

продадоа Крс, пољај ге сватои, леп ће го испечеш Ди, и го донеле жито Бр,

вука ће го фати, газимаје тога млајнеста, да га продадеш јагње Љу, глава бвде

сом га исекла све, не ге-знајем године Мл, ка сом го џарнала кона со све-врата,

ће га искршим и врата, снаха га помовЗе крава, мије крава га дâваме Гл, петеф

го тураје и на кромит, бабо ге бнесоф козе, ге стегна ноге со пyac, врата га за

твбраје Ор, млеко него мŠтиме Рад, ге чекаме старе-жене Крс, ће ги засијеме

компири, кони ге собраа, паре ни ге собраa Pe, ће го запалиме бгињ, не-га-знам

песма; му ге украле бфце Др, ће га изорем нива, аскер го викале брата, ће га

предем бcнуа, којна ће го ранет цела-зима, млајнеста во кола га зимале Вр, ја

ће га продавам башча Ба.

б) Директни објекат у конструкцијама заменичка енклитика + ортото

нична заменичка јединица/чланована именица/именица са претпозитивном де

монстративном заменицом/властито ИМе:

Пушћи ме мене, и на ће ја забодет во копица, и го пушћиле арамије него,

него арамије беше го зеле Ре, Бејтула мене ме вика, го пољала њего Крс,

та-ка-ће-мé-јадеш мене, тебе ће те јадем Ди, ја носиме на Скендерици, и них

ђи трнаа Бр, мене не ме потрефиле Љу, мезе и-мене, и ка ме пушти мене Бр, го

фатиле него, и го сакала него Кру, све би не изело нас Рап,

га донела софрата она Рап, и тује ги остаила, тија големите камени, и

по већера тенећината ге донесоф, прстенот устројници го носет Ре, ге начна

ла каћићићата Ди, дућаните ги затвореле, Носим зељаник. И ће го бткријем

зељаникот, го знам лебот, га сакаје Пепељушава устројници Бр, ја ће га тра

жим дејчето Ба, кравава наша ће га купујеш!“ Гл, и гестâиле парете тамо

Ор, лебот го носиле тојзи-војски; сви дејкете ге пољајте Вр,

не га знам бваја песма да га пујем Ре, не-га-знаш бваја песма Др, а га зна

јеш таја прикажна Бр, и бна ги издворила тија четири сина Гл,

све ги истепале Аустријанци, Атиџа ка га зеа, Таирица ка га грабиље Ре,

ано-Исљама не сом го затекла, не-га-вађа Пепељуша, Суља го видела Бр.

в) Л о г и ч к и с уб је кат у ОП:

Мене очи ме ббљале Ре, Митата го боли зćп Бр.

1065. Услови у којима се удваја слободни да ти в не разликују се од

оних који се односе на ОП. Структурна вредност слободног датива, међутим,

не односи се само на индиректни објекат, већ се удваја датив без предлога без

обзира на употребну вредност, што потврђује изнето мишљење о удвајању као

својеврсном аналитизму. Иначе је и слободни датив без удвајања присутан,

што значи да се у овој црти ГГ не наслања на ЗПМ говоре пошто се у њима ин

директни објекат увек удваја. 164

1640. Одмах иза: Мије крава га дâваме.

1641 КБИст, 99.
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a) По тврде за у дв о је н и да ти в.

Он ни вели нам Вр, они не му пуштиље јуже њему Рап, бавајко нам ка шо

ни кажуаф Ре, чбрапе јопе ним че им даде Гл, ми рекоф мене Рад, она ни се

страдуала нам Др, ће ви поможе вам Кру, нам ни верује Мл, нејзи ги рекла Рап,

и сеа мени ми вели, учитељи ми давале само мене Бр, не-им-даље њим Љу, ја

му велим нему; мати мене ми кажуала Ор,

нáна сину му рекла, му рекоф Баљету Ре, матери ги вели Ба, и оно, дете,

дејки ги кажало Ку, брат ги рекоф сестри Крс, шо да му-кажем детету Љу, и

децам не ги кажујем Гл, му даваје зећу да цепи дрва; му рекоф Рамадану Ре, ја

му велим Екрему Ор, Рамадану му бришим Ле, Дауту му велим Др, му сакаје

бабету чизме, мужу му дадоа Крс,

и ће и каже петоу Пепељушиви Бр.

б) У реченицама с логички м су бјект о м у дативу, ова се је

зичка јединица употребљава неудвојено и удвојено:

НБему му пана лошо Др, мене ми беше жаљ Ку, ббвному чујеку не му се-ja

де Ле, и мене ми је жаљ Ре, вам ви је дости иљадо Ре, му се спало брату Мл, и

ним им је убаво Бр, и мене ми се спије Крс, децам ги се јаде, не му се-седи Ра

мадану Рад, сеa му се туари нему Ди.

в) По се с и в ни да ти в, употребљен атрибутски или предикативно,

факултативно се удваја:

Аслану му пукна коњ Рап, и ги панаф коњ Кабиљици Крс, шо ни је на

ша-њива свим тројцам Рап, му ноћевуаље шо му са пријатељи нему Бр, вам ви

је мати Ба.

положАЈ ЗАМЕничких ЕнклитикА — НЕУдвојвних и Удволвних1642

1066. Заменичка енклитика је непосредно испред глагола 1643, осим уз им

ператив, када је факултативно иза.

a) Ајше, сум го нашоф, не бнесоф отец, не пољуале Рап, ка не фатијена

градушка; ме пуштиље дома, за два дења сом га пожњела и сом га скопичила

Ба, ја сом ге пренесла Ле, и ме посиниле, ме зеле Ор, ће га врзе терезеја Ре, не

ми-биф бтец криф, ни умре прво брат, ће ми дадеш Рап, и му велим после Ба,

мати ће ни даде појене чбрапе Бр, не му пуштиље вода Ку, му пана лошо Кру,

гим се нажаљује Рад.

б) Уз дворекцијске глаголе саопштавања и давања, када су прави и непра

ви објекат саопштени енклитикама, допуне су скоро по правилу без удвајања, а

редослед је: дативска енклитика + ОП (акузативна енклитика) + дворекцијски

IJIаЛГОЈЕ .

1642 О положају заменичких енклитика у македонском, грчком, албанском и арумунском

језику в.: САМОчерк, 247-258; САМПол, 381, БАДИЈС, 398-417; БКГр, 334-335.

1643. Појава заменичке клитике испред глагола у словенским говорима објашњава се ути

цајем грчког, влашког и албанског језика, у којима је управо такав однос (ИПe-КП, 109).



Говор шарпланинске жупе Гора 491

Мати ни го бСтајла, ће ми ја дадеш Рап, гим ге рече Ба, му ге пасем Др.

Примере в. у т. 597–612.

в) Дативска енклитика је одвојена од глагола акузативном енклитиком и у

оним примерима у којима је употребљен удвојени неправи објекат.

Гим ге онесље њим Крс, жена ми ге остајла мене Гл.

г) Уз императив:

Фукни-ми-се во гас Вр, искажи-га тија Кру, води го Ле. Примере в. у т.

819, 1093.

д) У материјалу је потврђен само један пример са акузативном енклити

КОМ ИЗd ГЛАГОЛА.

Он одбули-не Бр.

1067. Уз показне речце ево, ето, ено енклитика је непосредно иза:

Се најала и ево га, дошла Ди, ево го Крс, ето го гуједар Љу, ено ге Мљи

чанке Мл.

Када је акузативна енклитика иза императива или показне речце, између

глагола или речце могућа је интерполација дативске енклитике:

Ето тијаке нас Др, ево ни ге жене Ле, одведи-му-го Ре, дади-му-го Рад.

Знатно су ређи примери са удвојеним енклитикама испред императива, а

тада је редослед: дативска енклитика + акузативна енклитика + императив:

Муге бнеси круше Ор, ни ге донеси Ку, му ја земи во грат Гл.

1068. У удвојеним дативским и акузативним формама уочавају се следеће

ЗаКОНИТОСТИ:

a) У контактној позицији испред глагола редослед је: ортотонична заме

ница/именица + заменичка енклитика:

Враништанам ги успевало Мл, сестреше ге пољајте Др, мене ми панало

Ку, вам ви дбођа ка играчка Ре.

б) Није уочено удвајање у контактној позицији иза глагола.

в) Када удвојени елементи нису у контактној позицији, већ раздвојени

глаголом, редослед је: заменичка енклитика Н- глагол + ортотонична замени

ца/именица:

Ми рекоф мене Рад, после ће га предем бcнуа Вр.

г) У позицији енклитика + глагол — отртотонична заменица или именица

може бити одвојена од глагола:

Га гледаје све севске жене мланеста Гл.

1069. Нема удвајања када је номинатив апозитивно употребљен у приме

pима типа:

Он ка се разбудиф, диф, му рекови Рап, он му кажаф, прстен, и бн го

öстајф, диф Рап.
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ЕТИЧКИ ДАТИВ

1070. Етичким дативом, синтаксички редундантним, казује се лични став

према ономе што је реченицом саопштено. Ова експресивна функција саоп

штава се заменичком енклитиком 1. или 2. лица. Претежно је у употреби 2л. jд.

Ја ти се дигна, бтидо тамо, па ти легинале Гл, и бн ти се разболе Кру, и

таке ти остана“ме, во Тетово ка ти отидоšме, тражиšме кеде је Ба, денеска ће

ти јадеме, тојá-ден жене ти идет, манеста ће гледаје, ти сом пошла, ево ти

сом дошла Бр.

У примерима са Дјд 2л. значење личног става знатно је ослабљено, а за

меничка енклитика постаје део наративног обрасца.

Лични став је изразит у реченицама са дативском енклитиком 1л. jд. и мн.:

Шућур ми си жиф Ку, шућур ни сте дошле Др, а ми си убаф Гл, а ми сте

се наспале Ор, а ни сте запреље Рап.

ПЛЕОНАСТИЧКА УПОТРЕБА ЛИЧНИХ ЗАМЕНИЦА

1071. У функцији појачавања исказа 644 плеонастички се употребљава

го/га 1645.

Нема го брат Др, ено го чујек Мл, ено го учитељ во нас Др, нема го афто

бус Pe, éто га сестра Бр, ено го дете Ре, ено ге устројници, ено го Гафур, иде Ре,

ето-ти-га сестра, нема га Раифица, нема га мати Ди.

Из синтаксе глаголских облика

ПРЕЗЕНТ

1072. И н д и кат и в н и пре зе н т:

Дéјке собећари зборет Ба, во Млике немаје старé-љуђи Вр. Примере в. у

т. 792—801.

1073. Релативним презентом казују се прошла и будућа дејства.

Приповедачки презент за прошлост гради се од имперфективних глагола,

а прошле доживљене радње од перфективних глагола саопштавају се футуром

или неким претериталним временом.

Оваквим презентом казују се ситуације које су доживљене, директно или

индиректно. Приповедачки презент је, по правилу, комбинован с неким другим

глаголским обликом за прошлост:

1644 ЈДТГ, 176.

1645 Оваква употреба личне заменице констатује се за ближе, али и даље говоре. Уп. са

бнап, 226; пмгск, 26, jдтг, 176, ипгс, 358.
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Ме затворија, местаја на реза. Кеде пожелујем, кеде таке. Дојде Усеница,

не отворија. Идем преко сšбице, таке, на пармаци Вр, Сом одала, се влачим

по-зит. И не-знам мати а ми умрела. Јена Фејма и Рајима, маличкаве. Мије

нé-ли-сме пуале, боже — идем на свадба ко се жениф Јусуф Ашимофски. Па

боже на свадба иде. Кад га носиле да га закопујет, траам ја, траам. Ће пујет

мéвљуд Вр, Она дојде, маћеха. Ђе става со нас — ја велим да не гледа. Јутре

сабаaље мете. Усеница дојде. Ставаме софра да јáдеме Вр, Ка ће идет на Кар

пеш, ће земет ракија да пијет, викаје, шукаје тамока. Јено пешес-сахата дома

не-идет. Ми ге ћекаме старе-жене. Прајме ћуфте, пригáнице, салата гим прај

ме. Ћекаме омладина да доје со тупани, до три сахат не-идет. (...) Ћ(е) илезе

свекор прет тупани. Ђе му удараје нибет. Паре фрљаје, нарота гледа Крс, ХА

рун се разбољује. Овде ми умреф. Арун Ба, мије за Крушево ка сме идале со

Радета, они по-нас тераје бфце Гл, Ни јаде, вели, ни пије Гл, Ја пиштим тамо,

бни ме зеле Ор, Предеме. Петлои дур не кукаје, не легинаме Ре, Јене викаје —

терај, јене — немаје, јене — имаје, а бидује, а не бидује Ре.

1074. За радње које се зачињу у време говорења, али је тежиште на ситуа

цији у будућности, употребљава се презент, који је синониман са футуром:

Не ви сљизам, нити ве пољујем, никого не ве прашујем Бр, Не-идем, не ми

се јаде Ба, Ја не-идем со-тебе, не бcпавам деца Мл, Воденица вода нема —

не-ти-га-мељем ћеница Крс, Другого не засакујем Рап, Кé да ни манеста стра

мује Рад.

Ситуације које су целе у будућем времену казују се по правилу футуром:

Јутре ћ(е) идем на работа Др. Примере в. у т. 1090.

1075. Презент о м мо да л но у по требљен и м саопштавају се

дејства чија је реализација неизвесна, а односи се на жељу, намеру, заповест,

могућност, услов и сл. Употребљава се од глагола оба вида.

У казивању императивности за 3л. јд, и мн. користи се перифрастична

конструкција нека - презент (в. т. 822a, 1076).

Конструкцијом да + 2л. jд. и мн. презента казује се жеља са нијансом за

повести (в. т. 822б).

Модални презент се ретко јавља у самосталним реченицама. Знатно је

обичнији у зависним реченицама:

Отиде на студенец да насипе ладна-вода Ди, Петеф кука да ме разбудује

Рап, Сакам да дадете кошуља Ба, Ћбрава да бдиш, Ће ти речем ако ме виђиш

Рад, Да ти биде аирлија, да ти биде векуечно Ку. Још јемпут да се виђиме, Угур

да ти се угоди Др, Пбарна срећа да најеш Мл, Кајабукава да бидеш, Она ће спи

је да порасте поголема, Агроб" да им го гоњим, да простиш, Вовар фрљаје да

не се-паљи нарот Вр, Ноге да немам и очи ако ве мамим Ор, Мудра да бинеш

Рад, Ако сакаш да земеш, требе да се плати Ди, Кукав да бидеш Крс, Грéота је

чујека да утепаш Ре.
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1076. У конструкцијама с глаголима непотпуног значења, са императив

ним речцама немој и хајде нису потврђени примери са испадањем да из кон

струкције да + презент1646.

Требе да се плати, Алија почна да збори Ди, зеa љуђи да ме штотаје

Рап, бтиде ручек да им носи, не-можем дГа) илºезем Бр, не-требе да се мешаш

Ре, и све село станало да гледа Рап, викнаље да желат Крс, ће земет ракија

да пијет Крс, тајће не-може да биде Бр, не-можем веће ја да ходим, кокошкете

зеа да нбсет Вр, немојте да викаше брата Ле, немој да кажеш Бр, а жениште

па не требало дома да каже Вр, кој ће поче да вика, на доктура ретд не-мо

жеш да добијеш Ор, зеа да откупујет Љу, не можете да издржите, мије зе

ме да желаме Ре, не-можем да га тргнем Гл.

1077. О футурској конструкцији ће + (да) + презент в. т. 835, 836, 1090.

1078. Гн о м с к и пре зе н т је редак:

Уста кол'ку шо вреди, паре не-вредет Ле, ништа не бидује бес“ време Др,

ни дош не-врне без време Ку, жар не-гори без“ маша Бр Ди Ба.

ИМПЕРФЕКАТ

1079. Иако се потискује перфектом имперфективних глагола или релатив

ним презентом за прошлост, имперфекат је жив облик. У ређој је употреби од

аориста.

Имперфектом се казују прошле радње с одсуством свршености, ограниче

ности. Напоредност глаголске радње обележена је каквим језичким знаком —

другом глаголском радњом, јединицом прилошког значења, говорном ситуаци

јом.1647

Овим се глаголским обликом казује доживљеност.

Велеше бабо мој: Офчар бес-кућа не-може Кру, Агмет ми работаше,

муш, во Бела-страна. Работаше тамо, со бфце работа. И ка дојде, ја се радујем

Бр, Имахме још лек парице, ситне ге изарчиме, скупиња беше Мл, Имаше јена

жена јено дејче ћбраво Мл.

Примере в. и у т. 804—810.

АОРИСТ

1080. Иако перфекат продире у значење аориста, присутност овог глагол

ског облика знатна је.

1646 Уп. са испадањем да из конструкције да + презент повратних глагола у лужничком

говору (ЋЉГЛ, 107).

1647 Имперфекат у ГГ не показује особености у односу на околне говоре. Уп. са: РСПГ,

505—507, СМЂГ, 129, ПМГЈ, 102-111; БАДИЈС, 546-564; МЈЛГ, 46—48, КБГр, 430.
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А о р и с том у времен с ком значењу казује се чин свршено

сти или ограничености глаголске радње. Не мора казивати изразито емотивне

ситуације:

Јéн леп месила вољко дебеф, ама со цефкада го трнеш — от бвес, от“рш,

от јечмењ. Ги скрши мало. Гозе, го касна бна л'éбецот Ба, Ноћевахме во Кр

стец, вутро дојдохме, се смири Рап, Две године отидоме во Тетоо, не бнеcoф

отец.*Убаво тамо беза. Имаф све. Претераме. (...) Ни умре прво брат Рап, Зе

да пуца пушка. А мије дејке сме биље Ре, После тија почна тифус и се прекина

школо. Застана. (...) И се разбоље бша, име му било Ештреф, мула-Ештреф

Кру, И затвори дућани све. Дућани имале све во Брод“. Тито ка дојде, се они

штија дућани Бp.

1081. Због значења аориста и имперфекта, свршени глаголи се везују за

први, несвршени за други глаголски облик. Аористом имперфективних глаго

ла!“ видски несвршена ситуација временски је ограничена одредбом мере

времена:

Седох1649 во сина десет године Бр, седо во Ниш три године Ба, седо на

свадба јена недеља Ку, седох во њи три године Ор, пуа цев-ноћ Ди, два дења ја

му зборе Ку,

седо“ме во постара-ћерка три недеље Рад, идо“ме во Драгаш со зећа Ба,

идоxте да работате Бр, седoа во грат јено пет године Ле.

У примеру из Бр: Агмет ми работаше, муш, во Бела-страна. Работаше та

мо, со офце работа. И ка дојде, ја се радујем — аорист од имперфективног гла

гола временски је омеђен боравком во Бела-страна.

1082. У материјалу је мало потврда с а ор и с том у модалном

значењу:

Ако желате, ће ви бстане, не-ce-дига Вр, Мбри, пенџери ги чинет „бам,

бáм, бам“, се искршија пенџери. Ја се искина, реко, ће ги се искршет пенџери

Атимици Мл.

ПЕРФЕКАТ

1083. У временској у потреб и није уочен крњи перфекат, пошто

одсуство помоћног глагола у 3л. јд. и мн. перфекта актива није у опозицији с

пуним облицима (в. т. 840).

У казивању прошлости перфекат је необележен, слободан, па је синони

ман с другим, обележеним облицима за прошлост. „Околност што је перфекат

видски невезан још је један фактор више који омогућава његову синони

мичност с другим облицима за прошлост, посебно с видски везаним.“1650

1648. О овоме в.: БААорИгл, 171–182, КБГр, 423-424; СМССрп 2, 609-619 (в. и овде наве

дену литературу).

1649 Седох „боравити, налазити се на неком месту“.

1650 ЈДТГ, 187.
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1084. a) Перфектом се казују како доживљене, тако и недоживљене рад

ње. Доживљеност у прошлости чешће се саопштава аористом, имперфектом,

плусквамперфектом, презентом, футуром. Перфекат за казивање доживљених

радњи комбинован је са обележеним облицима за прошлост.

Ће станује бабо рано млого, ће станује да вози, фукара, да идује во Дра

гаш на време. Ће станује, ће натуари кола и после река ће прегазује во Драгаш

да иде на време одеећи. Семућиф, се трућаф со деца ситне, малове Вр, Ја пи

штим тамо, мезеле. Стар мfiФтија легнаф да спије, да преспије. Он браф јети

ми, ге брафтујка фукаре-љуђи. И они чекаје бн да стане, стар мijфтија, со ђулбе,

со чустек, со сâ“ат, со брада коликава. И он ка ме виде, мене ме бендиса. Рече

Вр, Шо-ка-сме трчале?! Откут го зимале. И шо? Гладне, мртве. Онеси во воде

ница “рш. Ја мокар ја некаков“. По два-дења, појена-недеља ће седи. Немаш да

јадеш. Ће се вијеш ваке и ће работиш. Пани — стани. Таков“ биф живот Рад.

б) Перфекат у казивању недоживљених радњи:

Имаф синој тројца от прва-жена. Умрела жена. Она ги расла, таја шо до

шла. На девет ка му дошла. Девет деца. Четири сина имаф бн и она јбш четири

ћерке родила со него ка дошла. Све бећарке. И бна ги издворила тија четири си

на, пасинци шо се викаје. И бни ка се ижениле, све се издвојле Гл.

1085. У неким примерима с перфектом суштина није у претериталности,

него у стању субјектову које постоји у садашњости као резултат извршене про

шле радње1651:

Сом настинала („назебла сам“) Бр, сте огрубеле от тешке работе Др, ко

сма ги панала Ор, сом остарила, сом огрубела Гл, дете израснало, се омужило

Ба, сме пожњеле пченица и смеја овршиле Рад.

Перфекат резултативног значења гради се само од свршених глагола, по

што резултативност условљава завршену радњу.1632

1086. У реченицама с именским предикативом, у којима се квалификација

везује за блиску прошлост, али и за време говорења, копула је у облику перфек

та глагола „бити“. Оваква конструкција на почетку има шо са значењем речце

за истицање, појачавање значења:

Шо си биф игбалија Ба, шо си, дете, било улавесто Крс, шо сте биле

ложливе Ба.1653

1087. Перфекат у м од ал ној у потреби потврђен је само у 3л.

jд. и мн.:

Руке ви се окинале, ноге ви се беекле Вр, пусте биле, пусте останале

шо го утепахте Бр, суха ти останала уста Рап, све му попанале, ни јена му не

останала Ба, уста ти се осушила Др, руке ти се осушиље Крс.

1651 СМССрп 2, 586-587, БКГр, 472-473.

1652 БАУВр, 121—122; в. и: ИППВр, 250-251 (в. и овде наведену литературу).

1653 Овакве конструкције, судећи по мом материјалу, обичне су у јужнометохијским гово

pима (Што си бија, море, јунак — Љубижда, Што си била паметна — Мушутиште).
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1088. У мањем броју примера потврђен је с. p. jд. перфекта актива за

означавање женских, најчешће неудатих или млађих удатих жена, и, ретко,

младих мушких особа. Овакви примери присутни су у народној поезији“,

али нису непознати ни у говорном језику:

a) Девојка: Нели си се настало Крс, шо си го лика менало, за кого си се

кинало Ди, њего сом го нејђело Крс, три ноћа не сом заспало Гл, сом побегнало

о“ тебе Др, ка што брало, заспало Љу,

б) млада удата жена: Си се избарџало л'éбојка си пекло Ле, ја сом било во

мајкинци, дете сом колебало и тебе сом те чекало Рад,

в) момак: Друга си засакало, а мене ми си остаило Ку.

Појава нема системски карактер какав се констатује за пољске дијалек

те165°, али се и у ГГ може уочити условљеност граматичке појаве и друштвеног

положаја младих особа, пре свега девојака и младих жена, у горанском тради

ционалном друштву, у коме су млади чланови, а посебно девојке и млајне

сте1939, обезличени, пошто су њихови господари старији припадници који од

лучују о судбини млађих. Овакво обезличавање остварено је употребом неу

тралног граматичког рода.

ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ

1089. Нема много примера с овим глаголским обликом, пошто се поти

скује перфектом.1657

а) Плусквамперфектом се најчешће казују дејства реализована пре неке

друге ситуације у прошлости:

Оваа држава ка беше влегла, сме немале ни за јадене Бр, Коџака ће вика,

ХАјдарица не беше-дошла Рап, вије беше преспаље, ка сме дошље Ку, Смаиљ

беше фатен, ка се родила Ре, сом била дадена па сом се истурала Мл, он се

врати от гратке беше биоф да работа Гл, жени шо беше заспала, дете ги укра

доа Вр.

б) Некада се плусквамперфектом само казују прошле радње:

Мало снек беше панаф Вр, најгољем беше биоф, мати го остајла во Кари

манофци Рап, бехме биле во Тетуо Бр, мије бе“ме биље со оваја Садикојца и со

ХАјдарица да жњеме Рап, сви беха биље на јуљица Рап.

1654. Наводе се само примери из мог материјала. У књизи Х. Хасанија (ХХГор) оваквих

потврда има још.

1655. О „дефеминизацији“ особа женскога пола и продору граматичког средњег рода у ж. p.

у пољским дијалектима и о односу семантичких и друштвених фактора и граматичког обележава

ња в. ЗАОсоб, ИМНеуд.

1656 Обезличавање удатих жена у горанском традиционалном друштву огледа се и у томе

што жена удајом губи своје лично име дато рођењем, а прихвата име по мужу (Митатица, Ђурђo

ица) као лично име.

1657 О разлозима ретке употребе плусквамперфекта и његовом потискивању перфектом в.

јдтг, 194.
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ФУТУР

1090. Футур се употребљава у индикативу и релативу.

a) И н д и кат и в на у по треба:

Ка ће пројеш тамо, зéми попут мује ствари Гл, ја ће идем да се рашетам до

село Др, па ће ти носим и тебе Крс. Примере в. и у т. 835.

б) Ф у тур за прошлост потврђен је обиљем примера, и то од гла

гола оба вида. Најчешће се користи за казивање радњи које се у прошлости по

нављају по неком реду или обичају. 1658. Футур се употребљава и за казивање

прошлих радњи које су будуће у односу на какав моменат у прошлости. У оба

релативна значења футур је синониман с презентом:

Прет-саба ће ил'éземе. Шетаме. Вóда ће насипеме. Па цвећина ће береме,

па ће китиме врате, па ће береме зељенило за стока да имаје мљеко. Па ће на

ситеме вода од) даљеко, па ће матиме собутин. Ћематиме да ни ил'езе масло

Ба, Идаље во Бела-Црква по жито. Ноћа ће) идет, петљи ка ће кукаје, и ће до

Јет утрé-вакат, w другујеф-ноћ. Цев-дењ ћ(е) идет, саба во Бела Црква ће се

дит кришум, па кога ће најет да купит, па по вечера ће трнет да не ге фаћаје

Рап, Бé&адин ће рече нани Рап, Ће влезем во тујека, ће се искапем соладна-во

да Бр, Е, и бна тоје че им даде, чбрапе, крпе Гл, Тоја шо је, зећ се вика, че фати

рука че цуне бЦу и матери. (...) После тија каче се заврши, че ја завикаје родни

на, во рода чfе) иде сеa. (...) Че се собере јопе фамилија шо је. (...) Тупани че

тупаје по них (...), каве че пијет, че јадет, че већераје Гл, Јајца ка ће јадем па

ме бол и срце, па коломоћ ће љупиме, па ће тијаме граоји, коломођи, ћ(е) идеме

да береме гра, со кола дрва ће тераме, ако је равeн пут, ће га пошиваме па ће

чукаме брш, ће чукаме па снопој да извадиме Вр, Ђе јадеш шо ће најеш, тбљко

ге виђуале дејке во река ка ће перет Ре, Магаре ће пије вода и уши ће дига Ре,

Ће илезе надвор па ће пије вода Кру, ка ће го виђиме — он врзан, ће доје на за

ранке прет-село Ку, ће угасне бгињ на заранке Рап, а мије ће топиме блово, ће

го ставаме во самари на којни, зном потера ће бине по нас Вр, Јагонца ка ће

дајет на попаска, офце ћfe) uеме ће земеме. Ћезееме офце да сисаје јагонца, ће

ги онесеме дома, во ливада да попасет, Имала јена жена во Враништа, ће мре

Вр, Ће требиме во јесењ жито. Ће го отребиме. Ће требиме на сокак. Ђе по

стељеме покројец, напрешен, машама, па ће требиме, ће отребиме десет

карлице, ће онесеме и за гуједа јарма и за љуђи, Ћ(е) идеме во воденица, сваки

ден ћ(е) идујеме, ред не-можеш да добијеш Вр.

Овакав продор футура за прошлост омогућен је испадањем инфинитива

из система, па је футур са презентом којим се казује име радње и честицом ће,

постао погодан за казивање прошлих радњи које су будуће у односу на неки

моменат у прошлости, и у ситуацијама када се радње понављају. Футур за про

1658 Уп. са сличном употребом у ЗМП и српским говорима: КБИст, 149, КБГр, 488-490,

ЋДГБ, 164; БДНСгов, 136. Футур за прошлост потврђен је на југозападу Косова и Метохије у

свим говорима. Чест је у сретечком говору (према мом материјалу), нешто ређи у сиринићком

(МлРСГ, 118). У говору Призренског Подгора футур за прошлост знатно је уобичајенији него у

говору Подриме, у коме се у овом значењу користи потенцијал.
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шлост је, заправо, преузео функцију и значење презента за прошлост. Преузи

мање почива на презентском облику у футуру и релативској употреби оба гла

голска облика када казују прошлост.

1091. a) Мало је потврда за мо да л ни футур императивног значења:

Јутрећ(е) идеш во Драгаћи ће ми донесеш иљачи Ку, ће помавзеш бфце и

ће ге пуштиш Рад, ће напраји шо си скршифи ће ми дбнесеш Ор, ће ђе шеташ

по нат село Бр (в. т. 823).

б) Модалног је карактера футур у реченицама с каквом модалном речи:

Бóљен ти љежим, можда ће ти умрем, земња ће ме покрије Крс, И чини

ми шо ће ми-чиниш („чини ми што желиш“) Бр, Можда ће ге најеме Др, Да го

измериш, ће има дваесе кила Рад.

1092. Уз футур за прошлост гл. „ићи“1659 употребљава се футур глагола

конкретног значења у допунској служби. Преструктурирање конструкције да +

презент у допунској служби у облик футура с том службом ишло је преко испа

дања да из футурске конструкције:

Ћ(е) идеме ће переме во река Ре, бфце ћ(е) и(деме ће земеме Вр, ће) иде

ме ће копеме Ор.

У овим примерима футуром се казује садржај намере, а сама намера се

већ налази у значењу управног глагола свесног кретања.

ИМПЕРАТИВ

1093. Поред основне службе, када је употребљен у модалном значењу за

повести и жеље (в. т. 819-821), императив се користи и у другим значењима и

функцијама. -

a) При по ведач к и им перат и в за казивање прошлих доживље

них радњи потврђен је у материјалу обиљем примера,1969 Када императив није

модално употребљен, општа форма за сва лица оба броја је 2л. jд. 1661

Одсуство морфолошке ознаке за лице и број компензира се субјектом, ко

ји је у реченицама с императивом за прошлост најчешће саопштен, или се из је

зичког контекста подразумева. Употреба императива у релативној употреби,

дакле, омогућена је чињеницом да су у личним реченицама два пута саопштене

категорије лица и броја — субјектом и конгруентним предикатом — па је једна

ознака редундантна.

1659 О конструкцији иди + императив у допунској служби в. т. 1094.

1660. Уп. са оваквом употребом у македонским и српским говорима: КБГр, 417-419; ККЗИ,

152–159, БАГД, 223; МлРСГ, 118, БАДИЈС, 631-632; СМЂГ, 147, БНАП, 252; БДНСгов, 137;

БДДИ, 293; ЋДГБ, 171—172; МиВЦГ, 561; ЈДТГ, 208.

У јужнометохијским говорима Подриме и Призренског Подгора, како говори мој матери

јал, императив за прошлост потврђен је обиљем примера.

1661. О разлозима овакве употребе в. БАИсК, 164-165.
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Приповедачки императив користи се од глагола оба вида, мада је обични

ји од перфективних глагола.

Овакав императив употребљава се за дејства која се понављају по навици,

обичају и слично, али и за радње које су се у прошлости вршиле само једном:

За правдина — ујна Раимица прашуј, желај, кажуј, прашуј, желај, кажуј

Ба, Мазник сме прајле. Запрај каша во кофа, по мало врућа да биде, бипси

брашно во тепција, клади бгињ и тури во врник Рад, Сом ткала, али вовнено.

Памук немаф“ тога. И вапцуј, опери-го и фрљи го Рад, Било. Иди во студена-во

да, билакни постеље, стаи нека замрзнет, стаи около-огињ — ће исуши Рад, И

ја дојди, ти га дади, Он ти дојди и она ти се разбол и Гл, Дојдоа, га зéа. И мије

бегај дома, ће се кријеме, Шо да работам — седи, готово да јадеш, Бам, бум, та

мо-вамо, она мфска рикај, Бегај, бегај, вељи, врзан вамо сом сљезоф во Љивађе

Pe, Céно набери им кољко сакаш Кру, Мије јагни кôна и бтиди во плајна Бр,

Живујем — сама љегни, сама стани, ноћа дојди, Он љижи — дрво расти, он пи

— глава расти, он пи — ноге расти, он пи — уши расти Крс, Ти чувај кућа ис

турана Весељовћска; Ја вели — мртовец ме вл'éчи. Тегни, тегни, Бргум ја бтси

брашно, Дојди, она јопе га карај Вр, Го чекам. И ја пољај надвор, пољај во ни

Ор, Он се слетни и за-нога га фати Ди, „Е — рече вук — на векоф шо ће најем,

ће јадем. Ме измами и оваја. Каме измами! Не бидује.“ И иди. Најдијена-коби

ла. (...). Иди, иди. Најди јено-магаре Ди.

б) У топонимима се императив јавља уз именицу вода у ситуацији када

она понире (гине), када извире или када је брза:

Дојдохме на Ђини-вода1662. (брзак), му панало во Ђини-вода Бр, донеси од

Гини-вода Крс, кéде је Гини-вода (место на коме вода понире) Рап, дојдоа до

Гини-вода Ре;

Па зé вóда от Течи-извор1663 Крс, најладна вода от) Течи-вода166* Рап,

сме се рашетаље до Течи-вода Рап.

в) Гурни-камен 1665 (раван потес на камењару више села (сеоско гувно)

Рад. Провером материјала потврђено је Гурни-камењ и Гурњи-камењ. Значење

топ. пре упућује на императив гурни — пошто се са гувна склања камење које

се наноси — него на везу са топ. Гура (в. т. 32).

1094. Императив у до пун с кој служби јавља се у двема реченица

ма које чине једну синтаксичку целину. У првој, управној, употребљен је импе

ратив глагола „ићи“ у значењу гл. „желети“, у другој — зависној — императив

глагола којим се казује садржај жеље“.

Зубер, иди л'éбецот ми го продади Ба, иди пољај во Катастар Ба, иди наси

пи вода Рад, иди набери трава Ор, иди се скри Др, иди ги прашај Др, идилејни

Бр, иди речи, Ваите Вр, иди га пољај кеде је Ле, иди му кажи Ку, иди прашај

брата Ди, идите му викајте брата Мл, иди се удави Ре.

1662. Уп. са ЏАОГ, 63.

1663 А. Џоговић наводи Тећи-извор (ЏАОГ, 125).

1664. У мом материјалу није потврђен пример Тићи-вода, који наводи А. Џоговић (ЏАОГ, 147).

1665 џаог, 142.

1666 Уп. са сличном конструкцијом иди + футур (в. т. 1140).
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Овакав императив потврђен је у реченицама у којима глагол иди има зна

чење издавања наредбе. Ретки су примери у којима је императив гл. иди упо

требљен за казивање прошлих радњи:

Иди набери класје, две-кила пченица Ба, иди се најади кбљко сакаш Рад.

На допунски карактер императива другог глагола указује његова сино

нимност са конструкцијом да + презент.

Иди насипи вода } Иди да насипеш вода Рад, Иди купи за јадење: Иди да

купиш за јадење Мл, Идите ге донесите : Идите да ге донесете Ба.

У употреби презента и императива у допунској служби уз гл. иди уочава

се следеће:

a) Типиди набери јавља се у реченицама и модалног и временског значења;

б) Тип иди да набереш није уочен изван реченица модалног значења.

Ова законитост наговештава да се употреба императива у допунској слу

жби уз императив гл. иди („желети“) зачела у реченицама с приповедачким им

перативом.

1095. Императив с негацијом не није чест. Категорија забране саопштава

се најчешће конструкцијом немој(те) + да + презент.

Императив с негацијом не потврђен је од имперфективних глагола:

Нé-носи шо не ти-дале Ор, не работај тешко Ку, не-терај бфце W плајна Ди.

1096. У конструкцији с модалним императивним речцама немој(те) и

(х)ајде, речце казују заповест, жељу, а конструкција да + презент, од глагола

оба вида, има допунску службу:

Немој дете да чуWаш Др, немој да право кажете Рад, немој да ме мамици

Вр, немојте да пујете Бр, немојте да ме мамите Ку, немојте да викате Јусу

wa, djoе да работам Вр, Хајде да идете во Приздрен Др, djoе да предеш Мл.

У забележеном материјалу мало је потврда са речцом немојте са значе

њем 2л. мн. Свођење на општи облик немој последица је редундантности мор

фолошке ознаке за лице и број императивне речце, пошто се иста граматичка

информација понавља конструкцијом да + презент. Сам процес је могао бити

потпомогнут речцом (х)ајде, која је без морфолошке ознаке за број.
*

ПОТЕНЦИЈАЛ

1097. Потенцијал се употребљава у модалном значењу могућности, же

ље, намере, претпоставке, уверености.

Ја да га пујем — ти би се чудиф, Др, не би ми си рекла Кру. Примере в. ут.

846—848.

Приповедачки потенцијал за прошлост није потврђен у ГГ, а тако је и у

околним говорима 667, осим у говору Подриме и делу насеља Призренског

Подгора.

1667 КБГр, 499-502, јужнометохијски подгорски говор (према мом материјалу), сретечки

говор (ПМГСЖ), сиринићки говор (МлРСГ), ЕГРеч,
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1098. Новија конструкција би + аорист (в. т. 849) са значењем могућег на

чина употребљава се само у модалном значењу жеље и намере. Конструкција

се јавља у сложеним реченицама супротног значења, везаним супротним везни

ком ама. У мом материјалу нису потврђени примери оваквих реченица с везни

ком да, који се наводе за ГГ. 1668

Конструкција би Н- аорист се увек налази у првој реченици, и њоме се увек

казује неостварена жеља, намера; другом реченицом се казује сметња да се оства

ри радња прве. Временски се жеља и намера везују за непосредну прошлост. Ова

кво значење је условљено значењем аориста у конструкцији би Њ. аорист.

Ја би го купих тија, ама немашoх паре, Ја би га грабнах гледаница, ама

нé-беше на сокак, Мије би донесохме, ама немахме кони, Вије би покосихте,

ама врнеше дош Бр.

НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ

1099. Инфинитив је замењен конструкцијом да + презент.

1100. Глаголски придев радни не попридевљава се (в. т. 830).

1101. Глаголски придев трпни попридевљава се од глагола оба вида:

Забурена („вода заустављена неком препреком“) вода Бр, пресушено сено

Рап Крс Рад Др Ор, кукајца прекукана Мл, ми даде нбсене кундре Др, изгазена

трава, китена дејка Кру, заробеного аскера, со измрсена кбcма Ку, поткуđного

коња, избрана земња, купиф напраћена кућа Рап.

Највећи број ових придева је од прелазних глагола. Ретко се граде прави

придеви од глагола од којих се не користе трпни глаголски придеви у глагол

ском значењу (прекукан).

О придеву изгубено („наборано, са дубоким борама“), мотивисаном име

ницом губа в. т. 155.

Изгубен се префиксом разликује од трпног придева загубен („изгубљен“).

Попридевљени трпни придеви супстантивизују се:

Утепаному не-збори за зборење Рад, жењет не-требе да гљеда дејке Ку,

заробеному не даваље ни вода Рад, земи поткуdного Кру, мртоф ни јаде ни

збори Ре, уморен не се-смије Ле.

1102. Попридевљених глаголских прилога садашњих, осим врућ, нема:

Сом стаила вода врућа Вр, врућа-вода Бр, врућо-мљеко испи Ре, крф не му

је врућ Ку.
-

Поред значења истовремености, глаголски прилог садашњи има и нијансе

других прилошких значења:

Сме браље, сме копаље све пуeећи Др, Не тераљевикајећи на нас Рад, Се

умориф одејећи Кру, До Брот дошоу држеећи офца Бр, Сме плеле чекајећи мужи

Вр, Гогљедала ћутејећи Лe, Hé ће се умориш збореећи Ку. Примере в. и у т.825.

1668 ВБГГ, 70.



ЗА ВРШ НА РАЗМАТРАЊА

ГОВОРНИ ТИПОВИ ГОРАНСКОГ ГОВОРА

1103. ГГ има стабилисано стање. По низу диференцијалних црта, међу

тим, он се дели у говорне типове по присутности — одсутности фонетских, ак

ценатских, морфолошких и синтаксичких црта.

1104. У овом одељку ће бити размотрена диференцијација по следећим

цртама:

a) Пр о зо д и ј а:

— Доследност у антепенултимској акцентуацији,

— Емфатичко истицање дужином слога под акцентом (тзв. певање);

— Синтагматски акценат.

б) Ф. о не т и ка, ф о н о л о г и ј а

— Судбина гласова х, ф, њ, љ, л,

— Судбина л на крају слога,

— Судбина ж,

- Отварање ВОкала е Под акцентом;

— Судбина и у вокалским групама после испадања в,

— Секундарни полугласник у беен — бешњ,

— Сугласничке групе: шт, гн, хн — хм,

— Гласовне групе к + и, е, г 4. и, е,

— Епентеза у глаголу пл'éви — плетви.

в) М o p ф о л о ш к и с и с те м:

И ме Н и це:

— Деклинација мушких имена на -о (Суљо — Суља : Суљета);

— Присуство синтаксички обележеног посесивног Гјд. им. м. р. на -а;

— Заменичко-придевско-го у ОПјд. им. м. р. квалификативног значења

(сиромааго),

— Лjд. им. м. р. уз предлог по;

— Нмн. им. ден (дни : деноu);

— Им. м. р. на -о у партитивним синтагмама с основним бројевима,
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— Нмн. им. с. р. типа куче,

— Фреквентност наставка -иња у Нмн. им. с. p.;

— Именице ж. и м. р. на -а: Гjд. на -е, Дјд. на -и и -е, генитив заклетве,

— Бројне именице ж. р. (петинице : петине).

За ме н и це:

ЛИЧНе заменице:

— Енклитике: Дjд. зам, бна, Ајд. зам, бна, Дмн. зам, бни, Амн. зам, бни

(диференцијација облика условљена родом), Дмн. зам, бни.

Именичка заменица ш(т/ћ)б. ОП (шдго : бито).

Показне заменице:

— Трочлани — двочлани систем,

— Синкретизам у једнини — морфолошки обележен с. р. (бвија, тија, бни

ја : бве, тоје, бноје);

— Демонстративне заменице овогоа, тогоа, оногоа у Нjд. м. p.

Присвојне заменице:

— Њејзин/нејзин : њојан,

— Чи: чеј,

— Присвојно-демонстративне заменице.

П p и де ви:

— Денешњи : денешењ у Нјд. м. p.

Бр о је ви:

— Јединаесе : идинаесе,

— Мултипликативни бројеви: два пута : пути.

Члан с ка морфема:

— Трочлани — двочлани систем,

— Нjд. м. р. придева и редних бројева (-ов, -от, -он : -ујев, -ујет).

Г Л а Г О Л И:

— Глаголске основе глагола: копам, капам, сипам: копем, капем, ситем,

— Презент: 3л. мн. гл. -и презентске групе (нбсет : носит),

— Имперфекат: 1л. jд.,

— Аорист: 1л. jд., 3л. мн.,

— Глагол „јесам“: 3л. јд. презента (јесе : је); 3л. мн. презента (са : ce),

— Грађење трпног глаголског придева: аористна : презентска основа,

— Фреквентност у употреби потенцијала типа би сом рекла,

— Конструкција би + аорист у значењу могућег начина.
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Пр и лоз и:

— Још(те): ēште : ишћо,

— Па („опет“),

— Присуство — одсуство прилога: кат, никат, свакат, биткут, лaни, по

лани, нако.

Пре дл о зи:

— Предлог са значењем преласка, пробијања некога/нечега с једног краја

На други: крос : крујc : нис,

— Предлог до : ду.

B e 3 ни ци:

— Временски везник кога : кат.

г) С и н та к са:

— Поредбена конструкција за једнакост,

— Фреквентност употребе појединих претериталних времена.

1105. На основу наведених диференцијалних црта ГГ се дели у три говор

На ТИПа

Карта 54

Говорни типови Горанског говора

О долоиштански тип

ф рестелички тип

бродски тип

Др

За Х O* ОРад

r5 $ Ку Оле

зе * Ома

w9. НК “ \ . “ 9Вр

“-“ -- Ф Озлilo

фРе
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а) Бродски: Бр,

б) Рестелички: Ре Кру,

в) Долоиштански: Рап Крс Др Љу Рад Ле Ку Ор Вр Мл Ди Ба ГлЗлПо.

Према непотпуним подацима, горанска села у Албанији припадају долои

штанском типу.

Док су бродски и рестелички тип компактни, долоиштански, територијал

но најраспрострањенији, диференцира се у два подтипа: у нижим селима њ је

знатније палаталности, у вишим слабије, у вишим селима се не јављају неке

морфолошке црте којих има у нижим селима, у распростирању већине дифе

ренцијалних црта, међутим, оба подтипа чине целину.

БРОДСКИ ГОВОРНИ ТИП

1106. Пр о зо д и ј а

1. Антепенултимски акценат је натруњен пенултимским, а присутно је и

померања акцента на иницијални четврти слог.

2. Емфатичко истицање тзв. певањем чешће је него у осталим типовима ГГ.

3. Синтагматски акценат је мање доследан него другде.

1107. Ф о н о л о г и ја, ф о не т и ка

1. Х је нормалне фрикације, и по овој се црти изразито издваја из осталог

дела Горе, осим од Гл, где је артикулација x слична бродској.

2. Ф је у знатном броју лексема замењено са в, за разлику од осталог дела

Горе, у коме оваквих супституција нема, или захватају знатно мањи број при

мера.

3. Артикулација њ је померена напред па се фонема артикулише као фон

слабије палаталности. Потврђена је и фонолошка неутрализација са н.

4. Љ је нешто слабије палаталности. Није потврђена замена са л.

5. Основни континуант у је дифтоншка секвенца оу. Ова се вредност ја

вља и у неким лексемама у којима је у осталој Гори у (јабоуко) или а (сбунце).

У именици боха — према буа у највећем делу Горе — 4 Х o.

6. На крају слога -л је дало -у, које са вокалом основе чини дифтоншку се

квенцу.

7. Поред основних континуаната ж — а, а, у — у клопко, бтоде потврђено

је о. У истим лексемама и у Ре, Кру, Гл.

8. Е је под акцентом нормалне артикулације, а отворенији изговор потвр

ђен је малим бројем примера.

9. У вокалским групама после испадања в у интервокалном положају и

није подложно редукцији (полбина, синои). Заједничка црта са рестеличким ти

пом.

10. О у групи ов + V у присвојним придевима дало је у (братуо); само у

овом типу.
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11. Секундарни полугласник дао је е у им, бијен. Заједничка црта са ресте

личким типом.

12. Сугласничка група шт се чува. Заједно с долоиштанским типом.

13. Сугласничка група гнХ јн у неким лексемама; само у овом типу.

14. Сугласничке групе хн/xм у неким лексемама замењене су групама

гн/гм. Особина је својствена овом типу.

15. Гласовне групе ки, ке, ги, ге прешле су у ћи, ће, ђи, ђе, само у овом типу.

16. Нема епентезе у гл. пл'éвим.

1108. Морф о л о г и ј а

a) И ме ни це:

1. У деклинацији мушких имена на -о нема проширења основе формантом

-ет (Суљо — Суља — Суљу, дедо — деда — деду). Особина је присутна и у Ре.

2. Слаби трагови синтаксички обележеног посесивног Гјд. им. м. р. на -а.

Само у овом типу.

3. Заменичко-придевско-го у ОПјд. им. м. р. квалификативног значења

(сиромааго). Само у овом типу.

4. Нису потврђени трагови Лjд. м. р. уз предлог по.

5. Нмн. им. ден само је у овом типу без аналошког вокала (дни).

6. У партитивним синтагмама с основним бројевима од им. м. р. на -o

знатно обичнија форма ОПмн. у односу на остали део ГГ.

7. У Нмн. с. р. им. на -че, поред наставка -ића, присутан је и наставак

-ика. Само у овом типу.

8. У Нмн. им. с. р. типа буре чешћи је наставак -ића, ређи -ина.

9. Знатан број потврда флективног Гjд. на -е уз неке предлоге (во, у, от)

од им. деклинационог обрасца 2. Овакав Гjд, ређи је у другим говорним типо

вима.

10. Флективни генитив заклетве без предлога од именица деклинационог

обрасца 2 (Жими душице материне) потврђен је обиљем примера.

11. У Дјд им, деклинационог обрасца 2 уопштено је -и (сестри, души).

12. Бројне именице ж. р. граде се од свих бројева наставком -нице. Особи

на је својствена и рестеличком типу.

б) За ме ни це:

1. Енклитика Дјд, личне зам, бна гласи и, ретко ђи. Особина је заједничка

с рестеличким типом.

2. Енклитика ОП=Ајд, личне зам, бна — чешће ја, ређе га. Особина је за

једничка с рестеличким типом и вишим селима долоиштанског типа.

3. Енклитика ОП=А личне зам, 3л. мн. у објекатској служби облички се

диференцира према роду: ђи — м. p., ђе — ж. р. У осталим говорним типовима

је оваква дистрибуција енклитика према роду недоследна.
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4. Енклитика Дмн. личне зам, бни гласи им. Особина карактеристична и

за рестелички тип. Нема трагова долоиштанске диференицијалне црте гим.

5. ОП у предлошко-падежним конструкцијама именичке заменице ш(т)о

гласи бито. Црта којом се бродски тип диференцира од долоиштанског, дели

мично и рестеличког типа.

6. Трочлани систем демонстративних заменица у препозицији. Заједничка

особина са рестеличким типом и највишим селима долоиштанског (Гл ЗлПо Гл

Ба Ди).

7. У једнини демонстративних заменица морфолошки је обележен с. p.;

карактеристично за бродски говор.

8. Нема показних заменица типа овогоа у Нјд. По овој особини бродски

тип иде с долоиштанским, а разликује се од рестеличког и говора Гл.

9. Уопштена је присвојна заменица нејзин.

10. У Нjд. м. р. доминира облик присвојне зам, чеј, а чи има мало потврда.

11. Нема присвојно-демонстративних заменица типа овомyaф. По овој

особини бродски тип иде заједно са рестеличким.

в) Пр и де ви:

1. Нису потврђени придеви временског значења на -њи, а уопштен је тип

денешен“. По овој особини иде с рестеличким типом и неким вишим селима до

лоиштанског.

г) Бр о је ви:

1. Број јединаесе(т) потврђен је само у овом облику. По овој особини

удаљава се рестеличког типа, а приближава долоиштанском.

2. У мултипликативним бројевима доминира модел два пути.

д) Члан с к а м о рф е ма:

1. Трочлани систем, као и у рестеличком типу и вишим селима долои

штанског.

2. У Нjд. м. р. придева и редних — тип стариоф. По овој се особини дели

мично приближава рестеличком типу, а удаљава од долоиштанског.

ђ) Гла гол и:

1. Само у овом типу дам, поред дадем, дајем.

2. Само у овом типу гл. копам, капам, сипам припадају -а презентској групи.

3. У 3л. мн. презента гл. -и презентске групе имају наставак -ет.

4. У 1л. jд. имперфекта преструктурирани облик типа имашох.

5. Нема продора -ше из 2. и 3л. јд. имперфекта у 1л. jд.

6. У 1л. jд. имперфекта обичан је наставак -x.

7. У 1л. jд. аориста не продиру облици 2. и 3л. јд. Ово је лице обележено

наставком -(o)х. Само у овом типу.
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8. Из наставка за 3л. мн. аориста и имперфекта испада -x-

9. 3л. јд. презента гл „јесам“ гласи је.

10. Пошто је у другим типовима у 3л. мн. гл. „јесам“ енклитика се, облик

са је бродска диференцијална црта.

11. Потврђени су ретки облици трпног глаголског придева саграђени од

презентске основе глагола с превојем вокала у коренској морфеми. Доминира

тип грађења од аористне основе.

12. Чешћа употреба потенцијала типа би сом рекла у односу на тип би ре

кла. По овој особини иде заједно са рестеличким типом и вишим селима долои

штанског.

13. Глаголска конструкција би + аорист са значењем могућег начина по

тврђена је само у овом говорном типу.

e) П p и л о зи:

1. Прилог еште. Само у овом типу.

2. Прилог па („опет“). По овој особини иде заједно са рестеличким типом.

3. Нису потврђени прилози кат, никат, свакат, бткут, лaни, полани, на

ко. По овој особини иде заједно са рестеличким типом и вишим селима долои

IIITáHСКОГ,

ж) Пред лози:

1. Није потврђено ду, присутно у осталим говорним типовима, а предлог

гласи до.

2. Предлози просторног односа крос, нис, ус сведени су на нис. Нема

предлога крос, крујс у овом значењу.

з) В е зни ци:

1. Временски везник кога, поред овог облика има и форму ко, ретко ка.

Није уочено кат.

1109. С И Н Та К с а

1. Поредбена конструкција за једнакост доследно је изједначена с поред

беном конструкцијом за неједнакост (Ти са ка/како мене), како је и у ресте

личком типу и вишим селима долоиштанског.

2. Перфекат је у ређој употреби у односу на долоиштански тип. Заједно са

рестеличким типом.

РЕСТЕЛИЧКИ ГОВОРНИ ТИП

1110. Пр о зо д и ј а

1. Антепенултимски акценат је доследнији него у бродском типу, али су

чешћи пенултимски поремећаји него у долоиштанском.

2. Ретко је емфатичко истицање тзв. певањем.
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3. Синтагматски акценат је доследнији него у бродском типу, али мање

ДОСЛедНОСТИ ОД ДОЛОИШТаНСКОГ.

1111. Фон о ло г и ја, ф о не т и ка

1. Из фонолошког система испало је х. Ретки примери у иницијалној пози

цији у турцизмима нису поуздани.

2. Ф се не супституише са в. По овој особини рестелички тип приближава

Се ДОЛОИШТаНСКОМ.

3. Фонема њ артикулише се као фон слабе палаталности (н). Бројни су

примери с неутрализацијом (н), посебно у иницијалним секвенцама ње-, њи

4. Љ је нешто слабије палаталности, али је то и даље фон предњонепчане

артикулације. Потврђено је и полумеко л".

5. Л је најчешће прешло у ав, па по овоме рестелички тип иде с долои

штанским. У малом броју лексема д дало је о: бба, јабоко.

6. На крају слога -л је дало -в, што је и особина долоиштанског типа.

7. Вокал Ждао је о у: клопко, бтоде, содои. Основни континуанти су а, а, у.

8. Под акцентом е се ретко отвара.

9. У вокалским групама после испадања в у интервокалном положају и се

не редукује. Заједничка црта са бродским типом.

10. Гласовна група ов + V у присвојним придевима остаје стабилна (бра

тово). Заједничка црта са долоиштанским типом.

11. Секундарни полугласник дао је е у баен. Заједно са бродским типом.

12. Сугласничка група шт различитог порекла замењена је групом

шћ/шч, што је маркантна диференцијална црта овог говорног типа.

13. Сугласничка група гностаје стабилна. Заједно са долоиштанским типом.

14. Сугласничка група хНИxм отклања се испадањем фрикатива.

15. У групама са и, е — к, гостају стабилни (руке, ноге). Црта заједничка

Са ДОЛОИШТаНСКИМ ТИПОМ.

16. Само у овом типу присутна епентеза у глаголу плетвим.

17. У овом типу има више лексема с метатезом него у осталом делу Горе.

1112. Мор ф о л о г и ј а

a) И ме ни це:

1. У деклинацији мушких имена на -о нема проширења основе са -ет (Су

љo — Суља — Суљу). У Ре је особина стабилна, у Кру је и дедету, поред деду.

Заједно за бродским типом.

2. Посесивни Гjд. им. м. р. на -о истиснут је аналитичком конструкцијом.

Особина својствена и долоиштанском типу.

3. Нема продора заменичко-придевског -го у ОПјд. им. м. р. на -о. Заједно

Са ДОЛОИШТаНСКИМ ТИПОМ.

4. Нема трагова Лjд. м. р. уз предлог по. Заједно са бродским типом.
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5. Hмн. им. ден гласи деноu. Заједно са долоиштанским типом.

6. У партитивним синтагмама с основним бројевима од именица м. р. на -a

доминира облик избројане множине на -а, а ОПмн. ређи је него у бродском типу.

7. Нема наставка -ика у Нмн. им. типа куче. Заједно са долоиштанским ти

пом.

8. У Нмн. с. р. им. типа буре доминира наставак -ића, наставак -ина знат

но је ређи.

9. Флективни Гjд. им. на -а редак је. Заједно са долоиштанским типом.

10. У Дјд им. деклинационог обрасца 2 уопштен је наставак -u. Заједно са

бродским типом.

11. Бројне именице ж. р. граде се од свих бројева наставком -нице. Зајед

но са бродским типом.

б) За ме ни це:

1. Енклитика Дјд, личне зам, бна гласи и, ретко ги. Заједно са бродским

типом,

2. Енклитика ОП=Ајд, личне зам, бна — чешће ја, ређе га. Заједно са

бродским типом и вишим селима долоиштанског.

3. Енклитика ОП=Амн. личне зам, бни у објекатској служби (ги — ге) об

лички се не везује за род. Заједно са долоиштанским типом.

4. Енклитика Дмн. личне зам, бни гласи им, нема трагова гим. Заједно са

бродским типом.

5. ОП у предлошко-падежним конструкцијама именичке заменице ш(ћ)б

гласи шого, ретко бито.

6. Трочлани систем демонстративних заменица. Заједно са бродским ти

ПОМ И ВИШИМ Селима ДОЛОИШТаНСКОГ.

7. У једнини демонстративних заменица с. р. није морфолошки диферен

циран. Заједно са долоиштанским типом.

8. Присутне новије показне заменице у Нјд. м. р. овогуа, тогуа, оногуа.

Значајна диференцијална црта пошто се ова новообразовања јављају још само у

Гл.

9. Нема трагова присвојне зам, њојан.

10. Доминира присвојна зам, чеј у Нјд. м. р., ретко чи.

11. Нема новообразованих присвојно-демонстративних заменица типа

овомyaф. Заједно са бродским типом.

в) Пр и де ви:

1. Нису потврђени придеви на -њи, већ је денешен“. Заједно са бродским

типом.

г) Бр о је ви:

1. Број идинаесет. Само у овом типу.
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2. У мултипликативним бројевима доминира тип два пути. Заједно са

бродским типом.

д) Члан с ка мо рф е ма:

1. Трочлани систем. Заједно са бродским типом и вишим селима долои

iштанског,

2. У Нjд. м. р. придева и редних бројева доминира тип старујет, ретко и

стариот. По овој црти рестелички тип је између бродског и долоиштанског.

ђ) Гла гол и:

1. Нема облика дам. Заједно са долоиштанским типом.

2. Глаголи котем, капем, ситем припадају презентској -е групи. Заједно са

ДОЛОИШТаНСКИМ ТИПОМ.

3. Глагол вежам — вежала, поред вржем — вржала, само у овом типу.

4. У 3л. мн. презента гл. -и презентске групе наставак -ет. Заједно са

бродским типом и највећим делом долоиштанског.

5. У 1л. jд. имперфекта продро облик из 2. и 3л. јд. Особина једнака с до

лоиштанским типом. Ретко и бродска иновација имашо.

6. У 1л. jд. аориста продрли облици из 2. и 3л. јд. Од глагола на сугласник

у 1л. jд. и тип дојдо. Заједно с долоиштанским типом.

7. У 3л. мн. презента гл. „јесам“ енклитика гласи се. Заједно са долои

ШТаНСКИМ ТИПОМ.

8. Трпни гл. придев глагола с превојем вокала гради се од аористне осно

ве. Заједно са долоиштанским типом.

9. Чешћа употреба потенцијала типа би сом рекла у односу на тип би ре

кла. Заједно с бродским типом и вишим селима долоиштанског типа.

10. Нема глаголске конструкције би + аорист са значењем могућег начи

на. Заједно са долоиштанским типом.

e) П p и л о зи:

1. Прилог ишће/ишћо. Само у овом типу.

2. Прилог па („опет“). Заједно с бродским типом.

3. Нема трагова прилога кат, никат, свакат, бткут, лaни, полани, нако.

Заједно са бродским типом и вишим селима долоиштанског.

ж) Пре дл о зи:

1. Предлог ду. Заједно са долоиштанским типом.

2. Предлози просторног односа крос, нис, ус сведени су на нис. Нема траго

ва крос, крус, крујс. Заједно са бродским и вишим селима долоиштанског типа.

з) Вез ни ци:

1. Нема кат, већ је кога, или сажето ка/ко.
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1113. С И Н Т а к с а

1. Поредбена конструкција за једнакост има поредбену јединицу у ОП (Ти

си како/ка мене). Заједно са бродским и вишим селима долоиштанског типа.

2. Перфекат је у ређој употреби у односу на долоиштански тип. Заједно са

бродским типом.

ДОЛОИШТАНСКИ ГОВОРНИ ТИП

1114. Пр о зо д и ј а

1. Антепенултимски акценат је најдоследнији у овом говорном типу, по

себно у нижим селима око Драгаша. Померања ка пенултими или иницијалном

слогу одвећ су ретка.

2. Емфатичко истицање тзв. певањем ређе је од оног у бродском типу, по

себно у нижим селима око Драгаша. У вишим селима, посебно у Ба и Ди, уоче

но је нешто изразитије певање.

3. Синтагматски акценат је чешћи, посебно у селима око Драгаша, од

оног који се констатује за бродски тип.

1115. Ф о н о л о г и ја, ф о не т и ка

1. Х је ослабљене фрикације, осим у Гл, где је нормалне артикулације. Х.

слабије фрикације је значајна дијалекатска црта овога типа. Млађи говорници

из система елиминишу х, осим у Гл.

2. Ф се не супституише са в, осим у малом броју лексема. Заједно са ре

стсличким типом.

3. По судбини њ овај тип је подељен у четири целине:

a) У Рап, Крс и Мл њ је стабилне палаталне артикулације, необично је н”,

нису потврђене фонолошке неутрализације са н,

б) У Др, Љу, Ку, Рад и Ле њ је стабилне палаталне артикулације, ретко су

бележене и вредности н”, нема фонолошке неутрализације са н,

в) У Ор, Вр, Ди, Ба основна вредност је н“, њ је ретко, присутна је фоноло

шка неутрализација са н (пре свега у позицији њи-, ње-),

г) У Гл, као у бродском и рестеличком типу, основни алофон је н”, нема њ,

има потврда неутрализација са н (пре свега у позицији њи-, ње-).

4. У највећем делу овога типаљ је предњонепчани палатални латерал, али

има и бројних потврда са л“.

У Ор и Гл вредност л' чешћа је него у другим местима овога типа.

5. Основни двофонемски континуант д је ав. У Ди и Ба ретко -ов.

У Крс и Рап у лексемама са денталним с, поред вредности ав, а (<ав), у

говору старијих бележени су и лу и дЉде (слуза, слубице, слунце, слза/слеза,

слабице, сланце).

6. У лексемама јабука/јабуко, бу“a/буа д - у.
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7. На крају слога -л је дало -в. Заједно са рестеличким типом.

8. У клупко ж је дало у, само у Глклопко. Диференцијална црта у односу

На бродски и рестелички тип.

9. Вокал е се под акцентом благо отвара, посебно у нижим селима. Дифе

ренцијална црта у односу на бродски и рестелички тип.

10. У новоствореним вокалским групама V + и, после испадања в у интер

вокалном положају, и се редукује у неслоготворни глас, ретке су потврде са са

чуваним и Диференцијална црта у односу на остале типове.

11. О у групи ов + V у присвојним придевима остаје (братово). Заједно са

рестеличким типом.

12. Секундарни полугласник замењен је са -и у им, бгињ. Диференцијална

црта у односу на остале говорне типове.

13. Сугласничка група шт стабилна (нешто, Црквишта). Заједно са

бродским типом.

14. Сугласничка група гн стабилна, нема потврда сајн. Заједно са ресте

личким типом,

15. Х у групама хн/xм не прелази у гн/гм, осим ретко у Гл.

16. К, г остају у секвенцама са и, е. Заједно са рестеличким типом.

17. Нема епентезе у гл. пл'éвим. Заједно са бродским типом.

18. Број лексема с метатезом мањи него у рестеличком типу.

1116. Мор фол о г и ј а

a) И ме ни це:

1. У деклинацији мушких имена на -о основа се проширује (Суљо — Су

љета — Суљету). Диференцијална црта у односу на остале типове.

2. Нема синтаксички обележеног посесивног Гјд. им. м. р. на -g, Заједно

са рестеличким типом.

3. Нема заменичко-придевског -го у ОПјд. им. м. р. на -а.

4. У Рап и Крс потврђени су слаби трагови Лjд. м. р. уз предлог по.

5. Hмн. им. дењуден са аналошким вокалом (дењou/денои). Заједно с ре

стсличким типом.

6. У партитивним синтагмама с основним бројевима им. м. р. на -о имају

облик на -а (шес чујека). Ретки су примери са ОПмн. у вишим селима овога типа.

7. У Нмн. им. с. р. на -че уопштен је наставак -ића. Заједно са ресте

личким типом.

8. У односу на бродски и рестелички тип у Нмн. им. с. р. типа буре чешћи

је наставак -иња.

9. Флективни Гjд. им. деклинационог обрасца 2 уз неке предлоге бележен

је само у вишим селима овога типа.
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10. Флективни генитив заклетве без предлога им, деклинационог обрасца

2 ређи је у односу на бродски тип. Заједно са рестеличким типом.

11. У говору старијих, само у нижим селима, у Дјд им, деклинационог

обрасца 2, поред -и, бележен је и наставак -е. Само у овом типу.

12. Бројне именице ж. р. од пет и даље граде се наставком -ине. Дифе

ренцијална црта у односу на остале говорне типове.

б) За ме н и це:

1. Енклитика Дjд. зам, бна гласи ги. У Ди и Ба, поред доминантног ги,

ретко и и. У Гл и ЗлПо уопштено и

Ги је диференцијална црта овог говорног типа.

2. Основна вредност енклитике ОП-Ајд, личне зам, бна је га у нижим се

лима, у вишим селима (Ди Ба Гл ЗлПо) ја.

3. Енклитика ОП=А личне зам. 3л. мн. у објекатској служби (ги, ге) об

лички се не везује за род. Заједно са рестеличким типом.

4. Енклитика Дмн. личне зам, бни, поред им, гласи и гим, само у ЗлПо

мги. Маркантна диференцијална црта.

5. ОП у предлошко-падежним конструкцијама именичке зам, ш(т)б гласи

шбго. Само у Гл, поред наведеног облика, и бито.

6. Двочлани систем демонстративних заменица у нижим селима овога ти

па. Маркантна диференцијална црта. У вишим селима (Гл Ба Ди ЗлПо) трочла

ни систем.

7. У једнини демонстративних заменица с. р. није морфолошки обележен.

Заједно са рестеличким типом.

8. Нема показних заменица овогуа, тогуа у Нjд. м. р., осим у Гл. Заједно

са бродским типом.

9. У нижим селима, поред доминантног њејзин, бележено је и њојан. Њб

јан је маркантна диференцијална црта.

10. У делу нижих села (Рап Крс Мл) доминира облик присвојне заменице

чи, а чеј је ређе. У осталим селима овога типа доминира чеј.

11. Присвојно-демонстративне заменице. Само у овом типу.

в) Пр и де ви:

1. У нижим селима (Рап Крс Др Љу Рад Ле Ку Мл) и Гл, поред типа при

дева денешењ, присутан је и облик денешњи. Значајна диференцијална црта.

г) Бр о је ви:

1. Број јединаесе(т). Заједно са бродским типом.

2. У мултипликативним бројевима доминира модел пет пута/пет пут.

Само у вишим селима, ретко, и пет пути.
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д) Чл. а н с ка мо рф е ма:

1. Двочлани систем. Маркантна диференцијална црта. У вишим селима

(Гл Ди Ба) трочлани.

