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У ВОД“

Почеци. Грађа о лексичком репертоару качерскога говора која се овде

доноси сабирана је током последњих тридесетак година, највише у Белановици и

околним селима (Драгољ, Живковци, Калањевци, Шуци, Трудељ, Козељ, По

љанице), са само спорадичним записима из покојег удаљенијег села (Липље,

Бранчићи, Заграђе, Угриновци, Рудник). Истраживања те зоне започета су, на

име, нешто пре појаве Реметићевог монографског описа говора централне Шу

мадије, у коме се најјужнија тачка те области налази непосредно надомак

Качера. Због тога су се амбиције истраживача овде ограничиле, пре свега, на

систематскије бележење лексичке грађе и, тек узгред, на праћење појединих

изразитијих појава на другим нивоима језичке структуре чији се распоред, према

Реметићевим налазима, могао пратити и преко Качера. Тако сабрана грађа ка

сније је допуњавана и из писаних извора, било антропогеографских било пу

блицистичких, посвећених испитивању ове зоне и њене прошлости (в. њихов

списак на крају овог одељка), али треба рећи да су такви подаци, најчешће,

навођени као потврда основногтеренског записа, а ако је он био једини који се у

грађи нашао — била је то прилика да се данашњи носиоци говора подсете на реч,

да потврде њену аутентичност или да кажу да она више није елеменат њиховога

лексичког искуства.

Иако су његови почеци давнашњи, овај речник добио је свој основни облик

у пролеће 1999,2 када је дотле сабрана грађа, практично — механички, унесена у

рачунар, с циљем да се касније приреде основни принципи на којима ће се речник

засновати и да се према њима уноси нова грађа и са њима стручно-технички

усклади она која је раније унесена. Догодило се, међутим, да се, изразлога на које

се није могло утицати, сви послови нису могли обавити у складу са оним како су

замишљени и тако се речник свео на облик по коме се тек у појединостима

разликује од своје полазне верзије.

* Рад је настао у оквиру пројектаДијалтолошка истраживања српског језичког простора, коју

финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије.

1. Слободан Реметић, Говори централне Шумадије. — Српски дијалектолошки зборник, 1985,

Књ. ХХХ1.

2. Било је то време кад је 19 земаља „западне демократије“, под крилима „Милосрдног анђела“,

скоро три месеца по Србији просипало демократију оверену осиромашеним уранијумом. Под

“ бомбама — оваквим се пословима тешко било бавити озбиљније, а поправљати оно што је тада

урађено касније је било прилично заметно.
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Качер. Окачерском простору преносимо овде главне одреднице изложене

у књизи посвећеној осветљавању особености његових ономастичких система:

„Качерска област захвата део високе Шумадије, односно северну и западну

подгорину планине Рудника. Са југа почиње селом Рудником и пружа се према

северозападу до села Липља, у дужини од 40 километара. На истоку допире до

линије којом се Манојловци, Јарменовци, Војковци и Босута додирују са крагу

јевачким округом, а на северу завршава се селом Живковцима на падинама брда

Ваган (490 м). На северу та област постепено прелази у тзв. ниску Шумадију, а на

западу допире до реке Љиг и планине Проструге, где се налази размеђе руднич

ког и повленског орографског правца.

Качер обухвата простор који се, дакле, на истоку граничи с Јасеницом, на

југу и југозападу са таковским крајем, а на северозападу и северу смионичким и

колубарским подручјима и у њему се налазе 33 села и три варошице: Рудник, Љиг

и Белановица. Рудник је веома старо рударско насеље, док су Белановица и Љиг

статус вароши стекле тек на почетку ХХ века (Белановица — 1904, Љиг— 1919),

при чему се прва два места налазе на ободу качерске области, а треће у њеном

средишту. Рудник је дуго био административно седиште качерске области, па и

целог рудничког подручја, али када су у јесен 1941. немачке окупационе трупе

спалиле варошицу, то је седиште пренесено у Белановицу, а после рата (1947) у

Љиг. Те године Качер је административно разбијен на четири општине чији су

центри постали Аранђеловац, Топола, Горњи Милановац и Љиг.

Качерска област могла би се поделити на три дела: горњи Качер —у горњем

делу тока истоимене реке, доњи Качер — у њеном доњем току и до реке Љиг и

високи Качер — у крајевима око планине Рудник. Горњи и високи Качер брдо

витији су док се његов трећи део карактерише благо таласастим земљиштем.