2. У Нjд. м. р. придева и редних бројева уопштен је облик старујеф, прву

јеф. Маркантна диференцијална црта.

ђ) Гл а гол и:

1. Презент гл. дадем/дајем. Није потврђено дам. Заједно са рестеличким

типом.

2. Глаголи котем, капем, ситем припадају -е презентској групи. Заједно с

рестеличким типом.

3. У 3л. мн. презента глагола -и групе уопштен је основински вокал у Крс,

Рап, Ор. Маркантна диференцијална црта. У осталим местима овога типа, зајед

но са рестеличким и бродским типом, -ет.

4. У 1л. jд. имперфекта продро је облик из 2. и 3л. јд. Ретки облици типа

мислех у Ор, Вр, Гл, ЗлПо.

5. У 1л. jд. имперфекта у вишим селима има мало потврда типа имашо.

6. У 1л. jд. аориста продро је облик из 2. и 3л. јд. Од глагола на сугласник

и тип дојдо. Заједно с рестеличким типом.

7. У 3л. мн. аориста, врло ретко, поред наставка -ха и наставак -ше у ни

ЖИМ ССЛИМа.

8. У 3л. мн. аориста и имперфекта чува се -х у наставку (продадоха). Само

у овом типу.

9. 3л. јд. презента помоћног глагола „јесам“, поред је и облик јесе, само у

Рап и Крс. Особина само овог типа.

10. 3л. мн. презента гл. „јесам“ гласи се. Заједно са рестеличким типом.

11. Трпни гл. придев од глагола с превојем вокала гради се само од

аористне основе. Заједно са рестеличким типом.

12. Ређа употреба потенцијала типа би сом рекла у нижим селима од типа

би рекла у односу на бродски и рестелички тип. У вишим селима овога типа че

шћа употреба потенцијала би сом рекла.

13. Нема глаголске конструкције би + аорист. Заједно са рестеличким ти

пом.

14. У Рап, Крс и Ор, поред гл. прилога садашњег на -()ећи и наставак -ћи.

e) П p и л о зи:

1. Прилог још(пе). Маркантна диференцијална црта.

2. Нема прилога па („опет“), само јопе.

3. У нижим селима од старијих Горана бележени су прилози: кат, никат,

свакат, бткут, лaни, полани, нако. Маркантна диференцијална црта.
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ж) Пре дл о зи:

1. Предлог ду. Заједно са рестеличким типом.

2. Предлог кут у значењу предлога код, према, само у Крс и Рап. Мар

кантна диференцијална црта. У осталим селима потиснут предлогом ке.

3. У нижим селима предлог крос/крујc. Маркантна диференцијална црта.

з) Вез н и ци:

1. Прилог-везник кат, поред доминантног кога, од старијих Горана по

тврђен у Рап, Крс, Рад. Маркантна диференцијална црта.

2. У нижим селима (Крс Рап Рад Мл Љу Др Ку) сажета форма везника ка

< кога. У вишим селима овога типа, поред ка и ретко ко.

1117. С И Н Та К са

1. Поредбена конструкција заједнакост изједначена је с поредбеном кон

струкцијом за неједнакост (Ти си како/ка мене). У нижим селима, ретко, и мо

дел: Ти си каја.

2. Перфекат се чешће користи у односу на бродски и рестелички тип, по

себно у нижим селима.

ПЕНЕРАЦИЈСКО РАСЛОЈАВАЊЕ ГОРАНСКОГ ГОВОРА

1118. У говору млађих Горана уочава се довршавање језичких промена за

четих у говору старијих. По правилу промене у говору млађих представљају

упрошћавање, како у фонолошком тако и морфолошком систему. Упрошћавање

се уочава, пре свега, у говору образованих Горана, као последица контакта са

српским књижевним језиком. Ово се посебно односи на испадање оних фонема

чији су фонови различити у односу на вредности стандардног српског језика.

Подстицаји за овакве промене могу се наћи и у контакту са метохијским,

пре свега српским градским призренским говором, у коме нема фонеме х, паро

ви африката се своде на појединачне јединице.

1119. Пр о зо д и ја, ф о н о л о г и ја, ф о не т и ка

1. Слаби систем емфатичког истицања певањем, тако да је у говору мла

ђих знатно мање дужења вокала под акцентом и иза акцента.

2. Број забележених примера са пенултимом у говору млађих знатно је

мањи од оног у говору старијих.

3. У селима у којима је х глас нормалне фрикације, фрикатив је и у говору

млађих стабилан. У местима у којима је x смањене фрикације у говору стари

јих, млађи га елиминишу из фонолошког система.

4. Исто се дешава и са н“ у селима у којима је ово основни алофон фонеме

њ. Млађи н” неутралишу фонемом нили, ређе, вредношћу њ. У говору старијих

н“ је знатно веће стабилности.

5. У говору старијих ретка је неутрализација у паровима африката, у гово

ру млађих уочава се свођење ка ч, и, ређе ка ћ, ђ,
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6. Благо отворено е под акцентом обичније је у говору старијих.

7. У најнижим селима, Рап и Крс, ретко је од старијих бележено слуза,

слунце, слза/слеза, сланце, поред савза, сâнце. Млађи уопштавају савза, сâнце.

1120. Морф о лош к и с и с те м

1. У деклинацији из говора млађих елиминишу се они облици или она

морфолошка обележја која су ређа или су везана само за мали број места.

a) У говору старијих, факултативно, чува се у Гјд. наставак -е (Во сестре

спала, Земи ош Митатице). Нема много потврда с овим обликом у говору мла

ђих, осим у устаљеним изразима (Жими душице материне). У Бр и млађи до

бро чувају Гjд, на -е.

б) Од старијих је ретко бележен посесивни Гjд. м. р. Овакви облици нису

потврђени у говору млађих.

в) Од старијих, у најнижим селима, ретко је бележен флективни Лjд. (по +

Л). У говору млађих у овом значењу уопштена је аналитичка конструкција.

г) У нижим селима је од старијих ретко бележен Дјд им, на -а с настав

ком -е (Дава сестре). У говору млађих уопштено је -и,

д) У говору млађих шири се иновација једначења Вјд, личних имена м. p.

на -а (Рамис) са Нjд. Старији ова имена обележавају, скоро по правилу, вока

тивним -e (Рамизе).

ђ) У говору старијих, спорадично, у Дмн. редних бројева чува се однос:

Првим љуђим : првем женем, мада је и у овој генерацији претеже -e-м форма

(првем љуђим/женем). У говору млађих уопштава се -e-м.

е) У говору старијих, поред доминантне општемножинске -е форме ред

них бројева, потврђени су и примери са -и за м. р. и -е за ж. и с. р. Млађи уоп

штавају -е.

ж) У Нмн. им. с. р. типа куче, само у Бр, у говору старијих напоредна су

два аломорфа (куч-ића : куч-ика), које млађи своде на један — кучика.

з) У 3л. мн. личне зам, уопштава се бни за све родове. У говору старијих

потврђени су и облици. Они (м. р.): оне (ж. и с. р.). У говору млађих потврђена

је само -и форма.

и) У говору старијих, у нижим селима, бележено је њојан, поред чешћег

њејзин. У говору млађих уопштава се њејзин.

2. У конјугацији су разлике у говору старијих и млађих мањег обима.

a) У Крс, Рап и Ор у 3л. мн. презента глагола презентске -и групе у говору

старијих стабилан је тип носит. У говору млађих врши се уједначавање према

стању у осталом делу ГГ, па је присутан и тип нбсет.

б) Само у Крс, претежно од млађих, бележени су облици зидат, досађат.

Старији 3л. мн. презента од ових глагола граде по моделу зидаје, досађаје.
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в) Од старијих у 3л. мн. аориста, у нижим селима (Рап Крс Мл Рад), поред

доминантних облика типа утепаха, бележени су и облици с наставком -ше

(утепаше). У говору млађих уопштен је наставак -(“)a.

1121. Ле к с и ка

1. У говору старијих у нижим селима спорадично се чују прилози бткут,

никат, свакат, кат, лaни, полани, давно/дамно, нако. Млађи су уопштили фре

квентније прилоге, а једине у вишим селима: бткеде, кога, никога, свакога,

бдамно, а уместо прилога нако прилог таке.

2. Речца богме бележена је у говору старијих.

3. Облик броја ђидинаесе, поред јединаесе(т) у говору старијих, редак је

у говору млађих, који уопштавају јединаесе(т)/идинаесе(т).

РАСЛОЈАВАЊЕ УСЛОВЉЕНО ПОЛНОМ ПРИПАДНОШЋУ

1122. Број диференцијалних црта није велики, па се не може говорити о

„мушком“ и „женском“ говору.

a) Жене су отпорније на утицаје других дијалекатских типова.

б) Благо отворени вокал е чешћи је у говору жена.

в) Дуги вокали под акцентом или иза акцента (тзв. певање) обичнији су у

говору жена.

г) Пенултимски акценат чешћи је у говору жена.

д) У Бр у Вјд, личних имена м. р. на -о жене по правилу чувају морфоло

шку ознаку (Рамизе, Митате, Драгане). Мушкарци Вјд, ових именица једначе

с Нjд. (Рамис, Митат, Драган). Ова особина није уочена у другим местима. В.

T. 496.

ђ) У говору жена има више трагова флективних облика.

ГОРАНСКИ ГОВОР У ОДНОСУ НА ОКОЛНЕ ГОВОРЕ

1123. Дијалекатска микродиференцијација ГГ указује на то да је он на

стао мешавином језичких црта северозападних македонских, шарских српских

говора, метохијских говора. На ово указују бројне некорелативности у рефлек

сацији некадашњих гласова, затим већи број лексема с континуантом у S ж у

нижим селима, већа палаталност љ, њ у нижим селима, лу & д у неким лексема

ма у нижим селима, појава -ше у 3л. мн. аориста у нижим селима итд. (в. т.

1106—1117).

ГГ показује низ сличности са оближњим ЗПМ говорима — гостиварским,

реканским, дебарским, тетовским. Одсуство многих западномакедонских ино

вација подупрто је близином српских говора, али и природом дијалекатског за

кутка ГГ.



520 Радивоје Младеновић

За схватање дијалекатског типа ГГ у овом раду наводи се ареал поједи

начних језичких појава које су настале „как резулвтат его распространении из

центра иновации на кожнославинскић извиковоћ континуум.“1669

1124. Пр о зо д и ј а

1. Типолошки акценат ГГ везан је, без изузетака морфолошког или мор

фолошко-лексичког карактера. Овакав тип акцента карактерише ЗПМ и обли

жње П-Ј говоре, па је тако створена једна македонско-српска зона са фиксира

НИМ акцентоМ.

2. Акценат ГГ је у основи антепенултимски и наслања се на стање у ЗПМ

говорима (в. т. 88). Антепенултимска акцентуација захватила је и сретечки го

вор. Правило овакве акцентуације нарушава се пенултимским акцентом, који је

средство емфатичког истицања.

3. Синтагматски акценат ГГ мање је доследности од оног који се конста

тује за већину ЗПМ говора, а стање се приближава оном које се наводи за поло

шке говоре (в. т. 92-98).

1125. В. О К a Л И З а М

1. У ГГ функционише шестоугаони положени вокалски систем, који ка

рактерише оближње македонске и српске говоре (в. т. 106—107).

2. На затварање и супституције вокала утиче фонетски контекст, што је

особина присутна у словенским говорима захваћеним балканистичким пре

структурирањем (в. т. 110—146).

3. Вокал а у контакту с предњонепчаним меким сугласницима прегласом

даје е, како је и у многим македонским и српским говорима око ГГ (в. т. 115).

4. У дистрибуцији старог дублета -pa- : -ре- у ГГ устаљена је група -ра

(трава, травица, расте, брах, браси/opale), присутна у српским и неким обли

жњим македонским говорима (в. т. 118, 148е).

5. Вокал е отвара се факултативно благо под акцентом као средство емфа

тичког истицања. Особина се не бележи у оближњим македонским говорима.

Стање слично горанском познаје и сиринићки говор.

6. Маркантна дијалекатска црта ГГ прелаз је еу и у контакту са ј, љ, њ, ћ.

Од оближњих говора иј (< ej < bј) посведочено је у сиринићком говору, шире и

у П-Т говорима, а не бележи се за македонске говоре. Овако се понаша и група

еј другог порекла (оглијало, Крушијани, шијесет) (в. т. 121).

7. У делу ГГ, после испадања в у интервокалном положају, и се иза вокала

десибиларизује у Јобразујући са претходним вокалом дифтоншку секвенцу, ка

ко је и у ЗПМ говорима, а иновација се прелила у јужнометохијске и шарске

српске говоре, али у мањем обиму (в. т. 125).

8. Пасивна артикулација ј и в утиче на затварање о, па се у групама о Н j/6

+ V о супституише затворенијим вокалом у. Појава захвата шири ареал срп

1669 ЦГБалк, 10.
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ских и македонских говора (в. т. 133-136). Изједначавањем о са у у вези са в ГГ

наслања се на ову појаву у неким ЗПМ говорима, мада ГГ не познаје ЗПМ ино

вацију типа квач (< ковач).

9. У ограниченом броју лексема назални сонанти изазивају затварање или

централизацију суседних вокала на већем простору македонских и српских го

вора. Исходиште затварања вокала, пре свега а, судећи по ареалу, може бити у

арумунском или албанском језику. Број примера са а & а у ГГ знатно је мањи

од оног који се констатује за македонске говоре (в. т. 143-145).

10. Вокал b замењен је вокалом е. Екавски је већи део српских говора, ве

ћи део македонских и знатан део бугарских.

Стара група Ђј доследно је замењена групом иј после рефлексације у еј.

Дивојка у народној поезији преузето је, вероватно, из метохијских говора

(в. т. 148в).

11. Рефлекси назалног вокала ж сведоче о језичким мешавинама у форми

рању горанског дијалекатског типа. У начелу ГГ има ЗПМ стање: доминира а,

али има и доста примера са у (в. т. 151—156).

У граматичким морфемама вредност а • ж стигла је са македонске тери

торије.

Ретки примери са о “ ж у ГГ лексичке су позајмице из неких оближњих

македонских говора — дебарског, реканског (в. т. 154).

У неколико лекceмa e < ж стигло је лексичким позајмљивањем из обли

жњих полошких говора (в. т. 156).

12. Вокал А у ГГ редовно прелази у е, па је овај говор остао изван ЗПМ ино

вације мешања назалних вокала у позицији ја-, што је, свакако, условљено насла

њањем на стање у српском језику, али и дијалекатским закутком ГГ (в. т. 150).

13. По особини да се слоговна ликвида д неутралише из система, а сло

говна ликвида р највећим делом чува фонолошки статус, ГГ приближава се

шарским српским говорима — сретечком и сиринићком, а удаљава од ЗПМ и,

делом, метохијских говора у којима се р декомпонује (в. т. 157-174).

14. Д се развило дивергентно.

Двофонемски континуанти ав, оу наслањају се на декомпоновано дуал, ол

у македонским говорима (в. т. 162—164). Бродско оу стигло је из тетовског прав

ца. Вредност ав локална је дијалекатска иновација шарских говора (в. т. 163).

Континуанту у ГГ, српског порекла, присутан у делу примера, захвата

знатан део граничних српских, македонских и бугарских говора (в. т. 160).

Континуант о одвећ је редак, јавља се у вишим селима, па се може сма

трати позајмицом готове иновације из македонских говора (в. т. 161).

У најнижим селима у неколико лексема иза дентала с уочено је призрен

ско-јужноморавско лу (слубице, слуза, слунце) (в. т. 166).
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У малом броју лексема иза денталног сугласника д- у иницијалном слогу,

д чува фонолошку индивидуалност или се декомпонује у ла, ла. Декомпоновано

д у овим лексемама констатује се и за тетовски говор (в. т. 165).

15. По одсуству доследне декомпозицијеру двофонемски скуп др ГГ се

разликује од горњополошких и дебарских говора, а приближава сретечком и

сиринићком. У ЗПМ говоримар стабилно је само у доњополошком вратничком

говору, који је по многим особинама сродан са П-Т говорима (в. т. 168).

У неколико лексема са секвенцом -рж-, после преласка ж у а, група ра да

ла је р. Број примера са оваквим р у ГГ мањи је од оног који се бележи у ЗПМ

говорима. Иновација је у ГГ свакако дошла из овог правца, иако се секундарно

р констатује на широком простору српске језичке територије, али под другим

условима (в. т. 175).

16. Вокализација јаких јерова (љ — o, b > е) маркантан је македонизам у

ГГ. По судбини полугласника ГГ иде заједно са горњополошким говорима.

Вредност а место некадашњих јерова у неколико примера може бити лексичка

позајмица из тетовског или српских шарских говора, али и резултат редукције

вокала у контакту с назалним сонантима (в. т. 178—181).

У судбини секундарног полугласника ГГ се знатно приближава тетовском

и торбешком делу дебарских говора (в. т. 182—185).

Полугласник турског порекла најчешће даје а, али и а. Заменик о, прису

тан у полошким говорима, није потврђен у ГГ, осим у лексичкој позајмици му

штилок. Вредности а и а, присутне и у полошким, обичне су у српским говори

ма око горанског, али и шире (в. т. 186—188).

Примери у којима је е место турског полугласника, изван суфикса -лак,

могу бити лексичке позајмице из албанског језика (в. т. 189).

Облици типа — два пламња, корња, камња, са испадањем е из претпо

следњег слога, које се осетило као полугласнички континуант, потврђени су и у

тетовском говору (в. т. 191).

17. Вокалске групе сачињене од истих вокала на морфемској граници или

у другим позицијама после испадања сугласника, знатне су стабилности. Ова

ква се стабилност констатује за говор Торбеша кичевског и прилепског краја, у

ђаковачком говору, у свим српским говорима око Призрена и призренском

градском говору (в. т. 193-194).

У новоствореним групама о + V (< овој + V) о даје у (в. т. 202-204).

Вокалске групе настале на граници проклитика и глагола уклањају се ис

падањем првог вокала. Појава је карактеристична за све говоре око ГГ, а обим

испадања првог вокала у ГГ мањи је него у неким ЗПМ говорима (в. т. 210).

1126. К о н с о н а н т и за м

1. Х је у ГГ сачувано, највероватније, наслањањем на стање у неким обли

жњим албанским говорима у којима је овај фрикатив присутан, али и природом

дијалекатског закутка ГГ (в. т. 220-221).
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Х ce или чува или испада, а није потврђена ЗПМ супституција са вЉф.

На почетку речи које почињу вокалом ретко се јавља неетимолошко х.

Овакво х потврђено је у говору исламизованог словенског становништва запад

не Македоније, али и у П-Т говорима и говору исламизованог словенског ста

новништва зетско-сјеничког дијалекта (в. т. 230).

Нема у ГГ звучног спиранта у S x, већ, изван граматичких морфема, уз

назале, у Бр, x даје г. Иновација г $ x могла је стићи у бродски говор из најсев

ернијих полошких говора који познају у S x (в. т. 231б).

2. У корелацију звучних-безвучних сугласника делимично је укључен пар

в— ф. Ова иновација је у ГГ стигла из ЗПМ говора (в. т. 250, 256).

У интервокалном положају в је нестабилно, факултативно се реализује

као фон билабијалне артикулације (w) или испада. Нестабилно в у овој позици

ји својство је ЗПМ говора, мада је у ГГ в. у овој позицији стабилније него у

овим говорима, што може бити условљено близином српских говора (в. т.

244-247).

Група ви у предлогу реализује се као во, в, w. Овако је у ЗПМ говорима, а

w може бити полошко (в. т. 252).

3. Континуанти “tj, “kt” “dj cу африкате ћ, ђ, што је маркантна црта која

сведочи о генетској везаности овог говора за западнојужнословенску струју (в.

т. 258-263, 314).

4. Због флотантности изговора ћ, ч, ђ, и зачиње се дворедни систем афри

ката: ц — 8 : ћ/ч — ђ/и, што је особина и српских метохијских, али захвата и

оближње албанске говоре (в. т. 264–267).

5. Африката 8 јавља се у оним условима у којима се јавља у околним гово

pима (в. т. 269).

6. У делу именица са некадашњим финалним групама -тњ, -дњ, -ло, -ни,

али и изван ових услова, срећу се палатални предњонепчани сугласници (кл'éћ,

нбкоћ, лакоћ, сољ, дењ, јесењ итд.). Од оближњих говора особина је посведоче

на у сретечком и сиринићком. Појаву је тешко довести у везу са македонским

пиринским говором, па се развијање пуне палаталности из некадашњих полу

ПаЛaTaЛНИХ ГJIаСОВа МОЖC сматрати локалном иновацијом шарских говора (в.т.

334, 337, 338).

7. Депалатализација предњонепчаног назала њ потврђена је у ГГ. Вред

ност н” s њ захвата релативно компактну западномакедонско-метохијску тери

торију. Дефонологизација њ, иначе честа у неким позицијама у оближњим ма

кедонским говорима, није значајније захватила ГГ (в. т. 270-273).

У делу нижих села палатална природа њ добро се чува, што је у духу ста

ња у сретечком и сиринићком говору (в. т. 273).

Изван депалатализације остали су и неки македонски говори са којима је

ГГ могао бити у контакту — вратнички доњополошки и дримколско-голобрд

ски.
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8. У позицији л + и, е латерал се реализује као фон близак српском љ, ка

ко се понаша и етимолошко љ, које је у ГГ мекше од оног у већини македон

ских говора, осим једног појаса у северозападним мак, говорима (Доњи Полог

— Вратница — Скопска Црна Гора) (в. т. 278, 288).

9. Осим у Бр, -л на крају слога дало је, в, што је иновација шарских говора

— сретечког и горанског, са слабим траговима у сиринићком говору. У Броду је

у (< -л) сачувано од даљег затварања под утицајем тетовског говора (в. т. 282).

10. Резултати старог јотовања у трпном гл. придеву уклоњени су у духу

промене у околним српским и македонским говорима.

Ново јотовање (т, д, л, н) извршено је у оном обиму у коме се констатује

за П-Т говоре, али и за неке македонске уз српску језичку територију (в. т.

318-326).

Ретки облици с подновљеним јотовањем типа кољје, прћје продрли су из

ЗПМ говора (в. т. 323).

Група -јд- у сложеницама с глаголом „ићи“ остаје нејотована, што је осо

бина македонског језика, али су бројни примери презента у коме је место групе

јд- — ј-, које може бити, ако није резултат испадање -д-, траг јотовања групе,

са даљим развијањем палаталности (ђ – j) (в. т. 328).

11. Факултативно се јављају умекшани фрикативи ш, ж, з, најчешће када

су иза њих и или е. Иако оваквог умекшавања има у метохијским говорима, мо

гуће извориште појаве може се наћи у тетовском говору (в. т. 339–343).

12. Неутрализацијом група ки, ке, ги, ге групама ћи, ће, ђи, ђе бродски го

вор се непосредно наслања на исту појаву у тетовском говору. Уклањање ових

гласовних група се не може објаснити фонетиком албанског језика, пошто се у

том језику к, г фонолошки неутралишу са 2/) — k/h у другачијем фонетском

контексту (в. т. 344-345).

13. Гласовна група “vbs- потврђена је с метатезом (св-). Метатеза у овој

групи у неким ЗПМ говорима само сведочи о вези ових говора са српскима.

Групе “svo- и “cyb- дале су сав-, цав-. Метатеза у овим групама заједничка

је изоглоса словенских говора у југоисточном делу Балканског полуострва (в.

т. 351б-в). У ГГ нема трагова ЗПМ иновације су-, цу- S св-, цв- (в. т. 351б-в).

Група -зј- у лозје, грозје без метатезе је, што је и особина полошких гово

ра. Оближњи српски говори познају метатезу у овим лексемама (в. т. 351 г.).

14. Протетичким гласом ј-, што је својствено српским али и неким север

ним и западним македонским говорима уз српску територију, ГГ се знатно уда

љава од горњополошког гостиварског говора, са којим показује одређене

сличности (в. т. 355).

15. Антиципацијска палаталност испред палаталних њ, ћ, ђ забележена је

на широком простору словенских говора југоисточног Балкана. Потврђена је у

оближњим ЗПМ, граничним јужнометохијским говорима, у сиринићком гово

pу. По компактности територије на којој се јавља овакав глас, њено изоглосно
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ОГЊИШТе је у западномакедонским и централномакедонским говорима (в. T.

356-359).

16. Појава да се звучни сугласници на апсолутном крају речи десоноризу

ју захвата знатан простор око ГГ (в. т. 360-362). Озвучавања безвучних сугла

сника између звучних гласова (пуази, овезово, болезлива) има на знатном про

стору македонских, бугарских и српских говора (в. т. 364).

17. Мада су сугласници в, ј, х, д, г у ГГ у интервокалном положају стабил

нији него у ЗПМ говорима, не може бити дилеме о западномакедонском изво

ришту појаве испадања ових сугласника. Подстицај за појаву могао је доћи из

албанског језика (в. т. 370).

18. С у гла с ни чке групе:

a) Финалне групе фрикативн-дентални оклузив упрошћавају се испада

њем денталног оклузива. Особину познају многи српски и македонски говори.

У дебарском говору, са којим ГГ показује неке сличности, ове групе се добро

чувају (в. т. 376).

б) ГГ не познаје иновацију торбешких македонских говора — уклањање

унутрашњих група -стр-, -здр- (в. т. 377).

в) Групе шт, жд различитог порекла замењене су групама шћушч,

жђ/жи само у Ре и Кру, а у ова места особина је стигла из оближњих ЗПМ го

вора. Стабилност група у осталом делу Горе наслањање је на стање у обли

жњим српским, али и неким ЗПМ говорима (в. т. 383).

г) Из група дн и гн, у неким лексемама, испада плозив. Особина захвата

српске и македонске говоре (в. т. 386, 387).

д) Иницијална група вл-, нестабилна у дебарским говорима, у ГГ није

подложна упрошћавању (в. т. 400).

ђ) Група мј асимилацијом даје мњ, како је на већем ареалу српских, маке

донских и бугарских говора (в. т. 410).

е) Група бн, која се у ЗПМ говорима замењује групом мн, у ГГ остаје ста

билна, како је и у српским говорима (в. т. 413).

ж) Фонолошка неутрализацијал, н са љ, њ у контакту са неким сугласници

ма (гњездо, гњила $ глина, тољко, коњшија, брашњо) особина је и П-Т говора.

з) Сугласничке групе с, з, ш + ч, ц у највећем делу ЗПМ говора замењују

се групама фч, фц. ГГ је остао изван ове иновације (в. т. 431ђ).

и) Стара група чp- доследо је дала цр-, како је у српским говорима, али и

многим македонским (в. т. 444).

j) Африкатизација фрикатива у контакту са сонантима, експлозивним су

гласницима, вокалима, врши се у ГГ у оним условима у којима се врши у окол

ним македонским и српским говорима (в. т. 433-438).

к) У врло ограниченом броју лексема африкате ћ, ђ, ц деaфрикатизоване

су (грајанин, прејно, стрејно, синојка, свеће, светно). Осим у синојка, које за

хвата сву Гору, остале су лексеме потврђене само у неким местима. Извориште
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може бити у ЗПМ говорима, у којима је особина знатно распрострањенија. По

што сличну појаву познаје и албански језик, могућ је и утицај албанске фонети

ке (в. т. 440—441).

л) Етимолошке групе зр + V и ср + V уклоњене су у ГГ уметањем т, д,

што је особина широко заступљена у македонским и српским говорима (в. т.

448).

1127. Морфолог и ј а

И ме ни це:

Структурна разлика између горанског и околних говора тиче се инвентара

падежних дистинкција.

1. Именице некадашње -1 промене пришле су им. м. р. на -а у духу ова

квог преструктурирања на ширем ареалу.

2. Број падежних дистинкција у ГГ већи је од оног у већини македонских

говора, па се ГГ налази на средини између синтетичког и аналитичког модела

деклинације (в. т. 452-459).

3. У ГГ чува се Дјд и мн. свих именица, како је и у српским јужномето

хијским говорима, сретечком и сиринићком говору. Синтетички Д у македон

ским граничним говорима користи се само од ограниченог броја значењски из

двојених именица, често само у јд., а и у овим именицама синтетички Д уступа

место аналитичким конструкцијама (в. т. 454).

4. У ГГ је уз одређене предлоге у Гјд. им. на -а сачуван флективни генитив

на -е, што говори о скоријој распрострањенијој употреби овог облика. Генитив

ових именица потврђен је у српским оближњим говорима — јужнометохијским,

сиринићком, а нема га у околним македонским говорима (в. т. 484., 525-528).

5. Припадност изван синтагме претежно се казује присвојним придевом.

Конструкција од + ОП за казивање припадости, доминантна у ЗПМ говорима,

необична је у ГГ (в. т. 455).

Присвојни датив изван синтагме потврђен је малобројним примерима (в.

т. 458).

6. Чување морфолошког разликовања именица у множини црта је српско

га језика у ГГ (в. т. 453).

7. Стари контраст између -е и -у у Вјд. именица м. р. на -о прерађен је

онако како је у оближњим македонским и српским говорима (в. т. 494-497).

8. Hмн. им. чујек је љуђи. Није потврђен облик љуђе, карактеристичан за

оближње македонске говоре.

9. Лична и родовска имена м. р. граде се формантом -офци, како је и у

оближњим македонским говорима. Оваквих образовања има у Сретечкој жупи,

Сиринићу, а потврђени су, спорадично, и у јужној Метохији (в. т. 505).

10. Тенденција уопштавања -ам у Дмн. именица свих родова бележи се на

многим тачкама српскога језика. Од околних говора карактерише шарске говоре

— сретечки и сиринићки, али није непозната ни метохијским говорима (в. т. 511).
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11. Именице м. р. са значењем личних имена сродника на -о у ресте

личком и бродском говорном типу имају промену без проширења основе (Суљо

— Суља — Суљу). Од оближњих говора особина је присутна у реканском и га

личком говору, али само у ОПјд. (в. т. 515a).

У долоиштанском говорном типу ове именице у једнини имају прошире

ње основе са -ет, како је у оближњим македонским и српским говорима (в. т.

515б, 516).

12. У Нмн. им. на -а потврђено је само -е.

13. У Дјд им, на -а у вишим селима доследно, у нижим претежно, уоп

штен је наставак -и. Уопштавањем -и ГГ се наслања на оближње македонске го

воре у којима има трагова флективног Дjд. — тетовски, гостиварски, говор ра

бетинских Торбеша, на тајмишку групу говора.

Наставак -е у Дјд. може бити из оближњих српских говора, пошто се об

лици типа сестре, жене јављају у најнижим селима, али може бити и из обли

жњих македонских — вратничког, реканског, дебарског (в. т. 530).

14. Hмн. дела им. с. р. гради се наставком -ића, што је наслањање на П-Ј

суплетивну множину на -ићи. У полошким говорима овај наставак је непознат,

осим у доњополошком вратничком (в. т. 551).

15. Нмн. дела им. с. р. гради се наставком -иња, који је уопштен у тетов

ском говору од свих именица на -е. Рекански говор такође познаје изразиту рас

прострањеност овог наставка. Наставак -ина је, иначе, основни наставак ових

именица у полошким говорима, па је у ГГ стигао из тог правца (в. т. 549в, 554).

16. Бројне именице за скупину мушкога рода од пет и даље у ГГ граде се

по моделу који је карактеристичан за П-Т говоре — наставком -ина (петина).

Нема наставка -мина, који се у овом значењу јавља у македонским говорима.

Модел петина („тачно пет“) бележи се и у тетовском говору (в. т. 560).

1128. За ме ни це:

1. Систем личних заменица показује стање карактеристично за српске го

воре. У 1л. jд. је ја. У 3л. јд, личних зам, нема продора показне заменице тоја,

таја, тако да се у горанском и тетовском говору завршава бн, а само у малоре

канском дебарском говору напоредо егзистирају бни тој. У 1л. мн. је у основи

српска вредност (ми-је) са продором македонске иновације — партикуле -је. У

3л. мн. уопштава се родовски синкретична форма, што је структурни македони

зам, са спорадичним чувањем односа: бни (м. и с. р.) — бне (ж. p.), како је и у

оближњим српским говорима (в. т. 592–596).

2. У облицима заменичких енклитика уочава се шаренило.

а) Заменичке множинске енклитике ни — ви, не — ве захватају велики про

стор македонских и српских говора. Нема мешања енклитика ни — не, ви — ве,

иначе обичне у неким оближњим македонским говорима. СтабИЛНОСТ у везива

њу ни, ви за Дмн. а не, ве А мн. наслањање је на стабилност у оближњим срп

ским говорима (в. т. 599).
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б) У 3л. јд. ж. р. енклитика ги, потврђена у нижим селима, облички се на

слања на П-Ј стање (в. т. 601).

У вишим селима, најчешће напоредо са ги, јавља се и горњополошки об

лик и (в. т. 601).

в) Енклитика га у Ајд. зам, бна могла је стићи из полошких говора, али се

може наслањати и на призренско-јужноморавско њу гу, са а & ж, пошто је удво

јени облик ГГ ња га, а полошка иновација нега га/неа га. Пуну форму на у Ајд.

имају македонски говори који нису у суседству са ГГ (в. т. 602).

Енклитика ја у Ајд. зам, бна јавља се у горњополошким говорима, али и

на широј територији македонског језика. Удвојена форма ГГ ња ја, међутим,

указује на П-Ј близину са а & ж.

Енклитика је у Ајд. зам, бна, иначе врло ретка, наслања се на ЗПМ говоре

(в. т. 602).

г) У Ајд. зам, бн уопштена је енклитика го. Ретки примери с енклитиком

га у нижим селима, могу сведочити о присутности српске иновације у делу ГГ

(в. т. 603).

д) Енклитике Дмн. личне зам, за 3л. указују на различите утицаје. У ви

шим селима је уопштено им, како је и у ЗПМ говорима. Највећи део ГГ познаје

гим, које је тешко довести у везу са П-Ј иновацијом, пошто оближњи српски го

вори не знају за овакве облике.У ЗлПо се јавља и мги (в. т. 606).

3. Пуна форма Дjд. зам, бна гласи њејзинејзи, како је и у оближњим ма

кедонским говорима. Наведени облик је једини у вишим селима, доминантан у

нижим. У нижим селима је и њojsи, како је и на широком простору П-Т и К-Р

говора (в. т. 610б).

4. Пуна форма Дмн. зам, мије и вије гласи нам, вам, што је чување стари

не. У македонском језику синтетичка множинска дативска форма сачувана је

само у неким ЗПМ говорима (в. т. 611б).

5. Није потврђена дативска енклитика личне повратне заменице себе, ина

че присутне у оближњим македонским говорима. Овакве енклитике нема ни у

једном суседном српском говору, па се њено одсуство из ГГ објашњава том чи

њеницом (в. т. 613б).

6. Облик именичке заменице шб, поред ређег што/шћо, наслањање је на

стање у галичком говору, пошто тетовски и дебарски говор чувају групу шт- у

заменици (в. т. 626). Од оближњих српских говора шо је потврђено у јужноме

тохијском говору Подриме.

7. ОП зам, ш(т/ћ)б у предлошко-падежним конструкцијама гласи шбго,

како је у полошким говорима, и бито, како је у оближњим српским говорима

(в. т. 628).

8. Демонстративне заменице у препозицији и постпозицији чине трочла

ни систем у вишим селима, како је у ЗПМ и оближњим српским говорима. На

стварање двочланог система могао је да утиче албански језик, а могућа је и ло

кална иновација ГГ везивањем зам, оне за 3л. личних заменица, а ово и отњ за

демонстративно значење (в. т. 659).
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9. Облицима демонстративних зам. ГГ се највећим делом наслања на

оближње македонске говоре. Само у Бр, и то спорадично, бележени су за с. p.

jд. скопскоцрногорски облици бве, тоје, бноје (в. т. 663a).

У нижим селима, поред демонстративних зам, сличних западномакедон

ским, ретко су бележени у мн. и бвеја, теја уз именице на -а. Овакви облици

карактеришу и сиринићки и јужнометохијске говоре (в. т. 671).

10. Локална иновација у вишим селима продор је ОПјд. у Нјд, демонстра

тивних заменица — овогуа, тогуа, оногуа (в. т. 672).

11. У зависне падеже једнине демонстративних зам, продире -а из номи

нативног облика (овогоа, овомya). Оваквих продора има у ЗПМ, а бележе се и у

П-Т говорима који нису у суседству са ГГ (в. т. 672).

12. Заменице за каквоћу проширују основу са -в-, како је и у ЗПМ говори

ма. У оближњим српским говорима оваквих образовања нема (в. т. 677).

13. Количинске показне заменице (воликав, толикав, оноликав) насла

њају се на овакве облике у суседним српским говорима, пошто полошки и де

барски говори познају облике типа тол'кав. Само су, ретко, у Ре бележени де

барски и полошки облици (в. т. 685—687).

14. Фонолошки сачувана индивидуалност њЉн” у присвојним заменицама

његоф, његова, његово периферијски је архаизам чије је чување могло бити

подупрто оближњим српским говорима, пошто сви македонски говори, осим

северних, познају фонолошку неутрализају њ са н у овој заменици (в. т. 645).

15. Поред зам, њејзинЉнејзин, јавља се и нејзин, што је ЗПМ иновација, ма

да оваквих потврда има и у градском призренском говору. У нижим селима је и

њбјан, које се среће у оближњим српским говорима, али и шире (в. т. 6456).

16. Присвојна заменица за 3л. мн. гради се суфиксом -bн (њихниЉњин), ка

ко је на ширем македонском и српском простору око ГГ.

17. Продор именичког наставка -и и -е, у Дјд. придевских речи, особина је

и јужнометохијских говора, али и ширег простора српског језика. У македон

ским говорима оваква појава није потврђена (в. т. 638, 697, 724).

18. Упитна присвојна зам, у јд. м. р. гласи чеј, како је у македонским, и

чи, како је у српским говорима (в. т. 655-657).

19. Присвојно-демонстартивне заменице јављају се само у нижим селима.

У основи оваквих заменица је Дјд (овомyaф, бвојзин, томyaф) па се по овој

особини ГГ приближава српским оближњим говорима, али и другим П-Т и К-Р

говорима (в. т. 658), а удаљава од ЗПМ говора у којима је у основи оваквих за

меница ОП=Ајд, и мн., и у којима је број заменица у односу на ГГ већи.

1129. П p и деви:

1. a) Број падежних облика придевских речи у ГГ већи је од оног у обли

жњим ЗПМ говорима, пошто је у ГГ сачувана флективна форма за Дјд и мн.,

што је архаизам подупрт добрим чувањем Доба броја у свим оближњим срп

ским говорима (в. т. 633-641, 695—698).
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б) Генитивно-акузативно-го у јд. м. р. заменичко-придевских речи чува

ње је старине потпомогнуто оваквим наставком у македонским говорима. У

најнижим местима, међутим, има трагова иновације -га, што може упућивати

на везу нижих села са јужнометохијским говором (в. т. 603).

в) У Гjд. придевских речи ж. р. јавља се, спорадично, -е форма, што је на

слањање на оближње српске говоре, у којима је флективни Гjд. ж. р. свих имен

ских речи потврђен обиљем примера (в. т. 634, 637).

г) У најнижим селима (Рап Крс) забележени су трагови Лjд. м. р. (поста

рому). Ови трагови су у духу сиринићког и метохијских говора.

2. У Н=ОПмн. придевских речи уопштава се родовски синкретична -е

форма, што се може сматрати македонизмом. У мак, говорима, па и блиском

тетовском, уопштава се -и, а у ГГ, како је и у јужнометохијским говорима, го

вору Сиринићке жупе, уопштава се општемножинско-е, што упућује на то да је

ГГ ову иновацију развио заједно са поменутим српским говорима (в. т. 640).

Има трагова морфолошког обележавања граматичког рода придевских ре

чи: -и (Н=ОПмн. м. p.), -e (Н=ОПмн. ж. и с. р.). Оваквог обележавања има и у

оближњим српским говорима.

3. Придевски вид неутралисан је, како је на широком ареалу око ГГ.

4. Компарирају се по аналитичком моделу придеви, прилози, именице.

Овај балканизам среће се у свим оближњим говорима (в. т. 699-701).

5. Придевским наставком -ов отклања се хомонимија придевских речи и

прилога (мало уработала — малово дете), како је и у полошким говорима (в. т.

704).

1130. Бр о је ви:

1. Збирних бројева нема у систему, а њихову функцију преузели су основ

ни бројеви и бројне именице, како је и у околним македонским и српским гово

pима.

2. Бројем два обележава се скупина појмова мушкога рода, бројем две

женскога и средњега. Овакво чување старине својствено је оближњим српским

и македонским говорима (в. т. 715).

3. Датив имају бројеви: два, две, ббадва, ббедве, ббе, три, четири (двам,

двем, ббадвам, ббедвем, ббем, трим, четирим). Како су у оближњим македон

ским говорима ови бројеви непроменљиви, периферијски архаизам сачуван је

наслањањем на промену основних бројева у српским шарским у јужнометохиј

ским говорима (в. т. 716).

1131. Члан с к а м о рф е ма:

1. Постпозитивна употреба демонстративних заменица у функцији одре

ђености у духу је овакве употребе у ЗПМ говорима (в. т. 730).

2. Трочлани систем се наслања на ЗПМ говоре. Двочлани систем је локал

на иновација настала унутарсистемским разлозима, али и под могућим утица

јем албанских говора (в. т. 733).
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3. Чланска постпозиција уз именице у мн. диференцира се по роду (љуђи

ви, женеве, селава) и по томе разликује од оближњих македонских говора.

Спорадично, и то у вишим селима, уочава се продор -ве, -те, -не и у мн. м. p.,

што може бити утицај тетовског говора (в. т. 735).

4. Значајна локална иновација, без потврда у оближњим мак, говорима,

појава је чланске постпозиције типа старујев, старујет, старујен у Нjд. м. p.,

ретко и с. р., придева и редних бројева (в. т. 738—742).

5. Члановане именске речи чувају синтетичку деклинацију у оном обиму

у коме је чувају без чланске морфеме. Ово је свакако архаизам подупрт систе

мом деклинације јединица без чланске постпозиције, пошто су оближњи ЗПМ

говори без синтетичке деклинације именских речи са чланском морфемом. Ста

ње у ГГ сачувана је етапа у процесу комбиновања аналитизма и продирања

ЧЛаНа.

1132. Г. Л. а Г О Л И:

1. У ГГ нису развијени новији облици карактеристични за многе македон

ске говоре, а изгубљени су они који се губе у македонским и српским говори

ма. Инвентар глаголских облика, осим малих изузетака, онакав је какав је у

П-T говорима (в. т. 753).

2. У ГГ није развијена категорија готовости исказана презентом и импер

фектом несвршених, најчешће итеративних глагола, какву познају македонски,

турски, арумунски, албански језик (в. т. 753ђ).

3. Перфекат се у ГГ чешће употребљава него у оближњим македонским

говорима, што је условљено близином српских говора.

4. Није развијена категорија посредног и непосредног саопштавања, ка

кву познаје македонски граматички систем, пошто се лично доживљене радње

саопштавају и перфектом.

5. Свршеност — несвршеност налазе се у лексичкој основи глагола, па се

по стабилности глаголског вида ГГ не разликује од околних словенских говора.

6. a) У глаголским групама има појединачних померања, међутим, није

уочено радикално разарање система какво се констатује у ЗПМ говорима (в. т.

754-791).

б) Глаголи с аористном основом на -к)-а, -г)-а, -x)-а уопштили су овакав

однос и у презентској. Продор аористне у презентску основу захвата све говоре

око ГГ (в. т. 757).

в) Глагол „требати“, када је лично употребљен, у обема основама има

основински вокал -а. Употребљен безлично у презенту гласи требе. Овакав

продор Дјд именице трђба у презент потврђен је у полошким, у призренском

градском говору, али не у граничним српским шарским говорима (в. т. 764,

792a).

г) Глаголска група -и : -и (носи-м : носи-ла) стабилна је и нема продора

аористне основе на -е у -и групу, како је у неким оближњим ЗПМ торбешким

говорима (в. т. 767).
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д) У највећем делу ЗПМ наречја распала се -е презентска глаголска група.

У ГГ је изразите стабилности, како је и у суседним српским говорима. Од обли

жњих македонских говора глаголска група је стабилна у тетовском и дебарском

торбешком говору у Жупи (в. т. 776-791).

ђ) Глаголи типа гријем — гријала стабилни су и нема продора аористне

основе у презентску, како је у неким ЗПМ говорима (в. т. 780).

e) Нема продора аористне основе у презентску у глаголима типа купујем

— купуала, иначе честог у македонским говорима. Чување односа купујем — ку

пуала подупрто је стабилношћу у полошким и оближњим српским говорима

(в. т. 783).

ж) Чува се стара основа глагола „памтити“ — паметујем, паметуала, која

је потврђена и у српским говорима (в. т. 786г).

з) Глаголи од прасловенског “velk-ti rраде се од основе влек-, како је и у

македонским говорима (в. т. 790в).

7. Западнојужнословенска иновација у 1л. jд. презента доследно је спро

ведена у ГГ. Појава је захватила и неке оближње македонске говоре (в. т. 792).

Наставак -м додаје се презентској основи с карактеристичним вокалом,

како је у српским говорима, а нема трагова уопштавања -ам у 1л. jд. презента,

карактеристичног за ЗПМ говоре (в. т. 792).

8. У 3л. јд. презента нема наставка -т, присутног на широком простору

ЗПМ говора. Испадање -т из 3л. јд. презента, међутим, није само наслањање на

граничне српске говоре, пошто и неки оближњи македонски говори — тетов

ски, овчепољски, на пример — познају презент типа носи (в. т. 794).

9. Наставак за 1л.мн. личних глаголских облика -ме источнојужнословен

ска је особина у ГГ.

10. У 3л. мн. презента гл. презентских група -е и -и уопштен је, осим у

Крс, Рап и Ор, наставак -ет, како је и у македонским говорима у правцу Костур

— Корча — Струга — Дебар. Из 3л. мн. презента гл. -а презентске групе, међу

тим, -т из наставка редовно испада, што може бити наслањање на овакву поја

ву у српском језику (в. т. 797-800).

У најнижим селима — Рап, Крс, Ор — уопштава се основински вокал -и у

целој презентској парадигми. Овакво уопштавање познају сви оближњи српски

говори. Особина је, међутим, могла у ГГ стићи и из галичког говора (в. т. 799).

11. Продор -ше из 2. и 3л. јд, имперфекта у 1л. jд. особина је П-Ј говора у

ГГ, пошто македонски говори, осим кумановског, не познају ово преструкту

pирање (в. т. 805).

12. У Бр често, у другим местима ретко, 1л. jд. имперфекта гради се на

ставком -шоx. Овакав наставак јавља се у граничним српским говорима, али и

шире у П-Т. Од македонских познају га северни говори (в. т. 806).

13. У новообразовању множине аориста и имперфекта ГГ је, у духу бугар

ских и македонских говора, изједначио наставке за оба претерита. Наставак
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-(x)ме бележи се у полошким говорима. У 2л. мн. оба претерита уопштено је

-хте. Нема трагова западномакедонске иновације у наставцима аориста и им

перфекта -фме, -фте (в. т. 808—810, 815–817).

14. У нижим селима има трагова наставка -ше у 3л. мн. аориста, што је

чување старине, подстакнуто стањем у оближњим српским говорима (в. т. 818).

15. У 2л. мн. императива уклањањем -e (< 5) и уопштавањем наставка -и у

свим глаголима, ГГ се наслања на оближње српске и македонске говоре (в. т.

819).

16. Глаголски прилог садашњи гради се наставком -ећи, који је из српских

продро у северне и ЗПМ говоре (в. т. 824—825).

17. Радни глаголски придев гради се од аористне основе. Нема иновације

оближњих македонских говора — грађења овог облика од обеју основа, осим

факултативно у Броду (в. т. 828).

18. У множини радни и трпни глаголски придев имају родовски синкре

тичну форму, како је у већини македонских говора. Овакав синкретизам прелио

се и у српске шарпланинске и јужнометохијске говоре (в. т.829, 832, 840, 844).

19. Прерасподела наставака -(e)н и -(e)т у грађењу трпног глаголског

придева у ГГ у духу је промена у словенским говорима захваћеним балкани

стичким процесима (в. т. 832).

Глаголи с превојем вокала трпни глаголски придев граде од аористне

основе. Осим ретких потврда у Бр, у осталој Гори нема трагова тетовске инова

ције грађења овог облика од презентске основе (в. т. 832).

20. Непознате су ће футурске конструкције с аористом и имперфектом,

које су потврђене у многим македонским, па и оближњим ЗПМ говорима. Ова

квих конструкција нема ни у оближњим српским говорима.

21. Нема одричне футурске конструкције типа нема + да + презент,

обичне у неким оближњим македонским говорима (в. т. 837).

22. Западномакедонска иновација — нови перфекат (ретfectum resultati

vит) типа имам направено и сом дојден није чест у ГГ, посебно је редак, необи

чан чак, тип сом дојден. Уместо нових конструкција користи се сом + глагол

ски придев, како је у српским и доњополошком вратничком говору (в. т.842).

23. а) Потенцијал типа би Н- радни глаголски придев знатно је присутнији

него у македонским говорима, мада је нешто ређи него у оближњим српским

говорима. У ГГ није потврђена иновација македонских говора — конструкције

cake које замењују потенцијал (в. т. 847).

б) Потенцијал типа би + „јесам“ + paдни глаголски придев, иначе редак у

македонским говорима, у ГГ је могао стићи из реканског говора, на шта указује

и чешћа употреба оваквог потенцијала у вишим селима (в. т. 848).

в) Конструкција би Њ. аорист са значењем могућег начина потврђена је са

мо у Бр. На новину иновације упућује одсутност конструкције у народној пое

зији и необичност у говору старијих Брођана (в. т. 849, 1098).
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24. а) Помоћни гл, „јесам“ у 3л. јд. презента, у служби копуле, у свим ме

стима гласије. У Рап и Крс потврђено је и јесе. Облик се може наслањати на

призренско-јужноморавско јесје, али је могућа и веза са дебарским голобрд

ским говором у коме је ести/естит (в. т. 850б, 998a-б).

б) У презентску основу гл, „бити“ продрла је аористна основа, па је би

дем, бинем (< биднем). Бидем је у оближњим македонским говорима, а ретко и

у јужнометохијским, бинем карактерише оближње српске говоре (в. т. 851).

1133. Пр и лози:

1. Упитни прилог општег синкретичног значења за место гласи кедеЉке,

ћедеће, што је западномакедонска иновација.

2. Траг српске вредности рефлексације ж и чување старије дистинкције

упитних прилога за место чува се у прилогу бшкут, који је у узмицању пред за

падномакедонским обликом от кеде (в. т. 876, 877).

3. Прилог кут, употребљен у значењу предлога код, потврђен је само у

Рап и Крс, у осталим местима је ке, Кут, с оваквим значењем, обично је у срп

ским оближњим говорима (в. т. 878).

4. Прилози кеде, нигде, свекеде, облички синкретизам прилога, укрштања

значења и основа — говоре о различитим језичким утицајима (в. т. 156, 876,

879).

5. Прилози одаваде, оданаде, присутни у вишим селима, користе се и у

реканском говору. Није потврђен рекански облик отаде (в. т. 888, 889).

6. Прилог дома присутан је на знатном подручју српског и македонског

језика око ГГ (в. т. 522б, 854, 901).

7. Упитни прилог за време има македонски облик кога, а спорадично, у

нижим селима бележено је и кат. И сложени прилози никога — никат, свекога

— свакат показују такав однос (в. т. 904, 906, 907).

8. Прилог за време сега, поред оваквог македонског облика, јавља се,

знатно ређе, и у српској вредности сат/сат (в. т. 908).

9. Прилог кноћи присутан је и у свим оближњим српским говорима (в. т.

922).

10. Прилог јутре својствен је свим граничним српским говорима (в. т.

924).

11. Прилози лани, полани, бележени у говору старијих Горана, потврђени

су и у свим српским оближњим говорима (в. т. 928, 929).

12. Прилог топpв присутан је у свим српским оближњим говорима (в. т.

942-a).

13. Прилог веће у овом облику бележи се у дебарским, али и свим срп

ским оближњим говорима (в. т. 943).

14. Прилози таке, ваке, такец, вакец јављају се и у дебарском и тетов

ском говору (в. т. 953, 954).
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15. Прилози различитог значења на -ом/-ум, којих у ГГ има више него у

оближњим српским говорима, али мање него у македонским“, наслањају се

делимично за западномакедонско залеђе (в. т. 854).

16. Најраспрострањенији је српски облик прилога још(те); ишће/ишћо,

како је у дебарском дримколско-голобрдском говору, јавља се само у Ре и Кру,

облик еште својствен је само бродском говору (в. т. 1233, 971).

1134. P e + це, па рт и к у ле:

1. Партикула је у мије, вије стигла је у ГГ из македонских говора (в. т.

996в).

2. Није потврђена упитна речце али, карактеристичне за ЗПМ говоре.

3. Показне речце ево, ено, ето имају финално-о, иако говори око ГГ има

ју -e (в. т. 1000).

1135. Пред лоз и:

1. Изостају неки сложени предлози (између, изнад, испод, испред, иза), а

уместо њих употребљавају се прости. Такво је стање у словенским говорима за

хваћеним балканистичким преструктурирањем (в. т. 1008–1009).

2. Ширење предлога ке у казивању месног односа и потискивање неких

предлога месног значења, ГГ је развио заједно са оближњим македонским гово

pима (в. т. 1009ж).

Присутност предлога кут са општим значењем места у нижим селима го

вори о вези са српским оближњим говорима (в. т. 10096).

3. Сви аблативни предлози сведени су на от, што је балканистичка црта

свих јужнословенских говора око ГГ.

4. Ретка је посесивна конструкција од + ОП, иначе обична у ЗПМ говори

ма (в. т. 1009д).

5. Стари предлог у чува се, спорадично, неизмењен. Овај архаизам очуван

је и у оближњим српским говорима.

Стари предлог у потискује се предлогом во, а у говору млађих замењује га

све више конструкција ке + ОП. На знатнију употребу предлога у у не тако дав

ној прошлости указује факултативно чување флексије уз во“ у и доследан ана

литизам уз во к вљ. Такво је стање и у српским оближњим говорима, с напоме

ном да се у овим говорима предлогу чува ављ - у (в. т. 252б, 525б, 1009e).

6. Није уочен горњополошки предлог кон са значењем правца.

1136. С И Н Та к с а

1. Глаголске и заменичке енклитике могу бити на апсолутном почетку ре

ченице, што је македонизам који је продро и у оближње српске говоре.

2. УЗПМ говорима атрибутска реч је често иза управне именице, а редов

но иза када је атрибутска реч присвојна заменица. У ГГ атрибут је чешће ис

1670 КВГр, 344-350.
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пред именице, ређе иза, а то најчешће када је у његовој служби присвојна заме

ница. Атрибут је иза именице када је ред речи стилистички. Овакав однос име

нице и атрибута карактеристичан је и за оближње српске говоре (в. т. 1034).

3. Одвајање одричне речце не од глагола заменичком енклитиком македо

низам је који се прелио и у оближње српске говоре (в. т. 1038).

4. Иновација у поредбеној конструкцији заједнакост типа Он је како мене

— стигла је у ГГ из ЗПМ говора. Присутност конструкције Он је каја — у нижим

селима, говори о вези овог дела ГГ са оближњим српским говорима (в. т. 1053).

5. Рекција неких глагола (желала, мислила, заповедала), који траже до

пуну у ОП, посведочена је и у оближњим српским говорима (в. т. 1056).

6. Непосредно везивање одредбе за место с именицом изван предлошко-па

дежне конструкције за предикат (идем аскер), често у ЗПМ говорима, у које је

ушло из арумунског језика, у ГГ је потврђено малим бројем примера (в. т. 1060).

7. Удвајање директног и индиректног објекта балканистичка је појава ко

ја захвата све околне говоре.

8. Члановање именица у удвојеном објекту у ГГ ређе је него у оближњим

македонским говорима. Доминација нечланованих именица у овој функцији

подстакнута је близином српских говора, али и периферијским положајем Горе

(в. т. 1064).

9. Слободни датив у служби индиректног објекта удваја се знатно ређе

него у суседним ЗПМ говорима (в. т. 1065).

10. У употреби имперфекта не уочавају се дијалекатске особености по ко

јима би се ГГ разликовао од околних словенских говора.

11. Честа употреба релативног футура за прошлост карактерише околне

македонске, али и неке оближње српске говоре (в. т. 1090б).

12. По фреквентности приповедачког императива ГГ се не разликује од

оближњих говора (в. т. 1093).

13. Приповедачког потенцијала за прошлост нема у ГГ, како је и на ши

рем простору македонских и српских говора.

14. Не попридевљавају се радни глаголски придев и глаголски прилог са

дашњи, што је особина и околних македонских и српских говора.

БАЛКАНИЗМИ

1137. ГГ припада балканском језичком савезу по многим структурним

особинама које су у овај и околне словенске говоре ушле у резултату грама

тичких и семантичких калкова према несловенској језичкој структури у проце

су језичких и етничких мешавина у југоисточном делу Балканског полуостр

ва. 1671. За одређивање супстрата и суперстрата у ГГ од значаја би била анализа

1671 БАДИЈС, 295-297, ГИБИстр. 152; ПИИСxј, 61-62, 65-66, 134; ИПДиј, 122, ИПИО 2,

93–94; ВБМК., 33, ГЗвĆР, 5–7, 17–18, ЗГИст, 8-9.
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сточарске, земљорадничке и ботаничке лексике са уочавањем словенског и не

словенског у овом језичком слоју, што није амбиција овога рада. Топонимија

је, свакако, у оваквом једном проучавању од великог значаја.

Балканизми, који ГГ спајају са македонским, бугарским и југоисточним

српским говорима, хронолошки су секундарни, па не могу утицати на одређење

припадности овога говора македонском или српском језику. Балканизми имају

типолошку вредност, али ништа не значе за порекло говора. 1672

Језички савез подразумева билингвизам или мултилингвизам, а у миксо

глотији преовлађује упрошћенији систем 1673 којим се уклања нека дистинкција

у језичкој структури. 1674. Тако су у ГГ продрле иновације, које се, у основи, не

разликују од оних у околним словенским говорима:

а) Неутрализација квалитативно-квантитативних особина акцента,

б) Преструктурирање синтетичког модела деклинације у аналитички,

в) Испадање инфинитива и његова замена конструкцијом да + презент,

г) Аналитичка компарација придева, прилога, именица,

д) Постпозитивна употреба демонстративних заменица (чланска морфема);

ђ) Удвајање слободног датива и слободног ОП,

e) Појава енклитике на почетку реченице,

ж) Турцизми у лексици.

1138. Пр о зо д и ј а

У ГГ, како је и у оближњим ЗПМ и П-Ј говорима, неутралисано је место

акцента као дистинктивног средства, поред неутрализације квалитативно-кван

титативних особина. У оваквом акценту реченична интонација са развијањем

нефонолошког квантитета, затим ремећење антепенултимске пенултимском ак

центуацијом, представљају делимичну компензицију за губитак, квалитета и

КВаHТИТСТА.

Овакво преструктурирање прозодије има упориште у околним несловен

ским говорима (в. т. 78, 88).

1139. Де кл и на ц и ј а

У деклинационим обрасцима ГГ, посебно у једнини, налази се између

синтетичког и претежно аналитичког модела, посебно због одсуства дативске

конструкције на + ОП, и доследног чувања синтетичког датива намене и посе

сије од свих именица. Факултативна употреба других падежних облика (Гјд.

им. на -а, слаби трагови Лjд.) говоре о недовршености процеса у аналитизму

именских речи.

1672 ИПДиј, 122-123.

1673 ПМИЗ, 221.

1674. ИПИО 3, 16.
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У вези са упрошћавањем деклинационог система је и смањивање броја

деклинационих образаца везивањем рода именица за финални глас (в. т.

461.–465).

У деклинацији придевских речи у множини, укључујући и глаголске при

деве, синкретизмом у роду неутралише се редундантна информација конгру

ентних речи пошто управни појам — именичка јединица — морфолошки обеле

жава род у множини.

1140. И н ф и н и т и в

Испадањем инфинитива смањује се број облика. Функцију овог глагол

ског облика преузима презент. Свођење футура типа ће + да + презент на ће +

презент упрошћавање је система у балканистичком духу, пошто је ће ознака

времена а презентом се казује глаголски садржај, лице и број.

1141. К о м пар а ц и ј а

Аналитичком компарацијом синтетички модел замењује се аналитичким,

у коме је мање облика, а степен квалификације казује поредбена партикула,

аналогно структурној вредности предлога у деклинацији.

1142. Члан с ка м о р ф е ма

Мада у ГГ није развијен прави члан, посебно је без чланског значења

постпозитивна заменица -ов, не може бити дилеме о балканистичком подстица

ју у развијању ове морфолошке категорије. Процес стварања праве чланске

морфеме је у току, па је ГГ подељен у два дела: на део са трочланим, и део са

двочланим системом показних заменица у препозицији и постпозицији. Разви

јање двочланог система се не може посматрати изван двочланог система пока

зних заменица у албанском језику.

1143. У два ја ње слободног дат и ва и слободно г оп

Ш Те Г П а Де Ж a

Слободни датив и слободни ОП удвајају се у балканистичком духу (в. т.

1062–1065).

1144. Д и с три б у ц и ј а ен кл и т и ка

Најмаркантнији балканизам у синтакси је повећавање броја могућих ком

бинација у реченици употребом заменичких и глаголских енклитика на апсо

лутном почетку реченице.

1145. Тур ц из м и

Турски језик као престижни језик са вероватним билингвизмом хришћана

у градским срединама Балканског полуострва вршио је лексичку колонизацију

осталих језика са којима је био у контакту 97“, и придонео исламизацији Гора

на, што је, опет, утицало на обликовање стварности према оријенталном моде

лу (в. т. 37), са последицама на различитим нивоима језика, пре свега лек

сичком.

1675 О значају географских и културно-цивилизацијских фактора за прилив туђица в. ИМ

ПрТуђ, 11-15.
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Иако турцизама има и у говору хришћана у срединама око Горе, у говору

муслимана њихов број је већи, па се јављају и турцизми којих иначе нема у го

вору хришћана, и то не само у политичкој и административној лексици већ и у

ЛСКСИЦИ СВаКОДНеВНОГ ЖИВОТа.

1146. Балканистичке структурне промене у ГГ и околним словенским го

ворима настале су, највероватније, славизацијом дела романског становништва,

можда делимично и Арбанаса, пре ХIV века.

У српским споменицима ХIV в. и турском дефтеру из 1455. нема потврда

о присутности несловенских становника у Гори, осим што се у КР 1452/55 по

мињу албанска имена Ђин и Ђон, која представљају занемарљив део у српској

антропонимији Горе (в. т. 25). На присутност влашког елемента и контакте са

њима упућују неки топоними — Влашка Вр, Влашка река Вр, Барбула Ре, који

нису неочекивани, пошто су око Горе биле пастирске области претежно вла

шког типа: Галичица, Јама и Бистра, Кораб, Шар-планина.1676

Присутност а у ГГ, у коме су полугласници доследно вокализовани, ука

зује на контакт са влашким, али и албанским говорима1677, а не треба занемари

ти ни сродну фонолошку јединицу у турском језику.

Редукције вокала, пре свега а, најчешће у контакту са назалима, може би

ти утицај влашких или албанских говора. 1678

Васпостављање 8 могло је бити подстакнуто арумунским или албанским

утицајем.1679

Употреба цеф, цела м. сав, сва утицај је арумунског језика. 1680

Чување датива може бити подржано влашким или албанским утица

јем1981, мада су, чини се, примарни унутарсистемски разлози отпорности ана

литизацији овог падежа (в. т. 459).

Суфикс-уљ(ка) (ресуљка, смрeкуљка, Чучуљ, Ћазуље) могао је ући из вла

шке деривационе морфологије. 1682

Иако у колективном сећању нема потврда о мешању са другим народима,

вероватни су били контакти са Албанцима и албанским језиком, посебно после

примања ислама. Дифтонгизовање вокалских група V + и познаје и албански

језик (в. т. 125), мада у условима различитим од оних у ГГ и другим околним

словенским говорима.

1676 ИМП3, 233; уп. и ГЗИст, 8-9.

1677 КБИст, 37; ВБМК, 41.

1678 ДААлб, 267, КБИст, 37; ВБМК, 41.

1679 вбмк, 43.

1680. Исто, 47.

1681. Исто, 47.

1682 КБИст, 37.
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Испадање д, г у интервокалном положају познају и албански говори (в. т.

370).

Деaфрикатизацију ђ и африкатизацију је ђ (грајанин, стрејно, ђидинаесе,

трнђе) познају и албански говори (в. т. 439, 440, 441). Појава је без већег зна

чаја за ГГ пошто се јавља у неколико лексичких позајмица.

1147. Иако је од времена словенске најезде на Балкан па кроз готово чи

тав средњи век Албанија била добрим делом словенска земља1683, ширењем ал

банског етникума после ХVII в. Гора се нашла у непосредном контакту с ал

банским језиком (в. т. 33). Они делови Горе који су били на рубним подручјима

с албанским областима, пре свега Опољем, албанизовани су, али не потпуно

пре краја XIX века, пошто у неким, данас опољским насељима албанског јези

ка, још крајем прошлог века егзистирају напоредо горански и албански говор.

1148. Контакт са турским језиком, после исламизације, био је дуготрајан.

Утицај овог језика значајан је у лексици, а у граматичкој структури може се

огледати у конзервирању х и ф, у тежњи да се фонолошки неутралише њ, заче

та иновација неутралисања парова африката и преструктурирање трочланог си

стема африката у двочлани, затим у усвајању граматичке структуре кроз усваја

ње појединих везника, што говори о разумевању граматичке структуре турског

језика, кроз усвајање суфикса -лак, -ли(ја), -чи(ja), -џи (ја). Утицај турског јези

ка био је снажнији на мушки део популације, који је после примања ислама —

крећући се са стадима или боравећи у турској војсци — често био и двојезичан,

а некада и тројезичан или чак четворојезичан (поред горанског — турски, ал

бански, арумунски).

НАСТАНАК ДИЈАЛЕКАТСКОГ ТИПА ГОРАНСКОГ ГОВОРА

1149. ГГ је већином својих особина рубни ЗПМ говор са типичним пери

ферним архаизмима и инфилтрацијом појединих српских црта. Високе планине

одвајале су Гору од Македоније, а нижи превоји омогућавали су утицај из Опо

ља пре албанизације тог предела. Значај Призрена, главног економског центра,

свакако је остао, али су контакти са оближњим западномакедонским градским

центрима, посебно Тетовом, Гостиваром и Дебром, такође били знатни. На до

минацију ЗПМ дијалекатског типа пресудно је утицао карактер пашњачке обла

сти којој припада Гора (в. т. 12), са знатним приливом становника из оближњих

ЗПМ области, посебно у ХV и ХVI веку (в. т. 25, 26, 33).

1150. „Горанскиот говор се формирал на еден поширок ареал во сливот на

реката Љума и во долината на двата Дрима, а на јужната страна непосредно

гранични со дебарската група говори. Со време на притисок на албанскиот ет

нички елемент, кој бил особено изразен кон крајот на 17. и во почетокот на 18.

век, границите на овој говор се стеснувале и со албанизацијата на Горна Река

се прекинала и врската со говорите на долината на Радика. Како сведочанство

1683 ЦЈГЧ 1, 158, 161, 174 итд., ССтПор, 1-1120.
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на тој континуитет останале повеће десетици топоними по долината на Љума и

Црни Дрим.“1684

1151. Језичке појаве су хронолошки неподударне па отуд у ГГ има низ не

корелативности источнојужнословенског или западнојужнословенског каракте

ра. Овде се мисли, пре свега, на доследну западнојужнословенску рефлексацију

старих сугласничких група “tj, “kt”, “dj (» ћ, ђ) и македонско несвођење полу

ГЛaCНИКа.

Гора и области око Горе биле су у различитим раздобљима под српским

или бугарским утицајем, о чему сведоче и топоними са -ит, -жд (< “tj,“dj) у

Гори, али и северније од ње (в. т. 314). 1685 Гранични српско-македонски и срп

ско-бугарски говори са некорелативностима потврђују изнето мишљење. „То

ком доцнијег развоја било је овде много мешања становништва и, у вези с про

менљивом политичком историјом, смењивање бугарских и српских утица

ја.“1686 И сам македонски језик, посебно македонски говори са ћ (k), ђ (2), пред

стављају „истински мост између западнојужнословенских и источнојужносло

венских говора.“1687

Некорелативност у подручјима македонског језика уз српску територију,

у северномакедонским и делу ЗПМ говора, може значити да је западна група

јужнословенских језика заузимала и део Македоније до Скопске Црне Горе, и

северну Албанију.“ Ови говори били су под снажнијим утицајем јужнијих

македонских говора.1689 Овај јужнији талас ширио се и на простор северно од

Шар-планине, па је отуд знатна зависност говора околине Призрена од кратов

ско-тетовског типа. 1690

1152. Заједничке развојне тенденције у П-Т и неким македонским и бугар

ским говорима сведоче о томе да су сви ови говори били у сталним контактима и

да је заправо од Дунава, преко тимочке долине, јужноморавском долином и По

вардарјем све до Солуна била једна етничка скупина1691, а да заједничке тенден

ције не треба објашњавати само супстратом, пошто он и није био исти на свом

овом простору. „Јасна је методолошка консеквенца која из овога произилази: те

риторије јужнословенских језика не треба посматрати изоловано, него увек као

део једне веће целине, јужнословенског језичког простора.“1692

Међу сродним суседним језицима често није могуће повући јасне језичке

и дијалекатске границе, пошто се некада диференцијалне изоглосе не поклапају

1684 ВБИслM, 15.

1685 Судећи по оваквим траговима македонско-бугарски говори продирали су и северно од

Шар-планине (ГЗИст, 14.)

1686 ИПИО 1, 186.

1687 Исто, 186.

1688 ИПСxј, 72.

1689. ИПДиј, 119.

1690. Исто, 124.

1691 ВТЕт, 303; РПЛП, 123-124.

1692 ИПИО 1, 169.
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са језичким границама.“ Отуд ГГ са специфичном дијалекатском композици

јом треба посматрати као део језичког континуума околних сродних говора ју

жно и северно од Шар-планине. И микродиференцијација ГГ показује управо

овакву ситуацију — виша села познају неке типичне иновације горњополошких

и дебарских говора, у нижим селима се уочавају трагови метохијских особина

којих у вишим селима нема.

1153. На формирање горанског дијалекатског типа утицали су одређени

историјски догађаји и начин живота.

a) После сеобе српског становништва из Метохије 1690. године и албаниза

ције Опоља, отежан је контакт ГГ са српским метохијским говором, пре свега у

нижим селима, у којима је, потврђују то сачувани трагови, било више П-Ј особи

на, а уједначавање се вршило према вишим селима, у која и кроз која је стизао

утицај оближњих македонских говора, чија је експанзија из околине Дебра ка ис

току и североистоку била знатна, стизала је до Скопља, Велеса, Кичева, Прилепа

итд.“ Контакт ГГ са дебарским, пре свега реканским и малореканским, био је

олакшан тиме што је највећи део словенског становништва овог дела дебарских

говора био исламизован (тзв. етничка група Торбеши), потом добрим делом ал

банизован после ХVII в. 1695, а Горани су такође исламизовани.

б) На формирање ГГ свакако је утицала и трансхумација, иначе позната у

јужном делу Балканског полуострва и на почетку ХХ века.“ Трансхумација

је посебно била својствена вишим селима са терањем стоке према југу, до Со

луна у зимском периоду, и враћањем стоке у Гору у летњем. Иако трансхума

ције ка југу нема већ стотинак година, њен траг сачуван је у лексеми насолун.

Иде насолун Бр — са општим значењем „иде у печалбу“.

1154. Гoрaнски дијалекатски тип настао је мешавином хетерогених гово

ра, који су, с обзиром на данашње стање, били говори са ћ, ђ пошто нема траго

ва рефлексације шт, жд. Гора је у прошлости, судећи по некорелативности,

била састављена од мањих насеобина које су дијалекатски биле разнородније

него што су сада, на шта упућује диференцирање у говорне типове.“ Посто

јање алтернативних облика, различите рефлексације некадашњих гласова у раз

личитим или истим лексемама, аломорфи у облицима, различите тенденције у

развитку фонолошког система — резултат су мешавине различитих дијалекат

ских типова. 1698

ГГ припада типу мешавинских говора којима је својствена недоследна ре

флексација у развоју гласовних црта, затим уопштавање неких типично запад

нојужнословенских, а некада типично источнојужнословенских црта.“

1693 ИПИО 1, 167; ВБМКонт, 16-17.

1694 пмгт, 439; ипио 1, 256.

1695 САМПол, 340.

1696 ЦЈБП, 215-221.

1697 ИПИО 1, 260.

1698 ПМСЗ, 218, 225-226, ИПДиј, 54.

1699 ИПИО 3, 88, ИПДиј, 54.



ТЕКСТОВИ

P а П ч а

Ја све памтим

Две године отидохме во Тетоо, не бнесоф отец. хУбаво тамо беха. Имаф

све. Претерахме. Имаше бољес. Тога немаше ни доктурни ништо. Ни умре пр

во брат. Најгољем беше-бшоф, мати ни го бcтајла во Кариманофци, Шаћибаро

во дејђе ке је. Се викаф Шекадин. ШćХадин дошоф, мољафљуђи да го онесет

дома. Никој не гобнесоф. И гобнесљево Тетово, во дајџофци, ни биље тује. Ка

го бнесље, го нашоф дајџо најстарујет на врата.

— Ех, Шехадин, та шо си-станаф?

— Сум дошоф, сум се побољеф.

И он за-pука. Има тује он тетка, очева-сестра. И гобнесоф Имер-дајџо до

ма. Го ископала тетка и го стаила w кревет. Шес недеље и умреф бн.

И посље две-браћића друге мене ми умреље, од) другавого-мужа мате

pиного.

И две-године седахме. Ка упазиšме мије, се субавило. И дејчича шетаме.

По теја комшије шо биље, āбери дохођаје, по очевому аџету Ризману.

Ноћéваљци дошље млого дома. И они не донесоа.

... А скупиња. Никој, мати, ретки чујек, шо се от старе некује, ама измреa,

“ „“.

ка Ја.

Ја све памтим ка сум-ошла надулу, ка сум-дошла нагоре. Све на свује ноге.

... Аљександра ка го утепаше, Бé*адин ће рече нани:

— Ајше мори!

— Х.А?

— А прај свадба?

— Кане.

— Немојте, мори, та бабо ни умреф. Ће виђите шо ће тегњеме, ће виђите.

Е, море дете, јена скупиња, јена брканица, јено мухаребе, не вежбе. Све

инсан ваке било. Он се згоди во Ниш, тамо работаха наше. Ге истеpaša ofд) ду

ћан. Ка се избркало. И дојдоха. Они ка идаље навамо, петљићића пујет, њине

шо се. Све Крчани тује зајено работаље.
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И ка се змéшаље, ка дошоф тује тенк, избегаље како кој, во Радеша беше,

во Мљике љи. Нане, бвде пишти, Аљија ми беше маљичкаф, крузе довња-страна.

Натамо-наамо, бт-село, на-село, от-село на-село го најде во Радеша. Во Мљике

ноћéвуаф, посље дошоф во Радеша. Во Асанице беше. И ка дошоф, вика:

— Ајше, сум го нашоф!

Нана рада нагоре.

... Па посље другава, Тито ка се збркаф, ка вљезе Албанија, идаље во Бе

ла-Црква по жито. Ноћа ћfе) идет, петљи ка ће кукаје, и ће дојет утрé-вакат, w

другујеф-ноћ. Цев-дењ ћ(е) идет, сáба во Бела Црква ће седит кришум, па кога

ће најет да купит, па по вечера ће трнет да не ге фаћаје.

Пазар немаф. Во Бела-Црква идаље, во тија. И Аслану му пукна коњ, Бе

*адиноф. Нешат, Аслан, Аљија, пуно, пуно, све-село идало. Еваке сме се бора
виљč. м -

Па најпосље не могоa тaке па корићића наше-мужи прајље овде. Ћ(e)

и(дјет во плајна, трупје ће донесет, па ће праит корићића, корита за перење,

корита за руке мијење. Во Рестељица, во Крушево, во Глобочица ће носит.

Кóмпири гим даваље, паре не зимаље, пара не-беше, никаква не-била. Кöмпири

ће донесет по јен туар и во-седељ врећа. Компири ће вариме, ће трошиме во

љéп. И таке. Скупиња! Не сме видеље да бидеме гладне, а компири смејале.

... Ама гољеме њиве ни беха. Ђе жњеме со недеље тамо. Од Млака Сељ

манова ду Шемофци горе шо ни је наша-њива свим трбјцам. Сме га издељиле.

Гољемá-њива. Све даљеко сме имаље.

... Напре имаха аскери, ка миљиције сегашње овде. Ама глас не ти прего

ворнуаље никако, и глава ће завртит и ће заминет. Не пољуале по њиве, ра“ат

сме биље. Сме биље Хубаво, јадење имало. Чудо сме имаље. И берећет имаше —

Хамбари насипеме, пл'éвње, стогој, слaмa.

Нéмало инсан шо не-сијаф. Све-дуња, све-дуња.

И се даваље волој, сме имаље коњи. Млого сме имаље. Живот Кубаф.

Аргати сме викаље млого.

Дéjћића ми се нахођаље.

Истока млогу сме држаље. Шо је волој, шо је тефчиња, шо је јунци, шо је

коњи, шо је краве по две-три, Све имаље, напре сме имаље работа.

... Месиљке имаље. Месиљка ће фатиш от понедевник, ће ти меси, ељи

од недеља, ка шо има калабалок, својштина. И ће ја викнеш и ће ти меси. Во

понедевник прво шо ће испече. Идејке ће пујет, жито ће требиш. Дејкем ће да

деш ручек, а во стреда ће бнесеш Хаљишта. А во стрéда ће дојет тупани.

Ђе закољеш волој, све ће викаш. Нарота, млого се брало. Имаф млого љеп

љéби. Наш, не купен. Наше-љебој.

... Бâегитија одавно било. Мије бе“ме биље со оваја Садикбјца и соХАјда

pица да жњеме во Јакупове љиваде. ХУбаво време, баш отидо“ме. Кадоје јен

облак, ка се стемави. Ду њива Несипова дојдо“ме, туј шо сме имаље трава да
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прљиме. Брго во Маљекофци се фукнаме. Воде, воде! О(т) тује круз“. Ограђе

сме дошље нагоре. Пут немало, вода тољку шо имала гбљема. Ка дојдо“ме от

ке Маљекофци, отбзгора, па на џамија. Инсан шо биф овде, избстанаф, туј трм

ка, сме биље на Хајатнице од џамија. Трмка. Нарот. Кö(гја зéа да се давит козе

горњимахалске, пуно по-поток. Инсан рика, рика! Вода преко мос. Е, тога била

гољема-вода. Шефет беше со гуједа. Кутд. Ограђе викаје:

— Круз-њиве удри, круз-њиве! Круз-њиве удpи!

Како се искуртуљиса, ка се избаwи!

Напре имаше берећет. Врнаље дожој, градушке, вода, ама нафака имало.

Несља Арифи, рођена 1910.

Шо ни испрошло преко-глава

Мори мати! Та љај каков-живот имате сега. А па мије, како сме-биле. Со

кóлепке на рамења преко Штежњо. Во Кула, во Гливнићица, па ће Хитаме дома

акшамести да дојеме да изработаме, да прибереме нешто за већера. Вутро јопе

таке на работа ће) идеме со колепке. Па ће не фати дбш.

Па ка било мухаребе! Небо црно от техариња. А не потерале рупе да копе

ме во Пахин-довћ. Мије сме ископале рупе во Пахин-довћ да се кријеме. Ја сом

зела јеното-дете на рамења, јеното прет-себе. И мужове Халишта само. Илиза

ме от кућа, веће ће се кријеме. Јечи мухаребе. Па шо ни испрошло преко-глава,

па шо неманице, па шо голота, па шо сме-жнеле, па шо сме работале.

Н. Н., рођена 1920.1700

Акад имаф, паре немаф (прикажња)

Имаф“ јен чујек — акал имаф“, паре немаф“. И бшоф“ порет јена кућа.

Викнаф пот пенџери.

— Акал имам, паре немам!

Иљезла јена жена со мужа да го гљеда, шо вика овија-чујек таке. И му рć

кла мужу:

— Пбљај чујекоф вика — акал имам, паре немам.

Муж ги рéкоф:

— Ајде да му дајеме паре чујекавому.

Жена му рекла:

— Немој! Оја-чујек паре не ти ге-враћа.

— Ће му дајем, нека не ге-врати.

1700 Иницијалима Н. Н. биће потписани текстови који су забележени без знања информа

тора или уколико није добијена сагласност да се поред текста наведе и име аутора.
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Иљезоф муш от ке-него:

— Шо-сакаш?

— Паре сакам. Акол имам, паре немам.

Чујекоф му дāф паре. Ка му дāф паре, он ти бдаф“ низ јено поље, бшоф

до море. Ошоф до море, запаљиф бгињ. И парете ги изгореф. Ка ги изгореф, се

наф при њи да је гљеда. Од море иљезле којњи некоји. И во пепефот прчиље

со нос. Све златово пепеф насипаље пуно. Ка насипаље злато, и он зеф мотика,

напрајф каф и пљитој зеф да прај.

И жена викнала мужу:

-
ходи да виђиш паре наше ке-ошље!

Они ка пољале, паре гим изгореље. И ка праиф пљитој и ђеваирити, ка

зéф, во свакој пљит ставаф појен ђеваир. Праи каф и во пљит става ђеваир. Му

се исушујет пљитој, ги соберује W камара и натуарује магаре. И натуариф w ма

гаре пљитој, ће носи чујекатому да врати паре назаћ шо му дâф. Ошоф, го вик

наф на врата:

— Сљези долу!

Сљезоф тĆјека.

— Да ти вратим паре ши ти сом зеф.

— Ако Ће је вратиш, ће је вратиш.

— Е, тоје ти сом донесоф.

— Овија?

— Овја.

Пљитој му враћа за паре. Растуариф магаре. И он се вративф назаћ ка му

дáф пљитој.

— А ти се доста? — му рекоф.

— Доста се. Прекбвише си донесоф.

Мужу вика жена:

— Ој да виш шо ни-вратиф назаћ за паре!

И она му рекла:

— Е па, ти сом рекла ја — не му-давај паре!

Ка зеф мужот да је крши, бни све злато во натре. И вика по-њего:

- E, донеси-ми јбш!

— Ја ти сом прашаф а ти се доста. Ти си рекоф — доста ми се. Друге не

ти-носим.

И ка бшоф тамо, порет море, напрајф кућа со злато и живуаф тамо и нај

паметен иљезоф от сви.

Н. Н., рођен 1943.
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Кр с те ц

Муабет

(— А бвдека, нане, отец тебе, кога-ошоф во Турско, а знаш? Кољикаве

сте-биље вије?)1701

— Отец бшоф тамо. Мије тринице сме биље дoмa, А Рćфик се ожењиф та

мо. И бтец ми се ожењиф тамо. Зеф от петнаесет године, дејче. Па родиф тамока,

го викаје Саћип, во Турско. А Péфик има две-деца: јено Исмаиљ, јено Саћип.

(— Амиђету, нане, овде а му сте работаље?)

— Кане. Он не не-пуштиф“ нигде да идеме. Нигде! Све идаље по просење,

по тија, бн нé! Не не-остајф.

... А бабо и амиџа ка бшље у Назмиинец, иљезле двајца. „Ајт, растуарите

коњи!“ И со пушке на амиџа и на бабета. Бабета Феима. И он полоко, полоко.

„Ако“ — му рекоф. Фатиф“ јеного, пушка му га зеф. „Ти иљи ја! Ти ће ме уте

паш мене!“ О(т) тује амиџа го побегнаф. Побратим биф сојеного побратима.

Ка ошоф тамо, ка му кажаф ХАљиту, ХАљит го викаље, ка дошоф ХАљит — син

његоф“ да утепа амиџа и бабета Фéима. Ту, ту! Та ка го фатиф“, га скапафтепа

ћи. А он каков-биф, амиџа!

Ајен ка дошоф крв-да-му тражи амиђи. Во Крстец. Јен дућанђија. Сенаље

пóд-врбе, све. И он: „Крф тражим! Кéде је? Крф тражим!“ „Кого-тражиш?“

„Пељивана!“ Па ка го фати, удри, удри! Он таке-долу турај сетре, турај све та

ке-долу! Побегнаф.

»Ајде ће дојет петнаесет душе. Отоздoлa, Рефика да утепујет. Брата мује

го. И Шаћир рéкоф:

— Ке ће тепате? Крчани а знаш како-седит?! Све имаје пусије, до врх пусије!

Амиџa биф на врх, на пусија. Они шо иљезле, јен, и бн — данг! — на њих

фрљиф. Утепаф јеного. Та јено смијење.

... (— А њиве а сте сијаље напре?)

— Кане! Све сме сијаље!

(— А Лозје а биље сијане?)

— Лозје? Ваке: бело-жито? Кане. На Гумњишта? Кане. На Мишов-завор?

Кане. Горе? Кане. Све сме и сијаље.

(— А со шо сте носиље жито?)

— Бабо со коња ће носи снопје.

(— А на рамена а сте носиље?)

— Не! Не! Он ће врзује и ће носи, а мије ће жњеме сонана, со свекрва. По

сљедејђића ми нарастока, посље бни работаље, а мије тољко не сме работаље.

(— Кажуј, а сте имаље воденица?)

1701. Текст између заграда припада млађем информатору из Крстеца.
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— Кане. Мије не, амиџа. Амиџa дућан и воденица имаф.

(— А шо-мљеф на воденица?)

— Ченица, “рш, коломбоћ. Дућанџија биф. Он имаф, ја ти кажа – цела

дуња со два-коња ка ће јане ћfе) иде — јен црн, јен беф!

(— А вода за воденица отке зимаље?)

— Вода от река, за долу. На рćка сме имаље и воденица и ваљајца. Ваљај

ца Клашње шо праиф“ напре. |-

(— Бичке а имаф?)

— И бичке и во село имаф, и во рćка.

(— Две-бичке имаф.)

— АХа! И две воденице. И во-село, и на река долу.

(— А била свадба со тупани?)

— Не! Ноћа ме бНесље.

(— А посље?)

— Биље ноћа. Мусакаје бабету чизме, тија кундре, шесраље. И он дошоф

да ме земе дури до бра. А чизме, тија, во бисаге. И бни, тамо, се забрка“а, не

му тражиље. На граница бтиде, продаде бабо, не гим-даф. Посље, море, за мене

све бфце ги испродадоа. Да платим борч. Бабоф.

(— А Ђурђовдењи напре какве-биље? А памтиш?)

— Ђурђовдењ” Ће станеш сабáаље, потке ће ставаш во њиве. И ће зако

љет јагње, јаре.

(— А ка си била дејка ти, како го-памтиш Ђурђовдењ ти?)

— Тбљикаф “рш! Мије ће распљетеме кбсме па ће се туткаме со “рш. Да

ни порастет кбсме... А масло на врбе ће остаиме и деца ће трчет по-нас да ни

украдет масло. А мије во корењ го кријеме.

(— Некуа свадба со тупани а била напре?)

— Кане. Кабиљова ка зимаљево Пакиша. И кадбшље во Дупен-камењ та

мо, и ги панаф коњ Кабиљици. И ка дојдоša, péкоša ги панаф коњ. Она се спо

боље. Љеш, љеш — и умре.

(— А ваке, во сâан, ка си идала ти, шо ги си ставала. А знаш?)

— Свешто. Свć-што-је да јадет. Напре ће пржиме пригáнице за сáан. Вика

ник ће меси приганице. Во сâан немало шећер ставане напре. Гурабићића ће

месиме, све ће месиме.

Пашија Саљи, рођена 1910.

Свадба

Ка ће идет на Карпеш, ће земет ракија да пијет, викаје, шукаје тамока. Јено

пешес саката дома не-идет. Ми ге ћекаме старе-жене. Прајме ћуфте, пригáнице,

салата гим прајме. Ћекаме омладина да доје со тупани, до три сахат не-идет. Е
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посље, ка ће дојет пијани, ништо живо не-мож-да-ги испраји... Ћ(е) иљезе свекор

прет тупани. Ће му удараје нибет. Паре фрљаје, нарота гљеда, не-можеш да ги

избројшкољко-нaрoта гљеда. Тија се во сабота. А посље ће већераје, деца ће ја

дет пригáнице, ће гим прајме, ће пијет сфкои, ће викаје — и уху. Ракија, тутун.

Пиперке љуте ће јадет, кује је пијано — крђмит. Па вутротово недеља идеме за

млајнеста. Во сšбота акшамести ће идет Хаљиштари, па крпе ка ће дајет, све на

рамо фрљене, па ихуху викање. Па посље на Вóжина ће дине коса содејке да иде

на перпљаћ. Ће му ја накитит коса — јабуко, тиквићића ће му ставаје. Дејке пор

пљаћ ће донесет, зеље. На школа играје. Бâјеги се задржаваје, до сакат седум на

већер не-мош да ја донесеш. Посље ноћа ће играје на широко.

Во недељака ће станет, идет сабаaље омладинци, омладинке. Шеј донесу

јет, се враћаје за млајнеста. Млајнеста га носит преко Гoркача. Ка ће ја донесет,

сватој имаје доста, немаје да се изброј. Бабо га сљиза от коња. Со љćбој га ман

џóсује, со паре га засиваје, брис, лук. Посље га ставаје да страмује, со бра га па

*аје. И туј жене доста се берет. Посље два-тринаесет софре имаје на већера, же

не, мужи, дејке. Варит казани аћије двајца, тујка помошници имаје, крфмит љу

пит, месо сечет, пуно работе имајетујека. Па Вóжина иде на сеир, чадор му је

накитен со паре, сâцаде на рука. Тамока гљедаје на Вóжина, камењ врљаје, бак

шиш зимаје. Посље ће доје на Вожина, тупани још тамо тупаје, бн млајнеста

даљ да поља, тупани тупаје ка на Вожина да је тамо — бн дошоф млајнеста да

пбља. Ће ги стаи нешто во пуас — машала, машала — и ће ја попљуа. Е, посље,

öсом сахат ка ће доје, на Вожина го затвораје, дејке на врата му лупаје, омла

динципујет, ратлук ће гим даде. Вутрото ка ће станеме, млајнеста со бокари,

исто нарот. Тамо све не дарује, рука ми зима, га дарујеме, кој-има злато — зла

то, кој-нема злато — паре. Дéjћића играје. Ка дохођаме, тупанђим појен пешкир

на тупан гим фрљим и идујет дома.

Н. Н., рођена 1923.

Др а г а ш

Четириесет и четврта година

Ја во пет године сом бстанаф без матере. После тија и бтец ми се бжениф

сомаћаја. Отец живуаф до тријес бcма година. Ка умреф, ми бстајф три сестре,

два брата. Све ја сом ги издржуафтија работајећи тамо-вамо. Све преко леђа

муа прошло.

Дóшоф рат. Четириесет и прва година. Сом дошоф од Белиграт. Ја не

сóм-биф во војска.

Четириесет и четврта година биле вулнетари бвде. Најпосле село го под

морале да купује пушке. И село наше купило две пушке. И мене ме терале да

се тепам со партизани во село Глобочица. Нас четворица. Ја сом биф, Даут,

Фéвзија, Зећир. Зимале от куће тија-љуђи што имале пујћи љуђи. А ја сом биф

сâм, за инајет ме зеле шо сом биф револуционар. И ка сме бшле во Шар-плани
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на. Само бвја наше другари биле јако убаве во Општина. Не не пратиле да се

тепаме бдма со партизани во Глобочица, не пратиле во Шар-планина гбре. И

тамо сме седале до акшам. И акшамести, беше некој Бећир, командант биф, и

акшáмести сме бшле да се тепамесо партизани. И тија двајца другари, Зећир и

Фéвзија, имале пушке. И мије сме гим рекле:

— Итте дома. Зашто да загинете бадијала?!

И сме бшле V шума мличка. Акшамести сме стигнале во Глобочица, во

компири ке шо сијет на Равњиште. И виђим ја идет некује. Зборет шиптарски.

Ја му кажујем Дауту, ја-не-сом-знаф шиптарски, Дауту му велим:

— Шо-зборет?

Péче:

— Бегаје. Идет партизани.

— Е, ако идет партизани, дигни пушка на рамо. Ајде дома.

Сме сл'éгле таке-надолу со-њих. Два-тројца Немци имале. Сме слегле

во село Млике. Они биле жедне, тражиле вода. Јале. Им дале тујка вода

сéлани.

Овде, право, биф бтец његоф со коња и натуарен сомуниција. А амиџa му

биф во пошта, Џемаиљ работаф во пошта.

И тује во Млике, они на телефон, Немци — „Ало, ало! Призрен, При

зрен!“ Прекината веза. И ја реко Џемаилу:

— Ајде, се истурила работа. Бегај дома. Аjт ћfel и дјеме дома.

Комшије сме биле. Ка сме дошле дома, тојá-вечер сме преноћиле бвде.

Нé-знам шо-било со тија Немци. Утрето дошле партизани.

Некољко омладинци сме илезлетује, кéде је Фаридинова кућа, во Адемо

ва нива. Драгаш је слободен. Со баш-марамче јено бело. И ја гим сом кажаф

тамо Хиладу л'éба фашистичке. Партизани зеле Хиладу л'éба. Ги поделиле по

партизани. Останале бвде седом, бcoм дена, можда до десет, одмбриле. Гим

сме дале свакој от село, кољко што могоф, месо. Ка се одмориле, бшле за

Жур. Ошле преко Дрим.

После некује време се вратиле балисти. Се укопале во Зрзе, тамо во рит.

Велија имаше јен от Приздрен, го бстајле партизани бвде. И он одма бшоф во

Албанија. Албанска бригада, некује Тоске дошле, кроз Драгаш не-дошле, ма

ло доле, во Шајнофце. Тамо не-могле да пробијет фрбнт во шума и одма се

вратиле назоћ. Тамо гим убиле јеного војника, јеного рањиле. Па бшле ке ре

ка, Караџина га викаме, таја шо седи ке фабрика, со бацачке Љубошта, Лешта

не, ил'езле на Радеша и отд. Радеша пуцале во балисти. И они избегале.

И ка се вратила војска во Албанија, више не-дошле. Се успостај влас.

Н. Н., рођен 1920.
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P а де ш а

Муабет

(— Ка се живуало напре?)1702

— Мој-живот никој не го-знаје. Тамо руљек. Касом била, ме донесоф

бтец вáке, во пелене. Ја сом желала, бн рéкоф“:

— Ах, мори Пембо, доста! На гости ће идеш. Во Радеша.

После, ка сом попбрасла мало, сом брала, сом копала, сом жњела, сом вр

шила, све сом работала. Сом прала. Шо да работаш! Тешко се живуало. Поте

шко ни било, ни ће биде! Ишчепене алишта, гола, ббса. Во снек. Малова сом

била. Такво.

— Иди да насипеш вода

Ја ббса. Угур-боса. Ни чбрап, ни бПенок. Ништо.

— Таке иди! Ајд" брго. Не-seби сега!

А во снек. А не séбиш wснек?

Тáке се живуало. Млого нема. Ништо нема. Сом работала. Да носим жи

то во воденица, па да ми дајет јена латица. Да бблечем деца. Живот наш ника

коф“ биф напрешен“.

(— Ш6 сте сијале?)

— Сме сијале “рш, сме сијале јечмењ, пченица сме сијале. Нешто ће би

де, нешто не-бива. Џаба да сијеш. И таке. Во плајна било, не-здрело, не уздрива

брго. Ако уздре мало, ветер ће го бтресе. Како да биде, ништо да нема.

(— Кољко-деца си имала?)

— Деца пет. Дејђића три. Дванаесе сом рôдила. Ми умреле тија четири.

Живе се осом. Живет во село. Земњиште работале. Сé(г)а не работаје земњи

ште. Седет, оболеле, ббвне се.

(— А ти, кољко године имаш?)

— Па ја имам осомдесет и беом године. Муш ми је жиф. Он три године је

пóмлат од мене, али послабије. Понеможен је.

(— А шо сте вариље напре?)

— Шо сме вариле?! Граw, во њива шо расте. Ето тија сме вариле. Немало.

Кôклике во њиве шо биле. Оја нокти ће ни пáнет, со ношче да сечеме. Нема.

Дош врнав“, замрзнало. Нема. Штавељ сме брале во плајна, па сом варила де

цам да јадет. Лек млеко сом турила, али пуштило зелено. На бгињ. Ка видоа де

ца зелено, не-јадет. Се истуткале и деца, ббвне. Не-јадет. Тражет леп. Леп

нема. Јен куп зеле. Нити месо, нити млеко, нити ништо! Краве зеa w бткуп.

Месо ни туриле млого. Се живуало — куче пујћи поубав живот имало, синко. Не

1702 Питања између заграда постављао Радивоје Младеновић.
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сóм-знала ни Ђурењ ни Бајрам! Таке се живуано. Старе напре не ујдисуале ни

Ђурењ ни Бајрам, Бајрам — ће ручаш и ајт на работа! И тија шо се нашло.

(— А ће ми искажеш јена прикажња?)

— Аха! Ја прикажње не-знам ништо! Ја од работа на работа не ми пануало

леп да јадем, та децам да зборим ја. Да ги улавим. Не, синко. Каква-сом-била

já, мишљим во село најшкрта сом била. Живот ми прошоф. Нити младос нити

старос биф убаф. А си чуф? Тешко, претешко.

Нема латица да закрпиш деца. Голе, босе. Иди во студена-вода бплакни

постиљке, стâ нека замрзнет, стај около-огињ — ће исуши. Да те лажем, не-мо

жем ја. Детево ме знаје! Ја шо ће ти го кажем, печат да му туриш.

(— А си ткала напре?)

— Сом ткала, али в5внено. Памук немаф“ тога. И вапцуј, опери-го и фрљи

го. Ће се вапца... Се ткаје на разбој. Ћестајш подношке, па ће стајш нити, па ће

стајш брдила, па во брдила брдо, па ће (г)о наврзиш, бвде ће стајш на вратило

два сиџма, па ће стајш стапче јено па на стапчето ће (г)о навpзиш. И таке ће

ткајеш. Ћиљмој сме ткале како шо ће доје таке. Не сме угледуале мије да биде

убаво. Свекако. Да биде. Да се постеља. Да л'éгнеш.

(— А сте имаље стока?)

— Сме имале стока. Не-важи ни стока ни ништо. По-стока трчи, а за тебе

нема-ништо. Шо-ка-сме трчале?! Откуп го зимале. И шо? Гладне, мртве. Оне

си во воденица “рш. Ја мокер ја некаков“. По два-дења, појена недеља ће седи.

Немаш да јадеш. Ће се вијеш ваке и ће работиш. Пани — стани! Такова биф жи

вот, Шо да те-ложим, ка биф такоф.

(— Ка се-месиф л'éп напре?)

— Ка се-месиф? Ка сега, таке тога. На огњиште. Ће ископеш бгњиште па

ће го напрајш во црепња. Таке сме пекле. Немало — месен — ббесен. Проме

њи-се па работај... Мазник сме прале. Запрај каша во кофа, по мало врућа да

биде, бтси брашно во тепција, клади бгин и тури во врник.

(— От стока шо имате?)

— Краве немаме. Čфце. Шо ге-знам кољко се?! Они ге рукујет, ја не-јдем

тамо. Ће ми донесет готово, ја гоработам вамо. Млеко не го мотиме, го дâваме

во Драгаш. Па — плаћаје нешто. Нешто дењеска, вутре. Таке иде.

(— Здравје како-ти-је?)

— Та зар сом здрава! Ћé-има здраф-чујек сега?! Да имаје здраве, и ојари

дој не-седет. Све ће се работаје. Не-может и не работаје! Со доктура чуvане.

(— Шо работаш во кућа?)

— Печем, месим. Сом житарка бес-паре. Ће сметем, ће ббришем, ће оми

јем.

Имка Реџепи, рођена1905.
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К у ка љ а не

Дедина кутија (прикашка)

Имаф јен чујек сирома и трнаф да тражи работа во грат. Идаф по пут со ко

ња. И нашову некујего брла. Рањет биф брефот. И он му сљегоф от коња да му

помогне. И го љечиф. А биф тољку фукара чујекот, немаф да јаде, али му било

жаљ за орефáтого. Го љечиф три године. Испродаwaф све што имаво дома. И го

изљечиф. И посље три године бшоф да го пушти. Аљ брефот му рековћ:

— Тољку си дâф по мене, си се трућаф околу-мене, ето си испродаwaф све

шо си имаф, мора некако да ти се одужим. Имам ја три сестре. Пошто им сом

брат јединец, ће дајет по нешто.

И трнаф. Прво ћ(е) идетке Звезда. Звезда му била најстара сестра. И ка

бшље тамо, она ка го видела, се орадуала:

Та..

— О, братче, от кога не ти сом видела! Шућур ка си дбшоф“ да те виђим.

— Сом дошоф — ги рекоф — али чујеков ме спасивф. Ваква ми била рабо

н ме спасиф и ја сом останаф жив“.

Она му рекла:

— Све ће ти дâдем шо-сакаш. Стрéбро, злато, све шо сâкаш ће ти дадем.

Он ги рćкоф:

— Ништо нећем.

Аљ напре брефот го научиф: „Ће тражиш само дедина кутија. Друго ни

што не-зимај.“

И бн, чујекоф, ги рекоф:

— Па, ако ми дадеш дедина кутија. Друго нећем ништо.

Она, сестрата, рекла:

— Дедина кутија не-можем да ти ја дâдем.

— Е, ако нећеш, седи со здравје!

И иљегље от) тује. »Ајде ће) идетке Месец. Друга-сестра му била Ме

сец. Ка бтишље ке другата-сестра, исто таке. И она му се орадуала. И на крај:

— Шо-сакаш да ти дадем?

Исто ги тражиф дедина кутија и нејзи.

— Нећем. Само дедина кутија.

Она му рекла:

— Све тражи шо сакаш, само дедина кутија не-можем да ти ја дајем.

И от) тује иљегле и бшље ке трећа-сестра. СŠнце му била трећа-сестра. И

ка бшље тамо, сестрата му се орадуала, највише от сви.

— Шућур ми си жиф, братче! Све што сâкаш ће ти дâдем. Све чујекатoму

ће му дâдем... Тражи шо-сакаш — рекла чујекатому. — Шућур ми си спасиф

брата.
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И он исто ги рекоф:

— Ако ми дадеш дедина кутија, ја друго нећем ништо.

Е, бна му га дала. Му рекла:

— Све, ти сом рекла шо сакаш. Евб-ти-га.

И брефот го научиф“.

— Сéга, ка имаш кутијава, можеш да имаш све шо сакаш, шо ће зами

сљиш све можеш да имаш.

Само некој реч требало да рече и кутијата се отворала и давала све шо сака.

Се опростиље со орефáтого. И чујекот бдма да испроба. Шó-има све на

свет да има во грат, и грат његоф да биде. И бн, само шо рекоф, му се створиф

грат. И се вртиф“ чујек, рад", не-могоф да верује. Аљи заборајф речот поново

да му се напрај кутија. Се вртиф. Дошло више ноћ, акшам, се стемâвило.

Нé-могоф никако да илвезе од грат. И му иљегоф шејтан и му рекоф:

— Шо се-вртиш, бре чујеку?

— Báке и ваке ми је работа.

— Ја ће ти кажем, аљи ако ми дајеш, ја шо сáкам.

— Све што сакаш ће ти дадем. Само ти ми кажи шо-требе да речем.

И он му рекоф:

— Ама баш све?

— Све шо ће потражиш.

— Да не се покајеш (?!) посље. Не-знаш ни сâм шó-имаш.

— Знајем шо-имам, само ти тражи.

И он му кажаф.

— Ка ћfе) идеш дбма, жена ти је трудна, детето го тражим.

Дома ка дошоф и ка видева — жена му родила! И тога рекоф“:

- Č, дете тражив?!

И неће да го даје детето. Не сé-дава дете. Не му кажуаф ни детету ни же

ни. Никому.

Пóстанафв богат. Детето порасло. Почело да иљиза надвор. И ка иљегло

детето надвор, му илегоф шејтан, се претвориф“ во чујека, и му рекоф:

— Да) идеш дома и бабету да кажеш да ти не си његоф“, ти си мој.

— Не сом твој. Ја имам бЦа дома.

— Он ти је бтец, аљи мој си.

И детето бшло дома. Рекло бЦу.

— Његоф“ си — рекофф бтец. — Ваке и ваке било работа. Ти сом дâф“.

И детето рекло:

— Морам да идем. Ја ћ(е) идем.
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Детето бшло на исто место и чекало. И то(гја дошоф шејтанот, го зеф во

свује-царство. И тамо ка бшоф бн, детето, имала јена дејка, исто земена, таке га

зéф. Дејката одма зазборила со њего, аљи скришом да не ге-виђи тоја, шејтанот,

И му рекла:

— Сега ће те учи он све шо прајет шејтани. Ће те праша посље некује вре

ме а си научиф“. Шо си научиф, да му кажеш. Ти немој ништо да речеш. Речи

— не-знам, ништо не сом научиф.

И бнго учиф детето све како, шо. И посље три године го прашав“, бно из

расло во бећара. И дејката исто.

— А си научиф нешто, бе?

— Вала три године сом учифФ, још три да учим — ништо не-можем да на

учим.

— Е па, ако је тáке, ништо от) тебе не-може да биде. Ја ће ти постајм три

задатка, а ти да ги испуниш. Ако ги испуниш, ти давам дејкава за жена. Ако не

ги испуниш, бтиде глава.

И бно, дете, дејки ги кажало. Она му рекла:

— Не-слушај! Тија не ће-биде тáке. И да погодиш и све. И јопе бн неће те

бжењи, јопе ће те утепа. Ти истијај па ће виђиме. Ка ће ти постај задаци, ти да

дóјеш да ми кажеш шб.

— Прва задаток ти је — му рекоф дететому шејтан — ће ти дајем јеного ко

ња. Љут, неукротен јоште. Ако можеш да го укротиш — добро, ако не — глава

ти иде.

И оно ги кажало дејкити, Дејката му рекла:

— Нема он никаквого коња. Он ће биде коњ. Ће ти се напрај, а ти ће го те

паш само међу уши.

И оно, детето, го тијало ка шо му кажала дејката дури го оћоравеф, от

кáмшија ка го удараф. Посље он, ћораф утрeто, шејтан болује.

Друк задаток му рекоф. Имаф он девет ћерке свује. И таја десета. И му

pěкофа:

— Све девет ће ге претворим во рибе, и твуа дејката, а ти да ја познаш.

Она, дејката, му рекла: |-

— Ти, ка ће не претвори, ја со опаш по мало ће мрдам.

И напрајф тоја шејтанот. И детето погодило. Шејтану му било криво. На

венаф шија.

— Још трећи задаток и ће те бжењим, Ће ге напрајм све во анеме, со џарој

на љице, да познаш куа ће ти биде жена.

Jóпе детето ги кажало дејкити. И она му рекла:

— Ја ће дујем по мало во џар, а ти гљедај и ће ме познаш.
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Оно, детето, заборајло шо му рекла дејката. И се вртило, се вртило. Она

дуала све-појако, све-појако, боже да га виђи, а оно заборајло. Он рат, шејта

нот, се вртиф околу. И во задњи сахат се сетило детето.

— Таја — рекоф.

Ех, њему му било криво, тому шејтанатому. Дејката се орадуала.

Шејтанот одма не-могоф да ге уништи.

И она одма посље тија го викнала детето. Му рекла дејката:

— Не му-веруј њему. Он јбпе ће не тија, и тебе и мене. А ти одма ноћа, ка

ће пане ноћ, да земеш мало песок во џеп и земеш чешељ и огљијало.

И они таке напрајље и трнаље. Дома ће идујет. И одаље, одаље. Сенаље

мало да одморет. Ка видеф шејтан — нема гетује, он бдма, бpго пратиф да ге

фáтет. И они ка видеље — ге пристигињаје, му рекла дејката:

— Фрљи пécoк!

Ка фрљиље песок зат-себе, се напрајло брдо, се напрајло гољемо. И бни

не-могље да се скачет на брдото и се љузгаље по песок. Се вратиље.

— Како не сте-могље да ге најете?! — јопе к6здисаф шејтан.

— Па не-сме-могље.

— Па шо сте видеље на-пут?

— Па... сме видеље — имало само јено брдо, се напрајло пред-нас.

— Па они, ето, научиље све.

И посље бн јопе ге пратиф по-њи. Ка видеље — исте ге пристигињаје, деј

ката му рекла:

— Фрљи чешељ!

Ка фрљиф чешељ, се напрајла јена шума. И бећарот се напрајф допа деј

ката пиље на доп. И они дошљe дo шумата. И тољко била честа, не-могле ни

што да виђет и се вратиље. Ка се вратиље, шејтан јбпе кбздисаф. Гим рекоф, ги

прашаф шо видеље. Они му кажаље.

— Та бни биље, како не сте-могле тија да знајете! Одма по-њи да трчите!

Аљ јóпе не-гим веруаф, и сâм трчаф по-њи. И ка к6здисаф сâм по-њи! И

трчаф, трчаф! И они ка видеље, бни исто бегаље. Ка видеље да ги трча бн сâм* 5 2

и дејката му рекла:

— Брго, фрљи огљијало!

Ка фрљиф огљијало, се напрајло јено језеро. А на језеротојен чамац, де

тето се напрајло чамац, а бна лађар во чамацот. Аљи бн ге знбф одма да се бни.

Каге стигнаф шејтанот, ка ге видеф — језеро тује, све знаф. И се навенави, и ће

пије. Рекоф:

— Ће го испивам језерото!
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И пив“, пив“ и при крај дбшоф. Само во уста шо не-му-вљегље. И бн још

мало да ге испије, и пукнаф. И ка пукнаф, поново бни се тијаље. Сераатисаље

више. Трнаље.

— Сега ћfе) идеме дома. Прво во муá-домаћ(е) идеме — му рекла дејката,

— аљи ка ће стигнеме дома, не-смеш со никого да се поздравиш. (Она више

знала од њего, пујћи била ке шејтанатого). — Овде је село мује. Ка ће стигнеме

во кућа муа, имам сестра, имам сви, немој со никого да се поздравиш. Ако се

поздравиш, ће заборајш све шо ни било. Само „здраво“ можеш да гим кажеш, а

друго ништо.

И бно ка бшло тамо, детето, ка бшље, заборајло шо му рекла бна. Се по

здравило. И ка се поздравило, не-знало више ништо. Ни зашто туј се нашло.

Ништо не-знало. Го испратила дејката.

Ка бшло дома, отецот му се орадуаф и сâкаф да го бжењи.

— Таква свадба ће му прајим — рекоф — да не се-памти! Гољема.

И свекеде ишчуље — тија-дете и тија се жењи, вотија-село. А бно не-било

радо, а не-знало шо Ће се жењи, шо ће работа.

Аљ дејката чула и ги било криво и њејзи. И шо да работа?! Она месила јен

колач и на колачот написала „Не ме заборај“. И дала некојзи Циганки.

— Ћ(е) идеш тамо и тамо, кешо прајет свадба, и ће му годадеш новожењи

кoлaчовћ.

И Циганката бшла тамо. Се прогњела крозе љуђи, крозе инсан, и му годá

ла колачот. А само шо не-зеф млајнеста. И бно ка го видело колачот и ка про

читало, све одма се сетило, све одма му дошло на памет. Одма растурило свад

ба. Рекло:

— Н'ê, бабо! Не сé-жењим! Ја имам дејка.

И све му искажало шо-било, ка-било. И на крај со њa се ожењило.

Брзаљица

Тантан таљиган.

Скачи брдо на таван.

Сама бука седеше.

Врана нога пишеше.

Врана мене сољца,

ја сољца бфци,

офца мене јагне,

ja jäгне вуку,

вук мене трбушка,

ја трбушка куачу,

куач мене српче,

ја српче њиви,

њива мене снбпче,

ја снопче гумнету,
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гумно мене жито,

ја жито воденици,

воденица мене брашно,

ја брашно баби,

баба мене кблач,

ја колач Арту,

°рт мене зајца,

ја зајца цару,

цар мене дејка.

Пукнала етра

на четири петла.

Руида Есати, рођена 1959.

Љ у б о шта

Муабет

(— Ми се чини бна је от све жене најстара жена во село наше. А ме раз

бра? Затија сме дошле бвде ке њá да га прашаме и да ни кажује нешто.1793)

— А она, старица, не-знаје.1794

(— Знаје, знаје!)

— Сме живуале со стока, со муке, сме се мучиле. Сме сивуале све што је

— овес, јечмењ, чéница, *pш. Серабóтало, сме работаље, а не ни се плаћало. Со

срп се жњело. Ке кé-доје овде макина, на бвја работе, брежне. Комбај не-идав.

Мије сме се мучиље таке. Али убаво сме бидуале, сме поминуале, сме жи

вуале.

Со стока сме идаље. Со стока цев-ден. По којњи, по волој, по бфце.

(— А си видела некујего вука?)

— Нигде. Сом остарела, ја не сом видела вука. Има, ама мене не ме по

трефиле... Кучића наше вуци фаћале. Вука ће го фати.

(— Да ти кажем! Она је дејче от сточарска фамиљија. Таке се родила, се

омужила истово сточари. И тамо кешо живуала, и тамо сијале, работаље млб

гу. Имаље стока, имаље имање, калабалок биље во кућа. И бвде ке се омужила,

и бвде исто таке — калáбалок љуђи, стбка, работаље, жњеле, вршиље, копаље,

öраље. Мужи гим идаље на гурбет. Нељи?)

— Мије сме сточари. Ако идујеме, па кој ће ни работа? Никој! Сама ја

не-можем.

(— Ка си се мужила, ка-било?)

1703. Део текста између заграда говори мушкарац, Н. Н., рођен 1927.

1704 Жена, Н. Н., рођена 1920.
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— Ђе се омужиш, ноћа ће) идеш. Ајт ће те омужет. Ништо неће виђиш”.

Немало напре ништо. Немаф инсан!

Ка ће проје повноћ, тога ће идет за млајнеста. Газимаје тога млајнеста.

Само бна ће јане на коња, другити све пешки бдаље. Сабааље прет-саба бна ће

дојде и ће биде во кућа. Неје ка сега со тупани, со чуда. Па утре млајнеста ће

страмује, ће и пујет, ће паaje.

(— Шó-било за Ђурен?)

— Ће станеме, ће месиме мазник. Деца ће се изнајадет и — Хајт по стока!

Овја маљичкаво ми идало по 6фце. Ке го тражим да не загине негде.

(— Нéкуа прикажња а знбш? Та искажи!)

— Ја сом ге забројла. Е, сом ге забројла! Старе ми кажуале млбго. И ја де

цам исто. Деца, ако се бвде, ке им кајеш, ако не — ке да ге-најеш! Они растуре

не со муке. Ке ће ге-најеш! Кује дете ће доје от бфце, л'éгнало, неће ни да јаде.

Умбрено. Шо да му-кажеш детету?! И ја сама умбрена. Сâка да уготвиш да ја

дет, стока да се помовЗе. Да се нарањет. И кој му го кажуаф! Ја не сом кажуала

прикажње, не ми пануало од работа. Сом работала млого.

(— Кољко душе сте биље во кућа?)

— Како не! Па ја сама со свој чељећ и со двајца старци и сâма — дванаес

душе. Имам четири дејђића и четири деца, јено умрело, три останале. И двајца

старе — дванаесе.

(— Ке работаје деца сеFa?)

— Деца се га по муке. Јено работа во Ђаковица, и друготово Ђаковица,

се смењујет. От-први до-први. Дор дојде тčја, тоја ће го изеде дома шо израбо

таф. А роба нема инсан да купи! Дошле времиња от лошо да чувЈа, друго ни

што. Тољко шо ке-чиниш, шућур поминујеме. Мало со муке... Гора је изгорена.

Во њá да фрљиш убаво, не пукиња.

(— Земња а имате?)

— Имаме. Имаме, аљ шо ти кажујем — не-плаћа! Ће га нагнојш, ће га на

мешћиш — не-рађа! Па не-рађа! Планинско место, високо.

(— Шо сте сијаље напре?)

— Коломбоћ не бидује бвде. Ка ће-доје?! Сме сијале јечмењ, овес, Фрш,

ченица. Ако биде. Муке ке дадеме и семе, па ако пушти — ке пушти, ако не —

нé... Не сом го откажала, аљ муке мучиме.

Да дојдеш да го продадеш јагње, никој не го купује, јефтино. А јагњето

дор порасло, не ли сакало млеко, жито да јаде. А ка ћ(е) и(дјем да го продадем

— јефтино дај, ако не — ајде! Шо да-ћиним ја, мајко. Да продадеш јагње, па ће

зéмеш друго нешто, ће земем сđљ да ге крмим, ке земем шо ми требе за кућа.

Сом ге боравила, па насипем кућа мало со паре. Онеси-гођабе да го јадет, а ти

гледај нагоре.

(— А си ткала?)
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— Сом ткала. Немале вакве пантолоне. Клашње. Ће ги избткаме, па ће се

обл'éчеме. Старци сом имала. Деца малове. Све ће се бблечет со в5внено. От
r -ë.

СТОКА СВfe.

Касом работала ноћ и ден“. ХА! Ето ваке, љај! Сом работала ноћа и дена.

Не сом запирала.

Напреке сенет старице шо немале работе, тија-гим-је. Старицете шо збо

рет, сакаје ручек, вечера. Сакаје да ги бпереш. Напре таке-било.

Н. Н., рођен 1927, Н. Н., рођена 1920.

Л’ е ш Т а не

Ђурењ

Ђе станеш рано сабаaље. Ћ(е) идеш прво на вода. Ђе донесеш некуа врба,

ће накитиш врате. Ако имаш да метиш, ти ће станеш прет-сви да изметиш да не

ти разбудет стока тебе, ти-да-гим разбудиш њим стока.

Ђе стајш коломбоћец, ће се вари — за здравје, за стока, за инсан, за све.

Ђурењ.

Ћ(е) идеш на Волуарник. Ђе набереш, ће надробиш трава некуа да накр

миш гуједа.

Е после ће месиш мазник. Ће го натопиш. За вечера ће готвиш друго. Ђу

рењ је.

E“ омладина ћ(е) иде да се рашета. Жене ће гим се испромењет. Ћfе) идет

негде во некој завор, низ љивађељи. Ће сéнет тамо со жене, јајца варене, мље

ко пресно. На Ђурењ бвја.

Трећи дењиљ четврти бвде, на Беф-камен, прајет џумбус ка во вас, ка во

Враништа.

Напpe

Напре сме брале, саме со волоi. Сама јена, сама рало држиш, сâма волој

тераш, сама бреш. Ех, ћ(е) изореш, ће сијеш. Сме сијале по триесет враха, по

дваесет сме вршиле. Ће станеме, први петли кога кукаје ће станеме, враој ће

cáдиме. Ка ће илизаје гуједа, јен врах ће илезе, друк ће садиме. Таке сме рабо

тале. Три карлице њива. Мије, бјашо беше овде сенато, женчето, бна ми је је

трва. Шез деца сом имала ја. Ја шездеца сом имала. Шез деца — јено не ми

илегло уши хрђаве, ељ каљаво, ељ гнусно. Шез деца! По вечера ће ги перем.

Нéмало напре. По вечера ће ги крпим, по вечера ће ги кôпем.

Четири краве сме имале. Пеесет бфце смембвзле. Мије, ја и женчето шо га

виђиш. Ноћа ће сољиме урда, ноћа масла ће мијеме. Мије две. Ноћа. Ка ће стане

ме сабáХале, зéланик сме месиле, л'éбој четири сме испекле, пиперике сме испр

жиле, сиренце — и на њиве ћfe) Идеме. От-саба јен саат да дојде сЗнце да зајде,
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јената ће дојеме. Свекра дофца сме боравиле триесет године. Триесе године без)

жена сме го боравиле. А бн— седом жене ни претераф. Таквого-дофца сме бора

виле. Биф, али шућур от Сајбија, резел не сме напрајле. Свекор довец, мије

младе! Сега-да-је чимбиље шо ће изработаје. А мије обенице.

Мије сме жењиле. Она жењила, дете има, дете. Ноћа ће се прашујеме

утре ли ће вађаме, зајутре ли. Никој не-зна. Ко ће станеме сабаaље, мије пује

ме. Сме извадиле. Таке сме поминале. Инсан не ни се посмијаф. Али ко сме

жéњиле Бајрама, па после Рамадана, три месеца Рамадана ка сом го ожењила,

сом се оделила. Заш? Породицава таке да је — да-не-ми-се караје. Или младе

ће се закараје. Те за крпе, те за метла, те за тија, те за бвија! Ћe сe зaкaрaje. Ми

је сме се оделиле да-не-ни-се смије свет.

Овде ми панало. Овде зимовник ни седаф напре. Зимовник — каце нареде

не, све што се донело. Е сега ја мало ка со-руке, ка со тија, сом го дотерала да се

диме. Тијам. Ка ми панало, не сом се посмијала, не сом-рекла — заш да ми пане.

Ех, ће дојеме на ручек, некуа скришум от свекра, горе во кућићево, ручек

ће готвиме да не не-виђи ељ сме дошле от њего. Не-даваф... И таке. Мије ком

шије не-знаме, мије ништо не-знаме. Мије не-знаме комшилак да идеме да шé

таме. Сме се научиле.

r Ех, ожењиме после Ремзија. Е се га ге чувам на јено-место две јетрве.

Али ја не-можем тојзи ваке, војзи вáке. Мало ће стајм вáке прсти, да не-знам све.

Ако знам све, ће се истепаје. Ако знам све ја ка шо сом знала, и да гим чиним!

... Осом карлице њива јасом га пожњевала. Кој-те-тераф Муж ка не ти-биф

способен да ти рече: „Жено, не работај!“ Снаје не те терале и синој. Рамадану му

бришим, бећар, кундре во потајет. Салитица проиђа. Он ми вели, Рамадан: „Нани

це, ће ме ожењиш! Немој да ги чиниш Рамаданици резиљ — Бучкојцата за кољко

сија пожњевала?! Никој не те-тераф. Ка не-знаф, шо да ти-чиним ја!“

Сме сијале. Сме сијале јечмењ, бвес, пћеница, арш. Сме сијале све. Ја

pá-Хрш сме сијале. Компири — по дванаесет туари сме набђале, тринаесет. Не

бидује овде коломбоћ. Плајна. Ето сКоloja, џипче, шо сенало. Ја ће жнем, а оно

за врsујене па никој не-може да га стигне. После бна ће ми бере, ја копице.

Стогој! Сом работала! Али сега! Сом изработана. Ће се собереме во Кукалане,

сестре, да ноћеваме. Они ка легнет, све сестре, ка јагонца. Ка ће ме барнет се

стре, бгињ од мене. Изработана жена.

Н. Н., рођена 1928.

Мљ и к e

Па тамо, па вамо

Ја сом најстара, синко. Ејуп је по-мене.

А Назима ка утепаље! Имаф Зуља извадена. Муápeбе. Сме се собраље,

бош ће бегаме. Па тамо, па вамо. Шо-знам кој го утепаф“ Мати ка ни умрела

имаћа, на Влашка имаше аскер. Аскер, аскер, казани искурдисане пуно.
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Та шо-знам ке смо сакаље да бегаме. Маљичкаве.

Мати ка умрела, на Влашка све инсан имаф. Мати ми умрела во Орчуша,

мије сме се прибрале да идеме. Сви желаме. Од Мљике в Орчуша ћ(е) идеме.

ХАтиџа од) две недеље останала. Па сом га гледала.

Војска ка Ходала по-сокак! Аскер, аскер! Двајца бвде умреле во џамија.

Вл'éгле во џамија да ноћéваје. Ббвни биље и умреље. И бабо бџа Ге закопаф.

Ето тује, при гробишта.

Аскер ка ходаф, мије љебој сме намесиље, таке-тбљко. Даваме, даваме,

аскери Ходет. Српски биф.

... Сме бшле со хоџа и со Бурија и со Ејупа во Тетово. Бабо де-тамо,

дé-вамо! Имаха још-лек-парице, ситне ге изарчиме, скупиња беше. Ама не-би

ла воликава скупиња. Овија сега веће!... Ка сме идале тамо, w cKупиња сме

бшле. Скупиња овде, скупиња тамо. Тројца сме бшле тамо, тројца останал е —

Санија, ХАтиџа и мајка шо није. Ејуп и ХУрија и ја сме биле со бЦа тамока во

Тетово. Сме се(дјале во кућиште некује истурано.

Во Тетово сме седале вáкец на улица, па ка сме дошле нагоре, сме се

дале во Бозофце. Па после от некога фати бн болес, шуга фати. Испуј томya,

испуј томуа, испуј и фати шуга. Е после биф болен, па дојдо“ме.

Бабо турски збореф. И арнауцки.

Сме трнале нагоре дома да добђаме. Рад бабо. Рече:

— Ће продадем њиве, бвија, тија. Све ће продадем, децава да гледам,

старци.

Кó(г)а ти ил'езе јен чујек пред-нас, имаше јен мос.

— Све да испродаваш шо имаш, ништо ти не стасује.

Ће не враћа назаћ чујекот. Седе пред-нас. Назаћ се врати“ме.

Ка не вратив назаћ, Ејуп жела.

После от) тује бабо на пазар, зéјена чапа. Казéјена чапа, ћ(е) идеме во

село Дофишта. Ка ћ(е) идеме тамо — војена авлија голема. Ка сме бшле најпр

во, ка ће викне бабо, тамо Хоџе имаје двајца, и бабо ће викне изан да пује. Ка ће

викне изан да пује, разбраћа да некој бџа друк“ дошоф. А мије седиме таке.

Изан испоа бабо, ка ће ни донесе некој некује грне црно и леп црн. Мије раде,

прераде — ће се најадеме. Јадоšме ми.

Чујекот не врати назаћ:

— Ја ће се вратите назаћ, ја ће се вратите назаћ.

И не врати чујекот.

И бабо хоџа беше тује. От-Хоџа зе класје да бере. Млбго класје имаје, пу

но. Учиниšме мало жито, собрахме. Вáмока се Санија, и мајка и ХАтиџа.

Ка учинихме, бни на плајна да го бберет. Житото му го зеле. Арнаути од

Бóзофце.
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После — вара, дура — мије остана“метује. Имаше јена жена јено дејче ћo

раво. Оно ће-пишти, ће-пишти, с обедве-очи ћбраво. Ја сом се цењила тује. Со

дејчето мије, и жената, муж ги је аскер, кој-знаке ги је. Ја тујека при ња. Ја ће

га тражим дејчето кеде је, што је. Поседа ја тује па после дојдоšме во Бозофце

вамо. Тује бабо се споболеф, бабо хоџа. Шуга фати“ме. Од-њего на-њего, бабо

шуга фатиф. Дошоф вамо по корњој. Тога Пемба умрела, сестра му била. Од

некој време бабо ће трне да дојде. Баба останала w плајна. Нема никој. Нема

никој Мличанин да го земе. Дошоф Зејниљ да го земе. Дојде бабо дома. И мије

дојдоме. Бабо болен млого от огњица.

Фукаралок голем. Тога продадоšме бграда. Оваја Ограда продадоšме Бах

тијарофцам. После ХУрија ка сме дале во Диканце дваесе лире му дадоха.

После назаћ...

... И не-виђим, не те-виђим тебе. Очи не ми-виђет. Некња сом панала да

искршим глава. Глава бвде сом га расекла све. Па ме мажаф бвија Џеваир. Џe

ваир ме мажаф не-знам со шбго. Ка ми се откачиле руке, ка сом лупнала, веће

сом пиштила, сом пиштила на маало. Не сом имала стап.

Мори пенџери ги чинет „бам, бам, бам“; се искршија пенџери. Ја се иски

на, реко, ће ги се искршет пенџери Атимици. Не мć-држет ноге.

Васвија Зејбеки, рођена 1903.

Вр а н и шта

Тáке се живуало

Ће требиме во јесен жито. Ђе требиме на сокак. Ђе постељеме покројец,

стар покројец, напрешен, машама, па ће требиме, ће отребиме, десет карлице

ће онесеме. И за гуједа јарма, и за љуђи. Ћ(е) идеме во воденица, сваки ден ћ(е)

идујеме, ред не-можеш да добијеш. Два-камна тамо се млеле. Четири водени

чари биле во Враништа. Мије во Абаза раметлија сме мл'éле, и во Ибраима.

Тује сме млеле. Па после воденица овдека је запустеša, jáзоји се прекинаа, во

Млике сме идале, сме се трућале. Па ка ће донесеш брашно ће го бтсиваш па

ће насипеш каца за зима да ти седи. Јарма све. Па коломоћ ће љупиме, па ће ти

јаме граоји, коломођи, ће) идеме да береме гра, ћfе) идеме да береме компири,

ће вађаме, зељка ће сечеме во јесен, све. Сме сијале напре, не ка сега. Па

после, ајде, дрва ће крастиме, ће береме. Немало ка сеа тестере шо има, па да

сечеме. Напре со секира, све со секира ће се мучиш, ће се трућаш, со магарина,

со кбла дрва ће тераме ако је равeн пут, ако ходет. Муке напрешне биле.

Нáпре децам сме вариле каша со коломоћно-брашно, па сме вариле попа

ра, ће напрајме со леп, деца да јадет, да пијет. Па ка ће ги месиме зеланици,

кбре ће ставаме, зеље млого, штāвељ ће тураме да мацаје деца. Нема леп, нема

ништо да јадет, калáбалок деца. Компири ће вариме, компири век сме имале,

тикве. Маунке ће вариме пуно. Каша ка ће вариме, ће се потепаје деца, раде се
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деца каша да јадет от коломоћно-брашно. Леп нема да туриш. Па ка ће тијаме

— 68, 6“. Кораник ка ће месиш! Кораник сме викале, кораник во црепна,

зеланици со врник ће праиме, Деца сакаје да јадет, зар ка сега — чиколаде, ве

здентија. Муке имале напрешне. Грашец ако стаиш — и! На две недеље јен

пут граа, ако го виђет деца. Оно грашке л'éтаје крозе вода, гра — име да му би

де, со брашно ће го запржиш, со каша ће туриш, да ти кажем, да јадет деца, да

сркаје. Неманица. Киселица ће береме, штавељ ће береме. Па се брале ресуљке

па да јадет. Најглавно леп држаф дирек во кућа, леп немало...

... Ка ће станеме сабáале, ће нараниме волој и ћ(е) идеме на бране со деј

ће ли, со старца ли. После ће га изореш нива добро, ће га искафкаш, ће га си
5 р 3 5

јеш, ће га завлачиш.

Е, сé(гJa, во прблећ, јопе ће) идеш на нива, ће сијеш прво бвес, после

јечмен, после коломбоћ па најпосле гра и тикве, ће засијеш кромит“ и све како

требе и ће ге средиш. Е, после ће ге копеш, пл'éвиш, аргати ће викаш или сâм,

Важно — ће работаш.

Ка ће уздрет пченице, ћfе) и(дјеш на жетва, во авгус ћfе) и(де)ш на же

тва. Ако имаш љуђи, ће викнеш аргати, жетвари. Ће месиш лепота вечера, али

отд вечера ће го замесиш. Вутре ка ће станеш, ће помовЗиш, сâдој ће бмијеш, ће

испечеш и ћ(е) идеш на нива. Е, тија се жнело. Па ће станеш нбћа, ће замесиш,

ће изработаш и ћfе) идеш со некого, ели некоа дејка, ели бећар, ели некоa

млајнеста на возене. Ће надбнесеш на гумно снопој, ће напрајш кбпице, ће

спремиш, и после ће нараниш којни и ће вршиш. Ако имаш некојего аргата,

убаwо, ако не — от кућа шо имаш, ће собереш, ће извршиш, ће издигаш ток, ће

донесеш жито во кућа. И тија ти је за цела година. Не се купуало, не се имало.

Све от себе.

И после ка ће извршиме, јопе ће сијеме јесено шо требе — “рш, пченица,

бело-жито.

Е, сме пекле во кућа. Црепна ће стаиме, после врник. Црепне ка сме

праиле на гнила ће) идеме, па ће береме, ће ја газиме па некуа жена шо је ста

ра, ће ни ге завије. Е, такези, мајко, сме работале. Сме мотиле ноћа, сме пекле

нóћа, урда сме вариле, сме продавале урда, масло, сирене...

... Ја косом била дејка, ич не збориле собећари. Пот-пенџер. Ти горе, бн

дóлу. Ке шо ће ти рече брат, тамо ће идеш. Како-ти-је тако-ти-je.

Далеко-ли-ти-је, не ти је Хубаво ли, брат ка шо ће ти рече, тамо ће идеш. А за

гóтвене ће ти извадет крпе, ће ти дадет отке мужа ако си зенгил, отке брата,

вáвна ће ти купи, влачарчице ће викнет нбћа па ће влачет дури до саба на лам

ба. А чешарке друге ће чéшет, ће спремујет, после ће га предеш оснуа, ваке ће

предеш на руке зашарене. Тија било све со руке. Таке било. Па ће вапцујеме, ће

викнеме некуа жена шо разбира, па ће ге переш цев-ден, везден. После ће дару

јеш тамо, ће дајеш свекрви руо, свекру, мајки стари руо, тебе, збве, ако има не

кој стрине. За себе прајле десетина кошуле, десетина пара руко, тија саџадина

две-три, ћилим, свекрви чаршаф двосовен, памучен, свекру сâшаде, деверу шо

је постар сâшаде. Амиџа ако имаш некој — каарче.
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А клашне! Ђе викнеш некоји шо влачет убао в5вна, све матора да биде.

Па ће га предет бснуа, па ће га снујеш, па некуа шо ткаје, шо уме да ткаје, ста

pá-жена ће ги изотка, па после ће дајеш на валајчара, е па, после, на крај, ће ги

шијеш.

Дéјка надвор не играла, во двор. На вода не идале, идале свекор и свекр

ва, само-двајца от кућа љуђи. -

Млајнеста ће заигра во двор, лекчица, а дејке играле надвор, село играло

млфго.

Млајнеста во кола га зимале, во кола шо возиме снопој, и на-којња а чар

шаф ће ти-стаи. Било свадбе исто ка сега. Дуак млајнести ги ставале.

А бећар и дејка не се познâвале.

... Одале преко плајна. Ге сме спремале тарана, леп, урда, зеланик. И

ћfе) идет пешке. И нема книга да ти пратет. За Булгарија преко Тетово одејећи,

за Урошевец одејећи. Ћ(е) идет во јесен, а ке Ђурен идале дома сви. Таке адет

било. И сва-лето ће жнºет, ће работаје, ће вршет и јопе по-јесен ће идет. Паре ће

зимаје со фајда па ће) идет. Немаје своје-паре никако.

Друго немам за путници шо да ти-кажем.

Ајша Јакупи, рођена 1914.

Злова маћија, дете и дејче (прикашка)

Нéмале матере, имале маћеја. Маћеја му рекла мужу:

— Да ге загинеш децата!

— Када Ге загинем?!

— Ге загини!

Čтец бшоф во шума и гим рекоф децам.

— Ите ви ка бвде, ја бвде дрва ће берем, вије ка-тамо.

Дејчето слушало и рекло:

— Ђе земем пепеве, ће турам по пут.

ходале от село. Ка илезле, ходале и пепеф турале.

— Бабо, бабо! Бабо, бабо!

Бáбо ге остајвt. Ге загинав“ во шума брата и сестра.

И она по-пепевћ, по-пепев“. По-пепеву дошле. Ка дошле, сенале

над-Врата.

А они вариле бакрдан.

— Ете, — рекоф отец — да се дећица, би кôснале и бне.

— АХа, кучету ће турим.

— Ево сме, бабо!

— Ах! Не сиге загинаф јбпе
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Jóпе гезеха, бшле јопе. Оно зело сбљи трице, дејче. Одале, ходале, хо

дало и турало, Ходало и турало ни(з) шума. И лисица ги лижала тија трагоWи.

И загинале.

— Бабо, бабо! Бабо, бабо!

Нема го бабо.

О(т) тујка илезле. Ка илезле от шума, бно.

— Вода ми се пије, море сестро.

— Немој, братче, бвде. Вук ће ми се учиниш — дејчето рекло брату.

Вода не го бстава да пије.

— Ће пијем вода, сестро, шо сака нека биде!

— Böвф ће се учиниш.

Он пи — рогои расти, он пи — рогои расти. Се учиниву бн воф.

Ка илезле от шума:

— Сеја, сестро, ја ћ(е) и (дјем во плајњина да пасем.

На топала га скачива сестра и бшов%.

Ка бшбв“, она седала. Дошов“ јен со којни, Којни фрчет, не пијет вода.

Ка полав! — дејка на топала коликава:

— Слези, море дејко!

— Не-слизам!

— Сл'éзи, море дејко!

— Не-слизам!

Он пративи љуђи да га сечет тополава. Га секле, га секле. За мало за ву

тре останало. Ка дошов брат да поља сестра! И га лижаф, она расти, и га

лижаф, она расти, и га лижаф, она расти — дебели-се топала. Лижи — расти,

дебели се топала. И јопе бшов“ во плајна. Ка дошле вутро, нема, не се-сече.

И јена мајка имала туј:

— А можеш да га измамиш дејкава, мори?

— Како ће га измамим?

И она зела црепна, врник, дрва. И пот топала стајила да пече.