Качером се на северу завршава рудничка, а на њу се даље надовезује београдска

област“ (10:7).

О говору Качера. И белешке окачерском говору које се овде доносе настале

су пре више година (8), а за ову прилику оне су местимично допуњене и у покојој

појединости исправљене или прецизиране. Због тога су оне сасвим сумарне и

тичу се само оних појава које на појединим нивоима структуре качерскога говора

имају крупнији значај.

1. Гласовни систем

I.1. Прозодија.

Прозодијски систем качерскога говора има сва битна обележја каракте

pистична за новоштокавски појас (северо)западне Србије уз његову границу са

кососвеко-ресавским дијалектом, што значи да је у доследно спроведеном про

цесу новоштокавског акценатског преношења сачуван косовско-ресавски обра

зац уклањања кратког акцента с крајњег слога у речи: дпац, диа (али: отац је,

оца су), поток (али: потока), кокуруз (али: кокуруза), домаћин (али: домаћина),

вода (али: воде, водом, водаје), дубина, ширина (али: дубине, ширином, дубина је)

и сл. Тако је и Качер - Качера, Козељ — Козеља, Трудељ - Трудеља, али ис

Качера су, до Трудеља је, от Козеља је. Такав акценатски модел простире се од
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Драгачева и преко чачанске околине, таковскога краја и Рудника прелази у

централну Шумадију (тзв. „ерско преношење“),“ при чему о пружању те изофоне

од таковске зоне према Руднику засад немамо поузданих података.

У првом сумарном прегледу акценатских особина у говору Качера забе

лежено је, међутим, и више примера са „необичним“ дугоузлазним акцентом у

неким типовима примера, пре свега у једносложним прилошким облицима типа

нбд, вод, бвд, гор, дбл и у облицима Гмн типа добровољаца, Словенаца, Црно

гораца.“ Каснија испитивања показала су, уз то, да се такав акценат среће и у

облицима презента и трпног придева и то у позицијама у којима се регуларно

налазио акут, али и у неким другим појединачним примерима. То је био сигнал

који нас је упозорио на опрезност и утицао на то да касније пажљивије пратимо

појаву, да поново преслушавамо старе магнетофонске записе и да своје инфор

маторе „проверавамо“ посебно припремљеним тестовима. На постојање таквог

акцента у појасу Копаоника први пут су се појавиле неке назнаке пре стотинак

година, али је тек недавно П. Ивић утврдио „да у области источно и северо

источно од Копаоника постоји ареал дуг најмање 40 километара у ваздушној

линији у којем неоакут није изједначен са дугим силазним акцентом. На северу

тај ареал допире готово до саме Западне Мораве на сектору између Трстеника и

Крушевца, а на југу он се простире бар до Мерћеза и Мрча западно од Кур

шумлије.“ Убрзо после Ивићеве расправе акут је потврђен и у говорима лепо

савићке околине,“ касније се показало да је он, макар у траговима, сачуван и у

говору Студенице" и, врло изразито, у деловима Топлице на јужним падинама

Јастрепца,“ а качерске прилике о којима овде говоримо указују на то да је акут

имао знатно шири размештај од онога који је Ивић назначио у својој расправи. На

такву могућност указује и чињеница да је у деловима северозападне Србије

* Уп. Реметић, н. д., 39 и даље, с потпунијом литературом и картом акценатских типова (на стр.

42).

* Драгољуб Петровић, Напомене о говору Качера. — Зборник Матице српске за филологију и

лингвистику, Нови Сад, 1999, ХLII, 383-394 (штампање завршено октобра 2001). У овом тренутку

чини нам се проблематичним статус неакцентованих дужина иза „дугоузлазног“ акцента у својим

ранијим записима (уп. добровољаца: добровољаца) иако би се могло показати да је вокал иза акута

неспорно дужи него иза дугосилазног, а мерења ће морати да покажу да ли је краћи него иза

дугоузлазног акцента. (Према записима из говора Груже, у таквим облицима генитива забележене

су чак две дужине иза акцента, али то мора изазвати макар озбиљну недоумицу будући да се у

рудничком крају последња обавезно скраћује.)

* Уп. Павле Ивић, Неоакут на падинама Копаоника. — Зборник Матице српске за филологију и

лингвистику, Нови Сад, 1994, ХХХVII, 239-246 (с историјом проблема и литературом).