Она, дејка, ги рекла:

— Мори мајко, та црепна наопако си стајла. Таке не се-става! — озгора ги

рекла.

— Та не-виђим, ма ћерко. Ако сакаш да ми го стајш налице, слези!

Она слегла да му га стаи. И чујекови га зеф, дејкава га онесоф дома. Ка га

бнесоф, дошове брат. Ка дошове брат — по-ноге, по-ноге, по сестрине ножице

на врата. Дошовћ. Вајни брат — го врзале брата, го зеле.

Маћејата со ћерка чула тамо-вамо, со ћерка бшла во на на гости. Имала

девет одаје. Седале, седале бнде. Чујекот ГИ рекоф“.

— Осом ће ги отвориш, девет немој да ги бтвориш; ја ће ти ги отворим.

Маћеја дошла со ћерка и онде, тамо-вамо. Трудна била. И она w бдаја —

тује вуци, тује гајци, све живо отшо има во сокацке одаје. Леле! Само змије и
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смокој! И гођбрнал'e w бдаја со све матере. И бна останала w бдаја, змије во

ћуше. Седала, седала. Га променила ћерка свуа убаwo.

Чујек рекоф:

— Дај кључои да ги испољам животине шо работаје.

Све, све, от таја одаја не му га-дала кључ.

— Дај кључ!

Wстанаву бн, скршивф врата. Га пољава жена — во стред“ от бдаја му ро

дила дете. Седи.

— Шо работаш, мори жено?! Како?!

— Ето ваке, — рече — маћеја ми учинила, змије да ме изедет.

И га зеф жена. Ка га зеф жена, со све ћерка га врзав% на. Он рекоф:

— Ће га заколеме женава.

r И га туриле во бунар, после још нербдено. Га туриле во бунар сестрата.

Ајт ће го појет брата, вола.

— Ђе ме кбљет — рекоф“ — на бунар да идем.

И рекоф:

— Фатмо, сестрб, труп гответ, нбш бстрет, ће ме кбљет.

— А шо да ти-чиним, а Јусуф-братенце. Ја сом рибинб-срце.

И ће дојет дома. И јопе ћ(е) бKoлузокол.

— Ја ће идем да го напоим.

По зечеве ножице, по зечеве ножице тамо, и јопе:

— Фатмо, сестрб, труп гответ, ће ме кбљет.

—Та шо да ти-чиним, а Јусуф-братенце, ја сом рибино-срце. Имам дете во

скут.

Дóшов% дбма:

— Не го-кољем, не го-кољем вбла.

И нашоф притци и рибата га извадиф од бунарот. Ко га извадив“, га пре

сети бна со дете во-скут. И веће дошова дбма, га заклаф тајá-жена и ги вика ма

тере на вечера:

— Се најала мати от ћерка.

После со ноге некако видела, ноге ли, руке ли.

— А“, ћерко, шо ти сом се најала.

И на га закуа во каца. И бстанаф со таја-жена јопе, содејката таја прва. И

брат ги останаф, вофФ шо се учиниф.

Тáке било

Сестре сме биле три. Матере не-сме имале, бца не сме имале, брата не

сме имале, тčтка не сме имале. Измећарћића сме биле ми w Полакофци. Сме

сипале вбде, сме жнºеле, сме работале, сме порасле. Фурунџије ни гледале,

ни давале леп.

Имале војници па ће ни дајет шо ће гим остане да јадет. Војници во кућа

ни се дале, војска све тујка. Со кôјни носиле леп, немале ка се гJa ayТина.
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Жене со мужи. Ће гим идеме на вода, ће гим сипеме. Све порасле. Кољ

кó-пути и гладне сме седале. Па порастоšме. А ја се фати да се мужим за Рифа

та старого.

Сом бшла на жетва w Рамаданици. Жњеме вамо. Вика Салијица:

— ХОди вамо!

— Шо да бдим?

А ја — за Рифата ми било. А ја гледаника имјам — Сејрановрского ово

гуа, Амета. Со срп во руке во Иметице. Во Иметице. Со срп во руке во Весе

љовћци.

Отиде во кућа — јена тестија и јен сâћат, јена метла — ништо друго. Дру

го — дај! А не сом за мужене, немам још петнаесе године.

г Отиде Сејма. И седа седом године. Роди Нурета, јено ми умре, Салва,

Есма — изгоре-ме. Ћеја рађам. Во недела Рифат умреви, во понедевник сом га

póдила вутро. И јоште, љáј, сом жива, Есма остарела, и ја се дјим жива, љај.

Без-мужа, без-никого. Сама во кућа. Седим пéесет и седом године ка ми

умреф муш. Имам осомдесет и седом. Имам године. Седим сама.

... Ибрамница прајла приганице ка се родила Фивда Мејрина. Они со сла

ма куће, а искра ли-била, шо-било — се фати, изгорело. Све изгорело w

Полаковpци. После припрајме јбпе куће. Рифат умре, Зеадин умре, Расим

умре, ја седим да чуvам. Нурово Ниш, Сâља сом омужила, ја га чуWам кућа.

... Páима порасла, сестра, Расим дошоф“, девер. А ја не-знам да га сака Ра

сим. Во кућа наша иде, он на гумно, бни зборет. Не ка се га шо идет дејђића,

шо идет со деца. Фéима вели:

— Седити, ће идеме со Исмаа круше да береме W брчуша.

... Она Есма Абазова је. Рајими ги донесоф ђердан от Скопје Расим. Ја

велим:

— Ајде дома! Не-седи, четврток је. Зборeт љуђи, страмота је бвде да

сé(д)иш.

Она не-иде. Он вели:

— Сергја ћfе) узем секира, мајка ће ти ја гоњим, ће те утепам.

Илезе Расим на пенџер от одâиче.

Илезоф“ Рифет ке Мамутовици па се тепале. Вика Созаира, вика во Кр

љевици, тамо има џандари:

— Ајде — вели — да викаме, да го затворет.

После се разлутиме, не-збори она со мčне. Ће га донесет веће, а ја ма

зник месим за вечера. Он доле рече:

— Сестра ће ти доје, иди полај тамока!

— Не-идем, — велим ја — не-идем.

И седим таке неготвена на ноћви, мазникот седи пот-клупа. Он дојде, по

седа водаја муа, га вл'éче со свечега, и w бдаја Заделичина га фрли тамо. И вика:

— Аирлија, āирлија, иде млајнеста!

Дóјде, га стаја w бдаја.

— Оте вамо! Задиница и ти.



Говор шарпланинске жупе Гора 569

, ... Мати ни умре, ја не-знам ко умрела. Малбва сом била. Имаше јено деј

че, Есма го викаше, маличкава. Фатијен немоћ ка сČга. Ја сом бовна, Абазица,

Мéмет, ота Љубошта му била мати, бна во Салова-кућа седеше. Она, мазник

месиле-ми, вели:

— Иди ги бнеси Абазици!

А бна не-знаје себе.

Ми го зеа мазникот. Ја доје.

— Шоги ил'езле Абазице, — велим — во лице, Мемедове ота Љубошта?

Она вели:

— Богине ги ил'езле.

Она умрела, и дејчето било на гбс, седеше, и она и Абазица војен-ден

умреле.

Сом одала, се влачим по-зит. И не-знам мати а ми умрела. Јена Фéјма и

Рајима, маличкаве. Мије не ли сме пуале, боже идем на свадба ко се женивф

Јусува, Ашимовћски. Па боже на свадба иде. Кад га носиле да га закопујет, тра

ам ја, траам. Ће пујет мевљутд. И доје Устиница и мати Устиничина.

— Есмо, та ка-остај дејђића јетимћића!

Умрела.

Фифа Рифати, рођена 1901.

О рч у ш а

Ка ми се мучила млбго нана

Ја сом била фукарачка млбго. Касом се омужила ја, после сом видела

глаћ. Три године ко држале муаребе, во Рабвица сом просила тује.

Тамо ми умрела стара мајка, ми умрело братче тамо. А мати муа шо била,

се здружила сојена овде, се напрајте сестре. Просиле. Просила, просила. Има

ла сестра во Радеша, мужена. Сестрата ги била могућна млбго. Имале два-кам

на воденица, имале бфце, имале офчара свујего. Па ка ћ(е) идеме, мене ми

вели сестра, и бна ће ме најаде, ће ми даде леп, појена топка урда ће ми ста,

вели, и по две кила, три брашно ће ми тури сестрата. И ка ће фатиме Плајнике,

Бродосафце, вели, тија села наокулу, арнауцке.

Авлије шиптарске, вели, кони ке им вл'Изаје, мати мене ми кажуала, ја

дéјче. Ће викаме — мати ми вели — „Кало, Хало“. Јена не илиза на чардак да да

де некој косавец, Боже сачувај!

Па муá-мати ће дојде ноћам. Стара-мајка ми била млогу стара. Она не-мо

гла. Мајката муа шо ми била, одгова-мати, имала три лире. Три л'Ире турске.

Имале два-тринаесет козе. Напре козе имале булуци, бфце имале. Све ги ис

клале да ги јадет. Четири кôзе бабо мој имаф кога се жениф. И тија козе, ка

öшоф да проси, бабо ге бнесоф четири козе сестра да му ге очуWа. Ка сме фа

тиле Раховица, бна ге продала, ге изела, сестра. Ка сме фатиле во Раховица, шо
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ти-кажа, братче тамо ми умре, мајка стара ми умрела, само јасом останала. Ја и

бабо. Нана муа просила, просила и најпосле деца парбсала и мене ме бcTajЛа.

Мати шо ми била, бшла во родбина свуа. Раиф от Кукалане га сл'éгоф во При

зрен. Имале дућан во Босно. Имале дућан тамо. Она бца имала, брача имала

двá. И им рекоф бтоде: „Слезите во грат. Ђе најете да купујете, да косинате, а

во Кукалане нема от кéде.“

Ка ми се мучила млбго нана! Тога Булгар Булгар, ћерко, да не-доје. И

Аустрија. Нана муа шо ми тегнала! Баш-марама незаврзана на глава, терлик

без-гајтан, скутачица.

И после нана во грат сл'éгла, фатиле кућа со ћирија. Мене ме остајла —

дете а умре, мајка а умре! Ја сама со бабета. А бабо ка ми се разболеф, и он да

ми умре, ге стегина ноге со пyac. Мене ме зујет војена кућа, да ме посинет.

Малова. Измреф“ инсан, тамо ка тифус.

Имале јена кућа, га викале Шаћир-агина. Вије не верујете. Триjeсет душе

на вратава ће бидет, во рет ће чекаје. И свим ће даде.

И ме посиниле, ме зеле во Салвофци. Деца не им останале, им помреле.

И мене ме стаја во двор, ме ископа“а во корито, ми обл'éчоха Халишта мијене.

Ме праћаје:

– Иди во таја-кућа. Тија и тија да ми донесеш. Да им сакаш!

Мéне ми станаф бабо. Ка ће ме виђи бабо во улица:

— Матер да ти го гоњим! Матер да ти го гоњим! Брго Калишта да идеш

тамо да фрлиш! -

И ја бтидо, ћ(е) идем.

Ка ћ(е) и(дјеш да прбсиш, не кажујеш бабета да имаш. Амиџа имам. Те

прашувале.

Ја бтидо јопе во кућа Халиштата да им ге дадем. А мује Калишта, фука

рачке, фрлиле на ђубре, во река.

На друго-место јопе да ме посинет. Јена дејка от бвде шо сом га бнесла, на

га посинија. Ја не сом-могла од бабета. Бабо не ме бcTajф. Тамо би останала.

Па нана ка ми просила на хĆча. Ка бшле, вели, дваесет и пет душе от бв

Де, ОТ брчуша, да просит во грат. А на хOча има хан. И воде шо имаје, млого

големе-воде тује имаје. Па после нагоре је брешно млого. И шуме горе. Па горе

ка ће илезеш — чешма студена, корито големо — стока да пије. Инсан иде со

коњи.

Ка бшле да просит, Булгар чуаф на Хан. И бвја ка се собрале, ка просиле

дваес пет душе, двајца само мушке. Ка дошле на Жан да ноћéваје, Булгар геоп

колиф. Ка грабнаф Булгар Карета, дваесет и пет стапа, вели. Другатого дваесет

и пет стапа. Па, вели мати, мори ћерко, бгињ имаф, ноћно време, ноћамбéгале,

не бегале дејна. Па кога грабнаха да се мочаје бгињот да го угаснет! Па ка фа

тиле жене таке-гбре крос шума, во Лопушник да се соберет. Какво просене!
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... Од Борје идале V Орчуша коприве да берет. Сијане ниве, напре, ка

куљ. Жита биле гнбсне наше. Ћебереш какуљ, па ће го надробиш, ће го вариш,

сојена рука брашно.

И нана муа во рода седала. Бабо ме бнесоф матере во грат. И бни ни ва

риле бакардан да каснеме. Сом останала тује.

После некује време бабо дошоф, чука на врата — так, так, так! Илизаје.

— Дејчето нека илиза за мене!

Они врата отвораје и мене ме пуштаје пред-врата и врата га затвораје. И

он ме претресује, бабо, мене.

Отидохме јопе во Рабвица ја и бабо.

Испројде некује време — ће ти дојдет — нана ми кажуала — од Босно во

грат, родитељи, браћа. Ка ће дојдет, паре ранец. Зад-врата, вели, гестâиле. На

на ми кажуала, ја не сом видела собчи. И гестâиле парете тамо, ћерко, вели.

Попрошло муáребе, али инсан нема. Удри купуј ниве, удри купуј волој,

купиф бфце.

Нана муа дошла во Кукаљане. А и мије веће сме дошле бвде, w брчуша.

А ја маличкава бе“, али млого паметна, млого умна. Сме бшле на лешнике, со

бабета на лешнике. Ја да бкинем два лешника, змија мене за нбга. Бабово на

раче, ме донесује. Овде имала стара жена, знала од змије. Немало ни лекар,

немало ништо. Во вода студена. Јена исипи, друга насипи.

Напре пазар биф во Брбт. А мој-бабо бшов“ во Брбт. Ка ги нашоф комши

је од махало, от Кукаљане, бабо ги порачаф“, ги рекоф — дете ги умрело во Ра

*бвица, “Асан сме го викале, дејче чеги умре, змија га укосала. Ка ће ја виђим,

муá-мати, акшамести дошла. Ја бца таквого би го убила. Та ка ги не-даде лек

парице ћерки. Па даљ може муш без) жена да створи?! Ја-велим — никат!

Муá-кућа

Ја две куће сом напрајла. Сом имала кућа напрајена со ћерамиде. Девет

туара ћерамиде сама сом напрајла. Па после дрва. Млого сом работала. А бн се

оћоравиф. Вели: „Вије ми сте оћоравиле! Вије!“ О(т) терет, от) терет. Имаме

мије ниве, земниште имаме два ектера, имаме земна, и близу пот-село. Ка ку

пyaф, вађаф камене, солбстој. Па удри, удри! Јак биф, млого. Остар, радник.

Стoка сом имала триесет бравје. Триесет бравје стока ми изгорела. Тога w

брчуша дваесет и пет куће изгореле. И стока. И све. И ја w бца сом седала, а

бн работаф тога во Крагујевец, јбш-било прифатно. Најпрво сом купила јена

метла и јен бутин. Што-масло ми изгорело! Да се фрљиш в бгинот! Офцеве шо

ми изгореле, стоката, w пепеф да се не-најде ни јено кбскиче. И комшијем из

горело. Не само мене.

Шó-знам кој ги упалиф.
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Мој бтец ка вл'éгоф во кућа да вађа брашно, да вађа жито! И ка видеф ко

теф ка сом сварила урда ја, и веће котеф го исипаф, тепција во-руке и ни избе

гаф, сšбице ге фатиф пламен.

Ајрија Шабани, 1910.

Д и ка н це

Вук и лисица (прикажна)

Имаф јен вук и јена лисица. Вук биф домаћин. Со лисица брат. Лисица

дома работала бна. Собрале, демек да речеме, масло, урда, све тија, и за зима

го дигнале. Она рекла:

— Bуке! Ме викаје да назујем.

— Та ка ће назујеш, лисице?

И она бшла. Ка бшла, она бшла каћићићата да ге начне. А он, бајкуш, се

ди при бгинот, чека лисица да доје.

Лисица бшла, назуала тамо и дошла. И ка дошла, рече:

— Лисице, а дојде?

— Дојдо, вуке.

— А назуа?

— Кане. Начмач.

Ге начнала каћићићата.

Па некој време посејала шо посејала. И она рекла:

— Bуке! Čј!

— Та кој те-вика, лисице?

— Та некуа родила — рече. — Ме викаје да назујем.

— Кате набђаје све-тебе? -

— Шó-знам — рече. — Каме набђаје, ме набђаје — рече. — Ћ(е) и дјем да

назујем.

Е, бшла. Он седи тамо. Она бшла и каћићића ге преполбила. Шо собрале.

Се најала и дбшла. -

— А дбјде, лисице?

— Дојдо, вуке.

— А ге назуа?

— Кане. Преполош.

И некује време сејала. Опoснела, па ће иде.

— Bуке! Čј!

— Кој те-вика, лисице?
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— Та кој ме-вика, огрубенице? — рече — Рађаје — рече — па ме викаје да

им зујем.

И бшла. Ка бшла, геолижала каћићића. Ге тутнала. Се најала и ево га, до

ШЛа.

— А дојде, лисице?

— Дојдо, вуке.

— Ка го назуа?

— Отркаљеш Ваљеш.

— Како, бре лисице?! Ка им ге наођаш иминава?

— Та-ка-ће-им-ге не-најем! Убаве-им-се јако. Ка шо се рађаје, таке им зујем.

Седет. Лисица рече:

— Ме текнало — рече — да вариме кашица.

Сварила каша.

— Да) идем масофце да зé(мЈем.

Ошла. Се вратила. Вика.

— Bуке, све шо си нашоф, дур сум зуала, си изеф“

Сé(г)а му се туари нему.

— Bуке, све си изеф. Шо си нашоф, си изеф“!

— Не ја!

— Ти!

— Не ја!

— Ти!

Се закарале. И јале тија, кашата га изеле.

Лисици рече вук:

— Ти си ги изела. Оја — рече — баш си зуала, ти си зела! — рече.

— Не ја, вуке! Ја дур сум зуала, ти си јаф“! Е, ајде — рече — ће ил'éземе на

рићено, ће се рашетаме. Ће ме дигнеш нарамо, не-можем ја.

И га дигнаф.

— Болен носи здравого, болен носи здравого.

Љај се га! Она се га здрава, он болен! И лисица нарамо.

— Лисице, шо ти је, шо-збориш?

— Во несвес, вуке. Бовна сум. Во несвес зборим.

— Та ка ће-биде таке?!

И дури ћеф го извадила. Ке имала ниет да иде. Га бнесоф.

— И — лисица рече — тамо ће се исереме. Чије-говно је помрсно, тоја го

изеф“.
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И бшле до риће, тамо. И бна се истрала, а и он се истраф“. И бна от

пóт-него себе, от) тује вуку. Ге заменала.

— Вуке, — рече — пољај ге сватои!

Вук ће поља се га и сватои. Ка поља сватои, бна водупка. И бн се слетни

и за-нога га фати. И бна му вели:

— Пушћи кбрен, фати нога! Пушћи корен, фати нога!

Пушћиф“ нбга, фатиф корен. Тегни, вуку, корен, ти!

— И не бидује! — рече вук.— На век шо ће најдем, ће изедујем. Лисица

вóљко ми изела мене, ће изедујем се(г)a ja.

Иди, иди. Најди јéна бфца.

— Е, бфцо, — рече — тебе најдо, тебе ће те јадем.

— Та ка ће ме-јадеш мене? — рече — Ја сум брцкава — рече. — Да идем од

буљук да ти одберем, а ти ме зачекај бвде.

— Ако се забаиш?

— Ако се забаим, — рече — ме викни: Патило!

Ошла ке крдара. Се забајла бфца. Отишла и пасе. И бн:

— Патило, Патило!

И она вели:

— Да не сум патила, не сенујем бфчару до стап. Сум патила те сум сенала

öфчару до стап.

— Е — рече вук — на векоф шо ће најем, ће јадем. Ме измами и бваја. Ка

ме измами! Не бидује.

И иди. Најди јена кобила.

— Е, кобило, тебе ће те јадем.

— Ђе ме јадеш — рече. — Тако мене ми испунијен рабијесет потокош. Па

после сени, мејани.

И он сенаф. Амин. И бна ка му дала со чифте — удри, удри, удри! И бшла.

Вук останаф.

— Брé! — рече — Каква работа бваја би. Е на векоф“ шо ће најем, ће јадем.

Иди, иди. Најдијено магаре.

— E, магаре, — рече — тебе најдо, тебе ће те јадем.

— Та ка ће ме-јадеш мене? Ти — рече — мене ме јани, те викаје во село,

кмет да те стајет.

Гојанаф. На магарејанаф вук. ТЗка, така. Коа виделе вука на магаре. а?!

Та шо ће-бине се(гJa?! Му илегле со сохе. Го удриле. Тепај, тепај. И се га ци

чéећи, он во дупка.

— Ја — рече — ка се-напрај и кмет и бџа. Мене — рече — ни мати оџиница

да ми била — не; бабајко да ми биф — не! А ја ка се-напрај — и кмет и бџа! Све

се напрај!

Н. Н., рођена 1930.
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Муабет

— Böлој сме имале, на брање сме идале. Коњи сме имале. Сме туариле

кóњи. Сме носиле: ä жито да је, а сéно да је, а снопје да је, а дрва да је. Овде не

ма јако кола. Не-иде возило, не-иде ништо. Мије све со коњи сме се распра

вале. Етија.

(— Ка сте-пекле л'éп?1705)

— Со врник сме пéкле, на бгињ. И црепња сме имале. Старе нéjћет во теп

ција л'éб-да-им печеш. Мазала! Во црепња. Ће праиме црепња па ће се мучиме

соцрепњете. Па, после, црепња тешка је и брго не угорује на бгињ. Со мало-др

во, црепња не угорује со две треске. А врник со две треске леп ће го испечеш. И

ће заминеш. Ће виђиш работа... Нејђет леп от) тепција, нéjћет! Мазала!

(— Поубаво било во црепња!)

— Ах! Пóмучно било! Леп исто! Ако го дотера кућница на бгињ, ће биде

леп. Ако го не дотера, кéде препечен, кéде непечен.

(— Тебе шо ти-било полесно?)

— Тепција и врник.

(— Дрва кој-ти-брaф?)

— Береме саме. Јене на леђа, јене на кбња.

(— Кој работаф пујћи овде — мужи ели жене?)

— Све работале. Како кој. Не сéјале жене. Жене по жетва све, жњет. Ка

се врши, по гумења, по тамо, по вамо. Све се мучиш.

Воденице, ено ни ге, ни се истурале. Сергја немаме више воденице да

мелеме. И да имаме жито, кé ће госомéлеме! Све се истурало! И диканећке и

баћкоске.

(— Вода отке сте сипале?)

— Јена чешма на крај, тамо ке грббишта, јена чешма вамо је. Сме носиле

вóда со туарија, бутин, кофе — свекако. На рамена. Сега је лесно. Блазе ко је

млат. Да преживи живот. Ама сега! Воде, све се наредило село, канализације.

Све убаво. Куће се поправаје.

(— Во Диканце куће саме останујет.)

— Сâме! Со некуа старешина. Камене. Шо неје способна. А младе шо се,

све се во градој. Работаје, челеђи зајено, најено живујет. Најено јадет, најено се

боравет. Когla ће станеш на две-места, трошак. Мужи годишњо јенош месец

дома. Шоћé-чинет?! И жена сама не-може да-успе бвде да работа... Работале

жене. Ето таке работале. Муж wјесењ ће иде на гурбет, w пролећ ће дојде ке

Ђурењ. И ће работаје сва-лето.

(— Каква ти-била свекрва?)

1705 Питања постављао Радивоје Младеновић.
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— Наша била злова. Наша ко се бре, она ако не-оре, бна ће скандисаво ку

ћа. Ако не-жне, њиве ко се жњет, или ако не-коси, не-може да стигне до кбce

ње, бна се стега. Голема стеганица.

(— Ка се вршило?)

— Со кôњи се вршило. На гумно коњи и вра“. Па vo jeсењ по десетина

враћа сме имале. Мије сме имале сијаница баеги.

Амбари сме имале. Све сме ге истурале, амбари. Ка не сијеме, амбари

oтидоа. Охо! Старе сме имале амбари. Напре шо ни биле. Па Ибиш ге напрај

нбве амбари. Жита шо ни држале. Па ка ће насипеме — пČвне! Измешано јбште

од-јесењ — ченица, “рш, јечмењ. И веће носи и мељи во воденица.

Воденичар ујем ни зимаф.

(- А покрадуале мало?)

— Како кој. Та шо ге-знајем сега. Напре гладно било село. Ге меруале не

кој, немерено не-носиф". Ће го мери па ће го бнесе. Мије не сме меруале ни

ког)a.

Н. Н., рођена 1923.

Б а ћ ка

Било во Баћка

Смешетаље по плајна. Сме пасље бфце, па и гуједа. Шиљејна сме пасље.

Кане фатијена градушка, тија не-знам! Руке вољко ни потекље. Сом била

во аргати.

Ме пуштиље дома. Ја, божем, дома сом дошла. Живадбмасом дошла. Ка

ће дојем, до бвде у градушка сом пљивала. Тбљку шо наврнала, шо имала. Та

тољикава! Ка сљива.

... И за Ђурен ће ви искажем:

Прет-саба ће иљеземе. Шетаме. Вода ће насипеме. Па цвећина ће береме,

па ће китиме врате, па ће береме зељенило за стока да имаје мљеко. Па ће наси

пеме вода од) даљеко, па ће мáтиме собутин. Ћематиме да ни иљезе масло.

... Па сме се буљиле дома. Ваке ће се набуљиш. Вољко. Па ваке манеста

ће ја носет да га не-виђет. Ка ће тупаје, ће игра во двор, врате ће затворет.

... Две и по карљице њива била. За два дења сом га пожњела и сом га ско

пичила. И тија петнаесе копице. Сама. Мати ми се шуткаше по Суљејмана. Бе

ше ббљен, Тија тамо сом жнела, тамо сом врзуала, сом ускопичила. И таке.

Овамо се пуштиф коњ. Да го дофаћам. Мука.

Жнем, жнем ја. Ама тога сом имала снага.

... Вода сме сипале. Во поток ћ(е) идеме, ће пéреме тамо: кбтеф, корито,

све шо ће бнесеш. Пиројка. Старо таке-било. Па вовна ће переме, па бфце ће
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стрижеме, јагонца. Све-било пристало. Сега нема стока. Офце? Само стотина

ако имаје?! Два крдара бфце биље и јен крдар шиљејна биље. Гуједа! Сто коња

имаље. Па краве по две, по три љуђи имаље. Век имаље.

Па шо сом заминала со тија “ржој више ограда. Сом го пожнела, па во

снóпчиња врзујене. И сом станала прет-саба, w cáхат четири, во три-и-повр. И

на рамена. И дур напушћаље краве, ја сом ге пренесла. На гумно. И сом дошла

крава да помовЗем. Крава сом помовЗла, деца со-себе и сом ги ишчукала посље.

Снопчиња “ржој. Па пушти пет карљице, шес.

Башча

... Башча Ћазимофска, њихна била башча, таја ми била братова. Па ка до

шоф Смајло, сом дошла гранчице да зéмем.

— Ја ће га продавам башча.

— Ако га продаваш, — реко — ја да га земем.

— Не-можеш да га платиш ти.

И замина бн.

Ја дрва зе, мљекото измоти, оми сâдој. Во недра сом гетурила песто иладе.

— Кеде си! — рече — ХАјде!

— Ево сом, Смајло

— Шó-даваш, Пендо, ти?

— Ја дâвам песто иљаде. Појhи немам.

Он рече:

— Шесто и пеесет.

— "Аирљија нека је — ја му вељим. — И шесто пéесет давам ја. Ама — ре

ко — башча је Пендијина. Иди пољај во Катастар!

И му вељим посље:

— Ево ти песто иладе сега. Деца ће дојет, па ће га преведеме, на нас да

биде.

— Убаво — рече.

Он прaеше кућа тога.

Ферида Дервиши, рођена 1927.

Бóгине

А он ги вели:

— Ори, Скендерице, шо си го-зела таке детенцето?

— Та сом гозела, богине фатило, па грђи му се фатиле. И тија сом го-зела.

Он немаше, демек, сина, во ћерке седаф.
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— Ка ће) идем — рече — во Влице, ће речем Влици да му прати мало

мл'éкце за грлце.

И понекој такоф је — не-дава млекце во акшам. Чекаме, чекаме. Нема.

Не-даде. Вутро ће ме прати, пуста мати, јена чаша таква и јена банка, банка би

ло големб-име.

– Иди от Влице, от Рамаданофци, демек, тамока, нека ти дадет мет.

Они имаћа трмка некоа. Ја бтидо тамо.

— Лифо, Лифо, на ти пареве да ми дâеш лек медец,

Све за правдина, било и прошло, она не ми га зимала банката. Ex, ми дадоa

мало медец, дојдо дома. Детето, мати му тура, бно бтоде-бтоде се перцедује.

Бéxме во Тетово, бекме во Приздрен

... А ćестра во Тетово ми умрела. За Тетово сом трнала ја, ка шо-сме. Ђу

ља, ēј дејка, мазала! Матери ги-вели:

— Мори даде, ка ми не затвори врата, дома да умрем!

От-овде ка сме трнале... Мије сме трнале натамо дејчича три. И ХАрун.

Мати го носи во нараче. Па лек сака за-pука ће (го фати. Све. Од Баћка имаа,

и од Баћка ка сме трнале натамо. Сергја натамо. Ента имаше јено “Асанче, брат

ги беше во Тетово, они. Отец гим беше Сала“. И Салаха по мало го памтим.

Сме путуале, сме ноћéвале во Вешале. За натамо... Мати наша сама пета.

Ка отидоменатамо, убаво, пустинче Булгар не-пушта. »Ајде имаме мије, ис

продадохме, не јбргани, не бвија, ка од козина, тепик какоф-убав, бре! Шо

имахме бакор, бе, све. Ја сом била во Брбт со матере, не, со сестрича ХАтиџа. Во

Брöт сме бшле, ће ја продавам тавата. Тава јена од бакар, воликава.

Во Вешалетује ноћéвахме ке ноћéвахме, приноћéвахме, отидохме во Тето

во. Во Тетово ка ти отидоšме, тражи“ме кéде је... Најдоšме ХАсана, најдоšме ко

гó-беше? Мати тражи. Преноћéвахме. После, ка преноћева“ме:

— Има, ево овде, има јено одајче, го даваје за ћирија. Таке ка от вратата

натамо — тољко је.

Со ћирија го даваје. Ће го зéмеме, ће го зéме мати. Е Харного зé^ме тујка.

Во одајчето, во Тетово, сестрата шо је, право шо је право, Џуља, бна, ка от ки

натице, ка от стеганице умре. Матери ги вели:

— Шо ме дигна?! Да ми си затворила врата да умрем, помагбулу је.

Алара&метелесен дајџо Акија не носи. Јен леп месиле вољко дебеф, ама

со цефка да го трнеш — от бвес, от “рш, от јечмењ. Ги скрши мало. Го зé, го

кáсна бна л'éбецот.

Кога дојде, мори мати, шо бшле порано — порано кубаво. Се живујеше

тује. Иди набери класје, две кила пченица, две бka ће извадиш, со таја пченица

не се-мреше. Иди набери дрфца, во Тетово. Какве-дрва се! Ка от копине, тако

дебеле. И тија се живујеше. ХАрно, ама шо бшле порано, не шо бшле подоцна,

ге пудет. Та ће не напудет и-нас. Во Тетово сме поседале, имаше месец, два.

Кане. Баш волето. Беше летно-време. Ће) идем некому гра“ да берем. Ем ће
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те нарани, ем ће ти даде за дома. Демек таке било тује. Дејче сом била, ама не

го забравам. Кадбјде, ће не пудет. Шо бшле порано — не, шо бшле подоцна.

Кога дојде, eе“, имаше сестра Сулејманова, Рукиша га вика“а, име не ги сом

забрајла, Сулејман од) Диканце. Не пудет. Џуља умрела во Тетово. Остаде Џу

ља, ка фидан била. Шо имаше кбсме до овде... Имала тринаесе године... Навамо

трнаваме ја, ХАтиџа дејче, дејче сме имале Санија, и »Арун. Кадбјде, мори мај

чице, прикажња муа не се искажувује. Ох, ја сирота! Кадојде ке Вешале, дика

нéчкава, сестра Сулејманова шо била, ги умре јено. Го закопа“аке Вешале. Ка

дóјде другото, мори мати, како ги жалујем, другото ће ги умре ке врк. А ка ће

дóјеме навамо ка ке Диканечка-плајна, ходиме, Сулејман, јен “бџа. Се кôсеше

плајната, кује-време се коси, не-знам, рано-ли-је, доцнá-ли-је. И дохођаме во

кућа празна, во кућата. Jóпе гл'é(дјаме а ће наеме нешто да продадеме.

Сме бшле. Јена тава сме продале со дејчето ХАтиџа, воликава, бакарна.

xАрун се разболује. Овде ми умреф. Арун. Кој ће те-поља! Ехеј! И од

глађа мреле, и от тифус мреле, и от богине.

После сме ошле во Приздрен. Во Приздрен ка отидоšме, е“, мајко мила!

И тамо, али тује во Приздрен, се живујеше. По вољко леп дава“а, на нуфусте

запишале тује. Запишана си по вољко леп коломбоћен, исто ка нашински.

(– А сте во ан некуј или во некуа кућа? Бáегисте.) 798

— Мије баеги ка отидохме, имаше некој, после они излегоба. Имаха “Аса

нофске ли, кој-беше? Шо поседале, поседале! После мије остана“ме во кућа

та. Мијетујека сме – ја, мати, ХАтиџа, Санија. Арно даваје леп. Ти даваје леп

во сарај, го викаха, одредено је тујека. Булгар нагоре не-пушта јадење. По тољ

ко даваха леп, демек, на нуфус. Пара ће тражет, кога ће тражет, али даваје,

демек. Главно — даваје.

Čх, ја сирота, ја сирота пресирота. Дејчето ће се разболе. Ка ће се раз

боле, бовно је век. Санија. -

— Шо-сакаш, мори, шо-сакаш?

— Сакам лек леп нашински.

Коломбоћен давале, она сака нашински. Ја, глеј, не сом го враћала све,

све халал, за тија Халал Зуберу не му-чиним. И Зубер, дајко.

— Зубер, иди л'éбецот ми го продади! — мати му вели — Леклебецот да

земеш нашински.

Има. Сом видела на фуpња. Тенок, таке, нашински. Зубер гозе. Ка гозе,

нема го. Ево го, нема го, ево го, нема го.

Бóвна је. Јараби, јараби Сајбија. Зубер не-дојде. Па бна, Санија, после ме

кара:

— Зекијо, ако си дала леп, зашто го даде и твојот, заш?!5 3 5

— Та бош ће донесе.

1706. Питање је поставио Харун Хасани, син Зекијин.
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Е“! Имаше Ента јена, голема кољко Скендерица, дејка коликава, ле-леј!

Ентата дојде тујека. Та рече:

— Зубер ви бшоф во Тетово.

И Санија умре. Сме останале јá, и ХАтиџа, и мати. А мати, глеј сега, ка ће

ми изработа, ка ће ми умре и мати. Сме сенале сега —јенатује, јена тује, мати

на-стреде.

— Зéкијо, Зекијо, збори!

Ако има да кšcне, ће касне.

. — Да ти кажујем, мајчице. Мати те учи: ти си порасвештена — немој со

ХАтиџа да се двојте! Немој да се двојте со ХАтиџа.

Ја зé да желам.

— Не, мати ве учи. Не ми је ништо, току ве учим.

И ти легна“ме јена бтудом, јена бтудом, мати на-стреде. И мати после,

мори мајчице! Мори мајчице! Кати легна“ме, дејчечка работа, по некује време,

ја сом се разбудила.

— Даде, даде!

Даде умрела. И ја.

— ХАтиџб, стани мори, ХАтиџо! Дада не ни-збори!

Грли га. Дада умрела! Дада умрела!

Ох, ја сирота! И таке ти остана“ме! И дејчето девет дења по матере умре.

И ја сама сом останала.

Ја веће ка бстана сама, e céга, ће дохођам от Приздрен нагоре. Идем, од

диканечко имаше некој, ја. И ка дојдо по-река. По-река има јен камењ подубен,

путиште за ка ке-Баћка, и путиште за ка ке Диканце је.

— Е,“ ке ће идеме? — ме прашује Ентата, дајџоги беше Удаип. — Ке

ћ(е) идеме? Ај ћfе) идеме во Диканце.

За правдина — ујна Раимица прашуј, желај, кажуј, прашуј, желај, кажуј.

Све искажа“ме во ујне. И Ента ћ(е) иде во Удаипа. Удаип ги је дајџо, али Удаип,

ка кого да ти кажем — ка Скендера нашего. Отиде бна. Ка бтиде бна, нејзи после

јóпе иште-више. Боже тује. Дајџо не-гледа. Ти отиде во Тетово. Тамо умрела.

Зекија Хасани, рођена 1908.

Гл о б о ч и ц а

На свадба

Ја ка сом била во Враништа, да ви искажем нешто. Сом бшла на свадба во

Враништа, муш ме зев“. Он, син, бив бећар тога, нежeнет. И сме се собрале

подјена слива, манеста ће дигаје. На кона још се носило. А ја сом се зазборила,
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вáке ка се (гја, не тол'ко —још повише. А се смијем, а се шалавим, а зборим! А

ке рухо сом попроста. Терлик не ми је нова — пран па поуреден. И јена жена

ка ке-мене се враћа, а неје од Враништа, от Кукалане је.

— Ти — рече — мене, жено, млого ми се свиђаш. Ка жена, ка домаћица, ка

весела. А сакам јено да ти речем — во куча ништо не си.

Jä:

— Уy, жено! Ја да не сом ништо?!

— Ћут! Ништо не си!

— Како ти знаш, ја да не сом ништо?!

— Ја — рече — знам, по рухо те виђим. Немаш — рече — ништо. Да си

обл'éчена добро.

Ја, како ми пана тешко, само таке.

Ја велим:

— Жено, ја не сом ништо?! Прашај во Глобочица!

— Ја — рече — немам шо да-прашам. Ка жена — рече — немам шо да-ка

жем, али да имаш хучум во кућа, немаш.

Ка да била ке нас.

Ја после — ваке-и-ваке — жена ми рекла.

Ја муж" да не се стегне, да му тражиш, знбш како-ти-је — дај бвја, дај ти

ја, немаф во руке. Деца ф школо три, одмајено по друго, јено по друго. Мајка

стара имаф, плате ниске, со две-руке, нашински речено. Ја, да не-биде он, да не

се стегне, па ја со зор сом живила. И ја ћеркам сом кажуала. Ћерка вели:

— Мајчице, ка има скуп најголем, бвија речој твоји ги кажујем.

Наше комшије

Имаф синој тројца от прва-жена. Умрела жена. Она ги расла, таја шо до

шла. На девет ка му дошла. Девет деца. Четири сина имаф бн и бна још четири

ћерке родила со него ка дошла. Све бећарке. И бна ги издворила тија четири си

на, пасинци шо се викаје. И они ка се ижениле, све се издвојле. Она останала

со ћерке свује. После и ћеркете и се измужиле. Останала со старца. Е, оваа го

дина умре, срчана била.

Седим, чекам

... Сом легнала во девет и сом угаснала видело. После некује дечишта

сливата све га ббрале. Ка виделе видело нема. Ја дури имаа комшије видело,

убаwо. Ка изгаснаха, тога мене тешко ми је. Ја сом горе сама, али овде, знам,

вијесте. А синојка ги знам не са тује, сама сом. Чимбиље ка сом се успала. Са

бáале сом се разбудила во шес. Јопе сом се успала. Ка ће ме текне — крава!

Крава не ми је помовЗeна. И таке помовЗо, истера стбка, поработа бвде шо има

ше. Сом била на травица, сом зела бремче, травица мало. Кадбјдо отке сено,
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се покара со них. Пуштиле кона. Не-можем врата да отворим. Па ка сом го

џарнала кона со све-врата! Ђе да га искршим и врата.

— Не ми се шуткајте — реко — со кона бвде. Кöна во руке и — квит! Шо

ми пуштате — реко — мене да ми тура трупој, немам душа да дигам!

И сеfr}а сом сенала. Седим, чекам. Сергја не добђаје, реко, чим не-дошле

до два, три. Врућина.

Крава за продаване

... Ка била во нас да ни купује крава. Оваја шо удавала черка. Мије имаме

две-краве, јена чега продаваме. Вика сабаaља рано, Екремица со Екрема. Жена

и мушк.

— Што је?

— Крава имате да продавате.

А снаха мавзе. И ја тољко сом се избунила.

— Хајде — велим — да виђиш крава кољко-млеко дава!

Тија никој не дава. Да гледаш кољко млеко дава!

Снаха га помовЗе крава. Мл'éко не-беше млого баш, не-беше ни мало.

И бна вели:

— Ја вољко-паре не-давам за волицко-млеко. Ама — рече — мене ће ми из

дојет од Загреб, имам јавнуци, маџири. Оја-млеко — рече — да л' да им годâдем

да го пијет, да ли да вађам масло од него, да го матим. Не-можем — рече.

Мужи вика:

— Жено, немој ваке. Дај да виђиме!

— Не! Ја за вољко млеко!

- »Ајде — реко — ходи! Ти крава наша че купујеш и че ни гледаш млеко!

А мије немаме да јадеме. Котлок, неманица. И дбоџа туџар ота Ре

стелица. Че га купује крава. Некој Аднан. Млат чујек. Ја чекам — туџар требе

да биде — трбу! Туџар! А бн ка вас.

— Ш6 си ти? Туџар вакова не бидује.

— А каковћ, мајко?

— Туџар — реко — трбу, па изгојен... Ти — реко — кравава наша ће га ку

пујеш. Мије крава га даваме — реко — од) душа. Не ни-требе. Немаме оваја го

дина да јаде, али крава кољко шо можеш да га чуWаш за дамазлак. Кравава —

реко — је стевна, рано че се тели. Че) илезе теле големо. Слушај вамо — кра

ва је млого сој. Ако имаш, немој да га харчиш!

Мусом кажала.

Он га воџа тамо па да чека камион.

— Ама ја за колене — рече.

— Ти-Знаш — реко.
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Ка га заклаф, девет кила теле. И нејђаф“ паре да ни доплати. Заш му

илезло w месо тија.

Среднујет ка се жениф

... Дојде среднујет да се жени. Среднујет мирен. А сојена дејка бвде се

засакаф“. А мене ми се свиђа млогодејкава. Она млбго сака да го земе него. А

ја тољко имам мерак да га земем! А имам снаха, сестра нејзина, за брата мујего.

И ја идем ке на стално.

— Мори снахо, а че биде? Немој дете да ми страмите?

Дете в Обилич радише.

Ћ(е) идем ке снахаја. Реко:

— Село збори. Дете ми иде свејено. Ако биде — биде, не-биде— ми кажи!

— Вечер — рече — готоWo.

А рекла да га крадеме, да ја грабиме. А мати је во Ниш. Мати била прему

ЖСНа.

Она, дејка, рекла:

— Ја ће илезем, ће појим кона, а вије да ил'éзете кобајеги да ме крадете.

И мије сме се договориле. Чега крадеме. Шо ми је син, двајца други, дру

штво. Мије бвде чекаме. Кућа ни беше стара, тује има ме пенџер. Она, дејка,

поји кона. Илезе шо ми је син пред-на — ха! — чеја граби. И она — му избега!

Другари га прифатија, мије озгора ил'éзоšме, ти га донесохме.

Ка ће и доје дедо шо је! Ко (гla ће доје — на врата да крши! Кö(гJa ће доје

да ковне!

Мије сви w куп сме се сđбрале да не не утепа отке пенџери со камене.

Ка ће ми дојде утре муш, вије:

— Ја не сом-имаф“ сина да краде дејка! Она ако сакала да доје, кућа знала.

Зáш вије да га крадете, да ми бди мене лаф — крале, такве деца, таква кућа, та

ква фамилија. Крале дејка!

Остана она. Свадба напрајме.

... Ћe céнеме на софра петнаесе душе. И ће ми рече син шо ми је стређен:

— Е ка денеска шо сме сенале, запантите и утре таке да сенеме. Ако се из

мешаме, нема ке да сенеме. Колена со колена. Не-може.

Месо ће ставаме, месо да вариме. Ја честâим во тава — петнаесе душе,

петнаесе мрвице. И мушче ми рече:

— Зашто месово вољко ставаш? Ама све сефска стока да колеме, не може

ме да ил'éземе на крај. Зима је шес месеци.

Ја че му речем:

— Ја ће стаим помало, али вечер ти ће го делиш. Како да го делиме ако је

помало?! Требе да кинеш. Они нејчет ти со ручишта да им кинеш.



584 Радивоје Младеновић

И ја ка ће зем да дâвам, свим че дâем, черки помало. Сега га жалим. Да

не-речет — нам не-дава. А черка нека рече.

Мати мужова, стара

... Мужи ми се разболе од брух. А бна, мати негуа, стара. Пошоф на апе

рација. Рекоф:

— Никому не кажујем ка ће идем на аперација, само тебе.

Já-велим:

— А децам?

— И-децам не ги кажујем.

Пóшофв на станица и им кажаф“. Ошоф во Призрен и се аперисав“.

Јéн-ден, два, нема го. А мајка внучича ги собрала, им вели:

— Демир кéде-је?

И они рекле:

— Во Пећ је. На некој састанок.

— Та ка не доођа јен-ден матере да виђи па јопе нека иде. Стара сом.

И ја сом бшла во Призрен w посета. Он ме прашује мајка како је.

— Мајка — ја-велим – убава беше. Ево два дена неје убава.

— Фчéра си била. Си рекла убава... На — рече — јена помаранџа голема.

Да и га дајеш, на шија ти га бставам, да и га бљупиш и да и кажеш кедје сом, и

да и сом пратиф.

И ја дбјди, ти га дади.

Ја рéко:

— Ђе доје бнутре, заутpe.

Он ти дојди и она ти се разболи. Кати се разболе, за осом дена, девети,

умре мајка. Он пушти радијон.

Ја велим:

— Како?

— Ја не-желам. Ће пуштим. Сом га гледаф“ дур била жива. И ти таке да

работаш ка ће умрем.

Рајма Ибро, рођена 1925.

Кр у ш ев о

От кога сом се родиф, сом се мучив?

Já ког)а сом биф дванаесе године, и бабо мој ме пратиф“ во Глобочица.

Туј биф мејтеп. Оџа не учиф, и нешћо и школо. Почело тија четириcсе и шеста.
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Сом спаф ја во Глобочица ке кућа Ваитова, стара, чешма кеде је, сом спаф со

Руждија, Руждија бџин.

После тија почна тифус и се прекина школо. Застана. Оџа ни бифотЉу

бошта, Љубоште. И се разбоље бџа, име му било Ештреф, мула-Ештреф, Јен чу

јек бив.ћ пристав“, пристав?, очи имаше шарене, 6бричен, љичен, чис-чујек. И

бн ти се разбоље. Имаше туј јено дејче малово, и ка сега га гљедам: крпће јено

ставаше на глава, удри во глава болоWи. Се прекина школо, се растрвиме деца.

Ја дојде дома. Оџа, од некој време, чу, умреф“. Умреф“ от) тоја-бољес. И во

Глобочица умреле доста младе. Младе измреa — дејке.

Четириесе и седма сом учиф во Бродосафце, во Опоље. Исом научифта

мо верски. Ја можем да бидем и бџа, али шо нејђем, тија је друго. И језик сом

научиф албански. Четириесе и бcма година сом учиф“ во Рестељица, w cTăpo

школо. Ми биф учитељ Стојан, не-знам от ке-биф. E, o(т) тоје вамо, школо сом

— ни-тија, ни-тија.

О(т) тује сом почнаф да косим млат. Од негде осомнаесе године. И бабо

ме оженивb на осомнаесе године. Бабо мој. Брата немам, сом бива једен, сестре

две, и морав“ да ме ожени шо биле старе саме, снаwa да им чини измет.

Сом имава деца. Почеље мало и да ми мрет деца. Прво ми умре. Дејђе. Се

викало Зејнепа. Пéесет и трећа. Па пéесет четврта сом бшов% аскер, војник.

Сом бшоф“ со наше, да ти кажем: Мумин, Сељим, Јакуп, Мустафа. Не праћале

мајке до Глобочица, до Драгаш пешки. Тија пеесе четврта, јединаести април,

беше снек, јена фртуна. Куфери нарамо ду Драгаш.

Сом имаф“ деца, сегја имаме. Ми мрéље мало. После ми умре јена ћерка,

млада ми умре ћерка, ке Исмаиља, бвде била. Имала јено дејче, Дејчето остана

ло маљичкаво, од) два три месеци. Га гљéдале бни млого. Кe-ни, нино је. Сéга

дéјка је. И от) тога ја сом почнаф мало и да пушим и пијем. Млада мрешка.

Ево, Ваит знаје, пријатељи ми се.

Па сом косиф“, па сом се мучиф“. Во Драгаш сом идаф ја по два-пути на

ден. Со кона сом туариф“ дрва за војска. Со сијалнице сом туариф дрва, сом но

сиф“ војницам. Ћирија за паре.

... Бабо мој жививи сто године, бфце држави, гуједа, брави, сијави, бткуп да

вав“. Дававо по пет иљаде кила жито. Пченица бвде може да биде. Месо по три

иљаде кила. Имаме земна мије доста. Триесектара земна во Крушево имаме.

Сега имаме бфце. Ја со бфце поминујем — шућур. Свакој да има. Кој ра

бота — да има, а и кој не работа — нека има, али кој работа — да има повише.

Работа је работа! Со седене не бидује! Ја сом шиесе године, па трчим. Станујем

jóпе во три. -

Чујек требе да биде таков“. Да му биде врата отворена. И мало да поможе

и сиротинем. Ка ће виђи некујего на мука, да му даје нешћo. Требе да прашаш

чујека. Ако не го-прашаш, ти не му си пријатељ. Само написе, изеди, иљези.

... От кога сом се родиф, сом се мучивф. Маличкава сом водивф вóлои ба

бету. Маличкав“ от седом године. От седом године бфце сом запасова. А једи
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нец сом. Јено дете сом. Со бфце сом идав“. Ноге мокре, опенћића гумене, ке

Глобочица ћ(е) идеме. Студено. Л'éп ће јадеш. Смејале л'éп от Фршки јечмен.

Тија било негде педесета.

Кошула ја сом носиф“, јено дете, вовнена. Платно немало, мати ће ни ис

ткаје.

... Офца сака да се пасе. Офша је Кубава аљи измет сака. Дава бфца, от сто

ка — бфца. Од земна — љивада. Офце гечуvам, сирене го продаaм, помину

јем млогу убаво. Денеска да не ни се бфце, кућа наша иде долу. Криза је. Пеше

снаесе члана во кућа сме. Синои сом ги ижениф“.

А и све да имаш. И магаре да имаш, и коза да имаш, и кокошка да имаш.

Во село све да имаш. Имаме мије. Мије сиjeмe wнаша-кућа, и гра, и тикве, и

зељке. Имаме свује-ниве. Кој работа, ја гомилујем.

... Синојка сом бив“ во Рестељица. Ноћа. Ке јеного пријатеља сом бив?,

горе имам снаја. Сом трнаф негде око саат десет отодом, сâм једен по пут. Си

нојка било. Казéа да вијет вуци во шума, ја сам једен. И дојде дома ноћа, со

стапче во рука.

Со офце ка сом идаф, маљечкаф, дванаесет године, ће ми вљезе вук, бфца

ми га вљéче, ја ће пишћим по-него, шо ће му чиним. Куче ако имам, ће га од

брани. Ако не, ће га зе.

Вељеше бабо мој. Офчар бес-куче не-може. Да је јена малова бубица, ако

лане, вуку му је тЗлосан, ће избега. Вук не-бегао“ чујека. Куче је прва-стража.

Оно ће упази кеде је вук. Ти да си офчар, sвер да гљедаш тија, он се скриф. Ку

че одма ће го упази. Бес-куче бфце ће ге изеде све вук. Вук може, ако вл'éзе, за

пола-саат песто може да ге закоље. Само ге коље. Он је најбпасен за стока. Он

кöна ће фати за-нос и ће му се обеси и кôн ће пане. Штеточинец је вук.

Сирене

Офце прво ће је помовЗеш. Ће бмијеш руке кубаво ка ће је мЗвзеш. Ће ста

иш котле ели ведро. Чисто да биде. Ће пазиш да не ти бфца иљиза од ђубре

нејзино. Зељенило, трава, ако пане во мљеко, етија цеди на иладо цедила, си

рене ће биде прлаво, не-иде на пазар. Не је бтровно, али за продаване не бидује.

Млеко ако је чисто, сирене ће биде чисто. Мовзаш праи сирене. Прво ти

је тија. Млеко ће се прецеди после на две-платна. Се тура сиришће. Сиришће

нáпре имало — ће закољеме јáгне, јаре, па ће му најеме сиришће тамо во бна, ка

било маљичкаво, ка сисало сера, и бно до шес месеци има сиришће, јагне и ја

ре. После загинује. И тија сиришћето, оно било најубаво сиришће. Према мље

ко сиришће, маја ће туриш. Оно ће седи. Ка се потсирило. Се потсирило ка ће

можеш да го пресечеш со нош. Ће го измешаш со руке. Ћfе) илºезе цик бзгора.

И после ће зéмеш врућá-вода. Ће му удриш врућа-вода да се пресече. Па ће го

грабнеш со руке. Ка ће се напраи добро, ће го стаиш во платно обесено. Ћези

маш отказан и ће тураш тамо. Ћестáиш долу јено котље за цик. Ће се цеди си
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рене цев-ден — от сабахале до акшам ће се цеди. Ка ће се исцеди, ће го бнесеш

да се суши. Ће седи десет) дена дор се испече. Е, ка ће жćфтне, тога је печено.

Ибрахим Абидини, рођен 1934.

P e с те љ и ца

Сељман-ЛБикина

Сељман-љикина ево како-била. Он праиф свáбда, Сељман-љика. Ка пра

иф свабда, мланесте две донесоф. Ка донесоф две мланесте, арамије му зеле

öфце. И бн им рекоф:

— Не гљедајте свабда, тупани, ајде да спасите бфце!

И бн, со новожене, бшље да спасет бфце. И тамо новожене ги утепаље,

обадвајца. И ге донесоф Сељман-ЛБика во кљећ, ббадва новожене. И жена га

викнаф.

— Оди вамо да ти кажем! Немој савза да пушћиш, нека тупаје тупани, не

мој да је прекинеш,

И тупани не ге прекинаф. Тупаље, тупаље. А он бшоф ке пријатеља. Да

викне пријатеља, новожене му утепаље. И тамо рекоф:

— Ми утепаље новожене, ајде да зимате мланесте.

И ка дошоф, жена траје. Ни желала, ни нишћо. Они утепане во кљећ се

дет. И им рекоф:

— Мланесте миље мује, бабо да ве виђи. Ето, сега ми сте биље мланесте.

Сéга ће идете, новожене ми утепаље.

А тупани тупаје. Новожене во кљéћ.

И они ка им дошље, пријатељи бтодум, им рекље:

— Не! Не ге вађаме мланесте, две-деца има друге.

И бни па тупани тупаље, не ге прекинаф. Мланесте страмуаље. За дру

гé-деца ге вратиф.

Арамије

Рамадан, шо биф во поље, мааџир бшоф. Натуариф аљишћа, постела, све.

И го фатиље на Гољем-камен. И ка го фатиље на Гољем-камен, парићића имаф.

И му зеље постеља, музеље аљишћа, парићићата. И се вратиф назаћ. Му рекоф

Рамадану:

— Све ме обраље арамије!

— Кујé-биље, а ге знаш? Тогоа и тогоa?

И му кажаф.

И бшље на Црн-камен, бнија арамије. Растуариље.
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И Рамадан от) тујека со кони во Црн-камен. Кога нашље јенаћанта, па

ре им панало. Напре. И ка им панала ћанта паре, и он му рекоф:

— Дај га мене!

И бн му ја дâф.

И тамо му рекоф:

— Овогуа сте уфатиље па му сте зеље постела, па му сте зељеaљишћа, па

му сте зеље парићата. Најако ги жаљи.

И они му ге вратиље назаћ. Постела, аљишћа, све назаћ ге вратиље. До

шоф дома со кона. И бни му рекље:

— Ајде се га ти со нас. Аустријанци да тепаме.

О(т) туј ке Враца ошље. Ка бшље ке Враца, се тепаље, све ги истепаље

Аустријанци. Ка ги истепаље, Ваита утепаље на место.

И дошље ке брбцко вамо. Ка дошље ке брбцко, брбцке бфце зеље.

— Ааа! Рамадан-Баље броцке-офце зеф! — станала да жела.

И ја, вељи, ка застана да гађам — гау, гау — утепа брава најгољéмого и

бфчара. Ето-ти-го се преврте бфчар. И офце брбцке, вељи, ге врати ке брбцко

вамо. Утепа, вељи, тогуа, и брава, вељи, утепа.

Краље, тепаље, напре. Краље, тепаље, не сме могље да иљеземе. Па ка

украље гуједа. Мије сме жнеле.

— Гуједа ббраље сефске, гуједа! — викаље.

— Кéде се?

— Ено ге — вељи.

И туј ге фатиље гуједа. Не-гé-зеље.

Ка зеље тућефске-офце, а биље ка кобиље гољеме.

Од џамија овде ка идаље, ге гљедале. Ги стаиље око, ће ги крадет. Ге

украље. Заминаље.

И Рамадан и Адем-баба пошље во Гољем-камен. И јеного туџара обраље.

Четири тенећина му зéље масло. И шо имаф туџар, го ббраље. Ка бшоф ке Го

љéм-камен, потера дошла. Рамадан-Баље и Адем-баба во Рупица се скриље.

Пóтера не ге фаћаје, ће се вратет назаћ.

И по већера тенећината ге донесоф со мбска. Четири кôни натуарене и

мáске! Шо го ббраље Амићета.

И шо биф Имер-ЛБуга му рекоф Бáљету:

— Шо работаш?

— Нишћо. На-вода сом биф. Мати ме пратила.

А они тенећина растуариље тује. Краље.

И вутре сабáаље тенећина ге дигнале, куј-знаке ге бнесље.
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Ђинои, шејтани

Ђинои имаље, старе кажујет. Ђинои имаље напре. Рушит-баба ми кажуаф.

Он биф дете. Ка биф дете, биље браћа петина. И бни дојдоа, вељи, за"

чкбло ће се прајет јарци со прапорци — sâнгара, sангара. Посље, вељи, тупани

— гран, гран! И мије, вељи, от пенџери ће гљедаме. И ће вика мати:

— Пустинћића пусте, Хај љегните! Шó да ми гљедате тамо?!

Ћ(е) идеме, вељи бабо, ће шетаме по сокаци. Ноћа. И они ће иљезет, тија,

ће тупаје, јарци со прапорци се прајет. Свекако. Они ка инсана се прајет. И сега

нема тија, прекинало. Инсан је ђин. А напређинои биље.

Ћамиљ-ăмиђа шо биф, имаф Ћамиљ-ăмиђа, со бабета биф врсник бн. Се

баваје ке Враца натамо. И ка се забајфке Враца, и бни му илвезле, ђинои. Он на

кöна беше јанат. Он им прого(в)ори. И ка им прого(в)ори, ка козиће му се учи

нија. И ка кукнаф пéтеф, рипнало му от скут, му рекло:

— Би ти сом батерисаф, ама бвија шо кукнало!

И се спаси.

... Им се забаиф кон во Барбула. Нана сијала брашно на сито. Ће меси.

Нана сину му рекла:

— А кон ке ти је?

— Ја сом го забрајф кона.

О(т) тујека бшље бабо, бате во Барбула. Насипаље пушка, фишеци, кбла

ни зеф.

— Идеме — вељи — идеме, кога ће виђиме — вељи — осом душе.

Шо ги истепаље осом душе.

— Шó се бнија осом душе? — му рекоф бате.

— Затрај! — му рекоф бабо.

Па се сетиф да се шејтани. Имајево Јаворике. Илизаје. Млого-инсан ги

видевћ.

Празници

За Ђурђевден дејке се радујет, пујет, ткајет, шијет, везаје. Чекаје Ђурђев

ден. Пујет песме ђурђевденске:

Ђурђевден отиде.

Нé љи го жаљиме?

Шó ће го жáљиме,

Бајрам ни иде.

Ће се променаме

живе да бинеме.

Кана ће ставаме...
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Нушаљке сме ставаље. Дејке ће пујет на нушаљка, ће јанет па ће пујет. Ће

ге нушаје јене, јене ће пујет.

За Божећ сме праиље пресен-љеп. Ће месиме, коломбоћ ће вариме и мла

нестем ће носиме коломбоћ и пресен-љеп.

За Средзима ће вариме, ето, ће вариме коломбоћ. Ноге сме вариље. Па

ћунке. Сме вариље да ни задује ветер на гумно, да ни дује ветер ка вршиме. Не

си варила ти коломбоћ и пресен-љеп, не ти дује ветер на гумно. Ка требиме жи

то, ка сме фрљале на лопата. Напре на лопата се фрљале жита. Сергја макина

има, нема лопата.

Зељија Љико, рођена 1927.

Ткáјене

Па, ево, бвја се снуало прво со конец беф. Ружица се вика. Па после ка ће

се снује, се става w разбој. Па се навива на вратило, па после се уведује во ни

ти, па во брдо, па се наврзује, па се затканује. Па после на коцкице вежбанка се

црта и шарке се ставаје на нити. Е после шарке ставаме, редиме ка шо је нају

баво, ка шћо знаје. Некуа повише знаје, повише уме. Некуа помало. Ка шо је

развијен мозок тија. Некуа најубаво ткаје, па некуа ич не-знаје.

Сом готкала за украс. За нова-кућа. Е се га илезле моде ложници. Сме

искале ложници. На тепици се ставаје ложници. Овја више мало попропанале.

Лóжник прво го предеме со машина, бcнуа предеме, предеме јеток, па ре

се. Е после исто се снује, па се навива, па се изведује и во нити и во брдо, па се

заткава, и редиме ресе.

Свабда

Дејка и бећар се засакујет прво. Па ћfе) иде устројник тамо, ће прати отке

бећара да иде устројник ке дејка. Они после ће се прашаје ал' је убава, ка је, шо

је. Ће прашаје дете. Дете, ако га сака, ће га извади. Е после она, скупа је свáбда.

Алишћа мланестећке, тупани, трошкои. Десет, петнаесет иладе марке не кошта.

Новоженске алишћа се в5внене: гунче, бенебрек, кошула шарена, капа,

öпенке, пуас. Тија се за новожена. А за мланеста се: џубе, антерија, Зркићића,

минтани, грмелина, колсузи, ситарке, ципеле.

Ка ће га извадиме носиме џубина, мамудије W бквири ставаме. После ка

ве праиме, тулумбе прајет, пригáнице прајет, нбсет ке мланеста, нишан иде.

Отодо устројници добћаје. Вутрото идет дејке испроменете. Приганичарке ке

мланеста идет. Мланеста тамо се промена, се издубује, ге чека. И играје со мла

неста. Приганичарке пујет ка страмује мланеста:

„Ев6-ти-сме, ја девојко, ти идеме.

Ти идеме мазникарке, прво-сефте.“
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После и редет и пујет — ти сме одбирале, w такво-село си. Гa фалет.

Н'é-збори мланеста. Само траје и во бро игра.

Е после мазник праиле. Прстен иде. Прстенот устројници го нбсет. Паре

тога даваје. Пет иљаде марке, ако има тога, ће даде устројнику. Устројник ге

нóси тамо ке дејка, родителу ге набројује:

— Ево ти паре шо ти биле во книгиче.

Тија во книгиче све се пишује. И се одужује сват свату. Он се спрема. Е

после веће киткарице идет, китке и носет за разбој, нана и заидује, и фаћа де

сна-pука. Тамо мамудија и дава.

Е после партaварке идет, нбсет тија шо уготвила мланеста. Тога и пујет.

„Да виђиме шо си уготвила

да би руке ти цáфтеле.“

И га фалет:

„Си имала златне-руке.“

Бабо после се весели. Свабда се праи. Кој-има појhи, кој-има помало. Ка

ко који,

И беганица исто таке. И да избега, мора да се спреми. И да нема — заем

ће зима. Ће праи свабда. Ка сви, и они. Па после нива ли ће продава, лива

да-ли.

Ка ће напрајет свабда, мати иде ке дејка. Понедовникарке се викаје. Мати

дејкина и фамилија идетке мланеста. После на првић бни гевикаје да им заиде

зећ. Зећ не им-биф и мора да им заиде за првић. Јадене прајет. Е ципела му кри

јет после. Јена ципела ће му га скријет, нема-му-га, не-може дома да иде зéћ.

Му даваје зćћу секира да цепи дрва. Да виђет али је способен, али неје.

Разија Ћуфта, рођена 1955.

Касом се мужила

Сега да ти покажујем ка ми-биф ал ка сом се мужила, ка сом избегала.

Сом била ке мланеста, сом ноћéвала. Касом ноћéвала тамо, шо ми је гљеданик,

муш шћо ми је, ми дошоф во сваћинци ке мланеста. И ме навикаво да збориме.

Já-збори, бн-збори, ја-збори, бн-збори. И ми се исилиф да ме фати. Ама ја сом

го сакала — да не сом го сакала, и да ме фати, ја не го-зимам. Сом го сакала и

нему сом избегала. Ја сама сом го натерала да ме фати. Руке гестаиф во џебои,

ја голајем, му зборим свешћо и он мбраф“ да ме фати, да ми се иссили. И ја

вутрото шо да работам? Кошћaнe дoнeсоф. Ја му сом дала ћај да пије. Он на

ћардаће, ја во натре. Водник сме збориље, бљизу сме збориље. Али бн нé-тре

баф таке да изработа. Да ме фати. И ја шо да работам, када работам, да ми чу

јет мати и бавајко! Му вељим — вутре ваке и-ваке. Сме се договориље — да ти

избегам. Сум сакала ја одма тоја-ден да му избегам, али бн, не му знале, доцна



592 Радивоје Младеновић

било, во дванаесет ли-било, во једен саат ноча. Че исплаши инсана, че исплаши

матере, бавајка. Сви. Ноча кече му-идеш?! И ми вељи:

— Bутре че ми избегаш.

Ја не — денеска. И убаво... Ја вутро сом бшла отке мланеста дома. И шо

сом бшла дома, они тамо се змéшаље — мати, бавајко, снаа шо ми је, ће ме му

жет. Ја вељим:

— Шо работате?

— Та, ето те чекаме да дојеш отке мланеста. Чете мужиме.

А ја вељим — вије шо че ме мужите! Сама че се омyжим. Али сама-во-се

бе. Ним не им сом-рекла в бчи. И сом иљезла. И ка сом иљезла посље, каче го

виђим сојеного другара, муш шћо ми је сега, ја му чиним. Чујекоф мислим му

кáжаф, а бн не му-кажаф. Он го повеф по-себе да не му учини некој нешћо, ја

ка че му бегам. Никој нишчо не ти-чини, ја ка те сâкам не-може никој да ти

прети. И после сом избегала. Бабо не ни биф дома. Ни дбшоф. Каве после сме

напраиље. Ми биље ке матере и бáвајка да се намирет. Па каве ка сме прајље,

се чудиф инсан какво-било. Шо-нарот биф! Се стекло. И ето таке.

После сме се браље за свабда. Сме напраиље свабда.

Па ме караје ка им сом заидала. Ми зборет мати и бáвајко, браћа.

На јена недела одма ми зазбориље. Ја јено дејче им сом била богуано.

Мóраље да ми зазборет. Јено дејче во пет брача. И ето таке.

Офчара сом зела. Да не ме-фатиф, ја не би го-зела. За бфчара да идеш!

Пишаница женска, шо че работаш!

Н. Н., рођена 1940.

Бр од

Бóжана

Она ми кажуала дор потурчуáле. Дошло време, со збрзеле да ђи потур

чујет. Она не пристанала. Мужи ђи пристанау. Деца ђе назуала на турсђе име

на. А бна умрела и на Пантелеица је закопана бвдека. А муш се презуоу, тур

ско-име стау. Деца турсђе-имена. Дејче: Малаиша, и дејче друго ка-имала, не

сом запамтила того. Шо ми кажуала старицата, ја тија ти кажујем.

Идале бес капути, доламе дл“ђе довдека. Немале облечено ништо. По

сле текра се потурчиле и зеле фереџа да ббличаје. Фереџе га викале, џар,

биле со црно ваће покријене. И обл'éчене идале таће. Па после текра зеле

терлици да шијет. Терлик со сантина, чевре сме ставале, сме се булиле ваће.

Текра не одбули, овдека, јен имаше, го викаа Демир Прчкоф, бн бдбули не. Не

мало одбулене. Сме идале све пребулени. И крос чаршија жена не илизала да

шéта. Само тупани кога имале. Имало напре сеир. Има тупани, шé је чујек по

богат, паре има. Ће курдиса сеир во ливадата, ћеде шо биле, во Кукуљoа. Тоје

ка сеир им се брале мужи. Од Жупа ће дојет, от свећедеће се соберет. Тоја-ден
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ти идет, манеста ће гледаје, ће шетаје нис чаршија. Шо продава некуа жена, ће

купет от тујека. Таће било тога.

И жена, ако иде во роднина, повише-село ће иде. Тога таће било.

Па после се отвори со све. Сега и кбрзо има. Било затворено. Сега се мо

дерлеисало. Моде све.

Врагуа воденица

На Врагуа воденица шо биу неарен инсан, кандисале. Ђе се окопаје тујка.

Ни пујене ни игране немало тујека.

Ће вл'éзеш во тујека, ће се ископаш со ладна-вода. Студена је, ама болес

ће се трне.

Дупен-камен

И на Дупéн-камен се копаје. И тамо некој со слама, ће згријет водица. На

пре имала слама “ржана. Ће земетјено снбпче и ће земетјено котличе, ће за

гријет вода, ће сенет тујека, ће га ископа некуа стара-жена, шо је ббуна некуа.

И Таће се л'éЧИЛе.

И од Жупа добђале на Врагуа воденица, на Дупен камен, на Намерниче

да се омијет тујека, на Вештишћи вир, на Мидоф“ извор. Све ћеде имаје воде,

све се л'éчет тујека. Такво било!

Péca некуа става, некој ће донесе шећерец, ће стаи. Купиу от бтоде, па по

соли набколо, ће стаи шећерец тујека. Ће се лечи. Тија останало от старе, мије

сме го затекле. Старе шо биле тија работале, после и друђе работале.

Напpe

Како се живило? Ка дојдоа партизани, се осиромаши инсан. Преко Бoгoи

но идале, аџо-Амдија ми идазу во Богоино. Дваесет-ћила ће донесе, петнае

сет-ћила жито. Потешко било тога.

И затвори дућани све. Дућани имале све во Брод". Тито ка дојде, се они

штија дућани. Дућан има"у, ето, на ћоше шо је паната — тија Ејуп Адем го ви

кале. Имале ота Рашит Адем дућан, имале Џејменофци дућан, имаоу Амит-аџо

дућан. Дућани имале поуно. Амит Пупе имаоу дућан. Све дућан до-дућан

биле. Ка дојде бваја држава, дућани ђи се сотреа, затворија. А млого убаво би

ло — дућан шо ће ти потребе ћfе) идеш ће купиш, дућани биле. От ћеде сâкаш,

ће купиш. Шо неје убаво, нé ће купиш. Свећéде дућани имале.

Дућаните ђи затвореле, оништија тога.

... По три године летуале, по две године. Бројани имале дућани свећеде.

Јени имале во Филидбе, јени имале во Ћустендил, јени имале во Бургас, јени

имале во Џумаа, во Грчко — во Кавала, Драма, Солун. Во Кавала ни идаоу бви

ја даиџо-Исакује: аџо-Исљам, Ашим, шо му биле синои даиџо-Исакује. Биле во

Џумаa, бни имале. Бабо-Шућурија, бабо-Алит во Џумаa имале, аџб-Исљам. Е,
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аџо-Исљама не сом го затекла. Мамин-сутлијач му се јау слан. Мама варила

слaн-сутлијач. И ће му рече аџо ка ћ(е) иде да го пола:

— Денеска ме текнало. Нека ми вари Алитица сутлијач.

И ће му вари мати сутлијач, ће му гобнесем. Ће ме земе на колено:

— Сени, аџо, бвдека.

— Не, аџо! Ћете удрвим!

— Не! Ти не ме-дрвиш, Сени ти тујека!

Па ће ме испрашује:

— А си здрава, а растеш, а слушаш?

Све ће ми збори бн. И после ја ће станем, ће ме вати страм. Ће станем,

ћ(е) идем.

Аџо-Абазе биу преседник. Бабо-Аљит биу кмет. Агалари имале,

шó-ги-знам кује љуђи биле. И Срби имале. Ћáтип има"у, жандарми имале, на

редник имаоу. Началник биу. Во Враништа имало блштина тога. Немало во

Драгаш. Началника го вика“у Верат на свадба Џевдета ка жениу. Началник му

дошоу, паметујем тија.

... Кафāана немала. Каве било. Имала Заруа меана. Зарету жена ка се вика

ла, не-знам. Ћерка Весна му га викале. Млого године биу. Имазу згора две ода

је. И добђале тује, му ноћевуáле шо му са пријатељи нему — нат кафааната, на

дућанот две одаје имаоу горе. И тује му добђале, му ноћевуале. И овдека идале

во Брот. Па идале стока ћеде лежи, тује ће се лечет, ће лежет боуне-љуђи.

Дóктур ће ђи испрати от бтоде да се л'éчет от туберкулоза.

... Мије не сме имале бфце. Мије сме имале козе и печес бфце. А без-млеко

не сме-биле — крава сме имале, коза сме имале. Млеко сме имале, ббл.

Не сме праиле мије сирене, сме мотиле масло. Не сме работале тија. Ђа

јалари праиле и продавале. Абидин-ћаја двć-иљаде бфце шо има"у бн, Бајма

кофци.

... Оберуале хадуци, тепале. Ка утепале двајца каплари, цело село да же

ла. После потере. Младе каплари. Младе, јако пристале. Капларите ме ми

луале ка ћfе) идем во дућан. Каве има"у аџо и со џамлаци берберница одвојена,

ама со џамои, Аџо дека гибричиу, ка ме набђале тујка, ме милуале. Сом идуа

лаја. Ће му бнесем ручек. Дејче ка сом била, сом идала во каве. Них ђи утепаa.

Туј ће воденица. Иаџо настрада. Го зеле него во затвор, аџо седа“у три године.

Собукађије на нбђе. Руће врзане. Ни кривф ни дужен. Јатак не им биу. Ће-иде

он да им биде јатак? Му се туарило.

Ватима Хаџи, рођена 1912.
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Пепељуша

Имала некуа маћија. Имала ћерка свуа. Мати умрела Пепељушиви. И ба

бајко и се прежениу. И ка се прежениу, дејче родиле. И сега бваја има и

свуá-ћерка и Пепељуша. Свуава ћерка млого га гледа, а Пепељуша га мрзи, га

неће никако Пепељуша.

И сéга идет, га сакаје Пепељушава устројници. И бна, маћија, не га-вађа

Пепељуша ко га сакаје, нејзината-дејка га вађа. Они нећет. Петоу ће кука:

— Пепељуша, нат-самари, пот-самари!

Она ће га скрије пот-самар, Пепељуша.

Они па ће га вађаје дејката, па петоу ће кука:

— Не! Пепељуша пот-самари, нат-самари је! Скријена је!

И све устројници бшле. И пá, од некује време дошле, Пепељуша сакаје.

Пепељуша бна га крије, нега-дава, ћерка свуа дава. А ћерка га нећет нејзина.

— Ћеде је Пепељуша? Ђé-ошла? — ће викаје устројници.

— Неје-дома Пепељуша. Ошла негде.

— Не! — петоу ће рече. — Пот-самари, нат-самари Пепељуша је.

И Пепељуша га извадиле. Га нашле тија шо га тражиле пот-самар. И Пе

пéљуша излегла. Пепељуша тол'ку била пристала, тол'ку била убава! А она не

ће Пепељуша, тол'ку је коскан, маћејава сака ћерка нејзина некој зенђиљ да ја

тражи. Она га избирује. Они га нећет нејзина-ћерка, сакаје Пепељуша.

И сек Пепељушаја дале. Пепељуша ка га дале, она неће да га готви, неће

да га мужи никат (?!), никога. Ће тури отроф“ да га отрује Пепељуша. А ће и

каже петоу Пепељушиви. Ка и готвиле јадене, петоу рекоу:

— Кукурику ам! Пепељушо, не-јади!

Ће га моли маћија:

— Да те поканим. Ће те мужим, па да бидеш поканета.

Пепељуша не-става во уста. Никако.

И после таке маћија га омужила Пепељуша. Јако-зенђиљ љуђи ги биле.

Га зеле, а ћерка нејзина останала.

Текра Пепељуша маћијата нећала да га пречека и да и дојде, во на. Гости

ка претерале и текра Пепељуша не стопнала во кућа маћијина. Живила, тамо, и

било и млогу убаво. До живот.

Глаћ

Касом била w Мазникарофци, тога сме биле чифчије, сме брале ниве, со

вóлои сме идале. Па после ће жнеме. Па суша ко ће биде — скубаница ће ја

скубеме. Све крф ће ни тече. Сме биле тољко гладне! Оваа држава ка беше

вл'éгла, сме немале ни за јадене. Ће мељеме бвес и мушичика, безељије имало

напре. Мушичика мељеме.
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И ће ја нбсиме на Скендерици, имаа ће Љајкбw-мос воденица. И ја ће го

носим житото — бвес и безéљије. И бна ће вика.

— Ш6 си го донела бве, шо ти је?

Ја ће викам:

— За кучика.

А не за кучика. Мије го јадеме. Ће го сомéљеме на воденица и го јадеме.

Децава, бвија, ће желаје. Немаје да јадет. Ја везден работам. Офце имаше. Шо

дека имаше сто-офце, ко ни ставаје некуа јаглбица или сирутка да сpкнеш. Ма

ћија ни била. Она имала ћерка. Ћерката и умрела и остаила четири-деца. За те

бе нема. Ове детево póдбина ми го зимале во матере. Ће го земет. Баба ако иде,

во Боговино напре идале нарамо. Давале басме. И бн ће го земе басмата, ај ће

идет w Боговино, w Гостиварско онамо. И ће донесе нарамо жито. Ја ко ћ(е)

идем, најнајадена сом. Тоја-ден ће месет леп от ченица, ће сомељет и ће јадет.

А детево, бвија двé-деца, Шукрија, и он ми биу, от сабаaље ће го земет, бни го

израсле. Не даваје да јадет. Глаћ прикажа. Ти кажа — гладна сом.

И от) тује ће месиме зељаник. Жнет. Носим зељаник и ће го бткријем зе

љаникот. Не-можем да земем нијено љушће, а нође ми се шибаје. Да-не-ми-je

познајет! Сега да ми је овјá-ум, море, полојна ће го изедем. И ће им бнесем по

лојна зељаник тамо. Тамо пољаје го и ће ни кажет— јала. А гладна сом, мртва.

И сек ће го носим, ће них, вршет на гумно со кони. И тоје ће кбснеме шо

ће кбснеме.

Партизани ка беше дошле, ē, тога било!

Ко сме имале своје-жито. И ка дојдоме, Митате, ка сме дошле и го до

неле жито и сме го требиле на Чупино. Немало ветер тамо да го отребет. И на

Чупино го требиле. -

А шо ни је маћија, месила два-леба. Ја, и шо ни је јетрва, Имерици, и

велим:

— Денеска два-леба месила. Денеска ће ти јáдеме.

Она не! Бахта ћерка имала и јениот леп ће го даје ћерћи. Во Глухтерофци

бна живуала. Глухтер и биу девер. Мустава. Кундраџија беше. Во Диканце, тује

дућанче имаше. И ја се радујем. А гладне сме, мртве. Агмет ми работаше, муш,

во Бела-страна. Работаше тамо, со офце работа. И кодбјде, ја се радујем! Ја ко

пöља, јен-леп во нбћви је стајен, ноћви сме борâиле напре, а јен, стаила врник,

éште јен ће пече. Ја и велим Имерици, јетрви:

— Денеска ће ти јáдеме! Два-леба!

И ко ће дојдеме, тијá-лепче ни го исекоa — појена резинка, другото ћер

ћи го дала.

Агмет се(гJa ћ(е) иде на моус. Тамо лежет, сојеного. И се(г)а мени ми

вели аџб-Суљо, мије сме биле дел'éници:

— Шо ти је свекрва, маћија, иди земијено парче леп. Вутреће го вратиме.
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Ја не-јдем, го знам л'éбот, Шо и је ћерка Бахта бтиде, и шо ми је муш бти

де на моус. А мије гладне ће л'éјнеме. Децава ће желаје. Па ја ка ће ђи грабнем,

ће ђи утепам. Немам да им дам. Гладна ја, бни гладне! И ће ђи тепам.

Oфце ко ће ни лежет дома, ка је врнливо време, ја ће метем, ће ме ватет

руке. Гладна. Немам да јáдем. Да ми била мати! А свекрва, она ће ти даје колко

даје, да каснем. Млого сме се мучиле.

Школо

Во школо сом идала четири разреди. Во Србија. Исто ни било старо-шко

ло ћеде је ново. Не учиу, памтим, Срећко и Живфко. Не училе. Агмета Ђурђоa

ће шо је кућата, тује они седале, лежале. Четири године ја сом учила. Тољко

училе.

А шо ми је сестра постара, бни заидоајен месец, два, големе са. И них ђи

трнаa.

Мије сме биле сироте, сирота фамилија ни била, ми давале мене книге

бадијала. Паре не ни зимале. Бабајко ни биу сиромах. Сме биле челеђне. От

чкбљо книге ни давале бадијала. Учители ми давале само мене. Сиромаштина

била голема. Две-деца сме биле и пет) дејчика. Седом. И бни двајца — девет.

Бáеђи имале деца и дејчика во чкољо. После јене зéа бџа да ђи учи, на

школо. И кол'ко ђи поучиу, два три месеци, и напушти.

Живко беше ка туберколозен. Болен беше он, Варенка имаше. Напре ва

ренка не га лечиле. Ево во наше маало кол'ко измреa! Пбуно. Сајда Чучуљуа

умре, Ава Амит-Царова умре, Исљамици дејђе две, и дестан беше. Они-две и

öн умре. Ка планине дејђе, коликаве. И бећарот умре. Млого измреa.

Асиба Мазникар, рођена 1923.
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Radivoje Mladenović

PARLER DE LA REGION DE GORA DANS LA MONTAGNE ŠARA

Résumé

1. La presente monographie decrit le parler d'un groupe de villages de la mon

tagne Sara, connu sous le nom de Gora.

Сеtte région se situe a l'extreme sud-ouest du Kosovo et de la Métochie, au

sud de Prizren, aux frontières communes de la Yougoslavie, de l'Albanie et de

la Macédoine. La région de Gora n'appartient pas entièrement a la Yougoslavie. Bien

du?il nexiste pour cela aucune raison géographique, ethnique ou linguistique, cette

région fut divisée en deux en 1925. La partie la plus importante se situe en Yougos

lavie (17 agglomérations), tandis que 9 agglomérations en Albanie et 2 dans la ré

gion de Polog en Macédoine sont partiellement habitées par des Gorani.

La description dece parler est basée en majeure partie sur le matériel rassem

blé dans les villages de Yougoslavie.

2. De nombreuses sources historiques — serbes aimsi que turques — indiquent

- qu avant leur islamisation les Gorani etaient, dupoint devue ethnique, des Serbes.

Vu sa position dansla partie centrale des Balkans, la montagne Šara, et la re

gion de Gora qui lui appartient, sont en relation étroite, du point de vue ethnogra

phique et ethno-culturel avec les groupes ethniques et les processus ethnographiques

qui se sont déroulés dans cette partie des Balkans. 4 -

Les Gorani constituent un groupe ethno-culturel particulier de confession isla

mique qui a pour base une population slave orthodoxe qui a eté longtemps en contact

avec des populations non-slaves des Balkans — les Valaques et les Albanais – et,

après leur conversion à l'islam, avec des influences orientales. La consequence en est

la coexistence de trois couches dans l'identité ethnique des Gorani: slave, balkanique

et oriental.

3. Les phenoménes linguistiques se sont produits a des moments chronologi

ques differents, cest pourquoi le parler de Gora est caracterisé par une série departi

cularités typiques soit des parlers slaves du sud-est soit de ceux du sud-ouest. Il

sagit avant tout ici de l'évolution typique pour les parlers slaves du sud-ouest des
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anciens groupes de consonnes “tj. *kt”, “aj qui ont donné les affriquées serbes ć, d, et

la vocalisation macédonienne des semi-voyelles.

4. Les differences dialectales a l'intérieur meme du parler de Gora indiquent

qu'il est né d'un amalgame de traits linguistiques venus des parlers macédoniens du

nord-ouest, des parlers serbes de Šara et de Métochie, C'est ce que prouvent denom

breuses irregularités dans l'évolution des phonemes anciens, puis un grand nombre

de lexemes avec le passage de и < 0 dans les villages inférieurs, une mouillure plus

marquée de lj, nj dans les villages inférieurs, lu s / dans certains lexemes des villa

ges inférieurs, l'existence de-še (utépaše) a la troisieme personne du pluriel de l'ao

riste dans les villages inférieurs etc.

Daprès certains traits differentiels le parler de Gora se divise en trois types.

Celui de Doloišta (qui est le plus répandu, et s'étend a la plupart des villages situês

en Yougoslavie, aux villages de Gorani en Albanie et en Macédoine), le parler de

Restelica (deux villages) et celui de Brod (parlé exclusivement a Brod).

5. L'accent du parler de Gora est expiratoire et antépénultième, sous lin

fluence de l'accent des parlers macédoniens occidentaux.

6. a) Dans le parler de Gora fonctionne un triangle vocalique avec un phoneme

a valeur de semi-voyelle (qui est le correlatif du phonéme a). Ce genre de système

vocalique est typique pour une grande zone serbo-macédonienne. Le phoneme K et,

dans petit nombre de lexemes (, egalement jouent un róle de voyelles.

b) Les phonemes vocaliques en dehors de l'accent ne se réduisent pas.

c) Аu contact dej, lj, nj, ć, đ— Е se transforme en i dans une partie des lexé

mes (maćija, Krušijani, šijeset). Après le passage de e a e dans les radicaux verbaux,

le groupe -ej- a regulièrement donné le groupe -ij- (grijem, se nasmijem, sijala).

d) Les phonemes vocaliques o et e ont, facultativement, une articulation un peu

plus fermée. Dans le radical, dans les groupes o + jЛУ + voyelle, -o-est remplacé par

-и- dans toute la région de Gora (kuač s kovač, gujedar < govedar, mиa s moja). А

Brod seulement on observe o > u dans le suffixe adjectival en -ov + voyelle (bratuo

< bratovo).

Les jer en position forte se sont vocalisés comme en macédonien: b > e (dénj,

бtec), њ - o (voška, petok).

e) Dans le parler de Gora le phoneme (, a donné dans l'ensemble av (savza,

kafk, mávzem), et seulement a Brod ovi (souza, sounce). Dans une partie des lexemes,

Ц, a donné u (vuk, bua, jabuka). Dans une partie infime des exemples (, 2. ov (vovna,

povno) ou o (böha, jaboko). Dans quelques lexemes (, a conservé son statut phonolo

gique (souvent avec une faible nuance de semi-voyelle derrière) (dlºgo, dlebina, sla

bice), ou bien sest décompose en groupe -la

f) La voyelle nasale Q est le plus souvent remplacée para (sabota, zabi, mat

no), u (muka, kuća, muži). Dans les terminaisons grammaticales, Q a donné a

(dénja, imaha, so žena). Dans certains emprunts lexicaux venant des parlers macédo

niens occidentaux, on trouve encore o et e.
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Dans une série d'ехemples on observe dans des morphèmes identiques du radi

cal des évolutions differentes de Q (rйka, бbruč : naraće, бtkut : оt kéde).

g) La voyelle nasale Ea régulièrement donnée, mème dans la position je- (јé

zik, jećтепј).

7. а) Le système consonantique de ce parler se distingue des parlers avoisi

nants car il a gardè Н dans toutes les positions, mais pas dans tous les mots (hras, hô

diт, тёh, grah, dônesoh, sijaha, otidohте).

b ) Lºopposition dans les paires d'affriquées č — ć d— dž s'est conservée, mais

on observe un processus de réduction a l'un des éléments. Dans leur articulation

mème ć, d sont des affriquées.

L'affriquée dz constitue la paire avec c, et apparait dans les mémes cas que

dans toute la région avoisinant ce parler (dzvбno, тојdzi, тlбdzina).

с) La dépalatalisation de nj, qui caractérise un territoire compact constitué de

Гоuest de la Macédoine et de la Métochie, s'est répandu au parler de Gora. Le pas

sage de nj a n ne concerne pastellement le parler de Gora.

d) Le parler de Gora connait un système binaire de latérales, avec un large

champ de variations de lj. Lj apparait comme phonème proche de la prépalatale što

kavienne, mais on observe de nombreux exemples de déplacement de l'articulation

vers l'avant vers la latérale palatale alvéolaire.

Dans les groupes li, le Lest phonologiquement neutralisé et assimilé a Lј. Sauf

а Вrod, Len fin de syllabe a donné y (dövnjo, ponédevnik, idаf<idav), ce qui est une

particularité des parlers de Sara — de Sredska et Gora avec quelquestraces dans celui

de Sirinič. А Вrod и – L (séusko, rabotau) qui n'a pas continué a se fermer sous l'in

fluence du parler de Tetovo.

е) Le phonème И s'est rapproché des fricatives, puisqu'il devient le plus sou

vent sourd à la fin d'un mot ou a côté d'une autre consonnesourde (bråtof séfsko).

Еntre deux voyelles, il disparait dans certains groupes (östaim, sinoi, stajet).

f) Il nºy a pas de mouillure dans le participe passé passif (róden, prâten, по

sen), mais une nouvelle mouillure a eu lieu de façon semblable à celle qu'on constate

dans les parlers de Prizren et du Timok, et de certains parlers macédoniens proches

de la frontière serbe (braća, бgrade, trnje, zélje).

g) Lºune des caractéristiques locales importantes des parlers de la partie nord

de la montagne Sara est l'apparition des consonnes prépalatales à la place des phonè

mes anciens partiellement mouillés (2ёć, lakoć, grdi, čeljedi, sölj dénj).

h) Оn a constaté l'existence du groupe de phonèmes *vьs- avec la métathése

sv- (svi, svakoj), tandis que les groupes *svъ- et *cvъ-ont donné sэy- (sayne) et cэv

(саfii).

i) La palatalisation anticipée devant nj, ć, d (kojni, néjčela) est aussi caractéris

tique des parlers macédoniens et serbes avoisinants.

ј) А l'initiale, la iоdisation domine nettement (јézik, jйtre, jйže, jбš).
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8. a) On a constate 5 types de déclinaisons des substantifs. En raison du chan

gement de genre le type des substantifs a l'ancien radical en i a disparu (došof noć,

njegofsmrć, jena voška), et ils se sont rattachés a d'autres types de substantifs.

b) Аu nominatif pluriel des substantifs en -a on constate la terminaison -e

(sestre, kuće, gazde). Le nominatif pluriel d'une partie des substantifs neutres se

forme avec la terminaison -ića (petlića, kavića), qui est une variante de la terminai

son des parlers de Prizren et de la Morava du sud -ići. Une partie des substantifs a un

pluriel en -inja, caracteristique des parlers macédoniens avoisinants.

c) Le nombre de cas dans le parler de Gora est supérieur a celui qui existe dans

la plupart des parlers macédoniens, mais inférieur a celui qui existe dans les parlers

serbes avoisinants de Métochie et de Sirinić. Le parler de Gora a conservé le datif

singulier et pluriel de tous les mots a declinaisons, et ne connait pas la construction

analytique na + cas général. Avec certaines prepositions dans certains sens il

conserve aussile génitif singulier (u Imétice, vo postare sestre, od mujego brata), et

garde certaines traces du locatif singulier pour les substantifs masculins (pratila po

postaromu bratu).

9. a) Le systeme des pronoms personnels ressemble beaucoup au système

serbe. (ja, ti, on, ona, ono, mije, vije, бni, (one)

Dans le système des pronoms enclitiques on remarque un mélange d'influences

macédonienne et serbe, mais aussi des particularités locales (gim, mgi – datif pluriel

du pronom oni, one )

On na pas constaté de datif de l’enclitique du pronom personnel réfléchi sebe

b) Parles formes des pronoms démonstratifs (ovija, tija, onija) le parler de

Gora ressemble aux parlers macédoniens occidentaux. Du point de vue dialectolo

gique, il est intéressant de remarquer la réduction du système ternaire à un système

binaire, ce qui peut étre le résultat de l'influence de l'albanais, ou la consequence de

raisons internes.

c) Les mots a flexion adjectivale sont caractérises par une particularité locale:

la généralisation des terminaisons pluriel en -e (stare ljuđi, stare žene, stare sela).

Elle provient de Macédoine et sest répandue également aux participes.

d) Le génitif masculin singulier des mots a flexion adjectivale conserve l'an

cienne forme -go (starogo), sous l'influence des parlers macédoniens.

e) Les adjectifs, adverbes et substantifs ont un système de comparaison analy

tique.

10. Le fait que les numeraux cardinaux conservent une flexion témoigne de la

résistance du datif au système analytique (dvam, dvéт, брет, бDedvem, брadvam,

trim, četirim).

11. a) Lemploi des pronoms démonstratifs en postposition et avec une fonction

d'article défini se retrouve dans les parlers macédoniens occidentaux.

ILapparition même de l'article represente un phenomene de compensation par

rapport a l'affaiblissement de la distinction entre les formes definie et indefinie de
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1'adjectif. Оn considère que l'article est d'abord apparu dans les adjectifs définis

(stari-ov), puis qu'il s'est répandu aux substantifs.

b) Dans les villages qui sont les plus proches des parlers macédoniens, on

constate un système ternaire (ženaya — ženata — ženana), tandis que dans les Villages

inférieurs on a un système binaire (ženaya — ženata).

с) L'article postposé accompagnant les substantifs garde des distinctions de

genre (ljudivi ženeve, sélava).

d) Une des particularités locales importantes est l'existence de l'article du type

-иjev (starцјеf) dans la majeure partie de ce parler.

12. а) La situation en ce qui concerne les groupes de verbes comporte dans

1'ensemble beaucoup de similitudes avec les parlers serbes avoisinants.

b) Dans le parler de Gora les nouvelles formes verbales caractéristiques de

nombreux parlers macédoniens ne sont pas développées et on observe l'absence des

formes qui ont tendance à disparaitre dans les parlers macédoniens et serbes.

с) Lemploi de l'aoriste et de l'imparfait est très vivant, et parmi les temps du

passé le plus rare est le plus-que-parfait.

d) Dans les formes verbales il existe des particularités des parlers serbes et ma

cédoniens.

А la première personne du singulier du présent on ajoute-m au radical du pré

sent avec la voyelle caractéristique (rabotат-т, sije-т, zbбri-т), et le-t a disparu de

la troisième personne du singulier. А la première personne du pluriel la terminaison

est-те. А la troisième personne du pluriel du présent on remarque differentesten

dances (nбset : пösit, spijet, ітае).

Аu pluriel, les terminaisons de l'aoriste et de l'imparfait se somt assimilées, et

dans la formation de ces formes verbales au singulier on observe diverses tendances

(ja imah : ітаše : ітаšоh).

е) La formation du futur se réduit a će + présent (će zbбriт).

f) Le nouveau prétérit (perfectuт resultativит) du type iтат паргаveno et

som döјden est rare dans le parler de Gora.

g) La forme principale du potentiel est la construction bi + le participe passé

actif. Оn a remarqué aussi des constructions du type bi + „jesam” + participe passé

actif (bi si rékla) et de bi + aoriste (bi dônesoh; seulement à Вrod).

13. Сеrtaines prépositions complexes sont absentes (između, iznad, ispod, is

pred, iza), et à leur place on utilise les simples.

Тоutes les prépositions ablatives sont réduites a ot.

L'ancienne préposition и (remplacé le plus souvent par vo) a subsisté dans les

constructions prépositionnelles avec le génitif (и brata späla, vo Mitätice). Сеfte

construction est de plus en plus souvent remplacée dans la langue des.jeunes par kе +

cas général.

Les prépositions kroz niz uz se réduisent a niz dans la majeure partie de la ré

gion de Gora. La préposition uz est inconnue, et dans une partie des villages la pré
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position kroz / krujz est employee comme synonyme de niz dans le sens de déplace

ment le long d'une limite.

14. a) Dans le domaine syntaxique, il existe une série de phenoménes typique

ment balkaniques, qui caractérisent aussiles parlers avoisinants.

b) Les enclitiques pronominauх et verbaux реuvent se trouver au début de la

phrase.

c) Ladjectif epithete se place plus souvent devant le substantifique derrière. Il

se trouve souvent derrière le nom quand il s agit de l'adjectif possessif.

d) La particularité de la structure comparative d'égalite (Ona je kako tebe) est

venue des parlers macédoniens occidentaux.

e) Les cas obliques sans prepositions (datifet cas général) sont redoubles selon

la tendance balkanique. Dans la presente monographie, le redoublement est expliqué

comme une tendance balkanique aux structures analytiques, dans lesquelles 1 encli

tique pronominal prend une fonction de preposition.

f) С’est l'accord d'après le nombre réel qui domine, de sorte que les substantifs

collectifs se trouvent neutralisés (postare deca, najgoleme snopje).

g) Dans le parler de Gora il existe deux types de constructions passives: auxi

liaire + participe passé passif (beše žnjeto) et se + forme verbale active (se čuvalo

selo). Сеst cette seconde forme qui domine. |-

h) Dansla syntaxe des formes verbales, on remarque unemploi frequent du fu

tur et de l'impératif au sens de passé. Laoriste et l'imparfait semploient pour expri

mer des situations vécues.

15. Parla majeure partie de ses caracteristiques, le parler de Gora peut se ratta

cher au parler frontalier de l'ouest de la Macédoine avec des archaismes typiques et

une infiltration de certains traits serbes. La domination de ce type dialectal macédo

nien de l'ouest a eté determinée par le caractère pastoral de la région a laquelle ap

partient la vallée de Gora, avec un afflux important de population venant des régions

avoisinantes de l'ouest de la Macédoine.

Le type dialectal de Gora est né d'un mélange de parlers heterogenes, qui,

compte tenu de l'état actuel, etaient des parlers avec ć, đ. A part quelques rares

exemples dans des toponymes, il nexiste pas de traces de la transformation št, žd, ty

pique pour les parlers bulgares et macédoniens.

La région de Gora – a en juger d'après les irregularités destraits linguistiques

— etait constituée jadis de petits peuplements dont les dialectes se differencialient plus

entre eux que maintenant, ce qu'indique l'existence actuelle de divers types. Ce fait

se trouve confirmé par l'existence de formes alternantes, par l'évolution differente

des anciens phonemes dans les memes lexemes ou des lexemes differents, par des

tendances differentes dans l'évolution du systeme phonologique.



АСИМ ПЕЦО

КОНСОНАНТИЗАМ БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИХ ГОВОРА





НЕКОЛИКЕ ПРЕТХОДНЕ НАПОМЕНЕ

1. Овај рад је био замишљен као дио цјеловитог описа говора Босне и

Херцеговине. У том раду, и тако замишљеном, вокализам је трабало да уради

др Драгомир Вујичић, консонантизам др Асим Пецо. Од те наше замисли, због

познатих догађаја, и на тлу Југославије, и на тлу Босне и Херцеговине, ништа

није остварено. Пошто је овај мој рад био завршен прије тих догађаја, он је, све

до ових дана, чекао у радном столу. Постојала је намјера, моја и др Драгана Ву

јичића, да ми своје прилоге понудимо Редакцији Српског дијалектолошког

зборника. Али, на нашу велику жалост, Драган Вујичић је недавно завршио

своју животну стазу. Не знам да ли је његов рад пренесен из Сарајева и зато

овај мој рад иде овако, засебно, као дио те замишљене цјелине.

2. Грађа која се овдје даје обухвата цијело говорно подручје Босне и Хер

цеговине. Њу сам узимао из оних пет великих свезака које су настале на основу

испуњених упитника на терену. Наравно, грађа је грађа, и као таквој треба јој

приступати. Могуће је да ту има и огрешења, да испитивачи нису, увијек, били

вјерни преносиоци говорног стања на терену. Али, то прати сва испитивања

ове врсте. Несумњиво је да ће ова грађа, заједно са већ објављеним радовима о

говорима на тлу Босне и Херцеговине до ових немилих догађаја, нудити изоби

ље Података неопходних како нашим историчарима језика ТаКО И НАШИМ дија

ЛСКТОЛОЗИМа.

3. Чињеница је да савремена слика испитиваног подручја нуди другачије

говорно стање од онога које нам нуди овај рад, односно, које нам нуде упитни

ци са терена. То је посљедица промјена које су пратиле босанскохерцеговачко

подручје од 1992. Али, понуђена грађа, понуђени подаци, имају свој ослонац у

досадашњој дијалектолошкој слици бе-ха говора и, као такви, чини саставни

дио дијалектологије штокавског нарјечја.

У Београду, октобра 1997.
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Консонантизам босанскохерцеговачких говора не зна за велика одступа

ња од истог гласовног система у нашем стандардном језику. То значи да је ту

број сугласничких фонема исти као и у сх стандарду, иако природа појединих

фонема не мора увијек, и на цијелом бе-ха подручју, бити идентична. Уз то, мо

гу се огледати разлике и у дистрибуцији појединих фонема, што може имати и

национално и територијално обиљежје. А као битна одлика скоро свих ије-го

вора на овим просторима јављају се измијењени сугласници у старијим гласов

ним скупинама: le, né, té, dě — то се може сматрати заједничком особином свих

ије-говора, затим у скупинама se, zе — на нешто ужем простору, као и у скупи

ни се, а на најужем простору јављају се измјене у скупинама: pe, bé, me, vé. Не

што шире о свим овим проблемима биће говора ниже.

СОНАНТИ

Заједничка особина ове сугласничке скупине на цијелом простору Босне

и Херцеговине јесте постојаност фонетских карактеристика појединих чланова

ове скупине и рјеђа одступања од наше језичке норме. А ако и постоје таква од

ступања, она су, по правилу, просторно доста ограничена. Да то и покажемо на

примјерима:

Сонант л

1. Сонант л има у говорима Босне и Херцеговине, у највећем могућем

обиму, карактеристике наше стандардне фонетике. То јест, другачије речено,

његову артикулацију не прати ни компонента палатализовања, ни компонента

веларизовања — без обзира на то у каквом гласовном окружењу се налази овај

сонант. Дакле, заједничка особина свих бе-ха говора јесте нормалноштокавско

л: лав, лов, лист, лед, лук; пала, половина, пелене, пилићи, сулуд, шал, бол, мо

тел, зумбул, Халил... Такво стање имамо и у другим гласовним скуповима: гла

ва, слама, слово, племе, плућа, тло, глуп, плуг, плитко, молити/молти/молт,

млада, столица/столца, кобила/кобла. Тако и глиста, ако се јавља, ули

ште/улишће, ако није трнка...

2. Изузеци од овога нису бројни, а ни просторно не захватају већи говор

ни комплекс. Наиме, у прикупљеној грађи за ове описе нашле су се сљедеће по

тврде за појаву веларног л = Л. (п. бр. 1) глава, главу, глави (п. бр. 24) (163,
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203), “Лице (164, 203), молти (п. бр. 445) (145, 159, 163, 212), мулти (160), мо

лити (164), молти/молит (110), млада (п. бр. 1618) (145), столица/столца (п.

бр. 634) (82), столца (107), столац (208), колба (п. бр. 874)(173), гулти (п. бр.

740) (159, 173, 215), гулити (208).

Дакле, нешто више од десет потврда, а то никако није појава која је веза

на за већи говорни простор. Управо, ако се погледа на карту, лако ће се закљу

чити да су скоро сви наведени примјери везани за подручје које се налази за

падно од р. Врбаса, а само су три пункта из Подриња (81 — Тарево-Кладањ-М,

107 — Д. Локањ — Калесија — С, 110 — Д. Чађевица — Бијељина — С). И још

једна напомена. Скоро сви пунктови који се налазе западно од Врбаса, а из ко

јих је потврђена појава л су српски: 145 — Вуковско-Купрес, 160 — Ресанов

ци-Грахово, 163 — Д. Ратково — Кључ, 164 — Подрашница — Мркоњић Град,

203 — Мелина — Бања Лука, 208 — Прусци — Б. Нови, 215 — Крња Јела — Б.

Петровац. Два пункта су хрватска: 159 — Лука — Б. Грахово и 173 — Лупо

глав-Жепче, а само један пункт је муслимански: 81 — Тарево-Кладањ.

Наши подаци, у цјелокупном овом разматрању, не пружају ништа што се

није могло и очекивати. Прво, с обзиром на мали број потврда за л, ово би се

могло посматрати и као индивидуална појава. Друго, и у мјестима гдје је заби

љежена оваква артикулација сонантал, биљежено је и стандардно л, тј. без по

јаве веларности. Треће, појавал никако се не може узети као општија фонетска

појава на датом говорном простору. Закључак је јасан: појава веларног л у го

ворима Босне и Херцеговине, ако је и има, није фонетски условљена и има

ограничен простор јављања.

3. У финалној позицији слога сонант л, по правилу, вокализује се, и у нај

већем броју пунктова - о,

сто (питање бр. 626), у свим пунктовима, ако није астал/хастал. Само

стол у п. 148, 151; сто(л) 33, 37, стол/сто 189, стол/(х)астал 36, 63, 106, 124,

128, 139, хастал/сто 11, 14, 15, 23, 24..., сто/астал 5, 8, 17, 25...;

со (питање бр. 742) — у свим мјестима, осим у п. 144 гдје је сол,

стеона (п. бр. 959). Јављају се различити фонетски ликови овога придје

ва: стеона, стелена, стевона, стевана, стевена, стејана, али и стелна 114,

стеона/стелна 128, стелна 136, 157, 160, 161, 206–209, 217, 218, стелна 194;

стелна/стевана 211. Поред фонетских узрочника оваквог стања, ту могу имати

свога удјела и семантички разлози, уп. стелена (214) према теле, и сл.,

сдко (985) у свим мјестима, осим у п. 114 гдје је сдко/соко“, 184, гдје је

сокол и 187, гдје је сокол,

ждрал (990), најчешће има у Нcг тај облик, али се јављају и други: ждра

ле (60-62, 102, 120...), ждрала (97, 173), ждралд (80) — свакако, у жељи да се

избјегне вокализација финалног л, што би дало ждрао-ждрд;

* Уз рад се прилаже попис испитиваних пунктова на подручју Босне и Херцеговине.
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у облику м. р. радног гл. придјева имамо, по правилу, л - о и сажимање:

ково (594) у свим пунктовима, осим у 130—133, 136, 159–160 гдје је кова,

у п. 218 имамо ковд/кдва, у п. 161 — кува,

лего (610) у свим пунктовима, осим у 130—132, 136, 159-161, 218 гдје је

лега и п. 217, гдје је лега/лего,

брао-убрао (1187) — у свим мјестима је л - о, осим у 130, 131 са убра,

132 бра, убра, 136 убра, 159, 160 — бра, 217 убра, 218 дбра.

Као што примјери показују, појава а мјестол у облику м. р. радног гла

голског придјева везана је за два подручја — Западна Херцеговина, то су икав

скоштакавски говори и Западна Босна, гдје имамо и икаваца шћакаваца (Добре

ница) и ијекаваца штакаваца (Лука—Грахово, Ресановци-Грахово, Хрипав

ци-Кључ, Бастаси-Дрвар, Лохово—Бихаћ).

4. Секвенца ли није подложна палатализовању. На читавом простору ис

питиване територије забиљежена су само три примјера са љи умјесто ли, и то:

гљиста/гљистина (питање 1092, у п. 134), гљистина (146) и гљиста (33).

Истина, у многим испитиваним пунктовима није забиљежена ова имени

ца. Мјесто ње је биљежена гуја, гујавица и сл. Али, зато, имамо -ли- у именици

улиште-улишће (п. 1099). Ту нема ниједне потврде за умекшавање сонантал. Ту

је, исто тако, само волим (п. 438), молим (п. 446), гулити-гулит (питање 740),

само један примјер са љи (пункт 123). А може се ту јавити Л. То све говори да на

тлу бе-ха говора нема појаве палатализовања сонантал испред вокала и. А она

три примјера, које смо навели, упућују на закључак да је у питању промјена со

нанта условљена везом са плозивом г, тј. ту је гл - гљ, што је честа појава у на

родним говорима. Истина, у нашим говорима ни ова појава нема већи ареал. И ту

је она сведена на усамљена три пункта и сва три се налазе западно од Неретве.

33 — Луг, Јабланица, М, 134, Горанци, Мостар, Х, 146 — Губер-Ливно, Х. А онај

усамљени примјер гуљит забиљежен је у пункту 123, Орашје, Д. Махала. У

икавскоштакавским говорима Западне Херцеговине ја нисам биљежио ту поја

ву, иако сам наилазио на појаву јмј. љ и н мј. њ (в. тамо).

Сонант р

Сонант р, без обзира на то да ли се јавља као слоготворан глас у ријечи,

или не, припада групи наших сонаната и зна за вибрирање врха језика у току

свога трајања. Наравно, број тих вибрација, број удара врха језика у предње

непце, зависи од природе овога сонанта: ако је у питању слоготворно р, и ако је

у питању дуги слог, број тих удара је знатно већи од онога који карактерише

кратко слоготворно р, поготово неслоготворно р. Али, а то је овдје битно да се

истакне, овај сонант на простору бе-ха говора припада групи вибраната и њего

ву артикулацију прати удар врха језика у непце. То је прво.

Друго. У неким говорима умјесто сонантар, у одређеним лексемама, би

љежени су неки други гласови. Има потврда и за појаву вокала уз овај сонант.
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И то, опет, у одређеним лексемама. Тако имамо поред обичнијег жрвањ заби

љежено и (питање бр. 702): жерањ (70), жувањ (79), жумањ (110), жувањ

(115), осувањЛжувањ (124), осврвањ (143), жервањ (109), осеревењ (209), же

ревањ (219), жереван/жерван (221), жеравањ (222).

Овдје се, свакако, огледају различите промјене: било да је у питању међу

гласовна дисимилација -жр-жу или освр- или, пак, појава вокала којим се раз

бија сугл. скупина двају посебних фрикатива — жр = жер-, жеpe-, Маретић

нас, у својој Gramatici i stilistici (1931, стр. 263), обавјештава да је коријен жр

нав, што је метатезом „i s promjenom glasa n u nj" дало жрвањ, у чешк. je žer

nov, а у рус. жерновљ. У Скоковом Еtimologijskom rječniku hrvatskoga ili srpsko

ga jezika (књ. III, s. v.) налази се већи број потврда и за појаву плозива -д:

ждрмњи, ждрвањ, ждрмањ. По Скоку, ријеч је „balto-slav., sveslav., i praslav.

(= stcslav.) žrzny, gen. žrbnove“.

У примјерима као црв (п. 1089), без обзира на природу сонантар — р или

р, грк, ако није горак, крме, ако се јавља та лексема, у свим испитиваним мје

стима биљежено је само р.

Истина, у облику ж. р. радног гл. придјева од умријети поред умрла (п.

1519), са различитим квантитетом сонантар, и са различитим мјестом акцента

(умрла умрла умрла, чак и умрла) у неколико мјеста забиљежено је: умрила

(147, 224) или: умријела (125), што се објашњава утицајем инфинитива: умри

ти-умрила, умријети-умријела.

У облицима 3. л. презента глагола моћи јављају се двојаки ликови: може

и море (питање бр. 18). Та појава има знатно ширу ареу од нашег говорног про

стора и о њој је било говора како у нашим историјским граматикама тако и у

описима наших народних говора. На овим просторима јавиће се напоредо об

лици може и море, а бројне су потврде и за не мере (питање бр. 19), чак има и:

не меже (74).

Као резултат међугласовне дисимилације, овдје се јављају облици ребро и

лебро (питање бр. 142). Овај посљедњи фонетски лик забиљежен је у пунктовима

34, 135, 140—142, 144, 218. Напоредо живелебро и ребро у п. 73, 101 и 143. У п.

96 и 117 имамо рецброу/леиброу. Ја нисам сигуран да је у овим пунктовима овако

јако изражена појава затварања вокала, а могућ је дублетизам ребро/лебро.

Сонант м

1. Природа сонанта му говорима Босне и Херцеговине најчешће одговара

природи истога гласа у нашем језичком стандарду. То значи: у питању је била

бијални назал који није подложан знатнијим промјенама условљеним природом

гласова у његовом непосредном сусједству. Тако имамо:

млада, тама, мој, мама, ми, мјесто/мисто, сам, гром.

2. Истина, у сугласничким скуповима: мт, мк, мб— може доћи до супсти

туције билабијалног м сонантом н. памтим = пантим, Хамдија = Хандија,
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cламка = Сланка, и сл. У оваквим случајевима немамо ни пуну артикулацију

сонанта н него се мјесто њега јавља у уп.:

мбијка (питање бр. 482) 9, 18, 141; пајтим (питање бр. 9) 176, 200,201.

3. У финалној позицији ријечи билабијално м у неким говорима овога

подручја губи своју билабијалност и имамо место м — н.

пантин (питање бр. 9) 134; памтим/пантин 92, 132, 133; пантимн 135,

знан (питање бр. 10) 69, 132, 134; знаден 135; знаден/знам 141;

умин (питање бр. 13) 132—135,

морен (питање бр. 17) уз можен 132, морен уз могу 134,

видин (питање бр. 52) 135,

чуван (п. 465) 132, чувам/чуван (133);

пустин (п. 185) 134; пушћин 135,

дајен (п. 220) 132, 134, даван 135;

4. Појава н мј. м у облику 1. л. презента, како наведени подаци показују,

везана је за двије говорне области на бе-ха подручју. То су Централна Босна

(пунктови 69 — Кривајевићи, Олово-С, 70 — Драгоради, Олово-М; 92 — Брњиц,

Какањ — М) и Западна Херцеговина (132 — Груде, Љубушки, Х, Биоград, пункт

133, Лиштица, Х, 134 — Горанци, Мостар, Х, 135 — Дрежница, Мостар, М).

Да је ова појава обична у и-шта говорима Западне Херцеговине, ја сам по

казао у опису говора тога подручја (АНУБиХ, Сaрajeвo 1986, стр. 121—129).

Интересантно је да Муслимани Западне Херцеговине не знају за појаву н мј. м

у финалној позицији ријечи, а код Хрвата је ова појава чешћа у говорима који

су ближи Далмацији, иако за њу знају и нека хрватска села уз Неретву. За ово

говорно подручје извориште наведеној појави треба тражити у далматинским

говорима.

Сонант н

Опште фонетске карактеристике фонеме н у говорима Босне и Херцегови

не углавном су исте као и у сх језичком стандарду. Ријетка су одступања, а и

она су условљена различитим фонетским чиниоцима. Тамо имамо:

1) појаву њ мј. н у овим примјерима:

рањик (п. 791) 166-168, иначе је: (п)шеница/ишеница/ишенца — питање бр.

804, чобаница/чобаница/чобанца//ћобаница/ћобаница/ћобанца, питање бр. 949,

хранимо ранимо, питање бр. 675...

У облицима жуманце (п. 1046), бјеланце (п. 1047) јавља се и -њце мј.

-нце:

жумањце (130, 131, 132, 188), жвањце (160), жума”њце (172), жувањце

(199, 200a); а жумање (113, 120, 196) могло се јавити и према жумањак,

бјелањце (186), бјелање (113, 120, 196), билањце (130);
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Као што примјери показују, појава њ мј. н није распрострањена у бе-ха

говорима, управо везана је за одређене лексеме и мањи број испитиваних мје

ста. Тако облик рањик (п. бр. 791) имамо у три мјеста јајачке општине, али су

заступљени и М. и Х: 166 — Пшеник, М., 167 — Дивичани и 168 — Добрeтићи —

Х. Појава -њце мј. -нце, опет, везана је за различите области: Љубушки

(130—132), Б. Грахово (160), Добој (188), Бања Лука (199), Бос. Градишка

(200a), Тешањ (186). Ова појава, мада у различитим говорним зонама, среће се

и код Хрвата, и код Муслимана, и код Срба. Она је, свакако, резултат међугла

совних промјена.

2. У само неколико мјеста потврђена је појава њ мј. н у облику Нcг име

нице жуна (п. 997). Дакле, жуња је забиљежено у п. 61, 74, 92, 98, 161.

3. У великом дијелу босанских говора јавља се и удвојено н-нн: глан“а (п.

бр. 770) (223), једаннес (п. бр. 1842) (209, 221, 216, 220, 222, 223), јенна (п. бр.

1820) (104), понће (п. бр. 1925) (114), гланна (114). Свакако, природа оваквих

гемината није увијек иста. Ту су могући различити степени геминације — од

потпуне до дјелимичне, и са неједнаким вриједностима њених саставних дије

лова. За ову појаву знају и скупови ријечи типа: он није, план нам је... и сл.,

што никако није само особина говорне зоне о којој је ријеч (исп. о томе код ме

не у опису икавскошћакавских говора Западне Босне, БХДЗб I, 156-157, и тамо

наведену литературу, исп. и овдје под заглављем геминате).

4. Да овдје укажем и на могућу вокалску вриједност сонанта н, па и дру

гих. Наиме, ако се, послије различитих промјена у гласовној структури ријечи,

сонант н, или неки други, нађе у таквом сугл. скупу да је он најсонорнији, он

може да постане слоготворан. То су примјери типа: гонт, гинт, дигнт (в.

БХДЗб. I, 154), као и: санце (п. бр. 1360) (160, 203), зеџца (п. бр. 46) (215). О

овим проблемима опширније је писано у досадашњим описима босанскохерце

говачких говора.

Сонант њ

Општа карактеристика свих бе-ха говора јесте да имају у своме консонан

тизму фонему њ. Потврде за то није потребно наводити. Овдје ћу само указати

на нека фонетска одступања од нашега језичког стандарда, с напоменом да су

ареали ове појаве доста мали.

1. Мјесто њ биљежено је н у примјерима: кон, конон, конма (питања бр.

882, 883, 884, 885) само у пункту 135; затим: кена (п. 910), свине (п. 950), сви

нан (п. 951), тришна (п. 1158), тришнов (п. 1160), воћнак (п. 1181) (све у пунк

ту 135, Дрежница-Мостар). Истина, облик трешна забиљежен је и у п. 19, Кру

жањ–Мостар, што може бити и неки нанос из мостарског говора. Наиме, у го

вору мостарских Муслимана ова је појава, све донедавно, била обична, а Под

велешци су куповали ово воће на мостарској тепи гдје су, по правилу, продавци

били из Мостара. У говору Подвележја наићи ће се на још понеки примјер ове

врсте (в. код мене Говор Подвележја, БХДЗб IV, стр. 249-251).
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Именица кухиња (п. број 692) јавља се у различитим облицима: са њ који

се не наводе и са н, који се наводе.

кухина (70, 76, 85, 113, 97, 184, 185, 186), кухина (12), куина (25, 27, 50, 56,

57, 69, 148, 150, 151, 153, 154, 157, 168), кујна, са различитим акцентом (43, 65,

93, 100, 111, 147), кvина (54, 58, 94, 95, 106, 135, 136, 139, 169), куфина (115,

165, 187, 201, 217), кујина (134, 137, 138, 158, 189, 192, 195, 210), купна (149,

202), кујина (156, 158, 189, 192, 195, 210), кукина (160). Акценат није свуда

исти. Има и кујина (137, 138).

Како примјери показују, доста је широко подручје на коме се у облику

ове именице јавља н мј. очекиваног њ. Само је питање: да ли се увијек ради о

супституцији њ са н или је у питању творба, умј. -иња узима се творбени мор

фем -ина. Ово нарочито вриједи за оне говоре који не знају за супституцију њ

Са Н.

2. Сугл. скупина гн- јавља се у два фонетска лика: гн- и гњ-: гној (питање

бр. 36) (1, 3, 5–8, 13, 15–19, 21–50, 52-57, 59, 63, 67-77, 79-85, 89, 91, 96,

98–105, 107—113, 115, 116, 118-123, 125—127, 129, 131, 135, 140, 149, 150,

156–158, 161-165, 174-177, 185, 188, 193, 196, 199—200a, 202, 205, 206,

210-212, 214, 215, 217-219, 221, 225, 226);

гњoj (2, 4, 9-12, 14, 20, 58, 60-62, 64, 65, 87, 90, 92–95, 97, 106, 114, 117,

124, 128, 130, 132, 133, 134, 136, 139, 141–148, 151—155, 160, 195, 197, 198, 201,

203, 204, 207-209, 213, 216, 222, 223).

Као што се може закључити на основу наведених бројева испитиваних

пунктова на подручју Босне и Херцеговине, оба ова фонетска лика доста су

распрострањена.

Сонант љ

1. Као и сонант њ и сонант љ има доста стабилну артикулацију на под

ручју Босне и Херцеговине. Мала су подручја у којим се јавља, као честа, поја

вај мј. љ. То су ови примјери:

жуј (питање бр. 228) (135, 142), осуј/жуљ (615, 19). У свим осталим ис

питиваним пунктовима имамо забиљежен облик жуљ.

кошуја (питање бр. 506) (131, 135, 142), кошуља/кошуја (15, 143), у свим

осталим пунктовима је кошуља.

пјује (п, 75) (131, 135, 142), пјује/пљује (143), у свим осталим пунктовима

је пљује или пљува, али са постојаним палаталним сонантом љ.

2. Наведени примјери јасно указују на зону у којој се може јавити ј мј. љ.

То је подручје које се налази западно од Неретве: 131 — Витина, Љубушки, 135

— Дрежница, Мостар, 142, Хeрe-Прозор, и у сва три ова мјеста испитаници су

били Муслимани. А од раније се зна да је то особина неких муслиманских го

вора Западне Херцеговине, укључујући ту и Мостар. Ја сам о томе писао у не

колико наврата (в. и у Говор Источне Херцеговине, Говор села Буне и Икавско
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штакавски говори Западне Херцеговине). Заједно са овим пунктовима иде и Ва

гањац, п. 143, Г. Вакуф. Пошто за ову појаву, појавуј мј. љ не знају други наши

говори, а она је, како видимо, просторно ограничена на ужи говорни појас За

падне Херцеговине, њено поријекло и овдје треба тражити ван херцеговачких

међа. Ја сам у раду о икавскоштакавским говорима Западне Херцеговине напи

сао и ове редове: „Ова појава (тј. појавај мј. љ и н мј. њ, садашња напомена, А.

П.) није аутохтона на херцеговачком подручју. Она је овамо доспјела из запад

нијих крајева. Највјероватније је да су је донијеле миграције из тих подручја у

ову зону Херцеговине“ (стр. 120, књиге: Икавскоштакавски говори Западне

Херцеговине, АНУБиХ, Сaрajeвo 1986). Данас се ова појава све рјеђе јавља.

Нове генерације најчешће имају у своме фонетизму и фонемељ и њ.

3. На доста широком простору наилазимо на облик славуљ, тј. са сонан

том љу финалној позицији ријечи. Такав облик је забиљежен у сљедећим пунк

товима: 20, 21, 35, 40, 41, 49, 52, 101, 104, 108, 111, 114, 115, 125, 136, 139, 141,

163, 169, 173, 174, 177, 178, 181—185, 187—189, 194, 195, 198, 200,201, 204-206,

210, 216, 220, 222 (питање бр. 992).

У неким пунктовима живе напоредо облици са крајњим -ј и облици са

крајњим љ: славуј славуљ 101, 114, 154, 188, 220, а јављају се и дублети типа:

славуј/бумбул (17), славуј булбул (63) и сл.

Овдје, свакако, није у питању супституција љ са ј, као у примјерима типа

жуљ-жуј. Овдје је у питању замјена творбених суфикса: уљ и уј. На такав за

кључак упућује простор на коме се јавља ова појава и сазнање да на тако вели

ком простору никако не долази до супституције сонанта љ сонантом ј (исп. о

овоме код Скока, Еtimologijski..., s. v.).

Сонант в

Сонант в у говорима Босне и Херцеговине има, у највећој могућој мјери,

нормалноштокавске фонетске одлике. То значи, другачије речено, да се на

овом подручју не јавља, као стална фонетска особина, ни му ни у мј. в. Истина, у

нашој грађи има доста потврда за појаву овога сонанта мј. неког другог гласа.

То су примјери типа: бува, мува, жуванце, званце (= жуманце), пастрва/па

стрме и сл. Али, и ту имамо наше стандардно в.

Наравно, честа су и губљења овога сонанта, нарочито из појединих сугл.

скупова. То су примјери типа: овдје - ође, медвјед - међед, човјек - чојек -

чоек - чок/чек, свједок - седок, бресква - бреска/праска и сл. Али се јавља и

секундарно в, у интервокалној позицији. То су примјери типа: савоне (п. бр.

1360) (216, 219-221), узево (п. бр. 202)(213), стевона (п. бр. 959) (79, 112, 118,

122, 127, 174, 177, 179, 184, 190, 192, 195, 196); чуво (124, 125, 195), фебрувар

(п. бр. 1402) (80, 84, 100, 101, 106, 107, 109, 111, 112, 122, 124, 125, 170, 171,

176, 179, 189, 193—195, 197, 198). Како примјери показују, ова је појава, појава

сек, в, честа и јавља се на широком простору наших говора.
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Сонант ј

Природа сонанта ј у говорима Босне и Херцеговине, а тако је и иначе у

што-говорима, зависи како од позиције у ријечи тако и од гласовног окружења.

Ја ћу овдје указати само на неколика примјера, за сваку позицију у ријечи, како

би се добила једна општија слика о судбини сонантају нашим говорима. На

равно, за онога који жели да добије потпуну слику о овоме проблему у бе-ха

говорима, остаје да се упозна са нашим појединачним описима одређених гово

pних цјелина, што, иначе, вриједи и за све друге проблеме о којима се овдје да

ју општији судови.

1. У иницијалној позицији у ријечи фонемај има стабилну артикулацију у

највећем дијелу говора испитиване зоне. Тако имамо:

језик (п. 84), језика (п. 85), јес(ти) (п. 676), једете (п. 677), јање//јагње (п.

867), јастук (п. 612),

истина, у неким западнобосанским говорима биљежени су и примјери ти

па едан, една, есам, еси, поред један, јесам (пункт бр. 217, а само еданес“ у п.

бр. 161, исп. о овоме код Дешића СДЗб ХХI, као и код мене БХДЗб I).

2. У медијалној позицији природа сонантај зависи од гласовног окруже

ња. Ако се овај сонант налази између вокала задњега реда, ту, по правилу, има

мо сонант ј пуне артикулације (чују, боја, маја, раја, рују и сл.). Такву природу

има овај сонант и када се налази у групи са неким другим консонантом (мајдан,

тајна, сјајно, војни, мајка, бајка, хајде/ајде и сл.). У осталим позицијама при

рода сонанта ј може се кретати одј до 8, уп.:

пије (питање бр. 684) у свим пунктовима осим у п. 10, 2, 38, 39, 71, 72, 82,

85, 94, 155, 161, 169, 180, 184, 187 — гдје је пише, и п. 128 гдје је пие,

чује (п. 70), казује (98), брије (126), записује (195), дајем (220), наравно,

ако се јављају ови облиици, тј. ако се не биљежи неки други глагол, у највећем

броју испитаних пунктова. Изузеци су:

чуше или ћуше (10, 39, 82, 85, 94, 95, 97, 154, 165, 184, 185);

чуе (77, 129, 145, 156, 169, 215, 217), чује (179), ћуeи (96), ћуе (40). Ја овдје

не идем за тим да дајем фонетске вриједности свих гласова који се јављају у да

тим облицима. То вриједи и за акценат њихов. За таква обавјештења, треба по

гледати оне детаљније описе,

казумем (2, 39, 71, 72, 85, 94, 97, 184, 185, 187); казуем (169) (п. бр. 98),

брица (2, 6, 10, 30, 39, 71, 72, 85, 94, 95, 155, 161, 165, 169, 170, 184, 185)

(п. бр. 126); *

запису(ј)е (148); записуе (40, 56, 77, 150, 163, 169) (п. бр. 195),

даием (39,71, 72, 82, 85, 95, 96, 153—155, 180, 184, 187, 188, 208, 212)(п,

бр. 220),

да(ј)ем//даéм (44),

дајем (147, 215, 223), да(ј)ем (168, 174, 193);
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даем (40, 41, 47, 48, 56, 69, 77, 79, 129, 148-150, 157, 163, 170, 186).

3. У финалној позицији налазимо слично стање: ј се јасно чује, или се ње

гова природа креће од Ј. до и и а.

сиј (п. 800) јавља се или у том облику, са исказаним сонантом ј, или се ја

вља: спи (2, 6, 10, 39, 72, 85, 97, 141, 155, 165, 176, 184, 185, 187);

cu (4, 8, 9, 12, 13, 20, 21, 24, 27, 29–31, 38, 41, 43, 50, 54—56, 69, 70, 71, 74,

76, 77, 79, 82, 95, 96, 101–103, 105, 106, 107, 111-113, 115, 120, 123—125, 129,

135, 137, 138, 144, 145, 149, 150, 152, 157-161, 163, 167-170, 173, 174, 177, 178,

186, 191—194, 196-198, 200, 202, 204, 208, 212, 215, 223, 224, 226);

cilj (5, 34, 35, 49, 84, 108, 109, 114, 122, 132, 139, 147, 220),

пиј (питање бр. 686), у свим мјестима осим оних гдје је:

пиц (2, 6, 10, 22, 23, 39, 42, 71, 72, 85, 95, 97, 153, 155, 165, 184, 185, 187,

188, 203, 216),

па (4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 20, 21, 25-31, 38, 40, 41, 43, 50, 52, 54, 56, 69, 70,

74-79, 82,91, 96, 101–103, 105-107, 111, 112, 113, 115, 116, 120, 122, 124, 135),

пиј (129, 135, 137, 138, 141, 142, 144-150, 152, 154, 159-161, 163, 166—170, 173,

174, 176, 180, 181, 186, 189,191, 193–196, 198, 200–202, 204, 208, 209, 212, 213,

215, 217, 223, 224, 225),

пиј (34, 35, 47, 48, 49, 108, 109, 143, 221).

Јасно, наведени примјери показују која је позиција најнестабилнија: то је

финална позиција иза вокала предњега реда -и. И схватљиво је зашто је тако —

иза вокала и може се јавити неки прелазни глас, попут и, али може и да се не ја

ви ништа -а, што је врло честа појава у нашим говорима. Такав случај, рецимо,

није у облику дај (питање бр. 217), јер је управо такав облик забиљежен у нај

већем броју испитиваних мјеста. Изузетака имамо у п. 97 и 216 гдје је дан. А,

истини за вољу, нисам сигуран да се ова фонетска дистинкција увијек јасно

осјети органом слуха.

На крају. Природа сонанта ј није у бе-ха говорима, узетим као цјелина,

нестабилна. Она је онаква какву сретамо и у другим нашим говорним области

ма. Углавном је стабилна, условљена је, најчешће, позицијом у ријечи.

АФРИКАТЕ

Босанскохерцеговачко говорно подручје не пружа јединствену слику фо

нетских вриједности наших двају африкатских парова, гласова ч и џ, на једној

страни, и гласова ћ и ђ, на друој страни. Управо би се, на основу прикупљене

грађе, могло рећи да се на овоме подручју разликују тројаке фонетске вријед

ности ових гласова: И то: а) ови гласови имају исте фонетске особине као и у

нашем језичком стандарду; б) ови гласови су изједначили своје фонетске осо

бине у корист двају палаталнијих гласова, гласова ћ и ђ; в) умјесто двају афри

катских парова, често се јављају полумеки ч“ и џ“. Да то покажемо на примјери

ма, а за узорак су узета по неколика питања са нашег списка:
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1) Очуване су фонетске дистинкције између африката ч и џ и африката ћ и ђ:

a) Иницијални положај

чело (питање бр. 24, и овдје се прате само фонетске вриједности африка

та, остале специфичности, које могу пратити поједине лексеме — било да су у

питању акценат или фонетске вриједности вокала — овдје се не исказују) 1–37,

39, 41-44, 47-50, 54, 55, 57, 60-62, 64, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79–81, 83-85,

87—89, 91, 97-130, 132—141, 145—151, 156–165, 167–170, 173, 174, 176-178,

180, 182—189, 192—200, 201-206, 208-226,

читамо (п. бр. 118) 1—37, 39, 41-45, 47–50, 57, 60-62. 64, 69, 71, 72, 74,

76, 77, 79–81, 83–85, 87-89, 91, 97—121, 123-130, 132—141, 145—151, 156–169,

174, 176-178, 180, 182—189, 192—200, 201–204, 206–226;

чује (питање бр. 70) 1—37, 39, 41-44, 46-50, 57, 60-62, 64, 69-72, 74, 76,

77, 79–81, 83–85, 87–89, 91, 97—130, 132—141, 145—151, 156-166, 168, 169, 173,

174, 176-178, 180, 182—189, 192—200, 201—206, 208-226,

чунак (питање бр. 1268) 1-9, 13, 14, 18, 20-30, 32, 34, 35, 39, 41-45,

47–50, 52, 54, 57, 61, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 80, 81, 83–85, 87-89, 91, 97, 99-111,

113, 115–121, 123—127, 129, 130, 140, 141, 150, 151, 156, 157, 160-164, 167-169,

174, 176-178, 180—191, 193-199, 201-204, 206, 208-215, 217-219, 221, 222,

224-226,

чуњак (16, 17, 19, 31, 33, 36, 37, 60, 62, 64, 98, 112, 114, 128, 132, 134,

135-139, 145—149, 158, 159, 192, 200,

чунек (165, 166);

чамац (питање бр. 1331) 1–3, 6–8, 10–14, 16, 19-39, 41-45, 47–50, 54, 57,

60-64, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79, 81, 83–85, 87, 88, 92, 97, 99, 100, 102-113,

115-121, 123-130, 132—141, 145, 147—150, 156–158, 161–165, 168, 169, 173, 174,

176-178, 180, 182–188, 191—196, 198—200, 202, 203, 206, 208;

џамија (питање бр. 1532) 1-44, 47–50, 54, 60-64, 66, 69, 71, 72, 74, 76, 77,

79–81, 83, 84, 87–89, 91, 97, 99-121, 123-130, 132—141, 145—151, 156–165,

167–169, 173, 174, 176-178, 180, 182—189, 192—200, 201—206, 208-226,

џехенем (питање бр. 1585) 3, 4, 7, 13-15, 19–21, 23, 24, 26, 28–34, 36, 41,

42, 45, 48-50, 64, 77, 79-81, 83, 84, 97, 98, 102, 108, 109, 112, 114, 116—119,

122, 135, 176, 184—186, 193, 196, 204, 209, 213, 216, 219-226 — напомињем да

се ова лексема, с обзиром на њен карактер, јавља, најчешће, у говору Муслима

на. Код осталих, ако се и јави, често је прате неке фонетске девијације (џенем,

џенеб и сл.). У говору Муслимана, пак, може се јавити и облик са удвојеним н:

џехеннем.

џеп (питање бр. 527) 1-37, 39, 41-44, 46-50, 54, 55, 60-64, 69, 71, 72, 74,

76, 77, 79–81, 83-85, 87–89, 91, 97-130, 132—141, 145—151, 155—165, 167-169,

173, 174, 176-178, 180, 182—189, 192—200, 201—204, 206, 208-226,
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б) Медијални положај

дчи (питање бр. 42) 1-39, 41-44, 47-50, 55, 57, 60, 61, 62, 64, 71, 72, 74,

80, 83–85, 87–89, 91, 97—121, 123-130, 132—141, 145—151, 156—165, 167-169,

173, 174, 176-178, 180, 182—189, 192—200, 201–204, 206, 208-225;

уочи (питање бр. 1931) 1–33, 35-37, 39, 42–44, 46, 49, 63, 71, 72, 76, 81,

83, 84, 89, 91, 97, 100—104, 110, 111, 119–121, 123, 124, 128—130, 132—134,

136—138, 146—148, 151, 156, 158, 164, 165, 167-169, 180, 182, 188—190, 193, 194,

197, 199, 200, 201–204, 213, 214, 218-220, 225, 226;

увочи (27, 157, 203);

учи (34, 48, 54, 60, 87, 88, 105, 106-108, 112, 114-118, 125, 126, 139—141,

145, 149, 161, 173, 174, 176-178, 183—187, 192, 193, 194, 217, 211, 224),

уче (198, 222); уоче (150), учјучу (223),

увоч Божића (160), уоч (64, 109, 127, 212), увеч (159, 162, 163, 210, 211);

учу Божића (85)

јучер (питање бр. 1926) 1-37, 39, 41-44, 47–50, 54, 57-62, 64, 69, 71, 72,

74-77, 79–81, 83–85, 87–89, 91, 96-130, 132—142, 145—151, 156—165, 167-169,

173, 174, 176-178, 180, 182—189, 192—200, 201–204, 206, 208-226,

јучера (135);

причати (питање бр. 1544) 1-37, 39, 41-45, 47–50, 54, 60-62, 64, 69, 71,

72, 74, 76, 77, 79–81, 83–85, 87–89, 91, 97—121, 123-130, 132—141, 145—151,

156—165, 167–169, 171, 173, 174, 176—178, 180, 182—189, 192—200,201-204, 206,

208-226,

прича (питање бр. 1545) 1—37, 39-45, 47–50, 54, 60-62, 64, 69, 71, 72, 74,

76, 77, 79–81, 83–85, 87–89, 91, 97—121, 123-130, 132—141, 145—151, 156–165,

167–169, 171, 173, 174, 176-178, 180, 182—189, 192—200,201-204, 206, 208-221,

223-226,

духанџија (питање бр. 1238) 3, 4, 7, 10, 11-16, 18-20, 23, 24, 26, 28,

30—34, 36, 42, 48, 77, 79–81, 84, 97, 108, 109, 112, 114, 116—119, 162, 174-176,

184—186, 193, 196, 204, 209, 213, 216, 219-226,

дуванџија (1, 2, 5, 6, 8, 21, 22, 25, 27, 29, 37, 41, 43, 44, 49, 69, 71, 72, 74,

76, 85, 91, 99, 100, 103–106, 110, 111, 113, 115, 121, 123-130, 132—135, 137—141,

145-149, 150, 157, 161–165, 169, 177, 178, 182, 183, 187—189, 192, 194, 195,

198—200, 201–203, 206, 208, 210–212, 217, 218,

дуанџија (35, 39, 47, 54, 57, 61-63, 88, 168, 180, 197).