“ Ивана Радоичић, Фонолошки опис говора лепосавићке околине. — Прилози проучавању језика,

Нови Сад, 1996, 27, 32–52

7. Према рукопису докторске дисертације Гордане Драгин.

* Према усменом саопштењу Југославе Арсовић и тонским записима које нам је ставила на

располагање, акут у тој зони, изгледа, има потпуно слободну дистрибуцију будући да се среће на

једносложницама (ту на та чардак, гдр, дбл, тор), на почетном слогу (мала, Горња Трепча, исЦрне

Горе, коље, пруће, спавајте), у унутрашњости (певу девојке, у колевке Лjд, могло се позајми, да се

помене, да покрену прсте, да потпише, зарђају „зарђавају“, оступу Немци, одвајам, висока бачвара,

проклета) и на крају речи (ис Црне Горе, по шума).
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Утврђено постојање и јошједнога дубоког застаизма— онога који се тиче чувања

фонолошке индивидуалности незамењеног јата — што може бити знак да су

развојни процеси на тим просторима, и поред свих миграционих промена које су

се на њима дешавале, текли успореније и до наших дана „донели“ и две крупне

језичке особености које помињемо — незамењенијат и неоакут.

Имају ли се на уму све поменуте појединости, показаће се да се у про

зодијском систему качерскога говора срећемо с пет акцентованих прозодема,

трима дугим (/a ä a/) и двема кратким (/a a/), и следећом њиховом дистрибу

цијом: /a/ се налази на једносложницама и на почетку вишесложница, /а/ — на

унутрашњим слоговним границама, /a/ — на једносложници и на сваком слогу

вишесложнице осим последњег, /a/ — на једносложници и на претпоследњем

слогу вишесложнице испред краткога крајњег слога," а /а/ — на свакој слоговној

граници испред последњих двеју мора.

У качерском појасу акут бележимо у следећим типовима примера:

1) у једносложним прилошким облицима: Стао ми нод код гараже. — Ја

била нод код Жикове чесме. — Била воду термосу кафа. — Они га дирају за ону

гдр. — Је л гдр Милена?—Пошлаја долу луку. — Силази дол чесми. — Можда ми

донесеш двд,

2) у Гмн вишесложних именица м. и ср. рода с алтернацијом /a/.- /o/. Они

ишли против добровољаца. — Они су овдбили против добровољаца. — Каки има

домаћинстава и све напуштено. — Има много Албанаца. — Како да се Срби

сложе против Американаца кад не могу комшије. — Тако било код Македонаца.

— Знаш колико је било Словенаца у Чачку? — Има л више Словенаца ил Црно

гораца. — Она била из Наталинаца. — Сад много комараца. — Нема више

солунаца. Накупила мало суварака. — Има тамо доста брежуљака.

3) у многим презентским облицима типа: Глава почела да ми тpне. — Сад

ми трна рука. — Не могу да приметам ништа. — Можда не примета. — Устане

кад нешто примети. — Мора да је промент. — Мучио се да зарадт. — Чекам да

заладт. — Нема ко да га наследи. — Да л ће остати ко да наследи кућу? — Исечу

оне завоје и дође прет кућу да му она лечи дете. — То заштити човеку организам

од зиме, од мраза.— Ако каже да је драге воље, закаже се кат ће веридба да буде.

— Нека се деле како знаду. —Треба да се поделе. — Кажи деди нек пожури, дошо

чика Драгољуб. — Ове треба да се одлуче. — Он се пред вама либи. — Што се ви

либате?— Нећемо пуштити да се огрешпо макању. —Треба да се олади. —ДоћTe

кад преладп. — Да бар оће мало да прелади. — Кад мало прецеди, може косити. —

Не зна да га мазп. — Да спашава српство. — Вотњак треба садити де можд-иде

трактор: и да прскаш и да фрезираш.

4) у појединим облицима трпног придева: Био забељен сок. — Није било

замрачено. — Вода тек умлачена. — Тамо де сам ја рођена и одгајена има доста

винограда. — Живак — то оживљена воћка. — Заштићен миш у руднику. —

Украли му тешко зарађене паре.

9. Изузеци од тих правила сасвим су ретки и тичу се једино доследнијег акцента у лексеми

парадајз, парадајза или у покојој сложеници (пољопривреда, пољопривредник, гологузија).
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Осим наведених, у нашој грађи нашли су се и следећи примери: Тамо

девдјка има своје другарице. — Довели девојку. — А девојка је с десне стране. —

Па де нема кола (иде се) пешице. — Ја сам био мали.10

Природу тонске линије неоакута представљамо на следећој слици:1

Девојка 1

Š 3 3 2
Е 3 : & & & 3 &
o о са со с о се

2

сх

o š 3

време (sec) ј

Сл. 1: Тонска линија у речи девојка

Тонска линија која се пред нама налази показује да се она оштро разликује

од оних које су карактеристичне за дуги силазни и дуги узлазни акценат у

стандардном српском језику. Ти се акценти, наиме, одликују благом узлазношћу

од почетка до врхунца „акцентованог“ слога, при чему је пад тонске линије код

„силазног“ врло изразит и почиње од самог врхунца слога до краја следећег, а

код „узлазног“ тај је пад сасвим незнатан и углавном се на истој висини протеже

и на следећи. Упоређен са таквим тонским линијама, акут се карактерише „из

ломљеном“ тонском линијом која у предакценатском слогу може бити или

незнатно силазна или скоро равна, а у „акцентованом“ или скоро равна или

нешто изразитије силазна. Најоштрији контраст међу овим акцентима показује

се, међутим, у висини крајњег слога — који је изразито виши од „акцентованог“

(165—160Hz).

Све наведене појединости показују да се у широком појасу између Западне

Мораве и Качера срећу неспорни трагови чувања неоакута, при чему би у говору

Груже, рецимо, такви могли бити следећи примери: вранпм (: вранити), масти се

(: мастити се), респм (: ресити) или облици Гмн добитака, анђелака;12 у Горо

19Занимљивје Ивићев навод даје „дужењем у типу опанци, девојка, покојни... увек настајао ", a

не “. У томе се наш говор слаже са југоисточним чакавским говорима и са славонском Посавином

(осим неких пунктова на њеном крајњем западу).“ Наши примери противрече томе Ивићевом ставу.

11 Драгољуб Петровић — Снежана Гудурић, Неоакут на северном подножју Рудника. — Збор

ник Института за српски језик САНУ, И . Посвећено др Драгу Ћупићу поводом 75-годишњице

живота, Београд, 2008, 419-428.

12. Игрутин Стевовић, Шумадијски говор у Гружи с особитим освртом на акценте. — Српски

дијалектолошки зборник, Београд, 1969, ХVIII, 588, 622.
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биљу: врабаца, чврљака, Гoрoбиљаца — Немаца, чворака,3 у Драгачеву: во се

довела, продаваца, мушкараца, солунаца, добровољаца, Аустријанаца, Босана

ца, ббраца, врабаца, живаца, малаца, Немаца, чварака, цевке, цевкама; спасам,

спаст, спастмо, заврћено.“ Уговору Ужичке Црне горе трагови појаве која нас

занима такође су јасно назначени али, како изгледа, само на линији додира с

драгачевском и таковском зоном: врабаца, чворака (поред много обичнијег:

ланаца, Босанаца, губитака, добровољаца, омладинаца, солунаца); кад заладп,

спаст, проврћено.1“ У моравичком говору 6 и у западном појасу Ужичке Црне

горе такви акценти нису забележени, а о приликама у таковском крају, будући да

о томе говору немамо података, 17 можемо закључивати само посредно: тамо се

очекује оно што је забележено на Руднику и његовом северном подножју, а

местимично потврђено у југоисточном појасу Ужичке Црне горе.

Имајући на уму све поменуте примере, с високим степеном поузданости,

можемо закључити да се у широком појасу од долине Ибра и преко Драгачева

(можда) до висова Повлена и Маљена и даље према истоку у целини „ерске зоне“

налази компактан „косовско-ресавски дијалекатски супстрат“ — који су, касније,

„прекриле“ ијекавске масе с југозапада нивелишући њихов прозодијски систем у

складу са сопственом структуром и чувајући истовремено две њихове најмар

кантније особине које помињемо: неизједначен неоакут са дугосилазним ак

центом!“ и пренесен кратки акценат с крајњег слога на претпоследњи кратки.

С тим је у вези и још једна занимљива прозодијска особина ових говора —

појава кановачког дугоузлазног акцента у позицијама у којима се регуларно

среће пренесени косовско-ресавски кратки акценат: жена, сестра, седло, дугме,

бес коња, добро, дошла, узми; катран, темељ, поток, кревет (Ђукановић, н. д.,

93), вода, даска, земља, поток, темељ, шећер (Марковић, н. д.). Тај се акценат,

по правилу, среће на линији додира и/ли укрштања говора с узлазним тоном у

дугом слогу с онима у којима се такав тон среће и у краткима, што као последицу

има уопштавање дугоузлазног акцента и у оним позицијама у којима је кратки

13. Мирослав М. Николић, Говор села Гoрoбиља (код Ужичке Пожеге). — Српски дијалек

толошки зборник, Београд, 1972, ХIX, 640.