в) Финални положај

жуч (питање бр. 164) 1–10, 18, 20-31, 33, 36, 37, 39, 41-44, 47, 49, 50, 55,

57, 60-62, 64, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 80-81, 83–85, 87–89, 91, 97—121, 123—129,

137, 139, 140, 145, 147, 149, 150, 157-164, 168, 169, 173, 174, 176-178, 180,

182—189, 192—200, 201–204, 206, 208-223, 225, 226;

зуч (79, 141, 165, 178, 217, 224),
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сач (питање бр. 588) 1–8, 10-39, 41-44, 47-50, 54, 55, 57, 60-62, 64,

69-72, 74, 76, 77, 79–81, 83-85, 87–89, 91, 97-104, 108, 109, 112, 114, 116, 117,

118, 123, 125, 127-130, 132—141, 145—150, 156, 158, 160,161-165, 167–169, 173,

174, 176-178, 180, 182—189, 193—200, 201—204, 206, 208-217, 219-226,

креч (питање бр. 567) 1-3, 7, 8, 10–13, 16, 20, 26-37, 39, 41-44, 47–50, 55,

57, 60-62, 64, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 79–81, 83–85, 87–89, 91, 97—121, 123-130,

132, 133, 136, 137, 139-141, 145, 147, 150, 151, 156—164, 167-169, 173, 174,

176-178, 180, 182—189, 192—200, 201-204, 206, 208-226 (често се, у одговору,

налази: клак).

Нема потврда за африкату и у финалној позицији, типа: хаџ.

2. Умјесто стандардних африката ч и и биљежена је њихова палаталнија

варијанта — ћ и ђ.

Иницијални положај

ч — ћ

чело (п. бр. 24)

ћело (38, 40, 45, 46, 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 82, 90, 92–96,

131, 142-144, 152-155, 166, 171, 172, 175, 179, 181, 190, 191, 200a, 207);

чује (п. бр. 70);

ћује (40, 45, 46 (евентуално), 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 73, 75, 82, 90,

92-96, 131, 142-144, 152-155, 170—172, 175, 181, 190, 191, 200a, 207);

читамо (питање бр. 118);

ћuтамо (40, 46, 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 73, 75, 82, 90, 92–96, 131,

142-144, 153—155, 170-172, 175, 181, 190, 191, 200a, 207).

Медијални положај

очи (питање бр. 42);

оћи (40, 45, 46, 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 73, 77, 79, 82, 90, 92–96,

131, 142-144, 152-155, 166, 170—172, 181, 190, 191, 200a, 207);

причати (п. бр. 1544),

прићат(и) (38, 40, 46, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 82, 90,

92-96, 131, 142-144, 152-155, 166, 170, 172, 175, 181, 190, 191, 200a, 207);

прича (п. бр. 1545), -

праћа (38, 46, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 82, 90, 92–96,

131, 142-144, 152-155, 166, 170-172, 175, 181, 190, 191, 200a, 207);

уочи (п. бр. 1931),

уоћи (38,40, 52, 53, 55, 58,59, 68-70, 73, 82, 90, 93, 95, 144, 153, 155, 171,

172, 175, 181, 191, 207);

ућ (166), уоћ (65, 99, 209), увећ (154);

јуче(р) (п. бр. 1926);
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јуће (45, 46, 55, 65, 73, 93, 100, 131, 143, 172, 175, 200a, 207);

јућер (38, 40, 51, 53, 56, 58,59, 67, 68, 82, 90, 92, 94, 95, 144, 154, 170, 171,

181, 190, 191).

Финални положај

ч — ћ:

жуч (питање бр. 164):

жућ (11–17, 19, 32, 34, 35, 38, 40, 41, 45, 46, 48, 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67,

68, 75, 82, 90, 92, 93–96, 130—134, 136, 138, 142-144, 146, 148, 151–156, 166, 167,

170—172, 175, 179, 181, 190, 192, 200a, 205 (постоји разлика у акценту — жућ и

жућ, што за наш фонетски проблем није најбитније), у п. 135 имамо жуђ);

сач (п. бр. 588):

cáћ (40, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 73, 75, 82, 90, 92–96, 131,

142-144, 151—155, 157, 166, 170-172, 175, 179, 181, 190, 191, 200a, 207);

креч (п. бр. 567),

крећ (38, 40, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 70, 73, 75, 82, 90, 92–96, 122,

142, 143, 152-155, 166, 170—172, 175, 179, 181, 190, 191, 200a, 207);

кључ (питање бр. 575);

кљућ (23, 38, 40, 45, 46, 52, 53, 56, 58, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 82, 90, 92–96,

122, 131, 142-144, 152-155, 166, 170—172, 175, 181, 190, 191, 200a, 207 (ту се ја

вља и ј мј. љ у п. 131, 135, 142, 143, в. у поглављу о сонантима).

џ - ђ

Иницијални положај

џеп (питање бр. 527),

ђет (38, 40, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 82, 90, 92–96, 131,

142, 143, 152-154, 166, 170—172, 175, 179, 181, 190, 191, 200a, 207);

џамија (п. бр. 1532),

ђамија (46, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 65, 67, 68, 70, 73, 75, 82, 90, 92–96, 98,

131, 142-144, 152-155, 166, 170—172, 175, 181, 190, 191, 200a, 207); ђамија/ua

мија (45), џамија/ђамија (179);

џехенем (п. бр. 1585),

ђехенем (38, 46, 52, 53, 59, 68, 73, 75, 82, 90, 96, 131, 142, 143, 144, 152,

155, 166, 167, 170—172, 175, 190, 191, 200a, 207); ђехенем/џехенем (179).

Медијални положај

духанџија (п. бр. 1238);

духанђија (38, 40, 46, 52, 55, 56, 59, 67, 68, 73, 75, 82, 90, 92, 96, 98, 131,

142, 143, 153—155, 166, 170-172, 179, 181, 190, 191, 200a, 207);

дуванђија (56, 58, 65, 93-95, 181);
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дуdнђија (154).

За финални положај нема потврда.

- t 1

3. Умјесто африката ч и и биљежене су полумеке африкате: ч и џ.

Иницијални положај

ч - 4

чело (п. бр. 24):

чело (63, 179 (уз ћело);

читамо (п. 118):

читамо (55, 63, 122, 152, и ћитамо 179, 205), читд. (55, 63, 122, 179) и ћи

то (205);

чује (п. бр. 70).

чује (54, 55, 63, 122, 179 (и ћује),

и - и:

џеп (п. бр. 527):

џеп (57, 63, 122, 144, 205) у неколико пунктова имамо sep (56, 67, 92), али

ту није у питању и него графички знак за фонему ђ.

џамија (п. бр. 1532):

џамија (57, 122, 179);

џехенем (п. бр. 1585):

иехенем (205), џехенем/ђехенем (179).

Медијални положај

ч - 4

очи (п. бр. 42);
-

дчи (63, 122, 179 (и оћи), 205), дчи/дби (179);

причати (п. бр. 1544):

причат(и) (57, 63, 122, 179, 205),

прича (п. бр. 1545).

прича (57, 63, 122, 179, 205),

уочи (п. бр. 1931):

уочи учи (57), уочи (179), учи (122, 152);

јуче(р) (п. бр. 1926):

јуче (205), јучејуће (179), јучер (63, 152);

и - и

пенџер (питање бр. 579) 63, 122;

пенџерић (питање бр. 580) 122, пенџерчић (33), иамија и ђамија (179);
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оџак (питање бр. 601) 63.

серџада (питање бр. 616) 57, 63.

Финални положај

жуч (питање бр. 164):

жу“ (54, 63, 122);

креч (питање бр. 567):

креч (54, 63, 144, 205), крећ(креч (179);

кључ (питање бр. 575).

кључ (54, 55, 57, 205), кључ/кљућ (179),

сач (питање бр. 588):

чу 1

са“ (63, 122, 205), сач/сач (57), саћ/сач (179).

Када упоредимо наведене бројеве, долазимо до закључка да је подудар

ност фонетских вриједности наших африката у највећем броју мјеста. Разлике

се јављају или код фонетских вриједности исказаних графемама ћ и ч, односно

и и ђ, што може бити посљедица и фонетске обучености испитивача. То јест,

тешко је, у сваком случају, јасно повући разлику између ч и ћ, у и ђ органом

слуха. Посебно у неким мјестима, а и када је испитивач недовољно вичан испи

тиваном говору. Уз то, за неке одговоре појава палаталније африкате, умјесто

очекиване веларније, може бити везана и за одређену лексему. Тако, рецимо,

фонетски лик жућ, са африкатом ћ, забиљежен је на знатно ширем подручју од

очекиваног, тј. од подручја на коме се иначе јавља ћумј. ч. Разлоге за то треба

тражити у фонетском лику именице о којој је ријеч. Та именица, наиме, живи у

неким нашим крајевима са финалним ћ, иако се ту сасвим лијепо чува фонетска

разлика између наших двају африкатских парова. То би се могло рећи и за име

ницу џамија. Појава фонетског лика ђамија шира је од арее неразликовања

африкате и и ђ, односно њиховог свођења на палаталније ђ. Разлоге за ово тре

ба тражити у самој лексеми. Ако су ту богомољу муслимани, у крају гдје се она

налази, називали ђамијом, од њих су је, у том облику, могли примити и припад

ници других вјера, иако у њиховом говору постоји разлика између ових двају

африката. Ријечју, има на испитиваном подручју крајева гдје се јасно разликују

наша два африкатска пара, има крајева гдје се умјесто двају парова јавља један,

онај палаталнији. Обично се ова појава веже за муслиманске говоре Босне. Та

мо је, без сумње, ова појава најфреквентнија, али је чињеница да она није свој

ствена свим муслиманским говорима Босне, и није искључиво везана за мусли

манске говоре Босне. Њу налазимо и у неким хрватским мјестима. А, опет,

бројни су муслимански пунктови који сасвим лијепо разликују наша два афри

катска пара.

Када се ова материја пренесе на карту, добија се оваква слика: неразлико

вање двају африкатских парова везано је за подручје које се налази у границама

између пунктова бр. 53 (Бјелаве-Сарајево) — 59 (Локве-Хаџићи) — 142 (Хе

pe-Прозор) — 144 (Оџак Горњи — Бугојно) — 166 (Пшеник-Јајце) — 190 (Врба
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ња — Бања Лука) — 191 (Лишња-Прњавор) — 172 (Жепче) — 92 (Брњиц-Ка

кањ) — 70 (Драгоради-Олово) — 52 (Шалибеговићи-Сoкoлaц) — 53 (Бјела

ве-Сарајево). То је ареал ове фонетске особине. А ова појава, никако, не иде

сама. Њу прате и још неке особине које су својствене првенствено за ово под

ручје Босне. Укључујући ту и појаву ј мј. ђ (преја, в. тамо). Та чињеница изи

скује мало дубља и темељитија сагледавања историјског развитка говора ове

зоне, имајући при томе у виду и историјске прилике које су, ван сваке сумње,

имале утицаја и на развитак језичких особина.

Изоловани пунктови са овом особином, тј. са особином неразликовања

двају африкатских парова, као што су п. 40 (Софићи-Гoрaжде, М), 45 (Више

град, М), 46 (Црни Врх — Вишеград, М), 73 (Сребреница, М), 75 (Глогова-Бра

тунац, М), на једној страни и п. 131 (Витина-Љубушки, М), или 200a)Муслим.

Добраве, Б. Градишка) и 207 (Б. Дубица, М), морају се сагледавати у тјешњим

везама са централнобосанском говорном ситуацијом. Сва су ова мјеста, или,

тачније речено, сви су ови пунктови имали неке ближе везе са оним нашим кра

јевима који нису имали у свом консонантизму јасно издиференциране наше

африкате. Дакле, по моме мишљењу, жариште ове појаве налази се у централ

ној зони Босне. Одатле се то ширило ка периферији. Без сумње, ријеч је о Сара

јеву, Травнику, Зеници, Јајцу и Бањој Луци, као извориштима ове појаве.

Наш материјал не потврђује ову особину у Херцеговини осим у Вити

ни-ЛБубушки. Из мојих досадашњих радова је познато да је налазимо и у гово

ру Мостара, Чапљине и Стоца. Првенствено у говору Муслимана. А и ту је мо

гла стићи из Босне.

ЈОТОВАЊА

Од измјена непалаталних сугласника у вези са сонантом -ј-, које су се вр

шиле у праслов. епоси, а чије резултате можемо да пратимо на подручју испи

тиваних говора, овдје ћемо указати само на оне најбитније за шира дијалекат

ска разматрања. То јест, указаће се на резултате измјена сугл. скупина “tj, “dj,

на једној страни, и скупова “stj, “skj, *zdj, “zgj..., на другој страни. Ово се чини

због тога што резултати измјена тих сугл. скупова нуде, и на подручју босан

скохерцеговачких говора, неједнаке резултате. Резултати измјена осталих сугл.

у вези са -ј- у том далеком периоду наше историје, не нуде ништа посебно,

евентуално се могу јавити супституције сонанта љ сонантом ј и, рјеђе, сонанта

њ сонантом н. Али, о тој појави се говори у поглављу о сонантима.

I. Резултати измјене непалаталних плозива т и д, или других скупина које

су се сводиле на “tº, “d” (“kti, “gti...) најчешће су онакви какве их налазимо и у

нашем језичком стандарду, тј. ћ и ђ. Тако имамо:

a) tº - ћ: ноћ (питање бр. 1418) у свим испитиваним мјестима, само у п.

бр. 143 имамо ноћ/ној, што није посљедица старијих гласовних промјена. Ту

може бити у питању нека локална појава (ћ - ј);

кућа (питање бр. 540), у свим испитиваним мјестима.
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Дакле, као што се могло и очекивати, измјена старије секв. тј – т” у свим

испитиваним говорима Босне и Херцеговине, ако се суди на основу ових двају

примјера, нуди нам општештокавски резултат — африкату ћ;

б) dº - ђ: пређа (питање бр. 1259) (1–24, 26–50, 52, 54-59, 63–65, 69-76,

79-84 /прђа 85/, 88, 90, 91, 98–100, 102—126, 128—140, 143—153, 155—166, 169,

172, 175, 178—183, 185-219, 221-226) (уп. 177 и 196 биљежен облик пређиво),

жеђ/жеђа (питање бр. 689), у свим пунктовима ова именица има африка

ту ђ, осим у п. 141 и 142 гдје је жеја,

чађа (питање бр. 602)

чађа (1–19, 22–24, 31, 32, 36, 70, 76, 77, 80, 81, 83, 100, 101, 103, 106, 126,

127, 130, 133, 134, 136—140, 151, 173, 174, 177, 182, 189, 191, 192, 197, 200,

226); ћађа (38, 56, 60, 75, 93, 94, 172, 191), чађа (63), чађ 122, 205) (разлике у

акценту су могуће),

чађ (21, 25-30, 34, 35, 37, 40-43, 45-50, 52, 55, 57-59, 69, 71-73, 85, 87,

88, 107, 110, 115, 117, 121, 135, 145, 146 (чаћ), 147—150 (чађћ), 156, 157, 158,

159–160 (чаћ), 161–166, 169, 180, 199, 200a-204, 206, 208-210, 211 (чаћ),

212-225), чађ (40, 45, 46, 52, 53, 59, 65, 73, 82, 152, 154, 155 (ћаћ), 166, 179,

190, 207); чађ (144)(овдје се не исказују увијек односи ч и ћ);

чађе (74, 79, 84, 99, 102, 104, 109, 112, 113, 116, 118–120, 124, 125, 128,

129, 131, 176, 183—187, 193–196, 198), ћађе (131, 143, 178),

в) У неколика пункта забиљежен је облик са плозивом д: чад (16, 33 уз

чађа, 20, 108, 123), што може бити резултат новије творбе, према чадити-чад,

као према гарити-гар, што се, такође, јавља на овом подручју умј. траженог

одговора чађа,

међа (питање бр. 1321) — у свим испитиваним мјестима, осим пунктова:

60-64, 67, 89 (меa), 90, 94, 96, 114, 141, 142, 170—172, 177 гдје је меја, 132 —

мејаш, 68, 92 — меја/међа, 184 — међа/меја, у пунктовима 7, 12, 14, 18, 130,

131 биљежена је лексема мргињ,

рђа (питање бр. 1245)

хрђа (1, 7, 18–20, 26, 28, 30-35, 39, 40, 46–49, 52, 53, 55, 59, 62-64, 67, 68,

70, 73, 75, 77, 79-84, 87, 90, 92, 96-98, 102, 108, 109, 112, 114, 116—119, 122,

131, 139, 142-144, 152, 155, 162, 166, 170—172, 175, 176, 178, 179, 184—186, 191,

193, 196, 200a, 204, 205, 207, 209, 213, 216, 220-226);

рђа (2–6, 8–10, 17, 21-25, 27, 29, 36-38, 41, 43-45, 50, 54, 56, 58, 65, 69,

71, 72, 74, 76, 85, 88, 89, 91, 93-95, 99-101, 103-107, 110, 111, 113, 115, 120,

121, 123—125, 127-130, 132—138, 140, 141, 145—151, 153, 154, 156—161, 163—165,

168, 169, 173, 177, 180—183, 187—189, 192, 194, 195, 197-200,201-203, 206, 208,

210-212, 214, 215);

pђа/хрђа (16, 42, 126, 167, 217-219).

г) Од именице даждевњак (питање бр. 1086), поред облика са жд имамо

и облике са жђу примјерима: дижђењак (34, 63), звижђењак (59), звизђерњак
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(60), дизђењак (62, 67), дружђа (167, 170, 193), дрожђевњак (175), дружђењак

(177), дижђевњак (224), нема потврда за скупину жј,

д) тако и:

туђи (питање бр. 1616) 1-28, 30–50 (понегдје: туђ), 52-59, 63–65, 67-77,

79-82, 84–85, 87–88, 90–91, 93, 96—134, 136—142, 144–147, 149—152, 155-169,

173-226, поред туђи, са N акцентом, јавља се и туђ у п. 8, тућ — 9, туђh— 10,

туђ — 11, 12, 17, туђи и туђ — 18, туђ — 26, туд — 32, 36, 37, 42...);

туђе (питање бр. 1617) 1–50, 52-59, 63, 68-70, 72-77, 79-80, 82-85,

87—88, 90–91, 93, 96-98, 100—114, 116—134, 136—142, 144–148, 150–152,

155—169, 171–182, 184—189, 191–211, 213–221, 223-224, 226);

туђб (64, 65, 99, 115, 149, 183, 190, 212, 225).

ђ) Поред у акцента, као најфреквентнијег, јавља се и - у пунктовима: 2, 5,

8, 9, 12, 33, 36, 37..., затим " у пунктовима 38, 50, 55, 79, 82, 83, 101..., али и -

туђе у п. 84 (поред туђи), 114 (поред туђе), 117, а у п. 123 имамо чак акут: туђе,

млађа (питање бр. 1620) 1–50, 52-59, 63, 65, 69-77, 79-85, 87, 88, 90, 91,

93, 96-134, 136—140, 143-152, 155—169, 171-226);

слађи (п. бр. 1649) 1–50, 52-60, 65, 69-77, 79-85, 87, 90-93, 96-134,

136—140, 143—152, 155—169, 171—176, 178–226);

тврђи (питање бр. 1657) 1–50, 52-59, 62-65, 68-77, 79-85, 87–97,

99—107, 109-113, 115, 116, 118—161, 163–169, 171—191, 193-226);

е) у неколико пунктова имамо: тврдији (61, 67, 98), тврђије (114, 117), у

п. 156 поред тврђи и тврдјп, у п. 60 — твдји.

ж) Приједлог међу (питање бр. 1907) има само такво фонетско обиљежје,

африкату ђ: међу, између измеђ.

з) Двојаке фонетске ликове, са ђ и са ј, имамо у овим примјерима: пређа и

преја (67, 94),

међа и меја (68, 92, 184);

затим:

саја и чађа (61, 67, 141); саја/ћађа (170), саје/чађе (62), саја/чађ (68), са

ja/чађе (97), саје/ћађа (170), чад/caje (154), као и:

туђи/тујт (61, 67, 95, 143, 153, 154); туђе/тује (95, 143, 153);

млађа/млаја (60, 67, 95, 141, 153, 154);

слађа/слајт (61, 67, 68, 94, 153, 170), слађа/слаја (95),

тврђи/тврји (170).

2. Прасловенска скупина ај - ју једном дијелу шћакавске говорне зоне.

Потврде су сљедеће:

а) пређа (п. бр. 1259), преја (60-62, 87, 89, 92, 95, 97, 141, 142, 167, 168,

173, 174, 184); преua (154), преa (170),

б) чађа (п. бр. 602)
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caja/caje (64, 89, 90, 91, 92, 95, 114, 142, 167);

сае (153);

в) међа (питање бр. 1321) меја (60-64, 67, 90, 94, 96, 114, 141, 142,

170-172, 177);

мејник (питање бр. 1322) (61, 64, 65, 67, 87, 92, 94, 141—144, 170, 172, 173,

177);

мејаш (96, 132);

мејаш/мргињ (137, 138); мејаш/међаш (114);

мјеник (60);

мејник/меник (62), мејник/мењик (63), мењак/мењак (83), мејник/меaш

(89) и меник (93), мејник/међаш (97), мејник (170, 172–173, 177), мајњак (38),

мењак (40, 42, 45, 55, 93, 154, 168), мељник (41), мењњик (48), менник (53);

г) тујин (питање бр. 1592) (95), туин (94),

КАО И:

туји (питање бр. 1616) (60, 61 — и туђи, 62, 67 — туји и туђи, 89, 92, 94,

95 — и туђи, 135, 143 — и туђи, 153 — и туђи, 154 — и туђи, 170 — туи);

тује (60-62, 67, 89, 92, 94, 95 — и туђе, 135, 143 — и туђе, 153 — и туђе,

154, 170);

д) млаја (питање бр. 1620, 61, 62, 64, 68, 89, 92, 94, 135, 142, 170),

млаја/млађа (60, 67, 95, 141, 153, 154);

ђ) слајт (питање бр. 1649, 62, 64, 89, 154);

слајт слађи (61, 67, 68, 94, 95, 135, 141, 142, 153, 170, 177).

3. Ако наше податке пренесемо на карту, видјећемо да појаву јмј. *dj

имамо углавном у зони датој у границама: Коњиц-Прозор-Јајце-Травник-Зе

ница-Сарајево-Коњиц. То је зона икавскошћакавских говора који знају и за

појаву свођења двају африкатских парова на један (ћаша, ђамија). У овој зони

имамо и лексему саја/саје, од Прозора преко Јајца до Крешева. Наила Ваљевац

констатује, у својој докторској дисертацији о говору Лашве, јављање облика

саје у тој говорној зони. Истина, ту она биљежи поред млаја, слаја, туји и мла

ђа, слађи, туђи.

4. Интересантно је да у икавскошћакавским говорима Западне Босне нису

биљежени облици сај - *dj (в. БХДЗб 1). А ова зона, западнобосанска, терито

ријално је ближа личким чакавским говорима. Уз то, та је зона касније ушла у

састав Босне. Све би ово говорило да се појава -ј- мј. *dj не мора у овим гово

pима доводити у везу са чакавским утицајем. И на ту појаву се мора гледати

као на особину која је насљеђена из старије епохе развитка наших дијалеката,

из онога времена када су међусобни односи наших дијалеката били ближи. Уз

то, цијело шћакавско подручје имало је знатно спорији еволутивни развој од

штакавског дијела штокавског нарјечја. Отуда у шћа-говорима више архаизама
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него у сусједним шта-говорима (опширније о овој појави говори се у моме ра

ду: Једна фонетска специфичност централнобосанске шћакавштине).

П. Резултати измјене сугл. скупина “stj, “zdj... на подручју Босне и Хер

цеговине дијеле ову нашу говорну област на два изразито различита дијела: на

штакавски дио у коме имамо, по правилу, мјесто тих старих скупина секв. шт,

жд, и на шћакавски дио, у коме, опет по правилу, мјесто тих скупина имамо

шћ и жђ. Да то покажем на неколика примјера, који се могу сматрати ти

пичним .

1. *stj...

пришт (питање бр. 37)

а) прашт/праш (1–19, 21-33, 36-50, 52-54, 68-71, 73-77, 79, 81-85, 88,

99—106, 108–116, 121—127, 129-134, 136, 140, 141, 145, 146, 148, 150, 156–158,

161-165, 169, 171, 178, 181—183, 189, 192—194, 197, 199, 201—206, 208-214, 216,

220–221, 223-226); преш (20), приштић (120, 212);

б) прашћ (55, 56, 58-61, 63-65, 67, 87, 89-96, 98, 117, 118, 128,135, 137-139,

143, 144, 147, 151, 152, 154, 155, 166-168, 170, 174-176, 179, 185, 186, 190, 191,

195, 196, 200), приčћ (184), прис“ (153, 173, 177, 181, 187, 192), прић (97),

прегршт (питање бр. 235)

а) прегршт/прегрште/прегрш (1-15, 17-30, 35-50, 52, 54, 55, 57, 69-77,

79–81, 83–85, 87, 88, 99, 103, 105, 106, 108–116, 119–123, 125, 127-134, 136,

140, 149, 150, 156–165, 169, 171, 178, 180, 182, 183, 188, 189, 194, 197–199, 201,

203–221, 223-226), пријегрште (102), пријегршт (82), прегршт/прегрш (199),

б) прегршћ/прегршће (33–34, 53, 56, 58-59, 61, 63, 64, 67, 68, 90-95, 98,

100, 104, 117, 118, 124, 128,137—139, 143—148, 151—155, 166-168, 170, 174-176,

181, 184—186, 190—193, 195, 196, 200, 202),

пригршћ/пригршће (135, 141, 142);

преигрић (117), прегрČће? (60, 62, 89, 92), прегрисе (97), прегрће (65, 172,

175, 179), прегpс” (31), прегршта (165),

в) прегршт/прегршћ (101), прегрште/прегршће (16, 173),

клијешта (питање бр. 843)

а) клијешта (са различитим вриједностима ијекавског рефлекса 5) 1–19,

21–26, 28-33, 35-50, 52, 54, 58, 69, 71, 72, 74-77, 79-83, 98–106, 108—114, 116,

119–122, 124—127, 129, 149, 150, 156–158, 160, 161, 163, 164, 169, 178, 180, 182,

183, 188, 189, 194, 195, 197–199, 201-203, 206, 208, 210-212, 214, 217, 226);

клијеште (20), клијешти (70, 107, 115, 215),

клишта (130—134, 162, 171, 204, 209-213, 218-224), клиште (123), кли

шта/кљешта (159, 225), клишта/клишћа (205);

б) клијешћа (са различитим ијекавским рефлексима старога вокала 6: 53,

55-57, 59, 63, 65, 67, 68, 88-91, 118, 165, 173, 174-176, 186, 193);

клијешћа/клијешта (34), кле“шћа (117),
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клишћа (64, 93-96, 128, 135-139, 141, 143—148, 151—155, 167, 168, 170,

181, 191, 192, 196, 200, 200a, 207);

клишћа/кљешта (166), клишта/клишћа (179, 205, 216),

кљéc'ћа (60, 62, 92),

клишћа/кљешћа (140), клишћа/клиса (190);

клијеса (97),

клиса/клишћа (142);

киjeсa (173), клијеca (177);

гуштерица (питање бр. 1085)

a) гуштер/гуштерица (1-32, 35, 37–48, 53, 58, 73–75, 77, 79, 80, 84, 90,

96, 99-101, 103, 105—108, 110—117, 120—127, 129-134, 136, 149, 150, 156—164,

169, 171, 173, 178, 180, 182, 183, 186—189, 194–199, 201, 203-222, 225),

гуштијер (49, 50, 52, 70, 72, 76, 81, 82, 226), густијер (54), густер (88);

б) гушћер/гушћерица (33, 34, 36, 55-57, 59–65, 67, 68, 83 (и гуxћер), 87,

91-95, 98, 104, 118, 128, 135, 137—147, 151—155, 165-168, 170, 174-177, 179,

181, 190—193, 200, 200a, 202, 223, 224), |-

гушћен (185), гусЋер (89, 104), гусер (97), гус"heн (184);

годиште (питање бр. 1399)

a) годиште (1-32, 35-50, 52, 54, 58, 69-77, 79–81, 83–85, 87, 88, 99-116,

119-123, 125—127, 129-131, 133, 134, 150, 156—161, 163, 164, 169, 171, 175,

178—180, 182, 183, 188, 189, 194, 198, 199, 201—203, 206, 208, 210-215, 217, 218,

220-226);

б) годишће (33, 34, 53, 55, 68, 72, 89-91, 93-96, 117, 118, 124, 128,

135—141, 143—149, 152-155, 162, 165-168, 170, 172-174, 176, 177, 181, 184-186,

190—192, 195, 196, 200, 200a, 204, 207, 209, 216, 219),

в) годиште/годишће (57, 59–65, 82, 98, 132, 205),

годишће/гддисе (67, 142);

годиce (92, 97, 187),

штета (питање бр. 1595)

а) штета (могућа и варијанта: јазук), 1, 2, 5–13, 16–18, 20–24, 26, 31, 32,

35-39, 42, 43, 47, 49, 50, 52-54, 56–59, 61, 64, 71, 72, 75-77, 79-85, 87, 88, 95-101,

103–113, 115, 116, 119–121, 123-134, 140, 148-150, 156—167, 169, 170, 173, 178,

180—186, 188, 189, 191, 193, 195–200, 201-206, 208-215, 217-223, 225, 226);

б) шћета (33, 34, 60, 63, 65, 68, 90, 94, 118, 135-139, 141, 143–147, 151,

153—155, 176, 216);

c'héта (62, 67, 89);

сета (91, 142);

ишту (питање бр. 312)
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а) ишту (1–27, 29-32, 39, 42, 43, 47, 48, 50, 72, 74, 76, 77, 81, 84, 85,

105-108, 110, 111, 114-116, 121, 131, 149, 150, 157, 159-161, 163, 164, 180, 182,

183, 194, 198, 199, 201, 203, 206, 208, 211, 212, 214, 215, 217, 221);

б) ишћу (28, 33-36, 38, 40, 41, 44, 52-65, 67-71, 73, 75, 79, 80, 82, 83,

87—96, 98–100, 104, 109, 112, 113, 117–120, 122—130, 132—148, 151–156, 158,

162, 165-176, 178, 179, 181, 184—186, 190—193, 195—197, 200, 200a, 202, 204,

205, 207, 209, 210, 213, 216, 218-220, 222-226); -

в) ишту/ишћу (37, 45, 46, 49, 101, 189),

icy (97, 187), ucy (177);

2. *zdj...

звиждим (питање бр. 109)

а) звиждим (1–21, 23–30, 35, 37–50, 52, 54, 56, 59, 65, 69-77, 79-81,

83–85, 99-103, 105-116, 119-123, 125—127, 129, 131, 133, 134, 140, 149-151,

156—166, 169, 171—173, 175, 178, 182, 183, 188, 189, 194, 197—199,201, 203, 205,

206, 208-212, 214–218, 221, 223, 224, 226);

б) звижђим (31, 33, 34, 36, 53, 55, 57, 58, 60-64, 67, 68, 87–96, 98, 104,

117, 118, 124, 128,132, 135-139, 141–148, 152-155, 167, 168, 170, 174, 176, 179,

181, 184—185, 190—193, 195, 196, 200a, 207, 219, 220, 222), звижђем (22, 130,

200, 202, 204, 213),

в) звиждим/звижђим (82),

звизим (97, 177, 187),

звиђим (186);

маждити (питање бр. 1345)

маждит(и) (11, 19, 32, 35, 130, 145, 148, 149, 157, 163, 189, 211);

бљужди (202),

миждрити (220),

мажђит(и) (135, 141, 151),

из осталих мјеста нема одговора.

III. И за резултате јотовања вршених на данашњим просторима сх језика

указаће се само на типичније примјере. И то:

1) У облицима глагола са основом на -ићи: поћи, доћи, саћи, изаћи и сл.

имамо овакво стање у нашим говорима:

a) у инфинитиву сви ови глаголи имају резултат новијег јотовања, тј.

африкату ћ. Изузеци су један или два примјера. Тако имамо: ић(и) (питање бр.

253), уз ићит(и), у неким јестима Херцеговине, ућ(u) (питање бр. 261), уз

уљећ(и), улић(и), унић(и); доћ(и) (питање бр. 266) само у п. 175 дојти, али је и

ту у футуру I: доћу, доће, сић(u) (питање бр. 273), уз саћ(и), рјеђе, снић(и). Са

мо у п. 190 поред саћи и сајти, изић(и) (питање бр. 275), уз изаћ(и).

Како нам наведени примјери показују, у облику инфинитива дошло је до

јотовања. Изузетак, на цијелом испитиваном одручју, чине само два пункта, и
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то 175 — Мисурићи, М, Маглај и 190 — Врбања, М., Бања Лука. А као што је из

историјске граматике познато, ту смо имали везу по-ити, на-ити и сл. што је

преко по-јти, најти давало поћи, наћи. Дакле, ту је граница слога омогућавала

измјену непалаталног плозива и добијање африкате, као типичног обиљежја

Глаголског инфинитива. Наша два примјера са очуваном скупином јш (дојти,

сајши), могли би се објашњавати као изузеци од датог правила, тј. као потврде

очуваног старијег стања. Мада ни то није искључено, с обзиром на чињеницу

да су у питању муслимански и-шћа пунктови. А у таквим срединама још увијек

има подоста архаичних особина. Али, с друге стране, ту можемо имати и нови

ју творбу инфинитива према осталим глаголским облицима. То јест, према од

носу који имамо у ходамо — ходам и ходат(и), могло се јавити и према дојде

мо-дојдем-дојт(и), сајдемо-сајдем-сајт(и). Таква аналошка уопштавања че

ста су у Народним говорима.

б) У облицима презента и аориста немамо у свим мјестима испитиване зо

не извршено ново јотовање. Наш материјал пружа овакву слику тих облика (на

равно, и овдје се прате само резултати јотовања):

дођеш (питање бр. 267)

дођеш (1-32, 34–50, 52-59, 69—85, 87, 88, 90, 91, 99, 102-113, 115—117,

119–127, 130—134, 136—139, 145—151, 157-165, 169, 178—180, 182, 183, 192,

194, 196, 198, 199, 201–215, 217-221, 223-226);

дођеш/дојдеш (95, 98, 101, 190, 197, 200),

дођеш/дбјеш (33, 63, 68);

дојеш (60-62, 64-67, 89, 92, 93, 130, 143, 144);

дојеш/дбеш (135), дојеш/дојдеш (143), дојдеш (94, 95–97, 100, 114, 118,

128, 152—156, 166-168, 170—173, 175–177, 181, 184—187, 191, 193, 195, 200a,

216, 222),

ддеш (174);

изађе (питање бр. 276)

изађе (1–4, 7, 9, 12, 14, 17-23, 26, 28, 32, 45, 55, 57, 58, 76, 85, 90, 91, 104,

117, 119, 130—133, 135-139, 145—151, 160, 162, 164, 165, 182, 196, 198, 199,

204—210, 212, 213, 215, 217-219, 221, 222),

изиђе (6, 8, 11, 24, 31, 37, 40, 41, 44, 46-50, 52–54, 56, 65, 69-73, 75,

77-79, 80–84, 87, 88, 93, 102, 103, 105-111, 115, 116, 121—123, 125, 127, 128,

152, 158, 169, 175, 178, 179, 202, 214, 225, 226);

изађе/изиђе (5, 10, 13, 15, 16, 25, 29, 30, 34, 36, 42, 43, 59, 112, 113, 120,

124, 126, 129, 161, 163, 180, 189, 194, 201, 203, 211, 220, 223),

изајде (94, 96, 113, 114, 153–156, 166, 167, 170—172, 174, 176 (изајду), 181,

184, 200, 216),

изајде/изађе (95, 101);

изађе/изаје (33, 35, 61, 63, 68);

изаје (64, 89, 140—143);
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изије (60);

изаје/изије (62, 67);

изије/изађе (92);

изпде (39, 97—100, 118, 168, 173, 177, 185, 187, 193, 195, 197, 200a);

изаде (144);

изае/изаје (135). Овдје се често мијешају лични облици.

Односно:

дође (питање бр. 269),

дође (1-32, 34–50, 52-59, 69-77, 79-85, 87, 88, 90, 91, 93, 99, 102-113,

115—117, 119–127, 129-134, 136—139, 145—151, 157-163, 165, 169, 178—180,

182, 183, 188, 189, 192, 194, 196, 198, 199, 201, 203–215, 217-221, 223-226);

дојде (65, 94, 96-98, 100, 114, 118, 128, 152—156, 166-168, 170—173,

175-176, 184—187, 191, 193, 195, 197, 200a, 202, 216, 222);

дојде/дође (95, 101, 190, 200), дојде/доје (177);

дође даје (33, 63, 68);

доје (60-62, 64, 67, 89, 92, 135, 140, 143);

дбе (174);

уђе (питање бр. 262);

уђе (4, 6, 12–14, 16–18, 25, 29, 32, 39, 43-45, 50, 52, 66, 68, 70-77, 101,

105—108, 110-111, 125, 131, 137, 138, 140-151, 157-163, 165, 171, 180, 188—189,

206, 208, 211-217, 220-225),

униђе (15, 20, 23, 26, 28, 30, 34, 36, 40-42, 46, 47, 53-59, 63, 69, 79–85, 88,

90, 91, 102-104, 109, 112–116, 119–124, 126-130, 132, 134, 136, 139, 145—148,

169,172-175, 179, 182, 183, 190—192, 194, 198—201, 203–205, 207, 209, 210, 218,

219, 221-224, 226);

улпће (135), улиђе и уђе (225), ујде (170), упде (178),

уније (60-62, 65, 67, 87, 89, 92, 140), униe (141—142);

униде (64, 93–100, 117, 118, 152—156, 166-168, 174, 176, 177, 185-187,

193, 195, 197, 200a).

Као што примјери показују, скупина јд- не даје јединствену слику. Ту на

лазимо облике са извршеним јотовањем, тј. са ђ, али и оне у којима је очувана

секв. jд, затим ту имамо само -ј-, или облике и без тога сонанта, затим облике

са плозивом -д-. Ту се могу огледати како фонетски процеси, тако и различите

аналогије. Ако се и могу облици сај мј. јд објашњавати редукцијом плозива д

из скупине (дојдеш-дојеш), тешко би се тим путем могли објашњавати облици

са очуваним плозивом -д- изиде, изаде; униде, улиде, уиде. Више је вјероватно

да у тим, и њима сличним, облицима имамо аналошко уопштавање основног

гл. облика — иде, а према изиде, улиде, униде и изаде. Ова претпоставка могла
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би се заснивати и на чињеници да у скоро свим овим мјестима у којима је би

љежен облик са неизмијењеним плозивом -д-, имамо у основном глаголском

презенту, такође, неизмијењен овај плозив, тј. имамо — иде, идемо. Знатно рје

ђе у тим мјестима имамо — иђем, иђемо.

IV. Сугласничке скупине непалатал + ј, послије губљења полугласника,

не пружају, такође, јединствену фонетску слику. Тако имамо:

1. лије:

зеље (питање бр. 1198)

зеље (1, 3–14, 16-38, 40, 41, 43-49, 52, 54-65, 67-71, 73–77, 79–81,

83–85, 87-91, 93-98, 100, 102-113, 115–121, 123-130, 132—134, 136-141,

144-148, 150–159, 161—171, 173—182, 184.–207, 209–214, 216-226);

зеје (53, 92, 131, 135, 142);

зеље/зеје (15, 143);

зелје (39, 42, 50, 72, 82),

зељ (160, 208, 215),

Примјери типа зелје могу се двојако објашњавати, и то: 1. У питању је

графичка омашка записивача. Умјесто љ он је уносио у Упитник лj. 2. У пита

њу је непреврела фонетска појава, тј. ту још није дошло до потпуног артикула

ционог сједињавања сонанта -л и палаталног -j, што није немогуће, али није ни

одвећ сигурно.

весеље (питање бр. 1538)

весеље (1—11, 13, 14, 16-38, 40, 41, 43-49, 52, 54-65, 67, 68, 70, 71, 73-77,

79–81, 83–85, 87-95, 97—171, 173-226);

весеље/весеје (15, 53);

веселje (39, 42, 50, 72, 82) (објашњење као и за зелје);

2. није

иње (питање бр. 1348)

пње/иња (1—11, 13–31, 33–38, 40, 41, 43-49, 52-54, 56–58, 60-65, 67-69,

71, 73-77, 79, 80, 83–85, 87–100, 102-130, 132—135, 137—141, 144–154,

157—161, 163–178, 180-226);

хање/хиња (32, 55, 59, 70, 81, 82, 142, 143, 155, 162, 179);

инје (42, 72), инја (50); хинја (39),

3. тије

смеће (питање бр. 618)

смеће (2, 5, 15, 16, 18–20, 28–30, 37, 42, 43, 48, 54, 57, 60, 62, 65, 67, 68,

71, 72, 74, 76, 85, 87, 91, 93, 98–100, 102, 105, 107, 110, 113, 115, 118, 120,

121—130, 132, 133, 138, 145, 150, 154, 157, 159, 161, 163, 164, 166, 169, 173, 175,

179, 181—183, 187—191, 193, 194, 199, 200, 201–203, 206-208, 211, 214, 216-221,

224, 225),
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смјеће (70, 81, 83, 226);

сметје (131, 135);

сметље (3, 4, 7, 9, 10, 12–14, 22–26, 32, 36, 40, 41, 45, 46, 49, 50, 53, 55,

56, 58, 61, 63, 86, 90, 92, 94, 101, 103, 114, 134, 139, 140, 144, 149, 151–153, 156,

168, 172, 177, 178, 180, 186, 197, 198);

смеће/сметље (6, 8, 11, 17, 21, 47, 95, 155),

сметје/сметље (143);

пруће (питање бр. 1156)

пруће (1–22, 24, 25, 28–30, 32-40, 42–44, 47, 49, 50, 52-54, 56–58, 63, 64,

67–72, 74, 75, 84, 88, 89, 91-95, 97-101, 103, 109, 110, 116-133, 138—161,

163—167, 169, 171—173, 175, 179, 180, 182, 187—192, 194, 195, 199, 200, 201-206,

208, 211-215, 217, 218, 225, 226);

уп. и: прушће (23, 27, 31, 41, 45, 46, 65, 76, 79, 80, 90, 102, 105—108, 111,

112, 114, 115, 162, 170, 174, 176, 178, 181, 183—186, 193, 196—198, 200a, 207,

209, 210, 216, 219, 220, 222-224), са аналошком скупином шћ,

прутје (55, 59, 61, 66, 83, 87),

пруће/прушђе (73, 221);

прутје/пруће (60, 62, 82),

прутље (85);

пруxће/пруће (26),

пруће/прутље (81);

пруxће (48),

стије

лишће (питање бр. 1133)

лишће (1—49, 52-54, 56–58, 63-65, 68-75, 77, 79-80, 84, 85, 88, 90, 91,

93–96, 98–103, 105-133, 135-183, 185, 186, 188-226);

листје (55, 59-62, 87),

листје/лис ће (67),
-

лис ће (81, 83, 89, 104, 184);

лисе (97, 187);

лиce/лис ће (92), лихће (82),

телеће (питање бр. 939)

телеће (1–10, 12, 13, 16, 18–30, 33, 35-39, 41-45, 47–50, 52, 53, 57,

62-64, 69, 71—77, 79, 80, 84, 85, 87, 98–100, 102, 106—111, 114-116, 122-125,

127, 129, 130, 133, 136, 140, 145, 149, 150, 156, 157, 158 телећo, 159, 160 телећo,

161-165, 169, 171, 173, 175, 178, 180, 183, 191, 194—198, 200, 201–204, 208,

210-212, 214, 215, 217, 220-222, 225, 226);
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телећије (40, 55, 56, 58, 59, 65, 70, 81-83, 86, 90, 91, 97, 103, 104, 112,

113, 119, 120, 128, 135, 141, 147, 155, 166, 168, 172, 174, 176, 177, 179, 181,

184—187, 190, 192, 193, 200a, 209, 216, 223, 224),

телетије (34, 60, 61, 89, 92-94, 118, 134, 137—139, 142-144, 148, 152, 153,

170, 213), -

телеће/телетији (67);

телетје (68),

телећје/телаћје (167);

телетије/телећије (95),

тако и: браћа (питање бр. 414)

браћа (1-50, 53, 54, 56-60, 62-65, 67-77, 79–81, 83–85, 88-225),

братја (55),

браћа/братја (52, 61, 62, 82, 87, 226).

4. дије

суђе (питање бр. 700)

суђе посуђе (3, 5, 8, 13, 16, 17, 20–22, 25, 28, 30, 37, 41-44, 46, 48, 54, 57,

65, 69, 71, 73, 74, 77, 79, 80, 85, 88, 90-92, 96, 97, 100, 102, 103, 105-112, 114,

115, 117–119, 121—127, 129-132, 136, 137, 139-141, 147—149, 151, 152, 155-162,

164, 166, 169, 171—174, 176, 178—180, 182—185, 187—192, 194-201, 203-207,

211, 214, 217, 221, 225),

судје (34, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 62, 67, 68, 70, 81-84, 87, 89, 95, 98, 99, 104,

113, 116, 120, 128,138 — судја, 142, 153, 154, 168, 170, 175, 177, 181, 186, 193,226);

суђе судје (58, 61, 94, 101, 143).

У осталим мјестима биљежена је именица судови!суди. И овдје, као и у

многим другим случајевима, акценат се најчешће даје према најбројнијим при

мјерима. То, другачије речено, значи да акценат који стоји на појединим лико

вима навођених примјера никако није и једини акценат који нам нуди грађа. То

треба имати на уму при детаљнијим описима акцената. У таквим случајевима

треба консултовати или грађу или наше раније описе.

Тако и: рођак (питање бр. 499)

рођак (1-50, 52–54, 57, 58, 63, 65, 69, 71-80, 83, 88, 90-94, 96, 100, 101,

103—112, 114, 115, 117, 118, 125—127, 129-131, 133-136, 139, 140, 144, 148, 151,

154, 160-164, 171, 174, 175, 178—180, 182, 183, 188–198, 200-225),

pддјак (55, 56, 59, 61, 64, 68, 70, 81, 85, 95–97, 99, 113, 116, 119-123, 128,

141—143, 145, 159, 165, 168, 170, 172, 176, 185, 186);

pôдијак (60, 67, 102, 124, 132, 137, 138, 146, 147, 149, 150, 157, 158, 181, 187),

pддијакрддјак (62),

родјак/рођак (82, 84, 89, 152, 153, 156, 169, 173, 177, 184, 226);

pohaк!рддијак (155, 166, 167).
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Интересантно је да се у нашој грађи није нашла ниједна потврда са -ј- мј.

*ај, тј. није се нашла потврда за фонетски лик ројак. Познато ми је да ова име

ница није свуда остварила ново јотовање. У Западној Херцеговини ја сам биље

жио поред: међа, рђа, без изузетка, и цвиће, смеће, али и: родјак, уз родијак,

крмећи и крметији. То би говорило да процеси новога јотовања никако нису

били свеобухватни и истовремени, чак ни у границама једнога говорног типа.

Свакако, босански говори овдје су ишли властитим путем. Одатле у тој говор

ној зони, посебно у централнобосанском подручју, доста очуваних неизмијење

них скупина типа — тје, дје и сл.

5. вије

здравље (питање бр. 1484)

здравље (2, 4–6, 8, 10, 11, 13, 14, 16-23, 25-27, 29-38, 40, 41, 43-49, 52,

54–59, 62-65, 68-71, 74-77, 79–85, 87–130, 132—134, 136, 137, 139—141,

145—165, 167-226);

здравјe (1, 3, 7, 9, 12, 53, 60, 61, 131, 135, 142);

здравље/здравјe (15, 24, 67, 143);

здравлје (39, 42, 50, 72, 144, 166);

6. бије

грабље (питање бр. 839)

грабље (1–8, 10-14, 16-23, 25–34, 36-50, 52, 54-59, 62-65, 67-77, 79-85,

89–91, 93-130, 132—134, 136—141, 144-226);

грабје (9, 53, 61, 87, 92, 131, 135, 142);

грабље/грабје (15, 24, 35, 60, 143).

И овдје има неколико пунктова у којима је биљежено -лј-: граблје (39,42,

72, 82).

7. пњje

СНОili/be (питање бр. 851)

снопље (1, 4–6, 8, 13, 14, 16, 18, 20-23, 25, 27-30, 32, 33, 35, 37, 38, 41, 43,

46–49, 52, 54, 63-65, 69, 71, 73-77, 80, 85, 91, 93, 97, 99, 100, 102, 103, 106,

108—112, 115, 118, 120—126, 127-130, 132, 137, 138, 141, 144, 147, 151, 155, 156,

158, 162—164, 168–189, 191—198, 200, 201–220, 222-226);

сндије (9, 10, 12, 55, 56, 60, 92, 96, 114, 135);

сндпље/сндије (15, 82), -

сноплје (39, 42, 50, 72);

8. свји

пасји (питање бр. 971)

пасји (36, 40, 45, 52, 53, 57, 59, 62, 63, 73, 77, 80, 87–89, 92, 96, 98, 99, 105,

117, 118, 123, 126, 127, 135, 139, 140, 144, 147, 148, 150, 151, 152, 157, 163, 171,

174, 176, 177, 179, 180, 182, 189, 190, 197, 199, 206-208, 212, 216-219, 221, 224),
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паси (1–9, 11-15, 18, 20-23, 25-32, 35, 38, 39, 41, 43, 44, 47–50, 54-56,

69, 106, 107, 145, 178),

пасији (58, 59, 90, 113, 120, 128, 137, 138, 143, 146, 153, 156, 162, 175, 184,

187, 191, 192, 200, 201, 202, 204, 209, 211, 213),

псећи/сећи (16, 17, 72, 74, 75, 79, 82,93, 100,102, 103, 108, 109, 112, 132);

сетећи (19, 130, 131, 133, 136), вcећи/пасија (226);

пасји/с ћенећи (92);

шћенећи (68, 91, 141), шћенећи/сенећи (142);

шћенећи/пасји (57), штенећи/псећи (70),

пасији/пасји/паст (37),

пашћећи/паст (71);

шћенетији (60, 67); шћенећи/ишћенетији (61, 62 и пасји),

керећи/пасији (83),

ћукећи/пасит (118).

9. звји

козји (питање бр. 875)

козји (34, 44, 45, 52, 62, 64, 73-75, 87, 91, 93, 96, 108, 109, 119, 130—133,

135, 136, 139, 140, 156, 157, 162-165, 172, 175, 179-183, 188, 190, 199,203, 207,

218, 220, 224, 225),

кози (1—11, 13, 14, 17-23, 25-29, 31, 35, 38, 39, 41, 43, 47, 48, 50, 53, 54,

71, 76, 100, 107, 121, 127, 178),

кдзЂп (12), кођи (24, 105, 106);

којbu (30);

кджљи (49), козљи (69),

козји/кози (15, 42);

коз пукођи (16);

козији (17, 33, 36, 37, 46, 53, 55, 57-59, 61, 63, 65, 67, 68, 79, 80, 82, 85, 90,

94, 95, 97-99, 101–103, 112-115, 118, 120, 128, 134, 137, 138, 141, 143, 144,

146—148, 150–154, 169–171, 184, 185, 187, 191, 193, 195, 200,201, 204, 205,211,

213, 216, 217, 219, 221);

кози (40, 56, 70, 77, 81, 83, 84, 90, 92, 104, 110, 111, 116, 122—126, 129,

142, 145, 149, 155, 158—161, 166-168, 173, 174, 176, 177, 186, 189, 194, 197, 198,

200a, 202, 206, 208-210, 212, 214, 215, 223, 226).

Као што примјери показују, у питању су различити творбени обрасци ко

ји условљавају и различите фонетске измјене (уп. козји-кози!кођи, козљи-ко

осљи).

V. Јекавско јотовање. Пошто је у нашим досадашњим описима бе-ха гово

ра, а на основу прикупљене грађе са терена, давана детаљнија слика измјена не

палаталних сугласника у вези са -је од е у данашњим кратким слоговима, овдје
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ће се указати само на понеки од тих примјера, а који се могу сматрати ти

пичним за цијелу испитивану зону. Наравно, за детаљнија обавјештења, што

вриједи и за све друге проблеме о којима се овдје говори, треба консултовати

прикупљену грађу.

Као што се зна, јекавско јотовање захватило је све ијекавске говоре. Исти

на, опсег тих гласовних измјена није подједнако заступљен у свим тим говори

ма. Најдосљеднија је измјена сонаната л и ниспред -је, затим слиједе секв. té,

dé, онда се, ze, sé, и на крају ре, be, mě, vé. Измјена секв. lé и пе, као што се зна,

прихвата и сх језички стандард ијекавског изговора, измјене секв. të и dě у ће и

ђе налазимо на великом простору ијекавских говора. Нешто ужа је зона која

зна за измјену секв. se, zе, се у се, зе и ће, а најмањи је простор који потврђује

измјену скупина ре, bé, me, vé у пље, бље, мље и вље. Посљедњи примјери ис

кључиво су везани за источнохерцеговачки говорни тип. И, што је значајно, ни

тута појава није извршена досљедно и због тога је ту дошло до појаве односа:

пјесма-пљесма и купљен-купјен (в. код мене у СДЗб ХIV).

1. a) lě - ље:

љето (питање бр. 1430)

љето (1–14, 16-38, 39–41, 43-49, 52, 54-65, 67-71, 73-77, 79–85, 87-91,

93, 96-130, 145, 149, 156–158, 160, 161, 163—165, 169, 172-178, 180, 182—189,

193-203, 206, 208, 210-212, 214, 215, 217, 226);

јето/љето (15, 53);

љето/лато (205);

лито/Љето (221, 225),

љето (39, 42, 50,72) ови примјери са лј могли би се двојако тумачити:

у питању је непреврело фонетско стање, што није немогуће, али и што је

мало вјероватно, у питању је писарски манир писања фонемељ као што се то

иначе чини у латиници, спој графеме за л и ј, што је вјероватно,

остали пунктови нуде икавски рефлекс лито.

кољено (питање бр. 307)

кољено (1–7, 9—14, 16–41, 43-49, 52, 54-65, 67-71, 73-77, 79–85, 87-91,

96–129, 149, 150, 156–158, 160,161, 163—165, 169, 172, 174-178, 180, 182—189,

193–198, 201-203, 206, 208, 210-212, 214, 215, 217, 221, 226);

кољено/којено (15, 53);

кољено/колино (140);

колјено (8, 42, 50, 72);

у осталим пунктовима имамо икавски рефлекс јата, уз то, могуће су раз

личите варијације вокала, а ни акценат није стабилан. Сви ти проблеми наћи ће

мјесто у посебним поглављима.

вољела (питање бр. 440)
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вољела (1–3, 20–25, 27-32, 37, 38, 40, 41, 47-49, 52, 55, 59, 69, 73, 76,

80—85, 87, 104, 106, 108, 110, 120, 123, 129, 149, 150, 157, 169, 174, 178, 189,

198, 203, 211, 214, 217, 226);

вољела/волила (16, 19, 26, 36, 71, 77);

волјела (39, 42, 50, 71);

у осталим пунктовима биљежено је волила или, пак, послије редукције

Неакцентованог ВОКала и, волла.

б) në - ње:

њедра (питање бр. 146)

њедра (1–7, 9-38, 40, 41, 43-49, 52-65, 67-71, 73-77, 79–81, 83-85,

87—93, 97—129, 149, 150, 156–158, 160, 163—165, 169, 172-178, 180, 182—189,

193—200, 201—203, 205, 206, 208, 210–212, 214, 215, 217, 221, 222, 224, 226);

њедра/нидра (96, 162, 167, 181, 192); њедра/њидра (162);

нједра (8, 39, 42, 50, 72, 82),

у неколико пунктова имамо икавски рефлекс и палатализован сонант

н-њ: њидра (131, 141, 147, 148, 151—155, 159);

2. a) té - hе:

шутјели - шућели (питање бр. 102) 1-4, 61—11, 21-27, 30, 31, 39–41, 45,

47, 49, 70, 72, 75-77, 79, 105, 106, 110, 169, 189),

шућели/илутили (12, 16, 19, 28, 54, 71, 173, 206, 226);

шутјели (38, 52, 55, 59, 70, 81-83, 85, 91, 104, 123, 182, 188);

ћутили/ћутјели/ишућели (13);

у осталим мјестима — или шутили или ћутали, ћутили,

б) dě - ђе:

дјевер (питање бр. 483)

ђевер (1–25, 27, 29-32, 35-37, 39, 41, 43, 44, 46-50, 54, 57, 69, 71-77, 79,

80, 105-107, 109-112, 115, 122, 158, 160,161, 182, 197, 198, 201, 208, 211, 212,

214, 215);

ђевер/дјевер (26, 34, 42, 45, 108, 157, 163, 180, 189, 203),

у осталим мјестима биљежено је: дјевер, дивер, дјевер/дивер,

дјед (питање бр. 399)

ђед (5, 8, 9, 11, 21, 25, 27, 35, 37, 41, 44, 47, 49, 50, 54, 57, 65, 69, 71,

73–76, 88, 105—108, 110, 111, 115, 180, 183, 189, 191, 194, 197, 198, 201, 214),

ђедт (1–2, 6, 10, 12, 18, 39, 72, 161);

ђед/ђедо (22, 29, 43, 48, 77, 88, 109, 122);

ђед/дедо (7, 13, 23, 52, 108, 164);

ђет (160, 212, 215); ђет ђедо (211), ђет/ђедодит (208),

дјед/ђед (188), ђед/дид (203);
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у осталим мјестима или дедо или дид, а јавља се и дједо и дјед,

дјевојка (питање бр. 478)

ћевојка (1—14, 17-25, 27, 29-32, 35-37, 39, 41, 43-46, 49, 50, 54, 69, 71,

72, 77, 79, 80, 105, 106, 111, 115, 122, 158—160, 211, 215, 217),

ђевојка/дјевојка (14, 16, 34, 42, 47, 48, 108, 109, 161, 203);

дивојка/ђевојка (219);

у осталим мјестима имамо или дјевојка или дивојка, а јавиће се и оба лика

у неким мјестима,

видјети (питање бр. 49)

виђети (210, 214),

виђет (98, 111, 174, 184—186, 208, 222),

виђети/виети (48),

видити/виђети (122, 217),

видјет/виђат (117), виђат/видит (118, 196, 197),

у осталим мјестима имамо различите ликове инфинитива овога глагола:

видити, видт, вит, вијит...

3. a) sé - се:

сјекира (питање бр. 1241)

секира (1-25, 27-32, 35, 38—41, 43, 44, 50);

секира/сикира (26, 36, 37, 46, 47, 49, 72);

сјекира/секира/сикира (34, 164);

у осталим мјестима имамо или сјекира или сикира, а могуће су и различи

те комбинације,

свједок (питање бр. 1562)

седок (1–10, 12, 14–16, 18–25, 27-30, 36-41, 43, 46-50, 54, 71, 72, 76, 77,

79, 106, 107, 111, 180, 183, 198, 199, 208),

шедок (105);

сједок/седок (26, 35, 42, 108, 119, 125);

свједок/седок (11, 44, 101, 119, 164, 203),

у осталим мјестима имамо или с(в)једок или свидок, а могуће су и комби

нације ових облика.

б) zé/зје - зе:

изјести (питање бр. 681)

из ес (ти) (1-29, 31, 32, 35–44, 46-50, 54, 57, 71, 72, 76, 77, 79, 80, 82, 100,

106, 108, 111, 115, 150, 163, 165, 169, 177, 186—187, 193, 197),

изјеc(ти)/из ес(ти) (62, 105, 188);

из ест/из исти (222);
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uђести (30), uђест (184), изјест/uђест (118, 180);

у осталим мјестима биљежено је: изјеc(ти), изис(ти), појеc(ти).

зеница (питање бр. 46)

зеница (20, 21);

ијекавски лик, зјеница, имао у п. 12, 17, 37, 45, 57, 90, 91, 96, 103, 114,

117, 123, 173, 182, 197, 202, 205, 206. У осталим мјестима имамо зеница/зенца, а

јавља се и гледеће/огледеће, гледоћа.

в) cvě/цвје — ће:

цвјетао — ћетао — ћето (питање бр. 1221)

ћето (1–5, 9, 10, 20, 21, 39), ћетао/ћето (7, 8),

цвато/ћетд. (6);

цвјетб/ћето (11, 12);

у осталим мјестима налазимо: цвјето, цвито, цвато, цвао, бехаро и сл.

цвјетала-ћетала (питање бр. 1222)

ћетала (1–6, 8–10, 20, 21, 25, 39),

цвјетала/ћетала (11);

у осталим мјестима као и у облику м. p.

4. a) pě - пље:

пјесма (питање бр. 107)

пљесма (22, 172),

пјесма/пљесна (1),

пјесма/пљесма (3),

пљесна/пјесна (24),

у осталим мјестима имамо или пјесма/пјесна или писма, а могуће су и

обје форме у једном мјесту.

пјесама (питање бр. 108)

пљесама (22, 172),

пљесама/пјесама (3, 24);

у осталим мјестима, укључујући и пункт бр. 1, имамо или ијекавски об

лик без јотовања билабијалног плозива п, или икавски лик ове именице.

пјева (питање бр. 105)

пљева/пјева (3, 24);

пљева (22).

Такво стање налазимо и у облику пјевао (питње бр. 106): пљево (22), пје

во/пљевд (3, 24).

б) bê - бље:

бјежи (питање бр. 282)
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бљежи (22),

бљежи/бјежи (24),

у осталим мјестима имамо или бјежи или бижи, а могућа је и појава оба

ју облика у једном мјесту. Интересантно је да у п. 172 — Жепче, М., имамо бје

жи и бижи, а, видјели смо, ту је биљежен облик пљесма и пљесама. Негдје је

испитивач погријешио. Вјероватно код уношења облика са јекавским јотова

НbeM ПЛОЗИВа П.

бјечва (питање бр. 515)

бљечва (20–22, 27, 35, 150, 158, 160, 208 бљечве);

у осталим мјстима, ако није бјечва, бичва/бичве, не постоји ова лекceмa.

в) те - мље:

мјесец (питање бр. 1393)

нема ни једнога примјера са извршеним јекавским јотовањем,

мјера (питање бр. 781)

мљеpa (22),

у осталим мјестима имамо или мјера или мира, а могућа су оба лика и у

једном мјесту.

г) vē - вље:

вјеђа (питање бр. 47)

На постављено питање добијан је облик: обрва. Само у п. 5, 45, уз обрва,

јавило се и вјеђа, вјеђе.

живјети (питање бр. 343)

живљет(и) (6, 20-31, 43, 48, 49, 52, 54, 69, 79, 108, 115);

живјет(и)/живљет(и) (1, 3, 80);

живљет(и)/живит(и) (19, 41, 47, 71, 109, 156, 174);

живјет(и)/живљет(и)/живит(и) (36, 37);

вјенчати се (питање бр. 437)

вљенчат (22).

То је једини примјер са измијењеном секв. vë - вје у вље,

вјеверица (питање бр. 1072)

Нема ни једне потврде за облик вљеверица. Поред вјеверица, често се ја

вљајеверица, гдје и не постоје услови за јотовање, затим дјеверица, чак и ђеве

pица. Уз икавски лик виверица.

Ако сада наше примјере сравнимо са списком испитиваних мјеста, лако

ћемо доћи до закључка да су ова нова јотовања, мисли се на измјену непалатал

них сугласника и је/-ја из скупине -bје и -bја, заступљена на цијелом испитива

ном подручју. Истина, не и свуда подједнако досљедно. Уз то, сва ова јотовања

позната су свим испитаницима, тј. уз ознаку испитиваног мјеста и говорника,

налази се као национална ознака и М, И С, и Х. Истина, број српских насеља са
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потврдом за извршено ово јотовање је нешто већи од оних уз које стоји ознака

Мили Х. То нарочито вриједи за централнобосанско подручје. И јасно је зашто

је то тако. У тој говорној зони, наиме, Муслимани и Хрвати су, по правилу,

шћакавци, Срби, опет по правилу, штакавци. А да су све иновације на шћакав

ском подручју имале спорији еволутивни ход него што је то случај са штакав

цима, то је данас одвећ познато (уп. код мене у БХДЗб. 1).

Међу наведеним примјерима налазе се и они који имају секвенце уснени

сугл. + j, тип грабје, здравjе, снопје. Ту треба разликовати двије говорне зоне:

а) источнохерцеговачку и б) осталих испитиваних крајева. У источнохерцего

вачким говорима, наиме, вршена су сва сх јотовања, укључујући и ово, везано

за секв. уснени сугл. и ј из скупине -bје. А, како наведени примјери показују,

ту, данас, имамо и здравје, грабје, снопје. Да ли то значи да се и у овим крајеви

ма још увијек чувају неизмијењене те гласовне скупине? Не. Ту је у питању ми

јешање група пје, бје, мје, вје одре, bé, те, уe, у којима процес јотовања није до

краја завршен и гдје се јавља: живљела и живјела, бљежала и бјежала и сл.

са оним групама гдје је је од вје и сл. што се, касније, пренијело на сваку такву

везу, без обзира на њено исконско поријекло. Отуда у тим говорима и: наба

вја-набавља, заробjени-заробљени, сабјом-сабљом, па и живљела-живјела,

грмљело-грмјело и сл. (в. код мене СДЗб ХIV, 87–88).

У другим говорним зонама, посебно у шћакавским говорима, примјери

овога типа могу бити посљедица и невршења новога јотовања. А, видјели смо,

највише потврда за такво стање налазимо управо у говору икаваца шћакаваца.

Истина, има потврда и из говора Срба ијекаваца штакаваца тих крајева, што је,

сигурно, некакав импорт из сусједних икавских говора. Таква преплитања, то је

познато, сасвим су нормална појава у живом језику.

ФРИКАТИВИ

Поред основних шест фрикатива, струјних сугласника, за које зна и сх је

зички стандард (с-з, ш-ж, х и ф) у говорима Босне и Херцеговине, узетих као

говорна цјелина, налазимо још и с” и з“. Ова посљедња два гласа, по правилу,

налазимо у (и)јекавским говорима као резултат јекавског јотовања, али се ти

гласови могу срести и ван ијекавског подручја, и ван старијих скупина se, zе

(уп. поред изес, из елица, сес, седница и из аловила се, сутра и сл.).

Што се тиче фонетских карактеристика фрикатива с-3, ш-ж, ту нема ни

шта посебно да се истиче. Основне карактеристике су као у сх стандарду: њи

хову творбу прати изразитије трење фонационе струје, што је посљедица сужа

вања резонатора, а од мјеста тјеснаца зависи да ли имамо с-з или ш-ж. Нарав

но, сонорна опозиција с-ш : з-ж зависи од учешћа гласница. Фрикативи с” и з“,

како је већ речено, резултат су наших јотовања. У првом реду јекавског јотова

ња. Ове гласове понекад означавају графемама ш” и ж, што није вјерна слика

њихове природе. Наиме, фрикативи с” и з“ имају мјесто творбе између с и з, на

једној страни, и ш и ж, на другој страни, а њихова основна артикулациона, па

и акустичка, компонента припада фрикативима с и з, а не ш и ос. Због тога,
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сматрам, није реална слика њихове вриједности исказана шуштавцима ж и ш,

макар они били и палатализовани.