14 Петар Ђукановић, Говор Драгачева. — Српски дијалектолошки зборник, Београд, 1995, ХLI,

35 53 77 97 1 1 1 153 157.

15 Славољуб З. Марковић, Говор Ужичке Црне горе. Београд (рукопис докторске дисертације

одбрањене на Филолошком факултету 2005).

16 Видан Николић, Моравички и горњостуденички говори. Београд, 2001.

17 Наши записи из Леушића, иако сасвим фрагментарни, указују на континуитет појаве од

Качера до источне зоне Ужичке Црне горе (Македонаца, домаћинстава, привеже, дошо да остру

жем дрва), али би тек будућа истраживања требало да покажу степен њене изразитости и евенту

алне густине. Кад тако говоримо, имамо на уму и могућност, засновану на неким својим белешкама,

да би и изотона вода — вода могла пролазити негде у околини Љига, али о правцима њеног даљег

простирања према таковском крају засад немамо никаквих назнака.

18. Из техничких разлога, неоакут посебно означавамо само у овом одељку, а даље у речнику

бележимо га као „дугоузлазни“, тј. онако како га означавају и сви аутори чије смо записе овде

преузимали, при чему смо у главнини таквих примера одговарајући самогласник маркирали масним

слогом,
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акценат регуларно пренесен на претходну краткоћу као силазан, дакле: вода -

вода // вода - вода.

Кановачки акценат обичан је и у Качеру, али је он, како се засад може

утврдити, доследнији само у Козељу: Козељ, искозеља. — То ти је поћи Качеру.

— Сад је стиго из Трудеља, жена, роса, нога, вода, магла, даска, бна, њега, моји,

твоји; село, стакло, дошла, прошли, рекли, довела, отекло, могли, коња, гроба,

високо, шарено, црвена, барбвит, виловит, слобода, лепота. — Озидају се на

округлину кружно”.

У нашим записима, међутим, нашло се мноштво сличних примера и из

других села,“ али је у њима појава најчешће факултативна или везана за поје

диначне лексеме или групе облика:

Зове се ббор (Б).20— Има једнако посла. — За час посла готов ручак. —Тоје

прави челик, посек, темељ, чабар, кукуруз, на вру (Ш);

у селу (Т),

, Јавила ми сестра да је умрела једна жена у Калањевцима. —Оне су сестре.

— Иде поред Борове куће па силази дол чесми. — Чесму теомени и Десанци,

Од Лајкбвца дошли други аутобуси. — Она је дошла вечи, а баба умрла

јутри. — Памтим ја кад је баба Милосава дошла. — Стоку једва извели иlзЈ штале.

— Нећу ја долеко. — То је високо гор поћи Руднику. — Ишло се ббсо. – Млоготи

широка та аљина. — Он је био добар и пажљив. — Ако буде погоршало, да га

упуте за Београд.21

1.1.1. Послеакценатски квантитет

Судбина послеакценатских дужина одређена је двема битним поједино

стима: квалитетом акцента који им претходи и њиховим положајем у речи.

Када је реч о првој појединости, треба рећи да се дужина доследно среће

једино непосредно иза узлазних акцената, и у отвореном и у затвореном слогу.

воде, жене, руке, траве, продали смо двое телића, тај трификал бољи је од)

други жита; завеже, потражи, повезд, написд, водом, трчим, травом и сл.

Само спорадично неакцентована дужина може се срести и иза неакцентоване

19 Кановачки акценат доследан је на највећем делу територије коју је истраживао Реметић (н. д.,

42) и због тога би било занимљиво утврдити његову изофону у зони Колубаре и даље према

југозападу, што ми овога пута нисмо могли учинити. Важносттих истраживања намеће се већ и због

тога што се изразити трагови кановачког преношења налазе и у говору Драгачева (уп. Ђукановић, н.

д., 91-93), а у области коју овде истражујемо, по свему судећи, они се налазе само по њеној северној

периферији будући да их у рудничком крају не бележимо.