Фрикатив х

Од свих гласова штокавског нарјечја, као цјелине, па и босанскохерцего

вачких говора, као њиховог дијела, фонема х има најнестабилнију артикулаци

ју. Не само да је њена природа условљена, неријетко, позицијом у ријечи, него

је, исто тако, њено постојање условљено националном припадношћу говорни

ка. Наиме, из историјске фонетике се зна да је овај задњонепчани фрикатив био

постојан глас у сх језику, тј. у консонантизму сх језика, до ХVI вијека. Од тога

времена х почиње да ишчезава из говорне ријечи. Свакако, разлози за то налазе

се у природи овога гласа: задњонепчани и констриктив. Ова појава, појава гу

бљења фонеме х из нашега фонолошког система била је захватила све што-го

воре, али њена даља судбина није била свуда иста. У једним од тих говора, у

оним архаичнијим, а који нису били јако изложени страним утицајима, какви

су, нпр., зетски говори, фонема х је добрим дијелом сачувана. Све до наших да

на. Ово, исто тако, вриједи и за онај дио нашега становништва који је примио

ислам. Тако се десило да ми и данас, у границама штокавског нарјечја, још уви

јек имамо овај задњонепчани фрикатив у великом дијелу архаичнијих говора

Црне Горе, као и у свим муслиманским говорима на нашем језичком тлу. То,

опет, значи да на подручју Босне и Херцеговине Муслимани чувају овај глас,

скоро у свим позицијама, док га у говору Срба и Хрвата или никако не налази

мо или га налазимо у врло малом броју случајева.

Пошто је ова проблематика детаљније обрађивана у нашим ранијим опи

сима бе-ха говора, ја нећу овдје износити све податке везане за судбину овога

нашега фрикатива. Указаћу само на оне најбитније карактеристике, као и на

најтипичније његове супституанте:

Иницијални положај

За илустрацију судбине фонеме х у иницијалном положају узео сам ове

примјере: хљеб (п. бр. 722), хајде (п. бр. 264), хрбат (п. бр. 152). Ево какво ста

ње нам нуди прикупљени материјал.

а) хљеб (са могућим дјелимичним обезвучавањем финалног плозива -би)

3, 4, 7, 13, 14–20, 23, 24, 26, 28, 30, 31-34, 36, 40, 42, 45, 46, 48, 52, 53, 55, 59,

63-65, 67-70, 73, 75, 77, 79-84, 90, 102, 108, 109, 112, 114, 116—119, 121, 122,

172, 179, 184—186, 193, 196, 206, 209, 226;

хлаб (такође, могућа и варијанта: хлаби) 92, 96, 131, 142-144, 155, 171,

љеб (/љеба) 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 22, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 47,

49, 50, 54, 56, 57, 58, 69, 71, 72, 74, 76, 87-89, 99-101, 103–107, 110, 111, 113,

115, 120, 124-129, 140, 157, 165, 178, 211, 214;

лип (135, 139, 166, 180).
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У осталим мјестима биљежена је лексема крух, са различитим фонетским

вриједностима финалног фрикатива х (понегдје уз њу и хлиб) што ће се показа

ти у прегледу судбине фонеме х у финалном положају,

б) хајде (хај) 3, 4, 7, 11–20, 23, 24, 26, 28, 30-34, 36, 38, 40, 42, 45, 46, 48,

52, 53, 55, 56, 63, 64, 68, 70, 73, 75, 77, 79-84, 90, 92, 96-98, 102, 108, 109, 112,

114, 116—119, 122, 126, 131, 142—144, 152, 155, 162, 166, 167, 170, 171, 174-176,

179, 184—186, 190, 191, 193, 197, 199, 200a, 204-207, 209, 213, 216, 219-226,

хајде/ајде (104, 188, 218),

ајде (1, 2, 5, 6, 8–10, 21, 22, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 47, 49, 50, 54,

56–58, 60-62, 65, 69, 71, 72, 76, 85, 87–89, 91, 93-95, 99-101, 103–107, 110, 111,

113, 115, 120, 121, 123—125, 127—130, 132—141, 145—151, 153, 156—161, 163—165,

168, 169, 172, 173, 177, 178, 180—183, 187, 189, 192, 194—196, 198, 200, 201—203,

208, 210–212, 214, 215, 217),

в) хрбат (евентуално хрбат) (3, 4, 7, 10–20, 23, 24, 28, 30-34, 39, 40, 45,

59, 67, 70, 77, 80, 83, 87, 131, 142, 175, 213, 216, 220-222, 224-225),

рбат (могућ је и рбат) (1, 2, 5, 8, 9, 21, 22, 25, 27, 29, 41, 43, 57, 58, 61,

69, 71, 72, 130, 132, 140, 141, 150, 157, 160, 161, 164, 188, 203, 208, 211, 212,

215, 216, 218).

У осталим пунктовима или је x - а, или су биљежене другачије лексеме.

Медијални положај

a) ухо (п. бр. 64) 3, 4, 7, 10, 11, 14–20, 23, 26, 28, 30-40, 42, 45, 46, 48, 52,

53, 59, 63, 64, 67, 68, 70, 73, 75, 77, 79-84, 87, 92, 96-98, 102, 108, 109, 114,

116—120, 122, 131, 142-144, 146, 152, 155, 162, 166, 167, 170—172, 174-176, 179,

184—186, 190, 191, 193, 204, 205, 207, 209, 213, 216, 219-226,

ухо уво (12, 173, 179,218), уходо (39, 173),

јvo (1, 41, 47, 49, 56, 57, 60, 62, 72, 88, 89, 91, 94, 95, 104, 107, 126, 128,

140, 141, 153, 161, 178),

јо/уво (21, 29, 58, 61, 71, 85, 124, 130, 156, 188, 189, 197),

јуво (2, 5, 6, 8, 9, 22, 25, 37, 43, 44, 50, 54, 65, 69, 74, 76, 90, 93, 99-101,

103, 105, 106, 110, 115, 121, 123, 125, 127, 129, 132—139, 145, 147—152, 157—160,

163, 164, 168, 169, 177, 180—183, 192, 194, 195, 198, 200,201-203, 208, 210-212,

214, 215, 217),

б) стреха (п. бр. 560) 3, 4, 7, 10–20, 23, 24, 26, 28, 30, 31-34, 36, 38-40,

42, 45, 46, 52, 53, 59, 63, 64, 67, 68, 70, 73, 75, 77, 79, 84, 90, 92, 97, 98, 102, 108,

112, 116, 118, 119, 122, 172, 174-176, 179, 184—186, 193, 196, 213, 220-226,

стриха (96, 114, 117, 131, 141—144, 152, 155, 162, 167, 170, 171, 190, 200a,

204, 205, 209, 216, 219);

стрга (22, 27, 29, 35, 37, 41, 44, 49, 54-58, 60-62, 71, 72, 76, 85, 87–89,

99, 100, 104, 140, 161, 173, 177, 178, 194);

стриа (128,148);
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стреха/стреа (199),

стреја (103, 164, 187, 188, 200, 201),

стрија (93—95, 130, 132—139, 145, 146, 149—151, 153, 154, 159, 168, 181,

192, 202, 203, 210, 218),

стрева (2, 6, 9, 25, 69, 71, 101, 105-107, 110, 111, 113, 115, 120, 121,

123—127, 129, 156–158, 160,163, 165, 169, 182, 183, 189, 191, 195, 197, 198, 206,

208, 211, 212, 214, 215, 217),

в) махуна (п. бр. 1201) 3, 4, 7, 23, 24, 31-34, 36, 40, 45, 46, 84, 90, 92, 131,

132, 143, 144, 145, 193, 197;

мохуна (8, 11–20, 26, 28, 30, 35, 38, 39, 42, 48, 52, 55, 59, 63, 70, 75, 77, 79,

81, 82, 97, 108, 109, 112, 114, 116, 118, 119, 122, 155, 162, 166, 172, 174-176,

179, 184—186, 190, 191, 196, 200a, 204, 205, 207, 209, 213, 216, 219-226);

мауна (1, 2, 6, 9, 21, 22, 25, 29, 37, 49, 50, 54, 56–58, 65, 69, 72, 85, 87, 88,

93—95, 99-101, 105, 106, 111, 120, 121, 123, 124-130, 135—141, 147, 149—151,

153, 154, 156—161, 163—165, 167–169, 173, 178, 180—183, 187-189, 192, 194, 195,

198—200, 201, 203, 205, 208, 210-212, 214, 215, 218),

моуна (47, 103, 104);
-

мавуна (133, 134);

мовуне (177);

Уз ове облике, биљежени су и облици са метатезираним фрикативом: хо

муна (64, 67, 68, 96, 98, 102, 117, 152, 170, 171), или вокалом о: омуна (60-62,

91, 142, 148), односно -а; омона (89),

г) духан (п. бр. 1237) 3, 4, 7, 10–20, 23, 24, 26, 28, 30-36, 38, 40, 42, 45,

46, 48, 52, 53, 55, 59, 63, 64, 67, 68, 70, 75, 77, 79-84, 90, 92, 96-98, 102, 108,

109, 112, 114, 116—119, 122, 131, 142-144, 152, 155, 162, 166, 167, 170—172, 174,

176, 179, 184—186, 190, 191, 193, 196, 204, 205, 207, 209, 213, 216, 219-226,

духан/дуван (11, 35),

духан/дуан (54, 71, 89, 103, 128, 165, 180, 199),

дуан (39, 57, 58, 61, 62, 88, 126, 136, 140, 154, 165, 178, 197),

у осталим мјестима биљежен је облик дуван.

Финални положај

a) трбух (п. бр. 158) 2, 3–7, 10–19, 23, 24, 26, 28, 30-34, 36, 38, 39, 42, 45,

46, 48, 53, 55, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 80, 82-84, 90, 92, 96, 108, 109,

112, 116—119, 130, 131, 142, 144, 152, 155, 161, 162, 171, 172, 174-176, 179, 185,

188, 190, 191, 193, 196, 199, 200a, 205, 209, 216, 219-226,

трбу (1, 20–22, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 47, 49, 50, 52, 54, 56-62, 69,

71, 72, 73, 76, 79, 81, 85, 87–89, 91, 93-95, 97-100, 102, 104—106, 110, 111, 113,

115, 120—129, 135, 141, 143, 145, 147, 153, 154, 156, 157, 160, 161, 163, 164,

166—170, 173, 177, 178, 180–184, 186, 187, 189, 192, 194, 195, 197, 198, 200,

201—204, 206, 208, 210–213, 215, 217, 218),
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трбув (9, 103, 132—134, 136, 138, 139, 146, 149, 150, 158);

трбук (25, 214),

б) дчух (п. бр. 360, са могућом варијантом оћух, а пошто нас овдје интере

сује судбина фонема х у финалном положају, овдје се не издвајају облици са

фонемом ћ, тај проблем је обрађен у поглављу о африкатама) 3–7, 9—12, 14—19,

23—26, 28, 30, 32-34, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 53, 55, 59, 63, 64, 67, 68, 73, 75, 77,

80, 81, 83, 84, 90—92, 96, 108, 109, 112, 116, 118, 119, 122, 131, 142—145, 152,

155, 162, 166, 167, 170, 172, 174-176, 179, 184—186, 188, 190, 191, 199, 200a,

205, 207, 209, 213, 216, 219-226,

öћуx/öћув (13),

öћу или дчу (1, 8, 20, 22, 29, 31, 35, 41, 47, 49, 50, 52, 54, 57, 61, 70, 72, 74,

79, 82, 88, 89, 94, 95, 97, 101, 124, 128,130, 140, 141, 153, 164, 180, 196, 203);

öчув или диув (44, 60, 69, 76, 87, 100,105, 106, 110, 111, 113, 120, 121, 123,

125—127, 129, 132—134, 137, 139, 146, 151, 154, 158, 163, 165, 173, 178, 181—183,

189, 192, 194, 195, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 210),

дчув/дчу (62, 104, 197),

дhувр (148, 150);

дhук (2, 5, 6, 25, 136, 138);

дчур (27, 39, 43, 60); дпур (65, 93, 169);

öчур/öчу (71),

öћува (157, 160, 211-215, 217, 218), дчуво (85, 107), дчуа (99), дчуо (115).

в) сиромах (п. бр. 1586) 1, 3, 11, 13—16, 26, 28, 30, 33, 36, 42, 45, 46, 48, 53,

63, 64, 67, 73, 90, 102, 109, 117, 119, 131, 132, 144, 152, 156, 162, 170-172, 175,

188, 221, 225, |-

cjepдмах (97, 116);

cepдмах (4, 8, 17–19, 32, 119);

сиромах/сиромак (204, 205, 220), сердмах/сиромак (49),

сирома (10, 12, 27, 29, 54, 110–113, 118, 120, 122, 128, 130, 135, 146, 154,

169, 180, 196, 211);

сјерома (194),

серома (2, 6, 9, 20–24, 31, 34, 60-62);

сирома/сердма“ (5, 161);

сирома/сиромак (47, 74, 121);

cjepдма/сјеромак (82, 89, 98); cjepдмак/сердмак (186, 187);

сиромак (39, 40, 41, 43, 44, 50, 52, 58, 69, 71, 72, 75-77, 79, 86, 87, 91,

93–96, 103-108, 114, 115, 129, 134, 137—145, 147—150, 154—160, 163—168, 173,

175, 178, 179-182, 189, 191, 192, 195, 197-203, 206-209, 211-219, 222, 223),

cepдмак (38, 56, 57, 80, 81, 115, 183, 185).



Консонантизам босанскохерцеговачких говора 653

г) крух (питање бр. 722, хљеб, в. тамо) (155, 162, 174, 175, 176, 179, 185,

186, 190, 200a, 204, 205, 207, 209, 213–216, 219-226); крух (155, 167);

кру (95, 97, 140, 154, 164, 168, 169, 173, 178, 182, 187, 189, 194, 198, 200,

201, 202, 208, 210, 212, 218), крух/круф (203), кру/кру“ (124, 197),

крув (93, 113, 123, 124, 130, 132—134, 136-139, 145—151, 156, 158–159,

177, 180, 181, 192, 195, 197, 217), крувр (130, 148-150, 161).

Ако ове податке сравнимо са картом, доћи ћемо до закључка да је лексема

крух у честој употреби на подручју које се налази сјеверно од линије Зени

ца-Ливно, а западно од p. Босне. Наравно, и ту муслимански говори чувају, у

највећем броју случајева, основни фонетски облик: крух.

Сугласничка скупина хв

Сугласничка скупина хв тројако се рефлектује у говорима Босне и Херце

говине, и то: хвала, фала и вала (питање бр. 503).

а) хв: хвала (207);

б) хвала/фала (16, 196);

в) фала (1—15, 17—129, 131, 135, 137, 139-148, 150-155, 157, 159, 160,

162—172, 181—187, 189–198, 200–202, 204-206, 209, 210, 213, 216-226);

г) фала/вала (130, 134, 156, 161, 180, 203, 214),

д) вала (132, 133, 136, 138, 149, 158, 188, 208, 211, 212, 215).

Без сумње, најчешће се јавља фонетски лик фала. Облик вала биљежен је,

најчешће, у двије говорне зоне: Западна Херцеговина (Х.132, 133, 136 — и-шта

говори) и Западна Босна (138 Х, затим 149, 158, 188, 208, 211, 212, 215 — С). Ја

сно, и овдје се појава в мј. хв може двојако тумачити: губљењем фрикатива х и

суптитуција ф - xв прострујним в. С обзиром на подручја у којима је биљеже

но в мј. хв, највјероватније је да је у питању онај први гласовни процес, губље

Нbe X ИЗ СеKBeНЦе х6.

На основу датог материјала може се закључити сљедеће:

1. Фонема х, још увијек, чини саставни дио консонантизма бе-ха говора.

Управо, тај задњонепчани фрикатив карактерише муслиманске говоре као цје

лину. Ако упоредимо забиљежене примјере са пописом испитиваних мјеста,

доћи ћемо до закључка да је овај фрикатив, скоро без изузетка, постојан глас у

муслиманским пунктовима, и у свим позицијама. Зашто је то тако, већ дуже

времена о томе се воде стручне расправе (исп. код мене у БХДЗб I, и тамо наве

дену литературу).

2. Фонетска природа овога фрикатива није увијек иста. То, без сумње, мо

же зависити како од дијалекатске припадности испитиваног мјеста, тако и од по

ложаја овога гласа у ријечи. О тим проблемима се пише у детаљнијим описима

појединих говора. То за нас, овдје, није тако важно. За нас је овдје основно да
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констатујемо да ли је мјесто фонеме х у једном положају, у датим ријечима, за

ступљено тим гласом — без обзира на могуће његове фонетске варијације — или

је ту а, или, пак, имамо неки други консонант мјесто очекиваног х. То је битно.

Ако је та позиција, још увијек, заузета овим фрикативом, макар се то обиљежа

вало и са “, или некако другачије, за нас је овдје ту х, а не и или неки други глас.

3. Свакако, честа је појава и губљење овога гласа. Послије тога јавља се

фонетска а, а нису искључене ни неке друге фонетске промјене, сажимања и сл.

(уп. страха-стра, снаха-сна). Свакако, ту појаву прати и развитак секундар

них сугласника. Ово нарочито у интервокалном положају (мува, снаја), што се

може, аналошки, уопштити и у финалној позицији (сув, глув).

4. У наведеном материјалу нашло се потврда за фонетски лик сиромак и

из говора Муслимана. Да ли то значи да и њихов говор зна за појаву к мј. х? На

ово питање тешко би било одговорити са не. Наиме, има и муслиманских гово

ра који знају за неке замјене фонемех, било да је у питању ријеч преузета у том

гласовном склопу (уп. примјере типа твор, буздован, који имају доста широку

ареу распростирања, и у муслиманским говорима, управо у том лику) или је у

питању начин творбе.

Ја мислим да тако треба објашњавати, твoрбеним путем, -ак, именицу си

ромак и у муслиманским говорима овога подручја. Тешко би се могао објасни

ти фонетским путем овај примјер у њиховом говору.

5. Појава фонетских ликова очур, оћува/очува/очуа/очуо, такође, може би

ти посљедица творбених процеса који су израз тежње да се уклони фонетски

лик очуоћу, који се не уклапа у постојеће морфолошке обрасце именица м. p.

Овако, са уопштеним р, ва, а, о, добија се облик који има сличних образовања

(очур-костур, оћува/очува-протува, очуа/очуо-оца/оцо, оћук-човјек/чојек...).

То исто може да вриједи и за све друге случајеве у којима се наилази на овакве

гласовне и морфолошке промјене.

Фрикатив ф

Фрикатив ф у нашим народним говорима, почесто, дијели судбину са зад

њонепчаним констриктивом х. Ако у гласовном систему једнога говора постоји

задњонепчани констриктив х, ту је и ф постојан глас. Али, одсуство фонеме х

не повлачи за собом и обавезно непознавање фонеме ф. За илустрацију судбине

овога задњонепчаног фрикатива у говорима Босне и Херцеговине ја ћу узети

само неколика примјера, у којима се ф јавља у све три позиције у ријечи:

a) Иницијални положај

фебруар (п. бр. 1402) 1, 5, 8, 11, 13–19, 22–24, 27-35, 37, 38, 42–46,

фебрувар (2–4, 6, 7, 9, 12, 20, 21, 25, 26, 40, 41, 47),

фембуар/фембруар (105);

фебруар (39),

фебруар/вељача (90), фебрувар/вељача (60, 118, 139, 141, 147, 157, 195),
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фебруар/вебруар (164), фибруар/вељача (218),

вебрувар (149, 157, 160, 217), вебрвар (215).

У осталим мјестима имамо или вељача или други мјесец.

фамилија (п. бр. 348)

фамилија (3–7, 9, 12–14, 16, 18, 20, 23, 29, 32, 34, 36, 37, 40, 42-45, 53, 56,

58, 59, 62, 63, 85, 87, 89, 90, 92–95, 102, 113, 120, 121, 123, 125, 129-131,

134—137, 140, 145—148, 151, 153–156, 159–165, 168, 169, 177, 180—182, 187-188,

191, 194, 195, 198—200, 201—203, 206, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 218, 219, 223,

225),

фамелија (8, 19–22, 24–28, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 46-50, 52, 54, 55, 57, 60,

61, 64, 65, 67–73, 75-77, 79-84, 88, 96-101, 103, 104—112, 114, 115, 117, 118,

122, 124, 127, 128, 141, 143, 144, 150, 152, 166, 167, 170—176, 178, 179, 183—186,

189, 190, 193, 196, 200a, 205, 220, 221, 224, 226);

фамилија/фамелија//фамеља (9, 198, 222),

фамилија/вамилија (180);

вамплија (132, 138, 139, 149, 157, 208, 211, 214, 217).

б) Медијални положај

јефтин (питање бр. 1677) 3–5, 8, 11, 12, 14–19, 27, 28, 32-34, 36, 40, 41,

45, 53, 54, 63-65, 67, 69, 70, 79, 82, 84, 96, 100,102, 107–109, 114, 115, 117, 119,

121—123, 125, 126, 130, 131, 133, 144, 147, 152, 155, 156, 159, 160,162, 167, 171,

174, 175, 177, 179, 189–192, 196, 197, 199—200a, 205, 207, 209, 212, 215, 216,

218–221, 223, 225,

јефтин јевтин (37, 42, 71, 101),

јевтин (1, 2, 6, 7, 9, 10, 13, 20–24, 26, 29–31, 35, 38, 39, 43, 44, 46-50, 52,

55-62, 67, 68, 72-77, 80, 81, 83, 85, 87-95, 97-99, 105, 106, 110–113, 116, 118,

120, 124, 125, 127-129, 135-143, 145—151, 153, 154, 157, 158, 161, 163—166,

168—170, 172, 173, 176, 178, 180, 181—188, 193-195, 198, 201-206, 208, 210, 211,

214, 217, 222, 224, 226);

јевтин јефтин (25),

јептин (134);

јевтинијептин (132);

кафана (питање бр. 773):

кафана (1,3-5, 7–18, 20, 22, 23, 26, 28–31, 33, 35, 36, 39-42, 44–47, 49,

50, 52-58, 60-65, 69, 71-73, 75-77, 80-82, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 94-98, 100,

102, 104-111, 114—117, 119–122, 124—127, 129-131, 133, 134, 139, 140, 142,

146, 147, 151, 153—155, 159, 160,162, 165, 168, 171—176, 178—180, 183—185, 187,

196—199, 205, 207, 208, 210, 213–217, 219, 221, 225),

кафана/кавана (2, 6, 37, 43, 103, 211), кафаница/кахвеница (167);

кавана (21, 27, 99, 101, 113, 132, 135-138, 141, 145, 148, 149, 156–158,

161, 163, 164, 177, 182, 188, 189, 192, 200, 203, 206, 212, 218),



656 Асим Пецо

кавеница (169, 181, 202),

кахва (19, 30, 59, 70, 118, 152, 190, 191, 193, 204, 209, 224),

кахва/кафана (24, 32, 48, 67, 79, 83, 89, 112, 118, 143, 186, 223, 226);

кахвана/кафана (220),

кахвана (222). Могућ је и акценат на иницијалном слогу кавана у п. 145,

кафана (171), или, пак, кахва (152), кахва (204).

в) Финални положај

чаршаф (питање бр. 611)

чаршаф (13, 16, 26-28, 30, 31, 37–42, 44–49, 52-55, 57-65, 67-69, 72—77,

79-84, 87, 88, 90-92, 94, 96, 98, 102, 104, 105, 107, 108, 110–113, 115, 120—123,

128, 137, 139, 140, 142—145, 147, 148, 150, 152-156, 167, 168, 171–175, 179,

188—191, 193, 194, 197, 198, 202, 204, 207, 213, 216, 224, 226);

чашаф (1–7, 9-12, 14, 15, 17, 19, 20, 22–25, 29, 32-36, 85, 87, 97, 99-101,

114, 116—119, 124-127, 130—134, 136, 162, 165, 166, 178, 183, 184, 186, 187, 195,

200a, 205, 209, 219-223, 225),

чаршаф/чашаф (71, 95, 139, 153);

чаршав (21, 43, 50, 56, 89, 93, 103, 106, 109, 129, 141, 151, 159, 164, 203);

чаршаф/чаршав (156, 211);

шашав (132);

чашаш (169, 182, 210),

чаршап (160, 177).

Уз ове облике јављају се и други: плахта, плата, ланцун и сл. Напоми

њем да овдје нису исказиване друге фонетске вриједности — вокала, африката,

јер то није овдје најбитније. Овдје се проблем веже за фонему ф и ту се дају

њене вриједности.

ОСТАЦИ ИЗМЈЕНЕ ЗАДЊОНЕПЧАНИХ СУГЛАСНИКА К, Г, Х ИСПРЕД ВОКАЛА -И

КАО НАСТАВКА ЗА ОБЛИК (ПАЛАТАЛИЗАЦИЈА)

Пошто сам ја овај проблем, дјелимично, обрадио у посебном раду, овдје

се прилаже тај рад, у нешто скраћеној верзији, а уз то додају се још неки пода

ци. Управо због тога ово поглавље има у опису консонантизма бе-ха говора не

што другачији облик од осталих овдје обрађених поглавља.

|

У нормативима српскохрватског књижевног језика посебно се указује на

судбину задњонепчаних сугласника, гласова к, г и х, када се нађу испред об

личког наставка -и у дативу и локативу једнине именица женског рода које се

завршавају на -ка, -га, -ха. Тако у Правопису српскохрватскога Књижевног је
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зика (1960), на стр. 53 пише: „Од именичких облика мењају се по томе правилу

(тј. по правилу о промјени сугласника к, г, х испред самогласника и у ц, з, с у

именичким и глаголским облицима...”) и именице ж. р. у дат и лок, једнине ко

јима се основа свршава сугласником к, г, х, нпр. рука-руци, мука-муци, но

га-нози, снаха-снаси.“

У даљем тексту набрајају се изузеци од тога правила. А изузеци су број

ни. То су примјери типа: бака, сека (ријечи одмила), Милка, Анка, Зага, Зорка,

Лука, Ђука (лична имена), Крка, Крека, Мека, Волга (географска имена), фре

ска, психа (туђице), ага, слуга (именују звање или занимање), Србијанка, Бо

санка, Белгијанка (именују припаднике покрајина или држава), црнка, плавка

(означавају какво својство), затим до промјене не долази ни у двосложним име

ницама као кука, тука, гука, чука, односно у облицима именица чија се основа

завршава на сугласнички скуп. То су примјери типа: коцка, мазга, пасха,

мачка, праћка код којих би извршена промјена задњонепчаних сугласника мо

гла да утиче на значењску страну наведених ријечи (због фонетских измјена

које би могле услиједити иза те промјене) или би се створиле сугласничке ску

пине тешке за изговор. Вишесложне именице, почесто, знају и за измјену наве

дених сугласника у дативу и локативу једнине.

Уз ово, наводи се и један број примјера који знају за двојаке облике: и са

измијењеним задњонепчаним сугласником и са чувањем непромијењене осно

ве. То су примјери типа: Бока-Боки, али и Боци, Пожега-Пожеги, али и По

жези, Лика-Лики, али и Лици, уз њих, двојство се дозвољава и у облицима:

епохи-епоси, маски-масци, мухи-муси, бухи-буси, јухи-јуси, лијехи-лијеси,

стрехи-стреси, а од именице „снаха“ обичније је снаси него снахи“ (стр. 56).

Из цијеле ове проблематике, проблематике везане за резултате старе дру

ге палатализације, нас овдје посебно интересују облици датива једнине имени

ца женског рода нога и рука. Те су именице најфреквентније, и у свакодневној

су употреби најширих говорних представника.

У Правопису, како смо видјели, ове двије именице имају у дативу и лока

тиву једнине обавезно измијењене сугласнике, к и г испред обличког наставка

-и, дакле: руци, нози.

Оно што налазимо у Правопису, налазимо и у осталим језичким нормати

вима. Тако у Савременом српскохрватском језику од проф. М. Стевановића

(Београд, 1964) налазимо скоро исте примјере и за промјену ових сугласника и

за изузетке од те промјене (стр. 121—128).

Из историјске фонетике, опет, познато нам је да се ова промјена, промјена

задњонепчаних сугласника к, г, х испред обличног наставка -и, вршила у дале

кој прошлости нашега језика, у прасловенској епоси. У Упоредној граматици

словенских језика од А. Вајана (André Vaillant: Grammaire comparée des langues

slaves, I, Pariz 1950) о овоме читамо и сљедеће редове: „les gutturalles mouillées

ont eté a nouveau altérées, k, g donnant cette fois des semi-occlusives sifflantes mo

uillees cº, dzº (d” оu z”), etx donnants’ dans les langues méridionales et dans celles du

groupe russe“ (стр. 49). Међу примјерима који су трпјели ову промјену налази
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се и наш примјер муха-муси, уз старословенске примере: пода, лок, и дат, поa

zé, roka, лок. и дат, rocê; pazиха, лок. и дат. pazusé (стр. 50).

И у осталим упоредним граматикама словенских језика указује се на ову

промјену као заједничку словенским језицима. Тако у упоредној граматици

словенских језика проф. Р. Бошковића (Београд 1968: Основи упоредне грама

тике словенских језика), налазимо примјере: roka: дат. Лок, rocé; noga: дат. лок.

nodze, pazucha: дат. Лок. pazusé (стр. 85). У упоредној граматици слов. језика

проф. С. Б. Берншетјна (С. Б. Бернштеин. Очерк сравнителњноћ грамматики

славинских извиков, Москва 1974) се констатује да се у познијој епоси праслов.

језика вршила измјена задњонепчаних сугласника по којој су добијени односи:

roka: дат једнинe rocê, noga: дат. једнине позé, Sпљxa: дат. једнинe snosé. Исте

облике налазимо и у лок. једнине: rocê, позé, snosé (snošе) и ном.-акуз. двоји

не: rocê, no3é, snЂsé (snЂšé) (стр. 65). Ту се указује и на стање које нуде старо

словенски текстови, исп.: У старословенским текстовима ХП вијека досљедно

су заступљени резултати друге палатализације при чувању старих позиција.

Отуда у старословенском језику: (roka-roce, noga-no3é, pazuha-pazusè):

9жка-9жцћ, нога-новћ, пазоYХа-пазоусti (стр. 66). Осврћући се на стање које

налазимо у савременом сх. језику, проф. Бернштејн указује да се у нашој писа

ној ријечи наилази и на одступања од промјене задњонепчаних сугласника по

другој палатализацији, али да ни то не дозвољава да се стекне права слика о

овој промјени у народним говорима. То због тога што се „српскохрватски књи

жевни језик заснива на основи источнохерцеговачког дијалекта“, а стање које

налазимо у тим говорима не пружа праву слику већине говора, јер се у многим

описима народних говора што-нарјечја указује на одсуство резултата друге па

латализације у парадигми именица ж. р. на -ка, -га и -ха, а и у источнохерцего

вачкој говорној зони „ова промјена је већ у знатној мјери лексикализована“, и

са многим изузецима. На основу детаљније анализе читавог овога проблема у

сх. језику, проф. Бернштејн, и не без основа, закључује да у народним говорима

постоји уочљива тенденција да се не врши ова промјена (уп.: Процес губљења

палатализције у народним говорима врши се интензивно). Због тога се овај

аутор слаже са констатацијом коју је, знатно раније, изнио проф. Белић, тј. да

ће резултати друге палатализације (промјена куц, гуз, х у с) нестати и из срп

скохрватског књижевног језика (стр. 71). А код проф. Белића о томе читамо да

је употреба „измењених задњонепчаних сугласника ... поколебана у знатној

мери, у разговорном језику то је још више случај. Књижевни језик својим пра

вилом о овим претварањима задржава донекле ширење претварања горњих су

гласника, али је несумњиво да се оно и поред тога шири и да ће једног дана би

ти наметнуто и књижевном језику“ (А. Белић: Основи историје српскохрват

ског језика, П, Фонетика, Београд 1969, стр. 118, подвукао А. П.).

Проф. Ј. Вуковић, опет, у својој Историји српскохрватског језика (I дио,

Увод и Фонетика, Београд 1974) указује на дијалекатско шаренило, када је у

питању ова појава. У централним штокавским говорима имамо не само безизу

зетачно рука-руци, нога-нози, него и Лука-Луци, плавка-плавци (или плов

ка-пловци?), Србијанка-Србијанци. То стање се веже за источнохерцеговачки
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говорни тип. Неизмијењене ове сугласнике налазимо у „многим западнијим бо

санским и херцеговачким говорима“, тј. тамо имамо: на ноги, на руки, у војски

(редовно), у банки и сл. (стр. 151). Овдје се даје само Боки, али се наводе и ду

блети као: Лици-Лики, Пожези-Пожеги и сл.

На основу изнесеног може се доћи до ових закључака:

1. Измјена задњонепчаних сугласника испред обличког наставка -и врши

ла се у далекој прошлости словенских језика, у познијој епоси прасловенске је

зичке заједнице.

2. Пошто се та промјена вршила послије оне када су се задњонепчани су

гласници испред палаталних вокала мијењали у ч, ж, и ш (уп. војник-војниче,

бог-боже, дух-душе и сл.), ова се промјена задњонепчаних сугласника назива

друга палатализација.

3. За резултате ове промјене знају и старословенски текстови, и историја

свих других словенских језика (исп. код Бернштејна).

4. У српскохрватском језику још увијек су живи облици добијени у про

цесу те палатализације. Истина, у дативу и локативу једнине именица ж. р. на

-а у сх. језику немамо, или немамо у највећем дијелу његових говора, облички

завршетак вокал -е, или неки други могући рефлекс старога вокалајат (6), што

је карактерисало све именице основа на -а у старијим периодима развитка и на

шега језика, а што потврђују и старословенски споменици и други словенски

језици. У већини штокавских говора сх. језика још од ХIV вијека уопштава се

облички завршетак на -и, што може, историјски гледано, да буде и рефлекс ста

рога вокала 5 — у икавским говорима, или, пак, уопштени наставак старих ја

основа — у ијекавским и екавских говорима (в. А. Белић: Историја српскохр

ватског језика, П, Речи са деклинацијом, Београд 1950, стр. 60-63). Отуда да

нас у сx. књижевном језику, а тако је и у свим говорима њене основе, у дативу

и локативу именица ж. р. на -а облички завршетак -и.

5. Сви граматичари сх. језика указују на недосљедност вршења ове про

мјене. Набрајају се различите категорије именица које не знају за резултате ове

гласовне промјене.

6. Узрочници за немијењање задњонепчаних сугласника траже се у фо

нетској и семантичкој компоненти именица о чијој је промјени ријеч.

7. Најчешће се указује на досљедност ове промјене код именица нога, ру

ка, а у тој скупини наводи се и снаха или пазуха.

8. Проф. Белић је нарочито подвукао тежњу народних говора да се и код

ових именица избјегне промјена основних консонаната и уједначавање основе

у цијелој парадигми. То стање се све више прихвата и у књижевном језику.

9. Проф. Вуковић је указао на дијалекатску разлику, када је у питању ова

промјена, између источнијих и западнијих говора штокавског нарјечја. Док је у

источнијим предјелима још увијек жива ова промјена, она чак захвата и лична

имена, у западнијим говорима све више се уопштавају облици без измјене зад

њонепчаних сугласника к, г и х испред обличког наставка -и.
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10. У прасловенској епоси ове промјене су имале фонетски карактер, у

доцнијем развитку појединих словенских језика и ова промјена је добила мор

фонолошко обиљежје — могло је постати обиљежје датива и локатива једнине

именица на -ка, -га, -ха. Наравно, ако се томе нису противили неки од раније

наведених разлога.

11. У цијелом овом разматрању обично се полази од мишљења да су ова

кве измјене, у вријеме када су се оне вршиле, биле општијег карактера, да су

биле безизузетачне. Питање је да ли је слика савременог стања сх. народних го

вора посљедица иновационих процеса или може бити и насљеђе из старијих

епоха развитка нашега језика као лингвистичког индивидуалитета и његових

појединих говора као дијелова те језичке цјелине!

Да би се могло и о томе нешто више рећи, овдје ће се пружити цјеловити

ја слика о овој промјени у босанско-херцеговачким народним говорима. Грађа

се узима из упитника за синхрони опис босанско-херцеговачких говора (Босан

скохерцеговачки дијалекатски комплекс, исп. Босанскохерцеговачки дијалекто

лошки зборник, књ. I, Сaрajeвo 1975. и књ. П, Сaрajeвo 1979). У вези са том гра

ђом да се подсјетимо сљедећег: грађа је скупљана у току читаве једне деценије,

скупљана је на основу Упитника који је објављен и у посебној књизи и у Босан

скохерцеговачком дијалектолошком зборнику (књ. I, Сaрajeвo 1975). Сакупља

чи ове грађе били су, најчешће, искусни дијалектолози и у њихову стручност

не би требало да се сумња. Истина, понекад и „мудри Хомер задрема“. У та

квим случајевима приступа се провјери материјала.

Да би се добила цјеловитија слика мјеста која су обухваћена овим испити

вањем, овдје се прилаже попис пунктова“. Пошто је босанскохерцеговачко под

ручје настањено припадницима различитих наших националности, у Упитнику

је иза сваког пункта назначено ко је био испитаник, тј. којој је националној ску

пини припадао. Ово се чини због тога што на овим просторима, и не ријетко,

припадност говорном типу зависи од националне припадности (в. о томе код

мене у Босанскохерцеговачком дијалектолошком зборнику, књ. I, 70–71). А као

општа оцјена дијалекатског стања на овим просторима могло би се рећи да го

вoри Босне, по правилу, припадају шћакавској скупини. Истина, и ту постоје

уочљивије разлике између централних и периферних говора. Шћакавски гово

pи, по цјелокупној својој структури, више нуде архаичнијих особина него што

таквих особина налазимо у штакавским говорима: то вриједи како за фонетику

и акцентологију тако и за морфологију, ријечју, то вриједи за цјелокупну

структуру ових говора.

II

Ево сада грађе коју нам нуди босанско-херцеговачки говорни комплекс

када је у питању облик дат. једнине именица нога, рука, снаха:

* В. прилоге овоме раду.
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1. Нога

нози: 1, 2, 5–7, 13, 20, 21, 23, 24, 26, 31, 38, 40, 43, 46–49, 53, 57, 59, 62,

64, 65, 67, 68, 70, 71 (нозинози), 74, 79, 82-85, 87, 88, 92, 94, 95, 98, 99, 103,

105, 109-111, 115, 116, 118–121, 124, 148-150, 153, 154, 158, 161 (нузи), 163,

164, 167, 169, 172, 176, 178, 180, 183, 192, 197, 200, 207-209, 214, 217, 224;

нози, 4, 9, 11, 12, 15–17, 19, 22, 27–29, 39, 40, 45, 46, 50, 52, 54, 55, 60, 61,

69, 75–77, 80, 81, 102, 106, 107, 113, 125, 126, 128,129, 131, 136, 137, 144, 146,

151, 152, 159, 160 (нузи), 162, 168, 173, 174, 177, 179, 181, 189, 191, 193, 194,

204, 205, 210, 211, 213, 215, 216;

ндги: 35, 41, 42, 58, 89, 93, 96 (ндуги), 100, 108, 112, 114, 117 (ндуги), 127,

133, 141—143, 145, 147, 156, 171 (ндуги), 175, 182, 186, 195, 200, 202, 206, 219,

222, 223;
-

ндги: 32, 44, 73, 97, 12, 123, 132, 185, 187, 196, 198, 208,

ндзиДндги: 14, 130, 199, 225,

нози!ндги: 10, 30, 37, 91, 104, 184, 201, 212, 218,

ндги/ндги//ндзи!ндзи: 220;

ндги/ндги: 18,

ндги/нози, 25, 33, 34, 36, 63, 72, 90, 134, 138, 139, 155, 166, 170, 190, 203;

ндуги/ндузи: 101.

2. Рука

руци: 2, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 25, 28, 30, 34, 39, 44, 50, 55, 57, 61, 62,

64, 68, 71, 74–76, 80-82, 85, 88, 91, 97, 102, 103, 109, 113, 115, 120, 125, 126,

131, 137, 138, 140, 144, 151, 157-159, 161, 162, 165, 168, 173, 174, 180, 181, 185,

187, 189—194, 197, 199, 201, 205, 206, 208, 209, 211, 214–218, 221, 223, 224;

руци: 1, 3, 7, 8, 13, 20–24, 26, 27, 31, 38, 40-43, 45-58, 52, 53, 56, 58-60,

65, 69, 70, 77, 79, 87, 90, 92, 94, 95, 98, 99, 105—108, 112, 118, 119, 121, 129, 136,

148-150, 152-155, 160,163, 164, 167, 169, 170, 176-179, 183, 188, 200, 202, 203,

207, 210, 225,

руки: 32, 96, 104, 111, 114, 123, 124, 133, 156, 171, 186, 196, 219;

рукu: 49, 93, 100, 117, 122, 127, 128, 135, 141, 143, 145, 147, 172, 175, 182,

195, 200,

руци/руки: 166, 204, 212, 213;

руци/руки, 5, 10, 35, 67, 89, 139, 222, 225,

руци/руки: 130, 198;

руци/руци, 4, 16, 33, 36, 37, 54, 63, 116, 132, 134, 146,

руци/руки 73,

руци/руци/руки: 81, 84, 101, 220.

3. Снаха
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снахи: 13, 16, 19, 20, 23, 24, 33, 36, 38, 45, 46, 51, 55, 75, 90, 96 (снаохи),

117 (снаохи), 118, 119, 142, 169, 170, 184, 220, 221, 222, 224;

снахи: 3, 4, 26, 28, 30, 39, 40, 42, 68, 70, 73, 77, 79, 80, 83, 84, 102, 108,

109, 112, 114, 116, 121, 122, 143, 152, 161, 165, 168, 179, 183, 185, 193, 195, 200,

204, 209, 213, 216, 223, 225, 226;

У осталим мјестима биљеже се облици снаји, снаји, снаи, снаи, снави,

снаши, а неријетко и невјеста, невиста. Посљедњи облици често иду уз прет

ХОДНe.

Да укажем и на стање које нам нуди једна тросложна ријеч — мотика, са

свим условима који не спречавају промјену задњонепчаног плозива -к испред

обличког наставка -и:

мотици: 1, 4, 7, 9, 16, 20, 22–25, 27, 30, 31, 32, 50, 57, 60-62, 67 (моутици),

74, 75, 80, 87, 88, 92, 118, 120, 129, 136, 140, 146, 160, 181, 197, 214, 215, 221 (у

неким мјестима могу се јавити облици са редукованим самогласником -и: мот

ци. Битно је да се јавља резултат друге палатализације: ки — ци, а у оваквим

случајевима редукције нису необична појава);

мотики: 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14, 17–19, 21, 26, 28, 30—41, 44, 46, 48, 49, 52,

56, 58, 59, 63-65, 68-70, 72, 73, 76, 77, 79, 81-85, 90, 93-102, 104—117, 119, 121,

125, 127, 128, 130—135, 139, 141—145, 147—159, 162-178, 181—196, 198—202,

205-212, 216, 217, 220, 222, 223, 225, 226;

мотици/мотики:8, 11, 13, 29, 42, 43, 45, 47, 71, 89, 91, 103, 137, 138, 179,

203, 213, 219, 224.

Ако ове податке сравнимо са картом на којој се налазе сви ови пунктови,

доћи ћемо до сазнања да су облици на -ки, -ги обичнији у шћа-говорима него у

шта-говорима. Али, и ту се мора истаћи, никако се не може тврдити да су обли

ци са очуваним неизмијењеним задњонепчаним сугласницима искључиво осо

бина шћа-говора. Исто тако, не може се, на основу наше грађе, тврдити да су

облици са -ки, -ги искључиво везани за одређену националну припадност го

ворника. На основу података који слиједе јасно ће се видјети да су и овакви об

лици, као и они са очуваним палатализованим задњонепчаним сугласницима,

биљежени код свих становника Босне и Херцеговине. Тако имамо:

руци: а) у говору Срба: 2, 6, 9, 12, 18, 25, 29, 34, 39, 44, 50, 57, 71, 72, 74,

76, 85, 125, 126, 157, 161, 165, 180, 189, 194, 197, 199, 201, 206, 208, 211, 214,

215, 217,

б) у говору Муслимана: 14, 15, 19, 28, 30, 55, 68, 75, 80, 81, 82, 102, 109,

112, 115, 131, 162, 174, 185, 190, 191, 193, 209, 216, 221, 223, 224;

в) у говору Хрвата: 11, 17, 61, 62, 64, 91, 97, 103, 113, 120, 137, 138, 140,

144, 151, 159, 168, 173, 181, 187, 192, 218.

руци: а) у говору Срба: 1, 8, 21, 22, 27, 43, 47, 60, 69, 99, 105-107, 110,

121, 129, 149, 150, 160, 163, 164, 169, 178, 183, 188, 203;
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б) у говору Муслимана: 3, 7, 13, 20, 23, 24, 26, 31, 38, 40, 42, 45, 46, 48,

52, 53, 59, 70, 77, 79, 83, 90, 92, 98, 108, 112, 118, 119, 152, 155, 170, 176, 179,

200, 207, 225,

в) у говору Хрвата: 56, 58, 65, 87, 94, 95, 136, 148, 153, 154, 167, 202, 210.

руци/руки: а) у говору Срба: 212;

б) у говору Муслимана: 166, 204, 212;

в) у говору Хрвата: —.

руци/руки: а) у говору Срба: 5, 35;

б) у говору Муслимана: 67, 222;

в) у говору Хрвата: 10, 89, 139.

руци/руки: а) у говору Срба: —;

б) у говору Муслимана: 73,

в) у говору Хрвата: —.

руци/руци!руки: а) у говору Срба: 101,

б) у говору Муслимана: 81, 84, 220;

в) у говору Хрвата: —.

руки: а) у говору Срба: 111, 156;

б) у говору Муслимана: 32, 96, 114, 171, 186, 196, 219;

в) у говору Хрвата: 104, 123, 124, 133.

руки: а) у говору Срба: 49, 100, 127, 145, 182,

б) у говору Муслимана: 117, 122, 135, 143, 172, 175;

в) у говору Хрвата: 93, 128, 141, 147, 195, 200.

Слично стање налазимо код именице нога:

нози: С. 12, 22, 27, 29, 39, 50, 54, 60, 69, 76, 106, 107, 125, 129, 160 (нузи),

165, 189, 194, 211, 215;

М: 4, 15, 19, 28, 40, 45, 46, 52, 55, 75, 77, 80, 81, 102, 112, 131, 152, 162,

174, 179, 191, 193, 204, 205, 213, 216, 225,

Х: 11, 16, 17, 61, 113, 128, 136, 137, 144, 146, 151, 159, 168, 173, 181, 210.

нози: С. 1, 2, 5, 6, 21, 39, 43, 49, 57, 74, 85, 88, 99, 105, 111, 121, 149, 150,

158, 161 (нузи), 163, 164, 169, 178, 180, 183, 197, 208, 214, 217;

М: 7, 13, 20, 23, 24, 26, 31, 40, 46, 48, 53, 59, 67, 68, 70, 79, 82, 83, 84, 92,

98, 109, 115, 116, 118, 119, 121, 172, 176, 200, 207, 209, 224;

Х: 62, 64, 65, 87, 94, 95, 103, 120, 1 24, 148, 153, 167, 192.

нöзи/ндзи: С. 71;

М: –,

Х: –,

нози!ндги: С. 37, 201, 212;
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М: 30, 184;

Х: 10, 91, 104, 218.

нози!ноги: С. 199;

М: 14, 225,

Х: 130.

ндги/ндги: С. 18;

М: –,

Х: —.

ндуги/ндузи: С. 101,

М: –,

Х: —.

нози!нози!/ндги/ндги: С.: –,

М: 220;

Х: –,

ндги/ндзи: С. 25, 34, 72, 203;

М: 33, 36, 63, 90, 155, 166, 170, 190;

Х: 134, 148, 139.

ндги: С. 44, 122, 198, 208;

м: 32, 73, 122, 185, 196;

х: 97, 123, 132, 187.

ноги: С. 35, 41, 100, 127, 145, 156, 182, 206,

М: 42, 96, 108, 112, 114, 117, 142, 143, 171, 175, 186, 219, 222, 223;

Х: 58, 89, 93, 133, 141, 147, 195, 200, 202.

Као што примјери показују, најчешће су сви облици заступљени код свих

представника једнога говора. Истина, чињеница је да су сви Срби штакавци, а да

Муслимана и Хрвата има и штакаваца — у Херцеговини, и шћакаваца — у Босни.

Од именице снаха нема ниједне потврде за измијењени задњонепчани кон

стриктив х испред обличког наставка -и у с. Дакле, нема ниједне потврде за сна

си, иако управо тај облик Правопис препоручује за књижевни. Од ове именице,

ако се биљежи основни облик, биљежено је снахи и снахи. Најчешће, истина, у

говору Муслимана, али се нашло потврда и из говора Срба (пунктови 51, 169:

снахи, 39, 121, 161, 165, 183: снахи) и Хрвата (16: снахи, 168, 195, снахи).

| ||

Доста неуједначену слику, када су у питању односи са измијењеним зад

њонепчаним сугласницима или њиховим чувањем пред обличким наставком -и
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у Дcг и Лсг именица ж. р. на -а, налазимо и у новоштокавским говорима. Ука

зујем на ове податке:

У Пиви и Дробњаку ова је промјена захватила и лична имена. Ту налази

мо и Луци, Анци, Милци, иако и: Стаки, Олги (Ј. Вуковић: Говор Пиве и Дроб

њака, ЈФ ХVII, 33).

У говору „Старе Херцеговине“ налазимо: руци и руци, нози, дасци (даски)

(Д. Вушовић: Дијалекат Источне Херцеговине, СДЗб III, 46).

У пљеваљском говору налазимо: нози, снаи (Г. Ружичић: Акценатски си

стем плеваљског говора, СДЗб III, 136—137).

У данашњој источној Херцеговини чести су и облици без измијењених зад

њонепчаних сугласника: ђевојки, мотики, на руки, на ноги, слуги, на ваги, а само

је: бухи, јухи, мухи, плахи, иако ту имамо и: д длаци, ђевојци, у руци, у шаци, у ра

ци, у војсци, на нози, једна потврда постоји и за снаси. Уз то ту имамо и Јелци,

Анци, Рајци, Луци (А. Пецо: Говор источне Херцеговине, СДЗб ХIV, 100).

У западнобосанским ијекавским говорима налазимо потврда и за измије

њене задњонепчане сугласнике: војсци, дасци, у луци, у Лици, на муци, на дку

ци, у Отоци, на руци, о стдиш, по вази, задрзуи, у књизи, нози!нузи, прузи, сна

зи, супрузи, али и: владики, војски, дјевојки, дкуки, ријеки, слики, стдки, задру

ги, пруги, књиги — дакле, ту се јављају, напоредо, и једни и други облици (М.

Дешић: Западнобосански ијекавски говори, СДЗб ХХI, 189—190).

У говору Баније и Кордуна остаци II палатализације уклоњени су „скоро

доследно“. Ту је у руки, на ноги, по ноги, слуги, по длаки, у дпоки, у луки, у

снаги, у Лики, бриги, у колијевки (Д. Петровић: Говор Баније и Кордуна, Мати

ца српска — Просвјета, Нови Сад — Загреб 1978, 93).

У околини Колашина налазимо стање какво је прихваћено и за наш књи

жевни језик: у руци, по мајци, по нози, по длаци, у снази, слузи, војсци, иако и:

слуги „ријетко“, а чешће: Војки/Војци, Стојки/Стојци, Анци/Анки (М. Пижури

ца: Говор околине Колашина, ЦАНУ 1981, 125).

Такво стање налазимо и у говорима западне Србије:

У говору Љештанског имамо: ђевојци, мотици, на муци, руци (Дcг), руци

(Лсг), ћерци, нози, у задрузи, мајци, Даринци, Десанци, Зорци, Јелци, Симци, али

и слузи/слуги, дкуки/дкуци, мотки/мдци (М. Тешић: Говор Љештанског, СДЗб

ххii, 217).

У говору села Обади — Подриње, по правилу се чувају измијењени зад

њонепчани сугласници: у бешици, војсци, дасци, задрузи, Луци, мајци, нози,

иако и ту имамо и мајки, слуги (М. Симић: Говор села Обади, СДЗб ХХIV, 73).

У мачванском говору измјена задњонепчаних сугласника у овим облици

ма „није доследна“. Ту налазимо ђевојци, грешци, муци, руци, бризи, задрузи,

пушци, поред: гуски, снајки, стоки, даски, дкуки, рекu (Б. Николић: Мачвански

говор, СДЗб ХVI, 261).

У централној Шумадији „не баш ретко“ чују се примјери са очуваним па

латализованим плозивом -к и -г: патеци, балези, задрузи, књизи, јабуци, муци,
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ндзи, реци, на руци, стдци. Аутор описа ових говора истиче да су овакви обли

ци „ретки у космајским селима, знатно ређи него у колубарском крају“ (С. Ре

метић: Говори централне Шумадије, СДЗб ХХХI, 247-248).

У говору Срема „резултати друге палатализације“ у наведеним облицима

„уклоњени су“, па ту имамо: девојки, задруги, унуки, у књиги, у тој муки, на

стдки, у задруги, по заслуги, на мотки, у реки, у снаги, на пруги, на слики, о ја

буки. Николић истиче да је овакво стање „и у североисточном Банату“, подаци

Б. Милетића, и „у славонској Посавини“, подаци Стјепана Ившића (Б. Нико

лић: Сремски говор, СДЗб ХIV, 339–340).

Као што наведени примјери показују, тешко је данас наћи неки говор, ма

кар се он налазио у централној новоштокавској зони, у коме су досљедно очу

вани облици са измијењеним задњонепчаним сугласницима по другој палата

лизацији у Дcг. и Лсг. именица ж. р. на -ка, -га, -ха. Истина, та недосљедност

најчешће се објашњава аналошким процесима. Ја сам о овоме проблему гово

рио и у својој докторској дисертацији (СДЗб ХIV, 1964) и у опису западнобо

санских икавско-шћакавских говора (БХДЗб I, 1975). У овом мом посљедњем

раду о томе читамо: „У вези са овим проблемом могло би се поставити и једно

начелно питање: да ли су се и ове гласовне промјене вршиле, онда када су се

вршиле, баш без изузетка“. Ту се указује на раније сумње које су изнесене у ве

зи са младограматичарским „законом о безизузетачној“ промјени одређених

гласова (стр. 247). Ни сада ја не могу прихватити учење да су ове промјене би

ле безизузетачне. Није искључено да су напоредо живјели и једни и други об

лици доста дуго и да се у једним говорима уопштило једно, а у другим друго

стање. А ако дјелује аналогија у једном случају, она може да дјелује и у другом

случају. Тешко је, исто тако, једне облике везивати за источније, а друге за за

падније наше говоре, а то због тога што се и једни и други облици јављају и у

источнијим и западнијим говорима. Али би се и овдје могло прихватити ми

шљење проф. Белића да се облици са неизмијењеним задњонепчаним сугласни

цима намећу и књижевном језику и да неће бити никакво огрешење о језичку

норму ако ускоро и у дјелима наших писаца, наиђемо и на облике ових имени

ца са очуваним задњонепчаним сугласницима у дативу и локативу једнине име

ница ж. р. на -ка, -га, -ха. Слика коју нам пружају савремени говори књижевне

основице, дају им право да тако поступе.

IV

Посебно питање у овом морфонолошком проблему заузима акценат обли

ка датива једнине именица о чијој промјени је овдје ријеч. Даничић у својим

Српским акцентима (Београд, СКА 1925) каже да се акценат датива једнине

ових именица разликује од акцента номинатива једнине, па имамо: руци (стр.

4). Именица нога налази се у склопу акценатског типа вода, али се наводи об

лик за датив једнине. Управо, Даничић каже да се у дат. једнине акценат мије

ња само код именица: вода-вдди, дјеца-дјеци, земља-земљи. За те ријечи Да
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ничић каже да може „поуздано рећи“ да имају такав акценат у дат. једнине. За

остале није био сигуран, или, како сам каже, да их је „тешко чути у овоме

падежу“ (!) (стр. 6).

Наш материјал, као што смо видјели, нуди подоста потврда и за измије

њени акценат у дативу једнине, обеју ових именица, и не чини ми се да је Дани

чић имао поуздана обавјештења када је рекао да се остале именице овога типа,

или, пак, оне које он наводи за овај акценатски тип, тешко могу чути у дативу

једнине. Такав облик се може чути и од именица: лоза-лдзи, метла-метли, со

Л (l-COXlf. -

Друго је питање: колико је тај акценат у дативу једнине још увијек оби

чан у говорима који чине основицу нашега акценатског система. Ако би се по

лазило од грађе која је овдје понуђена, могло би се рећи да је акценат основног

слога у томе падежу још увијек доста распрострањен. То вриједи како за име

ницу рука, тако и за именицу нога, па и за именицу снаха, уколико се такав об

лик ове именице јавља у испитиваним мјестима босанско-херцеговачког говор

ног подручја. Из тога, даље, слиједио би закључак да се облици руци, нози, сна

хи могу, још увијек, сматрати стандардним. Наравно, и они други облици, тј.

облици са неизмијењеним акцентом номинатива једнине: руци, нози, снахи, за

које има подоста потврда у нашем материјалу, имају право грађанства у нашем

језичком стандарду. То им је право већ признао и Правопис из 1960. (уп. нога,

дат. нози и нози, рука, дат. руци и руци, а од снаха имамо: снаси и (ређе) снахи).

У вези са овом правописном одредбом, бар када је у питању посљедња наведена

именица, снаха, не мислим да је овај наш ортографски норматив овдје дао реал

ну слику стања које налазимо и у стандардном језику и у говорима које узимамо

за његову основицу. Облик датива једнине од ове именице је много чешћи, ако

не и једини — наравно, ако се јавља такав облик ове именице, са фонемом х, без

измијењеног задњонепчаног констриктива х. Дакле, снахи. Са босанско-херцего

вачког говорног подручја нема ниједне потврде за облик снаси. А ако се тај об

лик не чује у тим говорима, у којима, иначе, имамо најфреквентнију употребу

фонеме х, гдје се, онда тај облик може чути у народним говорима?

Цијело ово разматрање проблематике везане за дат. једнине именица ру

ка, нога упућује нас на сљедећи закључак: у дативу једнине те именице данас

нуде двојаке облике: оне са извршеном промјеном задњонепчаних сугласника

испред обличког наставка -и (руци, нози) и са очуваним тим сугласницима (ру

ки, ноги). Од именице снаха потврђен је само облик са неизмијењеним кон

стриктивом -x (снахи). С обзиром на ширину распрострањености и ових по

сљедњих облика, они ће нам се све више наметати као књижевно исправни.

Граматичари неће моћи још дуго да бране исправност облика са измијењеним

задњонепчаним оклузивом у наведеним ријечима у дативу једнине. Од именице

снаха то је већ језичка стварност. Уз ово двојство иде и двојство акцената. Уз

старији акценат, који води поријекло из праслов. епохе — одсуство тзв. Де Со

сир — Фортунатовљева правила — све се чешће јавља аналошки акценат према

осталим падежима. Дакле, уз руци и руци, уз нози и нози.
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V

Ако је у питању сугл. скупина, стање је овакво: воћки (питање бр. 1180), у

свим пунктовима секв. -ћк-, остаје неизмијењена, дакле: воћки, осим у п. 22,

120 гдје је воћци и 211 гдје је воћки/воћци.

дасци (питање бр. 628)

на дасци (43, 57, 60, 74, 87, 88, 103, 110, 116, 118–120, 129, 137, 146, 151,

156, 160, 161, 164, 168, 174, 178, 193, 202, 215);

на даски/дасци (16, 61, 91, 134, 138, 148, 167, 1689, 213, 219, 221);

на дацки (7, 24, 26, 27, 28, 30, 38—41, 47-49, 54, 69, 70, 81, 84, 85),

на даски/дацки (45, 71).

У осталим мјестима имамо очувану скупину -ск- даски.

Интересантни су облици са секв. -цк- дацки. Они се могу двојако тумачи

ти: а) у питању је међугласовна асимилација -ск- = -цк-, као у градски-гра

ски-грацки, Гротска—Гроцка, Имотски-Имоцки, б) у питању је укрштање ста

ријег и новијег облика: дасци и даски. Чини ми се да је овдје у питању она прва

промјена.

Сличну ситуацију имамо и у скупини -шк

крушки (питање бр. 1162):

крушци (1, 6, 13, 24, 25, 27, 30, 31, 35, 43, 50, 69, 70, 74, 120, 138, 169,178,

180, 181, 203);

крушци/крушки (16, 23, 29, 48, 71, 97, 129, 163, 164, 226).

У осталим мјестима имамо крушки,

уп. и: гуски (питање бр. 1035)

гуски — у свим мјестима у којима је забиљежен тај облик,

патки (питање бр. 1031)

патки — забиљежен је само тај облик,

ћурки (питање бр. 1027)

ћурци (7, 26);

у осталим мјceтима имамо ћурки или туки.

Двојаки облици, и они са очуваним резултатом палатализације, и они са

очуваним задњонепчаним сугласником испред вокала -и:

бубрези (питање бр. 163)

бубрези — у свим испитиваним мјестима, осим п. 123 гдје је бубрези,

пунктова 130, 134, 137—139, 159, 168 — гдје је бубризи и п. 10, 13,81 — гдје је

бубрези бубреги, п. 59, 64, 94, 95, 99, 153, 154, 170, 174, 177, 178, 179, 183, 186,

187, 196 — гдје је бубреци, п. 114, 133, 135, 141 — гдје је бубреги и пункту 146

гдје је бубризи(бубрези,

доручци (питање бр. 762)
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доручци (3, 6, 7, 11-32, 34, 35, 39, 41, 43-45, 47-49, 60-62, 64, 69, 71, 72,

76, 77, 80, 81, 83–85, 87, 88, 91, 97, 99, 100, 102-110, 112, 113, 115, 119–121,

123-130, 133, 137, 139, 140, 145—147, 149, 151, 157, 159, 161-163, 165, 168, 169,

174, 176-178, 180, 182-187, 189, 192—196, 198, 202, 204, 206, 209, 210, 211,

213-216, 218, 219, 223-226);

дорућци (40, 46, 52–54, 56, 59, 65, 68, 70, 73, 82, 90, 92–95, 122, 143, 144,

152-155, 170, 172, 175, 179, 190, 200a, 207);

уз:

доручки (1, 2, 10, 50, 57, 79, 101, 132, 135, 138, 141, 150, 156, 158, 198);

ддрућки (38, 55, 75, 96, 171, 191),

И.

доручци/доручки (200),

ораси (питање бр. 1168)

драси (2–8, 10-32, 34–45, 47-50, 52, 55-59, 61, 62, 64, 65, 67-77, 79-84,

87—104, 106-114, 116—132, 134, 135, 137—141, 143, 145—156, 158–221);

драхи (33, 63, 142);

драси/драхи (46, 53);

драји/драси (54, 60);

драсци (85, 115);

драшци (105, 136);

дреси (144);

уп. и орли!opaju (133). Уз неки од наведених облика може се јавити и ду

блетни лик: ораи, ораји и сл. За нас је овдје битна констатација да је облик Нпл

ораси, са очуваним резултатом палатализације, још увијек најфреквентнији об

лик. Свакако, на овакво стање, тј. на очување резултата палатализације у Нпл,

утичу и други множински облици који, такође, чувају старо стање: бубрезима,

доручцима, орасима и сл.

На крају цјелокупног овог разматрања судбине старијих скупина задњо

непчани сугласник и самогласник -и као морфолошко обиљежје облика Дcг или

Лcг именица ж. р. и Нпл, и осталих облика, множине именица м. рода, јасно се

могу извући сљедећи закључци:

1. У облицима једнине још увијек се наилази на очуване резултате старе

палатализације, што може зависити како од положаја задњонепчаног сугласни

ка у ријечи: сам или у скупини са неким другим сугласником.

2. У облицима множине им. м. р. још увијек преовлађују облици са очува

ним резултатима палатализације, мада се и ту пробија основни сугласник из об

лика Нсг.

3. Када се наши примјери пренесу на карту, долази се до закључка да икав

ски говори предњаче са уопштавањем неизмијењеног задњонепчаног сугласника
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— ијекавски, посебно ије-шта говори ту још показују своју блискост сх језичком

стандарду, мада се и ту пробија основни сугласник из облика једнине.

4. На све ове промјене, свакако, знатног утицаја имају не само ослабљено

осјећање за палатализационе процесе него и аналошка уопштавања.

ДЕСОНОРИЗАЦИЈА

Када је у питању обезвучавање звучних сугласника на крају ријечи, бо

санско-херцеговачко говорно подручје може се подијелити у три говорне зоне.

У првој, звучни сугласници не губе своју звучну компоненту ни у финалној по

зицији ријечи, у другој, знатно мањој, долази до потпуног обезвучавања

звучних сугласника у тој позицији, у трећој, која је доста велика, имамо дјели

мично губљење звучности. Овдје се дају потврде само за потпуно и дјелимично

обезвучавања:

а) ж - ш

лаж (питање бр. 473)

лаш (96, 135, 137, 138, 159, 160, 211, 212);

лажи (1, 2, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 34, 39, 55, 72, 85, 97, 115, 131, 133, 139,

148, 150, 156, 157, 171, 173, 184, 185, 187, 198, 215);

нож (питање бр. 641).

нош (9, 135, 137, 138, 159, 160 — нуш, 211, 212, 215),

ножи (1, 2, 4, 6, 10, 11, 15, 17–19, 32, 34, 39, 55, 72, 85, 97, 115, 117, 130,

131, 133, 139, 148, 149, 150, 156, 157, 161, 173, 184, 185, 187, 194, 197, 198);

б) з- с

хороз (питање бр. 1018)

хордс (96, 114, 117, 171);

дрдс (156, 208, 211);

хордзе (97, 184, 185);

дрозе (71, 72, 187, 215),

поред хороз/oроз јавља се и пијевац/пјевац, пивац,

в) б - п

зуб (питање бр. 78)

зуп (9, 96, 137, 138, 159, 163, 208, 211, 212, 215),

зуби (1, 2, 4, 6, 10, 12, 15, 18, 19, 32, 34, 39, 55, 71, 72, 76, 83, 85, 97, 107,

109, 110, 130, 131, 139, 149, 150, 156, 157, 171, 173, 184, 185, 187, 194, 226);

голуб (питање бр. 1039)

голуп (135, 137, 138, 160, 208, 211);

гдлуби (1, 2, 4, 6, 8, 10–12, 14, 15, 17–19, 32, 39, 71, 72, 85, 96, 97, 131, 139,

146, 149, 156, 157, 159, 171, 181, 184, 185, 187, 198, 215, 217),
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г) д - т

глад (питање бр. 766)

глат (135, 137, 138, 160, 163, 208, 211, 212, 215, 217),

глади (1, 2, 6, 8, 10, 12, 15, 17–19, 32, 39, 71, 72, 76, 85, 96, 97, 148-150,

156, 157, 171, 173, 184, 185, 194, 198, 207);

медвјед (питање бр. 1062)

међет (12, 19, 159, 160, 163, 211, 212, 215),

медвит (137, 138);

међеди (1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 26, 32, 39, 71, 72, 85, 97, 122, 149,

150, 156, 157, 161, 180, 185, 187, 198, 217),

мдвиди (131, 139, 146);

д) г - к

праг (питање бр. 562)

прак (9, 96, 137, 138, 159, 160, 208, 211, 212, 215),

прагк (2, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 19, 32, 39, 43, 55, 71, 72, 85, 97, 126, 130, 131,

133, 139, 148—150, 156, 157, 161, 163, 171, 173, 180, 185, 187, 197, 198, 217),

бубрег (питање бр. 162)

бубрек (13, 15, 17, 32, 58, 64, 81, 84, 94–97, 116, 137, 138, 154, 160,167,

169-171, 173, 175, 178, 179, 183, 184, 187, 196, 211, 212, 215);

бубрегк (1, 2, 6, 10, 12, 18, 19, 34, 39, 55, 71, 72, 85, 95, 99, 101, 107, 110,

115, 125, 130, 131, 139, 145, 146, 148, 150, 156, 157, 161, 163, 173, 180, 185, 186,

193, 198, 199, 208, 217, 220, 223, 226);

наравно, овдје су укључени и икавски ликови ове именице (бубрик, бу

бригК), управо облик бубрик имамо у п. 137, 138, а бубригк у п. 130, 139.

ђ) в - ф

крв (питање бр. 33)

крф (159);

у осталим мјестима сонант в чува своју сонорност,

шав (питање бр. 509)

шава (19),

у осталим мјестима не долази до обезвучавања сонанта в,

црв (питање бр. 1089)

нема ниједне потврде за десоноризацију сонанта в, било да је у питању

дјелимична или потпуна десоноризација,

крух-крув (питање бр. 722)

круф (160),

крух/круф (203);

крувр (130, 148-150, 157, 161);
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очух-очув (питање бр. 360)

дчувр (148).

МЕТАТЕЗА

Међу примјерима који знају за измјену мјеста појединих гласова у склопу

једне ријечи налазимо оне који имају религиозно-национално обиљежје и оне

који имају општи карактер. Међу првима налазе се примјери као бајрам, бај

рак, и изведене. У говору Муслимана ове туђице чувају изворне скупине -jр-, у

говору других, Срба и Хрвата, најчешће ту имамо извршену метатезу -pј- и те

Именице код њих гласе: барјам и барјак, и, наравно, све изведенице. Пошто је

то тако, нема потребе да се овдје на такве примјере и посебно указује.

Она друга група примјера са метатезом није подједнако заступљена на

цијелом подручју. Тако имамо:

a) лакат (питање бр. 231)

латак (38, 99, 100, 169, 177, 183, 187, 189, 197),

лакат/латак (61, 101, 142, 198);

б) нокат (питање бр. 243)

нотак (38, 99, 100, 142, 169, 177, 183, 187, 189, 197),

нокат/ндтак (61, 101, 198);

в) наћве (питање бр. 710)

навће (11, 31, 35),

навћи (1–7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 39),

наћве/навћи (8),

г) гавран (питање бр. 1000)

гарван (123);

гарва/гавран (220),

д) курјак (питање бр. 1057)

кујрак (70, 80-82, 108, 112, 118, 174, 185, 186, 193, 196, 226).

У осталим мјестима, то вриједи за све овдје наведене примјере, имамо не

измијењен гласовни састав наведених именица. Наравно, уколико се за неку од

њих не јавља друга лексема, рецимо вангла м. наћве, вук м. курјак и сл.

АСИМИЛАЦИЈА

У живом говору, без обзира на то да ли је у питању народни говор или,

пак, говор образованих чланова једне језичке заједнице, стално се врше међу

гласовне промјене: асимилационог или дисимилационог карактера. То јест,

другачије речено, ако се унутар једне ријечи нађу, због творбених или неких

других узрочника, два сугласника неједнаке артикулације — било да је у пита
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њу мјесто или начин творбе, или, пак, неједнаке звучности, говорни процес на

стоји да те разлике отклони и да се појави сугл. скупина сличних артикулацио

них обиљежја. Наш језички стандард прихвата резултате неких таквих промје

на: прихвата резултате асимилације по звучности у највећој могућој мјери.

Отуда у нашем стандардном језику: врабац-врапца, редак-ретка, црноко

жац-црнокошца, иако и ту остаје: предсједник, Едхем, Субхија и сл. У народ

ним говорима ни ту се не прихватају изузеци, или је најчешће тако. То вриједи

и за многе друге случајеве гдје се у скупини јављају сугласници различитих

творбених обиљежја. Па тако у говорима босанскохерцеговачке зоне имамо

једначења у скупинама: сљ - шљ, ch - шћ, ст - шт, см - шм, зљ - жљ и сл.

Истина, ове измјене нису подједнако обичне у свим бе-ха говорима. Прво, при

мјери типа слјеме-сљеме-шљеме својствени су само јекавским говорима, то

вриједи и за скупине стје-cће-шће, неке, опет, промјене имају доста сужен ар

eал, а неке могу имати и општији карактер.

а) сљ - шљ

сљеме (питање бр. 556)

шљеме (1—14, 16-38, 40, 42–49, 52, 54-65, 67-71, 73-77, 79-85, 87-90,

99, 100, 102-112, 115—119, 123—129, 145, 149—150, 156–158, 160, 163—165, 169,

172-178, 180, 182—189, 193-195, 198, 202-204, 208, 210, 212, 214, 215, 217, 218,

222-224, 226);

сљеме (56, 98, 101, 161, 201),

шјеме/шљеме (15), шљеме/ијеме (53);

шлјеме (39, 50, 72), пошто је дошло до асимилације с према љ, овдје је,

вјероватно, лј графички знак за љ.

шљеме/сљеме (199),

а неизмијењену секв. сљ имамо у пунктовима 13, 41, 64, 91, 93, 97, 113,

114, 120, 121, 147, 167 уз слиме, 196, 199 уз шљеме, 206,

слијепо око / сљепочница (п. бр. 26)

шљепочница (44, 57, 60, 71, 178),

шљепочица (47),

шљепочнице (62),

сљепочница (25).

Бројне су потврде за неизмијењену скупину сљ — која се јавља у различи

тим морфолошким облицима: сљепочница, сљепочнице, сљепочица, сљепочице,

сљепоћица, сљепоочница и сл.

Истина, облици са графемама -лј- и овдје се могу двојако објашњавати: у

питању је графички знак (латиницом је написано lј умјесто 1), у питању је неза

вршен процес јотовања сонанта л и ј, што је мало вјероватно. Ипак, очувана

секв. сљ јавља се на доста широком простору бе-ха јекавских говора.

б) зљ - осљ
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изљубе (питање бр. 443)

ижљубе (3–9, 15, 18, 19, 21-23, 25-28, 31, 34, 35, 37-41, 43, 44, 46-50,

52–54, 57-62, 68, 71 и ишљубе, 74, 75, 77, 79-82, 84, 87, 88, 94, 96, 98, 100,

105-108, 111–115, 118–120, 125, 126, 129, 133, 134, 136, 138—140, 145, 149—151,

154, 157, 158, 160-163,169, 171 ижљубу, 176, 180—183, 187, 190, 194, 197,200,

205-207, 209, 211, 214, 216, 218-219, 226);

изљубећижљубе (29, 30, 33, 36, 117, 220),

изљубе (20, 24, 89, 104, 156, 225),

излјубе/ижљубе (29, 30, 33, 36, 117);

ишљубе (72, 85),

изљубе изљубе (101),

у осталим мјестима биљежено је или изљубе или, пак, излјубе,

в) стљје - шће

лишће (питање бр. 1123)

лашће (1—49, 52-54, 56–58, 63-65, 68-70, 72-75, 77, 79, 80, 84, 85, 88, 90,

91, 93–96, 98–103, 105—133, 135—183, 185, 186, 188-226);

лис ће (81, 83, 89, 104, 184);

лисе (97, 187),

лиce/лис ће (92);

лис ће/листје (67), листје/лишће (53), лис'ће/лтшће (71),

очувану секв. -стј- имамо у пунктовима 55, 59-62, 87,

лихће (82).

Примјери као лис'hе могли би упућивати на закључак да је у питању непре

врели процес асимилације. На овакав закључак упућивали би и примјери типа

листје/лисће или, пак, листјелишће. Овај закључак могао би се ослањати и на

чињеницу да су сви ови примјери потврђени у босанским говорима: Сaрaje

во-Олово-Какањ, Теслић. Херцеговачко подручје не зна за ову појаву. Ја сам за

икавскошћакавске говоре Западне Босне констатовао да не зна за нејотоване ску

пине овога типа. Ту је редовно: браћа, лишће, грожђе и сл. (в. БХДЗб. I, 158).

г) stē - стје

истјерати (питање бр. 289)

ишћерат(и) (2, 5, 6, 9–30, 34—41, 43, 44, 46–49, 54, 55, 57, 58, 62 оћерат,

64, 69-77, 79, 80, 90, 100, 102, 103, 105-109, 112, 115–120, 122, 133, 147, 149,

150, 153, 158, 160,161, 163, 164, 165 ишћерамо, 174-178, 180—182, 185, 186, 191,

193, 196-198, 200–202, 204-206, 208-212, 214, 215, 217, 221, 223, 224, 226);

истјерат(и)/üшћерат(и) (33, 42, 45, 52, 60, 63, 101, 113, 123, 157, 162,

189, 199, 203);

истират(и)/ишћерат(и) (134 истрат..., 166, 167, 220, 222),

исЋерат(и) (1, 3, 4, 7, 8, 31, 81, 83, 184);
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ихћерат/uc'hерат (82),

јекавско јотовање, јасно, налазимо у јекавској говорној зони, а што се ја

вљају дублетни ликови: истирати-ишћерати, односно истрат-ишћерат, об

јашњава се укрштањем двају различитих говора. То није необична појава на

овоме говорном простору. Посебно је питање како објашњавати однос исЋера

ти и ишћерати. Чини ми се да је најприродније ту гледати фонетски процес:

јекавским јотовањем секв. -стје- дала је с ће. То је први степен јотовања. Затим

може да услиједи асимилациони процес, с ће — шће. У једним говорима тај је

процес завршен, у другима није. Истина, овдје се увијек мора имати на уму и

субјективни чинилац. Није искључено да понекад изневјери и орган слуха ис

питивача. Али, чињеница је, у јекавским говорима Босне и Херцеговине могу

се срести различити фонетски ликови и у примјерима типа листје-лишће, о че

му се овдје, такође, говори, и у примјерима типа истјерати-ишћерати. Тео

ретски гледано процес се могао овако остваривати: istérati-истјерати-исћера

ти-ис ћерати-ишћерати.

д) cм - шм

смрека (питање бр. 1141)

шмрека (4, 20, 21, 28–30, 36–40, 53, 54, 65, 105, 107, 110, 111, 207, 216,

218, 220, 222-224),

смрека/шмрека (49),

у осталим мјестима поред смрека, смрика, смреква биљежено је и смрча,

смрчика. Акценат може бити "" и ".

падосмо (питање бр. 315)

падошмо (12, 15–17, 19, 32, 54, 64, 90, 95, 103, 104, 120, 121, 124, 128,

130, 134—139, 141—144, 148, 150–153, 157, 159, 160,163, 169, 173, 177, 178, 182,

183, 186, 189, 190, 194, 195, 198—200, 205, 210–213, 216, 218, 219, 222),

падосмоlтадошмо (33, 63),

панушмо (92), падешмо (94), упадошмо (111, 123, 158, 181, 217), пашмо

(208),

у осталим мјестима секв. -см- је очувана,

почесмо (питање бр. 858)

почешмо (15–17, 19, 54, 55, 57, 94, 95, 98, 99, 104, 109, 119, 120, 121, 123,

126, 128,130, 132—135, 139, 141—145, 148—151, 153, 154, 158, 159, 161, 163, 169,

173, 176, 178, 179, 181, 182, 187, 192, 195, 198, 200, 202, 205-209, 211-213, 215,

216, 222),

почесмо почешмо (33, 63),

у осталим мјестима очувана је скупина -см

ђ) -сте - ште

узесте (питање бр. 109)
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јзеште/узеште (10, 13, 16, 19, 24, 31-33, 35, 54, 57-59, 63, 65, 85, 90, 91,

94-96, 100, 103, 104, 106, 110, 111, 113, 120, 121, 123, 124, 127, 130, 134—139,

141—143, 145, 148—150, 157, 159-161, 165, 169, 170, 173, 177, 178, 180—186,

(узеоште 187) 195, 196, 200, 201, 202, 204-206, 210–215, 217),

у осталим мјестима имамо очувану скупину -ст-, ако је забиљежен тај гл.

облик. Има, наиме, примјера и јамиште (136) и јамисте (130, 133);

е) чн - шн

пшенично (питање бр. 807)

шенишнд брашно (1–4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17-26, 31-40, 50, 53, 54, 56-62,

64, 65, 67, 68, 70–72, 75-77, 79, 80, 84, 87, 88, 92–98, 105, 106, 108, 112-119,

122, 124, 130, 131, 133-135, 139-144, 153–156, 167–171, 174, 175, 178, 179, 184,

186, 190, 194, 200a, 205, 209, 219, 220, 222-224, 226);

пшенићно/пшенично/ишенишнд (45),

у осталим мјceтима имамо шенично, шеничено, шеничино, шеничано...

ж) жб - џб

жбун (питање бр. 1155)

џбун (50, 111);

жбун/џбун/грм (71, 164);

џбун/жбун (123);
|-

у осталим мјестима биљежено је, најчешће, грм или жбун (џбуњу п.109).

з) зм - зн

узмеш (питање бр. 197).

Нема потврда за узнеш,

узми (питање бр. 201):

Нема потврда за узни,

и) вц - фи

овца (питање бр. 859):

Нема потврда за офца,

ловца (питање бр. 1061):

Нема потврда за облик лофца.

ДИСИМИЛАЦИЈА И УПРОШЋАВАЊЕ СУГЛАСНИЧКИХ СКУПИНА

Дисимилациони процеси, исто тако, често прате живи народни говор. Раз

лози су познати: жеља да се отклоне слични артикулациони покрети говорних

органа. У нашим говорима има различитих појава дисимилационог карактера.

Овдје ћемо указати на неке типичније, али и оне за које нема потврда:

ЧК X- МИК
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мачка (питање бр. 972)

мачка — у свим мјестима имамо или мачка или маћка (в. поглавље о

африкатама). Нема, дакле, ниједног примјера у коме би се огледала дисимила

циона промјена скупине -чку шк;

шћ - xћ

лишће (питање бр. 1133)

лихће (82),

гуштер (питање бр. 1085),

гуxћер уз гушћер (83),

пашче (питање бр. 967);

пахће (82), в. код секундарни сугласници,

чн x- иин

сестрична (питање бр. 435)

сестришна (7, 24, 31, 38, 40, 48, 53, 57-60, 62, 64, 67, 68, 70, 79–81, 83,

84, 89, 90, 92–93, 96-98, 102, 103, 108, 114, 116, 118, 119, 122, 140, 143, 144,

152-153, 155, 171, 174, 175, 180, 184, 186, 196, 199, 200a, 205, 209, 216, 219,

221, 223-226);

сестришња (гдје дисимилацију прати и асимилација шн = шњ: 94, 123,

154, 162, 166, 167, 179, 181);

кћ - xћ

рокће (питање бр. 979)

pôкће (нема роxће, али има хрокће, са секундарним x 3, 4, 7, 13, 14, 23, 24,

26, 30, 31, 38, 39, 45, 46, 53, 59, 68, 79, 81, 82, 96, 98, 108, 109, 114, 118, 119,

120, 131, 143, 144, 152, 170, 175, 186, 190, 204, 209, 221, 222, 224, (хрокти),

појава секундарног х (хрокће, хрокти) углавном је биљежена у муслиман

ским пунктовима:

tИЛb X- С./b

шљива (питање бр. 1157)

сљива (нема потврда), али уп.: шјива (15, 53, 143);

слива (8, 9, 62, 134, 135, 141, 142);

у неколико пунктова биљежено је: шлjива (39,42, 50, 72, 82), што се може

тумачити замјеном графема -лј за фонему љ,

t{{Нb X- t{4/b

чешњак (питање бр. 1211);

чешљак (173),

iИЧ - Ч

тке (питање бр. 1269)

че (1, 6, 8, 9, 22, 25);
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пч-вч-фч

копча (питање бр. 1278)

ковча (44, 122, 226);

ковћа/копча (82),

ту и: ковчара (110, ковчалица (113, 121, 129, 140), сковчаница (120), сков

чаница (195),

пк - вк - фк-xк-к

клупко (питање бр. 1279)

клувко (17, 20–22, 26-29, 35, 36, 40, 41, 44–50, 54, 65–627, 69, 70, 74, 79,

81-83, 88, 89, 91, 92, 98–100, 102, 104, 105, 113, 115, 117, 118, 124, 140—142,

145, 153, 155, 169, 170, 176, 181, 226);

клупко/клувко (33, 37, 134, 164);

| клувче (161), клувће (52),

клуфко/клупће (68),

клуxко/клувко (63, 71);

клунко/клунче (116);

клууко (118), клумко (193);

клуфко (12, 18, 19, 23, 25, 31, 38, 39, 64, 72, 93, 136, 172, 179, 190);

Клуфко/клупко (221);

клуxко (24, 30, 34, 80, 97, 114, 166, 174, 184, 185);

клуко (2, 5, 8–10, 13, 58, 65, 101, 103, 120, 121, 125—128, 135, 154, 163,

167, 168, 173, 177, 178, 180, 182, 183, 187, 189, 194—198, 201, 206, 208, 210,

212);

клувко/клуко (92);

iliи - и

птица (питање бр. 1006)

тица (1–26, 28-39, 43, 44, 53-65, 67-69, 71, 72, 74–76, 79, 80, 84, 85,

87-226);
-

у неким мјстима имамо твица (27, 40, 41, 46, 48, 50, 52, 70, 73, 77,

81-83),

твица/птица/тица (42), твица/птица (45), тица/твица (47, 49, 226), a

птица и тица имамо у п. 225,

септембар (питање бр. 1409)

cèтембар (9, 25, 95, 95, 96, 108, 136, 139, 155, 157, 217),

сетембер (38, 79, 82, 83, 116, 149, 169, 215);

септембар/сетемар/сетембер (7, 22, 42, 203);

сефтембар (107), сефтембер (28), севтембар (171), сецембар (83),

али уп. и појаву кт мј. пт, дисимилација по мјесту творбе:
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сектембар (47, 67, 74, 75, 80, 118, 145, 165, 172, 176, 180, 190, 197, 198,

208), сектембер (50, 52, 57, 58, 70, 81, 84, 105, 177, 178, 185, 187, 216, 223), сеп

тембар/сектембар (164), сектембар/сентенбар (156), севтембар (171);

tic -- С

псују (питање бр. 501)

сују (1–7, 9, 11, 12, 14—41, 43-50, 52-65, 67-75, 77, 79-85, 87–102,

104-119, 121—133, 135, 136, 140—145, 149, 150, 152—172, 174—187, 189–202,

204-208, 209-212, 214–216, 226);

псују/сују (10, 13, 173, 203, 221, 225),

ћњ - тњ

воћњак (питање бр. 1181)

вотњак (5 и воћњак, 49 и воћњак),

божићни (питање бр. 1577)

божитњи (212, 217), уп. и божишни (171, 209), божићњи (гдје долази до

асимилације, 30, 38, 43, 47, 105, 114, 165, 169, 183, 186) и божићни/божићњи

(71, 137, 138);

26. X- 6

гвожђе (питање бр. 590)

гджђе (1–4, 6, 9, 10, 13, 14, 16–20, 32, 36, 37, 58, 63, 79, 85, 105, 111, 113,

115, 120, 121, 124, 125, 128, 130, 132—139, 141, 143, 163, 172, 177, 180, 183, 185,

187 гдзе, 190, 193 гође, 195, 200, 201, 202 и гв-, 204, 210),

овдје имамо појаву хђ < жђ: гвдxђе (26, 81, 84, 114);

пи - ш

пшеница (питање бр. 804)

шеница, или са редукованим и — шенца у свим пунктовима осим 103 гдје

је пшеница и шеница, 119 — пшеница, 161 шеница/пшеница, 167, исто 203 пше

ница и шеница,

аНb X- Нb

јагње (питање бр. 867)

јање (1–33, 35-46, 48–50, 52-65, 67-77, 79-85, 87–170, 172–188,

190—193, 195, 196, 198–202, 204-226);

јагње јање (34, 47, 194, 203);

iЛч — Ч

пчела (питање бр. 1095)

чела (1—11, 13–40, 41, 43, 44, 49, 50, 54, 55, 57, 60-64, 69, 71, 72, 74, 76,

79–81, 84, 85, 87–89, 91, 97-102, 104—109, 111–141, 145—151, 156—160, 162,

163, 165, 167-169, 173, 174, 176-180, 182-187, 189, 192—196, 198—200, 201–206,

208-224, 226);
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ћела (46, 53, 56, 58, 59, 65, 67, 70, 73, 75, 90, 92, 94, 95, 96, 142-143,

152-155, 170—172, 175, 179 и чела, 181, 190, 191, 200a, 207);

пчела/чела (42, 164, 188, 225),

уп. и чвела (48), ћеела (40, 46, 52, 82), чвела/чела (47, 83),

ЛИНо X- ЛИt/b

сумњамо (1593)

сумљамо (3, 9, 10, 13, 16, 19–23, 25-27, 29, 31, 32, 34—38, 40, 46, 47, 49,

52-54, 56, 58-61, 63-65, 67-71, 73–76, 79-82, 84, 85, 87–89, 91, 92, 94–97,

99—100, 102, 105, 108-112, 114, 124—128, 130, 132—134, 137—141, 145, 151—155,

157, 158, 160,161, 165, 166, 168, 180, 181, 184, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197,

199, 200a, 201, 215-217, 221, 223, 226);

сумјамо сумљамо (1);

сумњамо!сумљамо (33, 48, 57, 101, 119, 120, 169),

и ту имамо графеме лј: сумлjамо (39, 72, 93);

36 с. 63

звоно (питање бр. 1567)

нема потврда за sвоно, али има за брднsa (151, 159, 177) гдје секв. нз - нs,

уп. и бронša у п. бр. 154,

дв - д

грудва (питање бр. 1358)

груда (1—4, 6-30, 32-44, 46-50, 52-65, 67-77, 79-85, 87, 88, 90—122,

124—134, 136—156, 158–174, 176-226);

грудва/груда (45);

мн - мл

мндго (питање бр. 1915)

млдго (1–4, 6, 7, 10, 12, 15, 17-22, 24-32, 35, 37-41, 43-50, 52-54, 56-65,

67–76, 79-85, 87-90, 92, 93, 96–100, 103–109, 111, 112, 114-119, 122—131, 134,

136, 139-144, 146, 148—151, 153, 161, 162, 165, 166, 168–174, 176—181, 183—187,

189, 191—199, 200a, 204, 205, 207, 209, 210, 213, 216, 219, 221-224, 226);

много млдго (5, 8, 23, 33, 34, 36, 101, 154, 164, 188, 202, 204, 212),

iЛИК - К

тко - ко (питање бр. 1761)

кд — у свим мјестима осим у пунктовима бр. 81, 84, 87, 104, 114 (т)кд,

185, 186 — гдје је тко, као и у п. 98, 101, 128,129, 197, 226 — гдје је тко/ко,

неко (питање бр. 1766)

неко — у свим мјестима осим пунктова бр. 81, 83, 85, 186, 194 — гдје је не

тко, и пунктова бр. 87, 104, 118, 119, 185 — гдје је њетко, као и пунктова бр.

82, 98, 129, 155, 226 — гдје је нетко/неко и пунктова бр. 34, 64, 84, 87, 92, 96,
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103, 112-114, 116, 117, 120, 123, 124, 128,142, 161, 173-176, 179, 184, 187, 190,

191, 195, 196, 200a, 204, 205, 209, 216, 220, 222-225, гдје је неко,

нико (питање бр. 1767)

нико — у свим мјестима осим пунктова бр. 81, 83, 85, 87, 98, 104, 118, 119,

176, 185, 186 — гдје је нитко, и пунктова бр. 70, 84, 116, 128,174, 226 — гдје је

нико/нишко,

дн - нн/н

оседна (питање бр. 1662)

женна (28, 38, 40, 46, 48, 52, 70, 75);

жена (74, 79, 81-84, 108 (осéдна) 109, 226);

женна/жедна (26, 53, 114);

жедна/жена (67, 108);

(исп. о овој појави у поглављу Геминате),

подне (питање бр. 1425)

понне (28, 38, 48, 52, 67, 68, 70, 75, 77, 114);

подне/понне (26, 39, 47, 53, 73, 108, 112);

поне (74, 79–81 пона, 87, 109, 122, 172),

пона (226);

CiЛ — ПI

гдст (питање бр. 476)

где (3-10, 20-23, 25–30, 34, 35, 38, 39, 43, 50, 135, 141, 142);

гдст/гдc (1);

прст (питање бр. 236)

прс (1—4, 16, 20-31, 34, 35, 38, 39, 43, 45, 47, 49, 50, 96, 107, 134, 135, 141,

142);

прс(т) (5, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 32, 37, 48, 54, 130—133, 136, 163, 225),

прст/прс (36, 71, 199, 217),

довести (питање бр. 290)

довес (1–10, 12);

иiи - ти

прегршт (питање бр. 235)

прегрш (1–14, 20-31, 35-39, 43, 47, 49, 50, 54, 72, 131, 134);

прегршт/прегрш (199), -

прегрш(т) (11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 32, 130, 132, 136);

пришт (питање бр. 37)
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праш (1–7, 9, 10, 21–31, 36, 38, 39, 46, 49, 42, 141, 153 прпс“, 173 прис",

177 прис“, приш” 181, 187 прис“, 192 приш“), наравно, облици прис“ настали су од

пришћ, редукцијом африкате ћ;

праш(т) (12, 14, 15, 32, 27, 47, 130—132, 134, 163), спраш (8), прис(т) 225,

К6 - 6

квочка (питање бр. 1017)

кочка (1–4, 6–13, 15–18, 28, 32, 60, 79, 85, 101, 104, 111, 113, 114,

118–121, 125, 126, 128, 129, 131 коћка, кочка 132—138, 142 коћка, кочка 145,

159, 163, коћка 172, кочка 177, 182—187, 189 коћка 190, 191, кочка 192, 193, 195,

196, 199, 200, коћка 200а, кочка 201, 202, 204-206, 210, 223),

квочка/кочка (62, 71, 116, 124, 139, 198, 221), квоћка/коћка (179).

АЛТЕРНАЦИЈЕ СУГЛАСНИКА И СУГЛ. ГРУПА

И у кругу бе-ха говора честе су међусобне замјене сугласника или сугл.

скупова. Узроци тим промјенама су различити: упрошћавање сугл. скупова,

аналошка уопштавања, а код туђица и путеви којима те ријечи стижу у народни

лексички фонд. Од тих појава овдје ће се указати на оне општијег карактера:

ж-џ

жандар (п. бр. 1561a)(1–3, 8, 11-15, 17, 18, 20, 22, 35, 36, 60-62, 85, 87,

90, 95–97, 110-112, 114, 121—134, 156, 157, 159, 161-165, 167-169, 178, 179,

181, 182, 188—191, 194—203, 205-208, 210-212, 214, 215, 217-220, 222-224),

џандар (4–7, 9, 10, 16, 19, 23–28, 31, 32, 34, 39, 41-44, 47–50, 54, 64, 69,

74, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 91, 99-109, 113, 115–120, 140, 160,173, 174, 176, 177,

180, 183-187, 193, 209, 226);

жендар (93, 137—139, 141, 143–147, 149-152, 154, 155, 213);

жандар/џандар (21, 33, 37, 63, 221);

жандар/жендар (136); џендар/жандар (135), џандар/жандар/джандар

(71), джандар (29, 30, 50, уколико ту дж није џ),

наравно, тамо гдје не постоји фонетска дистинкција између и и ђ, и гдје

посљедњи замјењује и први, имамо:

ђандар (38, 40, 46, 53, 55, 56, 58, 59, 65, 68, 70, 73, 75, 82, 152, 158, 172,

175, 216),

ђендар (57, 89, 92, 94, 98, 142, 148, 153, 158, 166);

ђандар/ђендар (67),

2}{C-3.

жуч (питање бр. 164)

зуч (79, 141, 165, 178, 217, 224),

жуч/зуч (220),

у осталим мјестима жуч или жућ, у п. 135 осуђ,
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C-10/

донесен (питање бр. 332)

донешен (1–31, 33-37, 39-43, 45-50, 52-63, 67-75, 77, 79, 81, 83–85,

87—95, 97, 102, 103, 105, 107, 108, 115, 116, 118–120, 123-130, 133-135,

137—140, 143—146, 148, 150, 152—156, 158—162, 164—170, 173, 174, 176-178,

180—189, 191—200, 201—204, 206, 208-218, 220, 221, 224-226);

у осталим мјестима или донесен, рјеђе, или донит, чешће,

свр-швр

сврака (питање бр. 999)

сврака (1, 2, 42, 44, 47, 52, 55, 61, 63, 70, 73-75, 77, 79–81, 83–85, 91,

97–103, 108, 109, 112, 113, 116, 118–120, 121—127, 168, 172-174, 176-178,

183—191, 193—196, 220, 226);

шврака (3, 4, 6–10, 12–44, 49, 50, 53, 54, 56, 60, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 76,

87-90, 92–96, 104—107, 110, 111, 114, 115, 117, 121, 128—160,162—167, 169, 171,

175, 179, 180, 182, 192, 198—213, 215-219, 221-225),

сврака/шврака (45),

уп. и: чкрака (5), шврка (72), швака (161, 197), шрака (214),

ст-ц

стабло (питање бр. 1125)

стабло (1–3, 5–10, 12, 13, 16, 19-39, 41-45, 47–50, 52, 53, 56-62, 67,

69-73, 76, 81-85, 87—92, 94 стебло, 98–104, 108, 109, 112-114, 116—120,

123—128, 130, 131, 133, 137—140, 143, 145—151, 154–161, 163, 164, 166, 167, 168,

170-172, 174, 175, 178—180, 183, 186—189, 191, 194, 196, 198—200a, 203–205,

209–221, 223-226);

цаблоlцабд (17, 18, 132, 134, 136, 141, 142), цебо (63),

стаблоlцабло (11, 14), стаблоWцебло (144, 152),

у осталим мјестима — дебло,

стр—ср

стршљен (питање бр. 1115)

стршљен (5, 8, 47, 53, 55, 57, 61, 65, 70, 72-74, 76, 77, 79-82, 84, 85, 88,

90, 93, 99-104, 107–113, 115, 116, 118, 120—127, 129, 132 штршљен, 133, 137,

138 штршљен, 139, 144, 159, 162, 175, 177, 180, 182, 183, 188, 189, 191,

193-201, 203–211, 213, 214, 218, 219, 221-226);

cршљен (1–4, 6, 7, 9-24, 29-38, 43, 44, 54, 56, 58-60, 63, 64, 67-69, 83,

87, 89, 91, 92, 95-98, 106, 114, 119, 128, 134, 135 сријен, 136, 140, 141, 142

сријен 152-155, 166-168, 171—174, 176, 180, 181, 184—187, 190, 202, 206, 209);

стршљен/сршљен (45, 71, 75, 156);

уп. и: стршљер/срш (46), срш (26–28, 40, 41, 42, 48, 49, 52), пршљен (169,

178),
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Си-иiи

стаја (п. бр. 651)

стаја (4, 6, 9, 27, 114, 124, 134, 139, 143, 157, 163),

стаја/иштала (16, 25, 52, 145, 188);

у осталим мјестима штала уз појата, кланица и сл.,

Си-ици

станак (питање бр. 1203)

станак/спанаћ (1–19, 23-25, 30–33, 38, 42, 44, 48, 55, 57, 59, 63, 130—136,

149, 159, 187, 197, 200a, 205),

станат (189), стањаћ (56, 68), спинаћ (106), спанаћ (108, 109);

штинат (20, 21, 53, 60-62, 64, 65, 67, 72, 80, 84, 85, 87, 89, 95–97,

100–105, 112, 113, 117, 121, 127—129, 137, 138, 144, 146, 148, 156, 168, 172, 175,

177, 180, 183, 185, 190, 194, 196, 199, 200,201, 202, 206-208, 210, 213, 217, 220,

223, 225),

шпанаћ (26, 46, 91, 110, 173, 178, 198);

шпањат (34, 41, 50, 54, 75); шпанат (35, 36, 47, 51, 88, 90, 93, 111, 114,

122, 125, 143, 145, 152-155, 157, 165, 167, 170, 182, 186, 191, 193); шпањак (139,

140), шпанаћ/спанаћ (43, 164, 203), шпињат (150, 151, 204), шпинат./шпанаћ

(45, 71), шпањаћ (68, 126), шпанат/шпињат (37, 73), шпанак (94, 166), шпинак

(141);

црв-црљ

црвени лук (питање бр. 1210)

црљени лук (99, 100, 114, 145, 149, 159, 160, 163, 178, 195, 203, 209, 211,

220, 222, 223),

црвени лук / црљени лук (101);

у осталим мјестима црни лук,

свј - cj

свједочи (питање бр. 1563)

свједочи (45, 56–58, 60-65, 67, 69, 89, 90, 91, 96, 99, 100, 102-104, 113,

1 17, 120, 121, 124, 125, 128, 129, 150, 156, 157, 160,163, 165, 169, 172, 173, 175

(-ћи), 176, 178, 182, 184—189, 195, 200, 206, 210, 211, 214, 215),

сједочи (13, 17, 31-34, 51, 53-ћи, 55, 68, 70, 73 -ћи, 74, 75 -ћи, 80–85, 87,

88, 98, 109, 110, 112, 114-116, 122, 123, 126, 127, 149, 158, 174, 177, 182, 197,

202, 211, 226);

свједочи/сједочи (161);

cºедочи (ев. сeдoћи, 1–10, 12, 14–16, 25, 27-30, 36-41, 43, 46-50, 54, 59,

71, 72, 76, 77, 79, 105-107, 111, 119, 180, 183, 198, 199, 208),

cºедочи/свједочи (11, 44, 203, 207, 209, 216, 218, 225),
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cºедочи/сједочи (26, 42, 108, 227), седочи/свједочи (35, 164); свједочи/сви

дочи (97, 159),

икавски пунктови чувају секв. сви-,

3.- окс

стризи (питање бр. 865)

стризи (9-11, 19, 22, 23, 27, 30, 35, 39–41, 50, 59, 69, 70, 76, 77, 87, 146,

167, 189 стpизите);

стрижи (2, 4, 6, 7, 12—18, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 31-34, 36-38, 42, 45,

47-49, 52–56, 63, 67, 68, 71-73, 75, 79-85, 88, 90, 91, 92, 96-98, 102, 103,

106-109, 112-114, 116-120, 123, 128, 130—135, 137—145, 147—151, 155, 156,

158—160, 162—164, 166, 168, 170—174, 177, 178, 180, 182, 184—188, 190—193,

195, 199, 203, 215, 210, 211, 215, 219, 220, 225, 226);

стрижи/стризи (8, 138, 138);

остали: шишај,

ђ—j

пређа (питање бр. 1259)

преја (60-62, 87, 89, 92, 95, 97, 141, 142, 154, 167, 168, 173, 174);

преја/пређа (67, 94),

преa (170),

у осталим мјестима пређа, у п. 55 — преџа,

међа (питање бр. 1321)

меја (60-64, 67, 90, 94, 96, 114, 141, 142, 170—172, 177);

меја/међа (68, 92, 184);

меа (89), мејаш (132),

у осталим мјестима међа, уколико није мргињ,

туђе (питање бр. 1617)

тује (60-62, 67, 89, 92, 94, 135, 154, 170),

тује/туђе (95, 143, 153);

остали: туђе, ев. туђо,

млађа (питање бр. 1620) -

млаја (61, 62, 64, 68, 89, 92, 94, 135, 142, 170),

млађа/млаја (60, 67, 95, 141, 153, 154);

у осталим мјестима млађа.

Да укажем још на однос ђ и ј у називу једнога празника — Ђурђевдана.

Како ће нам ниже наведени примјери показати, овдје је употреба сонанта -ј,

према африкати ђ, знатно чешћа, а то је посљедица примања назива као такво

га. Не треба заборавити да је лично име Јурај, Јуре распрострањено на цијелом

овом подручју гдје има католика.
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Ђурђев-Јурјев (дан, питање бр. 1579)

Ђурђев- (1–13, 16, 18, 20–25, 27, 29, 35, 37, 39, 41-45, 47-50, 54, 57, 69,

71—77, 79, 80, 85, 88, 95, 99-101, 105-111, 115, 121, 123, 125—129, 149, 156–158,

160,161, 163—165, 169,178, 180, 182, 183, 185, 188, 189, 191, 194, 197—200,201,

203, 206-208, 211, 212, 214, 215, 217),

Јурјев (Јуријев, Јурјево, Јурјева) (14, 15, 19, 26, 28, 30-32, 34, 36, 38, 40,

46, 52, 53, 55, 56, 58-65, 67, 68, 70, 81-84, 87, 89—94, 96-98, 102-104, 112-114,

116—120, 124, 130—148, 150-155, 159, 166-168, 170—177, 179, 181, 184, 187,

190, 192, 193, 195, 196, 200a, 202, 204, 205, 209, 210, 213, 216, 218–220,

222-226);

Ђурђевдан/Јурјевдан (17, 33, 162, 186, 221).

Да поновим, однос ђију називу овога празника никако не говори о одно

су рефлекса ђ на овим просторима. Како се и на основу наведених примјера са

тим односом може закључити, секв. ћ дала је -ј само у једном појасу шћакав

штине. И то у централнобосанској говорној зони. Однос ђ и ј у називу овога

празника може упућивати на вјерске односе на овим просторима. Сигурно је,

наиме, да су и неки Муслимани примили, или, тачније, задржали, тај назив у

свом календару и послије примања ислама. Познато ми је да у неким мусли

манским срединама Херцеговине још и данас живи назив Јурјев, иако њихов

говор нуди све особине осталих херцеговачких говора штакавског типа.

ГЕМИНАТЕ

Српскохрватски језик није љубитељ удвајања истих гласова у једној рије

чи. У Правопису из 1960. читамо: „Један удвојен или два изједначена сугласни

ка у речима спрскохрватског језика у изговору се своде на један глас који се та

ко, као један, и пише у свим случајевима осим оних које ћемо посебно наве

сти...“ а то су примјери типа најјачи, наддруштвени, поддијалекат, нузЗарада

(Правопис, стр. 66). Свакако, овамо иду и примјери типа: поодмаћи, пооткида

ти гдје се јављају два иста вокала у једној ријечи. Дакле, сх језички стандард

прихвата удвојене гласове у сложеницама када се нађу у непосредном сусјед

ству два иста гласа, али први као крајњи глас једне морфеме, а други као почет

ни глас друге морфеме, тј. прихватају се два иста гласа који се јављају на саста

ву двију морфема. Таквих примјера, свакако, нуде и наши народни говори, али

њих овдје није нужно наводити. Овдје ћу указати на још двије врсте случајева у

којима се, у народним говорима, јављају удвојени сугласници. То су:

а) примјери типа гланна - гладна, као посљедица међугласовних измјена

у сугл. скупни дн. Потврда за то имамо у примјерима:

гладна (питање бр. 770)

гланна (38, 40, 46, 48, 52, 55, 70, 73, 75, 223),

гладна/гланна (26, 45, 47, 53, 114);

гладни (питање бр. 771)
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гланнг (38, 40, 41, 46, 48, 52, 55, 70, 75);

гладни/гланни (45, 47, 68, 73);

падне (питање бр. 314)

панне (26, 48, 52, 53, 70, 75); упанне (67),

падне/панне (45, 73),

сједне (питање бр. 298)

сјенне (104);

сједне/сјенне (67);

б) У облику бројаједанаест често се јавља удвојени назал -н: једаннес(т)

(питање бр. 1842) (28, 38, 40, 52, 53, 55, 70, 75, 77, 104, 142, 143, 193, 200a, 209,

216, 221, 223). Као што се зна, старији облик овога броја гласио је: једвно на де

сете, а, како указује проф. Белић, до ХVI вијека „нису ретки облици ... типа је

да(н) на десете“, што је могло дати: једаннадесете, одакле се јавило иједанна

ест-једаннест-једаннес (в. код Белића, Историја сх језика, књ. П, св. 1, Речи

са деклинацијом, Београд, Научна књига 1969, стр. 177—178).

Аналогно према једаннес, мада нису исти творбени обрасци, може се ја

вити и дваннес(т) (28, 40, 49, 53, 70, 77, 84, 142, 176, 222). Како нам примјери

показују, појава удвојеног сонанта -н- у ова два броја није заступљена у истим

мјестима. Код броја једанаест, гдје за геминацију постоје и фонетски услови,

ова је појава заступљенија.

в) Геминацију срећемо и у неким оријентализмима. Тако, нпр. имамо џе

хеннем (питање бр. 1585) (3, 4, 7, 13, 23, 24, 28, 31, 52, 67, 97, 102, 118,

142-144, 152, 162, 166, 167, 171, 191, 200a, 204, 205, 209, 213, 216, 220,

222-224). Када ове пунктове сравнимо са нашим пописом мјеста, долазимо до

закључка да је појава удвојеног назала -н-, у овој туђици, углавном, својствено

говору Муслимана. И то је схватљиво. Муслимани, наиме, у својој вјерској тер

минологији почесто имају геминате у ријечима оријенталног поријекла које се

чувају у религијској терминологији или у самим молитвама на арапском језику.

Такви су и ови случајеви: Аллах, бисмиллах, алејкум-муселлам и сл.

г)За говор Муслимана карактеристична је појава и геминате н у примје

pима типа женна, гланна, јанна, понне, и то у зони југоисточне Босне (уп. на

карти од броја 26, Попов Мост — Фоча, Ратај-Фоча (бр. 28), Делијаш-Трново

(п, 38), Бјелаве-Сарајево (п. 53, ту и жедна), на Драгораде-Олово (п. 70) и Гло

гову-Братунац (п. 75), одатле на п. 48, Жепа, Рогатица, Црни Врх, Вишеград

(п, 46), Софиће-Горажде (п. 40) и Ратај-Фоча, п. 28). Сви пунктови са гемина

том нн, су муслимански.

д) Примјери типа сјетте, ситте, волла и сл. у којима је геминација по

сљедица редукције неакцентованог вокала и: волила-волла, сједите-сјед

те-сјетте. Потврде за то су:

сједите (питање бр. 300)

сјетте (65, 124, 175, 197, 200a, 209), сетте (187, 222), ћетте (223),
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ситте (96, 166, 216),

сједите/сјетте (68), ситте/сјетте (93, 114), а биљежени су и примјери

са непреврелом ситуацијом: сједте (73, 75), сидте/сједте (172),

вољела (питање бр. 440)

волла (68, 75, 94-96, 105, 107, 109, 114, 118, 127, 159, 163, 168, 183, 186,

190, 209, 212, 220, 222-224),
----

волла/волила (53, 126, 136, 143, 145, 148, 164, 218, 219, 225).

Свакако, оваквих примјера наћи ће се још у нашем материјалу. Ја их овдје

не наводим, јер то није нужно. Важно је да се констатује појава, да се укаже на

њене узрочнике. Ови примјери, као, уосталом, и у другим случајевима, могу

послужити као узорци појаве. Истина, то и наши примјери показују, ова појава,

појава геминације, као посљедица редукције вокала и, често се среће у босан

ским говорима. Ја сам о томе проблему опширније писао у опису и-шћа говора

Западне Босне (в. БХДЗб I, стр. 99-102). Тамо се наводе и примјери типа: водт,

видт, уз вошти, као и планне, полла му и сл. Јасно је, до удвајања истих сугла

сника долази послије редукције вокала и,

СЕКУНДАРНИ СУГЛАСНИЦИ

У живој говорној ријечи, посебно у народним говорима, секундарни су

Гласници су честа појава. Постоји више узрочника њиховог јављања: јављају се

у интервокалном положају, јављају се у сугл. скупини тешкој за изговор, јавља

ју се у иницијалној и финалној позицији ријечи. Појава секундарних сугласни

ка, ма како била распрострањена, није нашла своје мјесто у сх језичком стан

Дарду.

а) Секундарни сонант ј јавља се у оваквим случајевима:

видијо, волијо, радијо — у највећем броју испитиваних мјеста, такво ста

ње налазимо и у говорима у којима у мушком роду радног глаголског придјева

имамо морфолошко обиљежје вокал -а: бија, радија,

ова појава је позната и неким другим вокалским скупинама: чујо (п. бр.

71; 200, 201, 204), изујо (п. бр. 521, 204, 213), па и кисејо (п. бр. 749, 204, 211,

213), узејо (п. бр. 202, 113, 120, 191, 195),

сонант ј се јавља и на мјесту изгубљеног констриктива -x: снаји, снаје,

промаји, промаје и сл., а према тим облицима, гдје је појава сонанта -ј фонет

ски објашњива, сонант ј се може уопштити и у свим другим облицима тих ри

јечи: снаја, промаја, тако и аждаја и сл.

б) сонант -в се, исто тако, може јавити у интервокалном положају између

-у и -о: чуво (п. бр. 71, 124, 125, 160,162, 191, 195, 208, 210, 211, 213, 22), изме

ђу а и у павук (п. бр. 1094, 211, 213),

или на мјесту изгубљеног констриктива -x: страва, бува, мува, општија

Појава;
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в) сонантн је биљежен у иницијалној позицији именице угао: п. бр. 557;

нуго (160), нугд (164 од вун угал, - внугао - нугао, као и у примјерима типа:

пранђед (п. бр. 401, 80, 105, 108, 110, 111, 182, 186, 189, 194), прандид (170,

172, 190); нанишла (п. бр. 263, 20, 28, 40, 41, 49 ...);

г) сонант м, као секундаран глас, имамо у примјерима дктомбар (питање

бр. 1410) (1–3, 6, 7, 9, 12, 19–24, 30, 31, 34, 35, 37–42, 44–46, 58, 68, 71, 74-77,

80, 85, 87, 88, 95, 99, 100, 104, 106-112, 117–119, 124, 126, 127, 130, 131, 135,

136, 141, 142, 150, 151, 154—158, 160,161, 168, 170—176, 179, 180, 182, 189—194,

197, 198, 202, 203, 206-208, 211, 214, 221);

тако и у октомбер (26, 27, 47–50, 52, 54, 57, 59, 65, 67, 70, 79, 81, 84, 93,

94, 97, 105, 115, 116, 128, 140, 143, 145, 148, 149, 152, 166, 169, 177, 178,

183—185, 187, 196, 200a, 205, 209, 210, 215-217, 222, 224),

у облику овога мјесеца јавиће се и сек. н. дктонбр (29), октонбер (64), па

и сек. p: дкторбар (165),

д) у облику именице зрак/зрака често се јавља секун, -д: здрак (питање

бр. 1387, 2, 9, 15, 22, 23, 32, 145);

здрак/зрак (5, 164);

здрака (6, 7, 20, 21, 25, 28, 30, 31, 39, 43, 47, 57, 61, 67. 69, 74, 87, 89, 95,

99-101, 118, 125, 127, 129, 135, 139, 141, 143, 146, 149, 150, 153, 157, 163, 166,

167, 172, 173, 174, 178, 198, 204),

ждрака (49, 50, 65, 94, 105, 106, 110, 115, 148, 151, 154, 159, 160, 162,

165, 169, 181, 192, 201, 208-212, 215, 216, 217, 220, 224),

ождрак (219);

здрака/зрак (63),

ждрак (219).

(О овој појави в. опширније описе бе-ха говора у претходним обрадама у

БХДЗб-у, као и у посебним описима појединих говорних зона.)

ђ) Овдје је већ било ријечи о судбини фонеме х у босанскохерцеговачким

говорима. С обзиром на нестабилну природу овога задњонепчаног констрикти

ва у бе-ха говорима као дијалекатској цјелини, разумљива је и појава секундар

ног х. Међу примјерима са секун. х налазимо и ове:

хрђа (питање бр. 1245, 11-15, 18, 20, 26, 28, 30-34, 39, 40, 45, 46, 52, 53,

55, 59, 60, 62-64, 67, 68, 70, 73, 75, 77, 79-84, 87, 90, 92, 96-98, 102, 108, 109,

112, 114, 116—119, 122, 131, 143, 144, 152, 155, 162, 166, 170—172, 175, 176, 178,

179, 184, 185, 186, 190, 191, 193, 196, 200a, 205, 207, 209, 213, 216, 220-226);

pђа/хрђа (16, 42, 126, 167).

Секундарно x ће се јавити и у хрве се, хрбат, Хргуд — испред слоготвор

ног р у иницијалној позицији, затим у хадет (питање бр. 1570, 48, 114, 117,

142) мада ни ту није увијек пуна артикулација овога задњонепчаног констрик

тива, варира од х до “;



Консонантизам босанскохерцеговачких говора 691

у босанским шћакавским говорима јавља се х мј. ш у скупини шћ: гуxћер

(питање бр. 1085, 83), лих ће (питање бр. 1133; 82), пахће (питање бр. 967, 82),

uxћу (питање бр. 312, 82, 226);

па и грохђе (питање бр. 1176, 46, 81, 83), гвожђе (питање бр. 590, 26, 81,

84,114);
-

о овој појави било је говора у опширнијим описима шћакавштине,

интересантни су примјери као клуxко мј. клупко (питање бр. 1279) које на

лазимо у п. 24, 30, 34, 80, 97, 114, 166, 174, 184, 185, гдје имамо дисимилацију

сугл. по начину творбе: пК - xк. Иста ријеч може се јавити и са секв. фк клуф

ко (12, 18, 19, 23, 25, 31, 38, 39, 64, 71, 72, 93, 172, 179, 190) гдје имамо засту

пљену дисимилацију и по мјесту и по начину творбе. Додајмо уз ово да имени

ца клупко зна и за другачија рјешења. Јавља се и: клуко (1–5, 8–10, 13, 58, 65,

101, 103, 120, 121, 125—128,135, 154, 163, 167, 168, 177, 178, 180, 182, 187, 189,

194, 195, 197, 198, 201, 206, 208, 212) гдје имамо дисимилацију двају плозивних

сугл. Ова секвенца, пК, у наведеној лексеми, рјешава се и другачијим путем:

клувко (често), клумко (193), клунко (116), клубак (157, 160).

ПОПИС ПУНКТОВА“ ЗА ПРОЈЕКАТ

„БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ ДИЈАЛЕКАТСКИ КОМПЛЕКС...“

Бројчана

ОЗНаКа Назив пункта Смјештај Национална припадност

Г

Главска

мост

Ластва

Укшићи

Плана Билећа

Билећа

9 Т

Т Т

Г Чапљина

П Чапљина

Столац

Чапљина

С

Столац

С

С

М

М

С

С

М

С

С

Х

Х

С

М

М

М

Х

Х

* Називи пунктова у овом попису преузети су са географских карата, а то значи да постоји

могућност да су неки од њих наведени можда и погрешно, што ће се, свакако, утврдpити прили

ком њихове обраде.
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М

М

Невесиње

__Невесиње

__Калиновик

Гацко

к Гацко

Јасеник Гацко

Попов Мост Фоча

-
Фоча

ФОЧа

_Влаховље Калиновик

__г. ј. _Калиновик

_Невесиње

м

Јабланица

Коњиц

Слатина

Жепа Рогатица

Селишта

Новоселци

М -

ШаЛИбеговићи Соколац

Бјелаве -

_Клек

У

Т

С

IМ

М

С

С

М

М

С

М

С

М

С

М

М

М

М

С

С

М

С

М

С

М

С

М

С

С

М

М

С

М

С

С

С

М

М

С

М

Х

С

Х

М

С

E“
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|- _ 64 Турковићи Фојница _Х

65 - Датићи Фојница Х

67 Кисељак-Тушнићи Сарајево М

68 Уворићи Високо М

69 Кривајевићи Олово С

70 Драгоради Олово IМ

71 Д. Дрецељ Олово С

72 __Мало Поље Хан-Пијесак С

73 Сребреница (чаршија) Сребреница М

74 Жлијебац Братунац С

75 ГЛОГОВа Братунац М

76 Врточе Власеница С

77 Друм Власеница__ М

78 Врела IШеховићи С

79 Крижевићи __Калесија - М

__80 Миљановци __Калесија М

81 Тарево Кладањ М -

82 Кладањ (чаршија) Кладањ М

__83 Миланковићи Олово М

84 РепНИК Бановићи М

85 Возућа Завидовићи С -

| 86 __Вијака Вареш Х

Г 87 Вареш-Забрежје Вареш Х

88 Славин Вареш С -

89 Бјелавићи Какањ Х

90 Сопотница Какањ М

91 Вукановићи Какањ Х - …

_ _92 Брњиц Какањ М

___ 93 Бусељи Бусовача Х

94 Балићи Н. Травник Х -

95 Граховчићи Травник Х

96 Гладовићи Зеница М

__97 Ловница Завидовићи Х

98 Перовићи Завидовићи М

99 Д. Раковац Маглај С

100 Осојница Маглај. С —

101 Какмуж Грачаница С

102 Деветак Лукавац М |-

103 Бреза - Тузла Х

|- 104 Докањ Тузла Х -

105 - Пипери Лопаре С

__106 Прибој Лопаре С

_ 107 Д. Локањ Калесија С

__108 TeОЧак Угљевик М

109 Јања Бијељина М

|_110 Д. Чађевица Бијељина С --
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н-== -

- 111_________ Д. Бродац -
Бијељина__ С

| | 12 Брезово Поље Брчко М

113 Боделиште Брчко Х

__114 | Маоча __Брчко М

|- 15_ ПОТПет Сребреник М

116 _Шпионица Тузла М

117 -
Доборовци Грачаница М

| ___ 118 - Лукавица Грачаница М

__119 Д. Мионица__ Градачац м

__120_i__Д. Вукшић Брчко Х

121 Вучиловац Брчко С

122 Орашје Орашје М

123 Д. Махала Орашје Х

124 Трамошница Градачац Х

__125 Г. Слатина Б. Шамац С

__126 Толиса Градачац С

127 Копривна Модрича С

__128 Гаревац Модрича Х

129 _Писари Б. Шамац С

130 Студенци Љубушки Х

131 Витина Љубушки М

132 Груде Љубушки Х

133 Биоград Лиштица Х

134 Горанци Мостар Х

135 __Дрежница Мостар М

136 Читлук Посушје Х

137 Конгора Дувно Х

138 Присоје Дувно Х

__139 Ведашић Дувно Х

14() Дољани Јабланица Х

141 Прослап Прозор Х

142 Хере Прозор М

143 Вагањац Г. Вакуф М

__144 Оџак Горњи Бугојно Х

__145 Вуковско - Купрес С

146 Губер Ливно Х

147 Каблић Ливно Х

148 Д. Рујани Ливно Х

149 Бојмунте Ливањско поље С

__150 Јакир Гламоч С

| 151 Злосела Купрес __X__

152 Дрвeтине Бугојно М

153 Пећине - Травник Х

__154 Пакларево --
Травник —“—

__155 Винац - Јајце М

156 Стројице ----
Шипово с
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157 Штековци Гламоч С

158 Нуглашица Б. Грахово С

159 Лука Б. Грахово Х

160 Ресановци Б. Грахово С

161 Бастаси Дрвар С -

|- 162 Хрипавци Кључ М -

___ 163 Д. Ратково Кључ С

164 Подрашница Мркоњић-Град С

165 Перућица Јајце С

166 ПШeНИК Јајце М

167 Дивичани Јајце Х

168 Добрeтићи Јајце Х

169 Имљани Скендер-Вакуф С

170 Глуха Буковица Травник М

171 Топчић-Поље Зеница М

172 Жепче Жепче М

173 Лупоглав Жепче Х

174 Н. Шехер Маглај М

175 Мисурићи Маглај М

176 Добро Поље Тешањ М

__177 Комушина Теслић. Х

178 Очауш Теслић С

179 Скендер-Вакуф (чаршија) М

___ 180 Крупа на Врбасу __Бања Лука С

181 Побрђе - Котор-Варош Х

__182 Ср. Шњеготина Бања Лука С

183 Укриница Теслић С

184 Рајшева Теслић М

___ 185 Медаково Тешањ М

186 Бобаре Тешањ М

__187 Сивша Тешањ Х

__188 - В. Буковица Добој С

189 Поповићи Прњавор С

190 Врбања Бања Лука М

__191 Лишња Прњавор М

192 Модран Дервента Х

193 __Јакеш Модрича М -|

194 Нови Град Оџак С

195 Доњи Свилај Оџак Х

__196 Г. Колибе Босански Брод М

| 197 Г. Смртићи Прњавор |- С

| 198 __Срђевићи Србац С

199 Маховљани-Лакташи Бања Лука ----
С

Е200 Г. Долина Босанска Градишка Х -—

| 200a Мусл. Дубраве Босанска Градишка } М -

| 201 Грбавци | Босанска Градишка | -- - С |
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202 Ивањска Бања Лука Х

203 МелИНа Бања Лука С

204 Трнава Сански Мост М

205 Козарац Приједор М

_ 206 _ Горње Срефлије Босанска Дубица С

207 Босанска Дубица Босанска Дубица М

208 Прусци Босански Нови С

209 Сухача Босански Нови М

21() Шурковац Приједор Х

21}. М. Дубовик Босанска Крупа С

212 Српска Јасеница Босанска Крупа С

213 Г. Каменград СаНСКИ МОСТ М

214 Дабар СаНСКИ МОСТ С

215 Крња Јела Босански Петровац С

216 Орашац Бихаћ М

217 Лохово Бихаћ С

218 Добреница Бихаћ х

218а Бихаћ (чаршија) Бихаћ М

219 Спахићи Бихаћ М

220 Изачић Бихаћ М

221 Ћоралићи Цазин М

222 Језерски Босанска Крупа М

223 Бужим Босанска Крупа М

224 Мала Кладуша Велика Кладуша м

Напомена: Омашком је на карти пунктова број 66 испуштен, па је и у овом попису тај број

остао без пункта, али су зато — опет омашком — на карти унесени пунктови 200а и 218а, који су и у

попису задржани. Према томе, укупан број пунктова означених на карти и у овом попису јесте 225.

Асим Пецо

КОНСОНАНТИЗМ БОСНИИСКОГЕРЦЕГОВИНСКИХ ГОВОРОВ

РеЗНОМe

В настоицећ работе даетcн обзор консонантизма в боснићскогерцего

винских говорах. Автор в частности указивает на различии, вњивликошиеси на

националвном уровне, или на отношении шчакавских и штакавских говоров.






	Sc0001
	Sc0002
	Sc0003
	Sc0004
	Sc0005
	Sc0006
	Scan0001
	Scan0002
	Scan0003
	Scan0004
	Scan0005
	Scan0006
	Scan0007
	Scan0008
	Scan0009
	Scan0010
	Scan0011
	Scan0012
	Scan0013
	Scan0014
	Scan0015
	Scan0016
	Scan0017
	Scan0018
	Scan0019
	Scan0020
	Scan0021
	Scan0022
	Scan0023
	Scan0024
	Scan0025
	Scan0026
	Scan0027
	Scan0028
	Scan0029
	Scan0030
	Scan0031
	Scan0032
	Scan0033
	Scan0034
	Scan0035
	Scan0036
	Scan0037
	Scan0038
	Scan0039
	Scan0040
	Scan0041
	Scan0042
	Scan0043
	Scan0044
	Scan0045
	Scan0046
	Scan0047
	Scan0048
	Scan0049
	Scan0050
	Scan0051
	Scan0052
	Scan0053
	Scan0054
	Scan0055
	Scan0056
	Scan0057
	Scan0058
	Scan0059
	Scan0060
	Scan0061
	Scan0062
	Scan0063
	Scan0064
	Scan0065
	Scan0066
	Scan0067
	Scan0068
	Scan0069
	Scan0070
	Scan0071
	Scan0072
	Scan0073
	Scan0074
	Scan0075
	Scan0076
	Scan0077
	Scan0078
	Scan0079
	Scan0080
	Scan0081
	Scan0082
	Scan0083
	Scan0084
	Scan0085
	Scan0086
	Scan0087
	Scan0088
	Scan0089
	Scan0090
	Scan0091
	Scan0092
	Scan0093
	Scan0094
	Scan0095
	Scan0096
	Scan0097
	Scan0098
	Scan0099
	Scan0100
	Scan0101
	Scan0102
	Scan0103
	Scan0104
	Scan0105
	Scan0106
	Scan0107
	Scan0108
	Scan0109
	Scan0110
	Scan0111
	Scan0112
	Scan0113
	Scan0114
	Scan0115
	Scan0116
	Scan0117
	Scan0118
	Scan0119
	Scan0120
	Scan0121
	Scan0122
	Scan0123
	Scan0124
	Scan0125
	Scan0126
	Scan0127
	Scan0128
	Scan0129
	Scan0130
	Scan0131
	Scan0132
	Scan0133
	Scan0134
	Scan0135
	Scan0136
	Scan0137
	Scan0138
	Scan0139
	Scan0140
	Scan0141
	Scan0142
	Scan0143
	Scan0144
	Scan0145
	Scan0146
	Scan0147
	Scan0148
	Scan0149
	Scan0150
	Scan0151
	Scan0152
	Scan0153
	Scan0154
	Scan0155
	Scan0156
	Scan0157
	Scan0158
	Scan0159
	Scan0160
	Scan0161
	Scan0162
	Scan0163
	Scan0164
	Scan0165
	Scan0166
	Scan0167
	Scan0168
	Scan0169
	Scan0170
	Scan0171
	Scan0172
	Scan0173
	Scan0174
	Scan0175
	Scan0176
	Scan0177
	Scan0178
	Scan0179
	Scan0180
	Scan0181
	Scan0182
	Scan0183
	Scan0184
	Scan0185
	Scan0186
	Scan0187
	Scan0188
	Scan0189
	Scan0190
	Scan0191
	Scan0192
	Scan0193
	Scan0194
	Scan0195
	Scan0196
	Scan0197
	Scan0198
	Scan0199
	Scan0200
	Scan0201
	Scan0202
	Scan0203
	Scan0204
	Scan0205
	Scan0206
	Scan0207
	Scan0208
	Scan0209
	Scan0210
	Scan0211
	Scan0212
	Scan0213
	Scan0214
	Scan0215
	Scan0216
	Scan0217
	Scan0218
	Scan0219
	Scan0220
	Scan0221
	Scan0222
	Scan0223
	Scan0224
	Scan0225
	Scan0226
	Scan0227
	Scan0228
	Scan0229
	Scan0230
	Scan0231
	Scan0232
	Scan0233
	Scan0234
	Scan0235
	Scan0236
	Scan0237
	Scan0238
	Scan0239
	Scan0240
	Scan0241
	Scan0242
	Scan0243
	Scan0244
	Scan0245
	Scan0246
	Scan0247
	Scan0248
	Scan0249
	Scan0250
	Scan0251
	Scan0252
	Scan0253
	Scan0254
	Scan0255
	Scan0256
	Scan0257
	Scan0258
	Scan0259
	Scan0260
	Scan0261
	Scan0262
	Scan0263
	Scan0264
	Scan0265
	Scan0266
	Scan0267
	Scan0268
	Scan0269
	Scan0270
	Scan0271
	Scan0272
	Scan0273
	Scan0274
	Scan0275
	Scan0276
	Scan0277
	Scan0278
	Scan0279
	Scan0280
	Scan0281
	Scan0282
	Scan0283
	Scan0284
	Scan0285
	Scan0286
	Scan0287
	Scan0288
	Scan0289
	Scan0290
	Scan0291
	Scan0292
	Scan0293
	Scan0294
	Scan0295
	Scan0296
	Scan0297
	Scan0298
	Scan0299
	Scan0300
	Scan0301
	Scan0302
	Scan0303
	Scan0304
	Scan0305
	Scan0306
	Scan0307
	Scan0308
	Scan0309
	Scan0310
	Scan0311
	Scan0312
	Scan0313
	Scan0314
	Scan0315
	Scan0316
	Scan0317
	Scan0318
	Scan0319
	Scan0320
	Scan0321
	Scan0322
	Scan0323
	Scan0324
	Scan0325
	Scan0326
	Scan0327
	Scan0328
	Scan0329
	Scan0330
	Scan0331
	Scan0332
	Scan0333
	Scan0334
	Scan0335
	Scan0336
	Scan0337
	Scan0338
	Scan0339
	Scan0340
	Scan0341
	Scan0342
	Scan0343
	Scan0344
	Scan0345
	Scan0346
	Scan0347
	Scan0348
	Scan0349
	Scan0350
	Scan0351
	Scan0352
	Scan0353
	Scan0354
	Scan0355
	Scan0356
	Scan0357
	Scan0358
	Scan0359
	Scan0360
	Scan0361
	Scan0362
	Scan0363
	Scan0364
	Scan0365
	Scan0366
	Scan0367
	Scan0368
	Scan0369
	Scan0370
	Scan0371
	Scan0372
	Scan0373
	Scan0374
	Scan0375
	Scan0376
	Scan0377
	Scan0378
	Scan0379
	Scan0380
	Scan0381
	Scan0382
	Scan0383
	Scan0384
	Scan0385
	Scan0386
	Scan0387
	Scan0388
	Scan0389
	Scan0390
	Scan0391
	Scan0392
	Scan0393
	Scan0394
	Scan0395
	Scan0396
	Scan0397
	Scan0398
	Scan0399
	Scan0400
	Scan0401
	Scan0402
	Scan0403
	Scan0404
	Scan0405
	Scan0406
	Scan0407
	Scan0408
	Scan0409
	Scan0410
	Scan0411
	Scan0412
	Scan0413
	Scan0414
	Scan0415
	Scan0416
	Scan0417
	Scan0418
	Scan0419
	Scan0420
	Scan0421
	Scan0422
	Scan0423
	Scan0424
	Scan0425
	Scan0426
	Scan0427
	Scan0428
	Scan0429
	Scan0430
	Scan0431
	Scan0432
	Scan0433
	Scan0434
	Scan0435
	Scan0436
	Scan0437
	Scan0438
	Scan0439
	Scan0440
	Scan0441
	Scan0442
	Scan0443
	Scan0444
	Scan0445
	Scan0446
	Scan0447
	Scan0448
	Scan0449
	Scan0450
	Scan0451
	Scan0452
	Scan0453
	Scan0454
	Scan0455
	Scan0456
	Scan0457
	Scan0458
	Scan0459
	Scan0460
	Scan0461
	Scan0462
	Scan0463
	Scan0464
	Scan0465
	Scan0466
	Scan0467
	Scan0468
	Scan0469
	Scan0470
	Scan0471
	Scan0472
	Scan0473
	Scan0474
	Scan0475
	Scan0476
	Scan0477
	Scan0478
	Scan0479
	Scan0480
	Scan0481
	Scan0482
	Scan0483
	Scan0484
	Scan0485
	Scan0486
	Scan0487
	Scan0488
	Scan0489
	Scan0490
	Scan0491
	Scan0492
	Scan0493
	Scan0494
	Scan0495
	Scan0496
	Scan0497
	Scan0498
	Scan0499
	Scan0500
	Scan0501
	Scan0502
	Scan0503
	Scan0504
	Scan0505
	Scan0506
	Scan0507
	Scan0508
	Scan0509
	Scan0510
	Scan0511
	Scan0512
	Scan0513
	Scan0514
	Scan0515
	Scan0516
	Scan0517
	Scan0518
	Scan0519
	Scan0520
	Scan0521
	Scan0522
	Scan0523
	Scan0524
	Scan0525
	Scan0526
	Scan0527
	Scan0528
	Scan0529
	Scan0530
	Scan0531
	Scan0532
	Scan0533
	Scan0534
	Scan0535
	Scan0536
	Scan0537
	Scan0538
	Scan0539
	Scan0540
	Scan0541
	Scan0542
	Scan0543
	Scan0544
	Scan0545
	Scan0546
	Scan0547
	Scan0548
	Scan0549
	Scan0550
	Scan0551
	Scan0552
	Scan0553
	Scan0554
	Scan0555
	Scan0556
	Scan0557
	Scan0558
	Scan0559
	Scan0560
	Scan0561
	Scan0562
	Scan0563
	Scan0564
	Scan0565
	Scan0566
	Scan0567
	Scan0568
	Scan0569
	Scan0570
	Scan0571
	Scan0572
	Scan0573
	Scan0574
	Scan0575
	Scan0576
	Scan0577
	Scan0578
	Scan0579
	Scan0580
	Scan0581
	Scan0582
	Scan0583
	Scan0584
	Scan0585
	Scan0586
	Scan0587
	Scan0588
	Scan0589
	Scan0590
	Scan0591
	Scan0592
	Scan0593
	Scan0594
	Scan0595
	Scan0596
	Scan0597
	Scan0598
	Scan0599
	Scan0600
	Scan0601
	Scan0602
	Scan0603
	Scan0604
	Scan0605
	Scan0606
	Scan0607
	Scan0608
	Scan0609
	Scan0610
	Scan0611
	Scan0612
	Scan0613
	Scan0614
	Scan0615
	Scan0616
	Scan0617
	Scan0618
	Scan0619
	Scan0620
	Scan0621
	Scan0622
	Scan0623
	Scan0624
	Scan0625
	Scan0626
	Scan0627
	Scan0628
	Scan0629
	Scan0630
	Scan0631
	Scan0632
	Scan0633
	Scan0634
	Scan0635
	Scan0636
	Scan0637
	Scan0638
	Scan0639
	Scan0640
	Scan0641
	Scan0642
	Scan0643
	Scan0644
	Scan0645
	Scan0646
	Scan0647
	Scan0648
	Scan0649
	Scan0650
	Scan0651
	Scan0652
	Scan0653
	Scan0654
	Scan0655
	Scan0656
	Scan0657
	Scan0658
	Scan0659
	Scan0660
	Scan0661
	Scan0662
	Scan0663
	Scan0664
	Scan0665
	Scan0666
	Scan0667
	Scan0668
	Scan0669
	Scan0670
	Scan0671
	Scan0672
	Scan0673
	Scan0674
	Scan0675
	Scan0676
	Scan0677
	Scan0678
	Scan0679
	Scan0680
	Scan0681
	Scan0682
	Scan0683
	Scan0684
	Scan0685
	Scan0686
	Scan0687
	Scan0688
	Scan0689
	Scan0690
	Scan0691
	Scan0692
	Scan0693
	Scan0694
	Scan0695
	Scan0696
	Scan0697
	Scan0698