29. Следећим скраћеницама обележавамо места из којих доносимо грађу: Б — Белановица, Бљ —

Бољковци, Бр — Бранчић, Дњ — Дрењина, 3 — Заграђе, И — Ивановци, Ј. — Јарменовци, К.—

Калањевци, Кз— Козељ, Лп— Липље,М — Моравци, П— Пољанице, Р— Рудник, Т—Трудељ, У—

Угриновци, Ш— Шуци, Шл— Шилопај. Одсуство такве ознаке иза главнине примера који се овде

наводе значиће да су они забележени у Драгољу или Живковцима (тј. у Живковачкој Реци), али и са

Рудника, посебно код оних речи које су остале без потпуније лексикографске обраде.

2. Придеви висок, широк често се срећу у Нјд и са акценатским ликом висок, широк: Bitcčк му

дечак два метра. Такав акценат такође је несумњив траг „косовско-ресавског супстрата“ у овим

говорима; уп. висока бачвара.
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краткоће: Милена, дотрчи, прескочи, више ми не треба: преложимо, сачекајте

га, али се и у тој позицији она најчешће скраћује: испод лопате, брез мотике,

превари, прескочим, заиграмо се, померимо се, преоремо и сл.

Иза силазних акцената дужине имају неједнак статус: иза дугог оне се

радикално уклањају (радим, тражимо, радник), а иза кратког чешће се укла

њају, по свему судећи, једино из крајњега отвореног слога (треба, вата, али и:

дднд). У крајњем затвореном слогу дужина се доследније чува у основи речи

(прстен, будак, гдлуб), али се у наставачким морфемама најчешће губи: видим,

дрем, под кором). У унутрашњости речи (као и у енклизи) неакцентоване ду

жине, по правилу, чвршће се чувају (гдлуба, прстена, али: купимо / купимо,

треба ти /треба ти, виде му се /видему се, реко ми, бољи је /бољимије старији,

то је шиљано у Загреб / шиље се у Београд).22

Иза акцента може се срести само једна дужина: добровољаца, Словенаца,

Црногораца, завежемо, кад озпдате, осветимо водицу, урадимо, све било уве

зано. — Сви снопови повезани оним ужетима.

Редовно је дужење вокала пред сонантом у примерима типа: из Лајковца,

Калањевци, Ивановци, Борбв, Брзаков, Петров, организам, комунизам; разбој,23

навој, вандамент, ручак готов.

Дугје вокал у придевским суфиксима -ав и -аст: жмирав, муцаво, тупав,

ћдрав, ћораво, то је клизаво, црвенкаст, зеленкасто и сл., али се и те дужине

најчешће понашају у складу са назначеним правилима: у средини речи оне ће се

чувати чвршће него него на њеном крају. Само у траговима чува се и дужина у

наставку ДИЛмн им. ж. рода: кравама, шљивама, крушкама.24

1.1.2. Померање акцента на проклитику

Таје појава у качерском говору заступљена у знатном степену и то када су у

питању и старо и ново преношење.

Погледајмо најпре примере за старо преношење:

Уватиле се под руке она моја и Љубинкача. — Она иде са мном одоздо под

руку. — Има д-узме рад у руке. —8“ Иван иде у војску. — Милан мора у војску, а

Десанка на аперацију. — Бапне озго камичак у главу. — То је већ преfдј-зору. —

Зева у воду ко виловњак. — Ставиш у воду. — Укопа се у земљу. — Ставили у

земљу. — Из ове пуњестре само у земљу. — Укопа се метар и по у земљу. — Паде

22. Изузеци од назначених правила факултативни су и изгледа да се дужине најчешће срећу на

крају говорног такта и у ситуацијама које су донекле обележене емфатично: Рекб сам да ће ми

морати донети и он је донд, Шта сам ти реко? У друкчијим ситуацијама, иначе, обично је и: будак,

голуб, камен и сл. Неки чврсти односи међутим појавама тешко се могу успоставити, пре свега зато

што је скраћивање дужина о којима је реч изразито одмакло и код најстаријих носилаца качерскога

говора.

23. Једино смо на Руднику редовније бележили разбој, навој, завој, али за ту појединост немамо

објашњење будући да је у другим типовима примера дужина о којој говоримо сасвим обична (уп.

тотов)

24 Сасвим ретко бележили смо и дужину у инф. и рд. придеву ср. рода глагола грднути, бубнути,

тенути, тенуло је, смркнуло се и то једино на Руднику.
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му на ногу. — Ја не видим на даљину. — То иде у дубину, али и: Стави се то на

средину.

Месо одма да се реди залада. — Дао му на дар. — Штоје до Бога– слађе до

меда. — Иду у поде“походе”. —Дошло њи четворо-петоро у пооде. — Иду у поде,

на ђавола, у подрум, набили на нос, туња кроз нос,

Кренула уз брдо. — Не може низ брдо. — Био сам у брду гор. — Погледни у
небо. — Ударило га у очи. — На пролеће ћемо видети.

Рачуна да пред јесен гброзида на камену све. — Ете њега пред ноћ. — Узела

је тетка мешто ћери. — Дете узо меште спна. — Дете меште спна дово,

Човеку жена треба у старост. — Да видиш како је у старост,

Долази у гости код мене. — Он дође код нас у гости. — У гости био у

Шаторњи. — Пошли у гости,

Видели једно д-другог. — Седали једно до-другог. — Водили рачуна једни д

другим. — Идемо једна за другом. — Родила два детета једно за другим,

Ако изађе како не ваља. — Ја не видим на даљину.

Честа су таква преношења и са облика личних заменица: Иза мене стоји. —

А један чича продаје разну робу, ту иза мене, из Крћевца. — Ја те не видим да си

дошо иза мене. — Ја дко ње (почео облетати, удварати се). Та су преношења мање

јасна утолико пре што се паралелно са заменичким ликовима мене, тебе, себе

срећу и они типа мене, тебе, себе: Мене су боље волели. — Имамједно унуче своe

код) тебе. Тако је и: Рекли да раде њему.

Ново преношење има сличан домашај и најчешће се везује за устаљене

предлошке конструкције и неке негиране глаголске облике:

Нећеју до под обалу. — Пењи се на јабуку. — Има и у Гарашима. — Пошли у

пооди у Гараше. — Идем у сватове. — У Селтиту има два ектара ливаде. — Иду

један другим на славу. — И данас дањи дође о слави. — Нама није нико гори о(д)

штете него што смо ми. — Стоје у кујни па ме сметају;

О/д) тога смо живили,

Нисам ни знао. — Није ни знала (Б). — Да сам знао — не би му ни продо. —

Нико боље не поштује родитеља ни у болести. — Није мени ни требала кафа, —

Не можеш да будеш миран од њега. — И јопе ће туне да биде Шумадија.

Доно вечи по кила ракије;

Удала се пре две године. — Ти сад престани, немој да радиш две године, ти

си готов! — Имам ја гор преко два ектара земље. — Има он већ тридес две-три

(Т). — Није много узо — триеспе динара. — Дошло њи седам-осам. — Било нас

тамо седам-осам (Б).

У свим акценатским померањима која помињемо тешко је, међутим, утвр

дити неку изразитију меру доследности будући да се врло често среће и непо

мерен акценат: Дође на ред. — Стави се на греду и под рог. — Уђе у кућу. — Ударио

га у прса. — Пошла у шталу и сл.
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1.2. Вокализам

Вокалски систем качерскога говора има све битне одлике карактеристичне

за шумадијски појас шумадијско-војвођанских говора, што значи да има пет

вокала чија се боја ни у чему не разликује од оне која се сматра просечном у

вокализму стандарднога српског језика.

Помињемо у вези с тим само две занимљивије особености.

Једна се тиче благог повлачења изговора (а) уназад: ја, млад, у граду, два

дана, триез динара и сл.,25 при чему треба рећи да се она сада чува само у

траговима, а да ли је раније била изразитија — може се само претпостављати.

Вокално (р) среће се у позицијама обичним и у српском књижевном језику,

а овде истичем само једну дистрибуциону занимљивост, ону која се тиче његове

појаве испредвокала: повру, на вру, окруни врове, оврошак, крати — крам, увати

је драт. — Обучем се, наркелам, па за бвцама.

“ Качерски говор чува изразите трагове (и)јекавизма.

Прошо је вудије. — Она је вудије прошла (К). — Није то вудије било. — Не

зна се кудије идеш (Б). — Кудије си ишб, преко Љига?— Врљам јаднудије. — Она

онудије прошла. — Тудије наиђе,

Било то нешто прије (Т). — Што се ниси јавио прије? — То је прије задруге,

лево. — Ја сам разговарб прије са једним стрицом. — Нада прије музла на

музилицу, а ја брже помузем. — Ми сад каже)мо малопpије;

Никуђја из моје куће не идем. —Шта гдј ко каже— он све разуме. — Десам

гдјишб и разговарб с народом — нико га не воли. — И тамо код њи је ко гдју

Золошким врту. — Да је отишо кудгој, црко би од врућине.— Ако штогој дође, ти

јави. — Шта гдј види очима — он направи. — дикуј им она реч? — Ако штогој

дође, ти узми. — Деца ту пролазе, и за Белановицу и навише, и сврате, кад гдј иду

— они свраћају;

Наши стари говорили ђе ћеш, ниђе. — Мој ђед врб на коњима. — Мој ђед,

ђéдо звали (недеда ко сад) рођентуј. — Имбје и мој ђед коза, алзабранили. Према

данас редовном девер, обично је било ђевер (КЗ), хип, ћеко деда” (3), Пролеће

година— док се окренеш. — Зашто тебе мој отац зове Бијели Међед?— Сјеревина,

то она масноћа у вуни, кад је неопрана вуна. — Ја сам спремала за докторе кućела

млека (Л). — Нешто даље од вратила у снутак се ставе „ћепци“ (два дуга танка

штапа) помоћу којих се основа равномерније навија (3:49),26 а често се може

чути и: Сад људи обољевају млади, о-триез година, четрес. —То се сад разбољева

и младо и старо. Занимљиви су, међутим, и старији јекавски записи које нам су

оставили аутори на које се овде позивамо: Тује пушку купио мој ђед Мата (6:33);

иједи („каже се место сједи — Шилопај“: 2:15). — Не би више дрва терао, па да би

вјеру променио, ријека, љеса (2: 13 14 23), Врати та бијела говеда (3:132). —

Лијепо га сачувала мајка /од ујемка и од урезника /од истока лука бијелога / и од

бијела леба полежака (3:74), пријеклад (1: 756, 2: 54), пресијек (1: 764).

25 Ту појаву означавамо тачком” испод слова да бисмо истакли чињеницу да се у вези с њом не

може говорити о лабијализацији, какву имамо у неким другим говорима (уп. ја“, мла“да и сл.).

26 Треба претпоставити да се та основа у јд. среће у облику цијепац (?).
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Што тије, дијете!?— Шта причаш, дијете!? (Б); дијете (дете)(2:14).27

Спорадично бележим чак и (је) < Биза (р) у облицима аориста: Ако је суша,

изгорје све. — По брдима изгорје кокуруз.

Занимљиво је и ијер • пр. шталијер, поред редовнијег шталпр. — Има

шталијер неки, скоро сад подиго шталпр, па тамо лоза.

Све поменуте појединости сведоче о томе да је ијекавски нанос на овим

просторима раније био много изразитији и о томе данас имамо највише потврда у

говору Рудника, при чему наши приложници памте да су њихови „стари го

ворили“ ћерати, поћерати, ишћерати, ћепци, ђевер, ђедо, ćеме, насевница,

по/д/ćевак, исјек, сјера, сјерав, сјеравина, изјелица, изелица, љеса; кудије, вудије,

онудије; бијела говеда, Бијели Међед, цијепац, старијештво и сл. Ако се каже да

се такве особености изразитије срећу од Рудника до Шилопаја, ваља очекивати

да ће они према западу бити све изразитији будући да су у Леушићима, међу

најстаријим носиоцима говора, они и данас сасвим нормални.

Типични икавизми шумадијско-војвођанског дијалекта обични су и у ка

черском говору: Грије сунце, а грије шпорет. — Ка-сунце изгрије — касно је. —

Пази да се не прегрије. — Нешто је угријало, а бвдкат пригрије— баш пригрије. —

Кућа му Бога огријала (клетва — 3:122). — Смијали се, ови моји се смију. —

Морамо да се насмијемо. — Он се насмије. — И ја сам се насмијала. — Он се

насмија. —Они гадирају за ону гор, а он се смије. — Ту ћу да сијем шангарепу, а

тамо посијана репа за стоку. — Колико је посијала паприке. — Посијо сам више

купуса за у кацу. — Треба сијати зобове,

И данас дањи Калабра каже: „Ништа ми не би вредило да није било

Драгана“. — Могли су који су живили уредно. — Ништа нисам поживио. — Е,

шта сам ја преживила! — Отац је живио седамдесет девет. — Ја би желила, док

сам ја жива, да видим тај спомен и мој и његов. — Живили смо лепо, нисмо

трпили ни бешчега. — Ја сам трпио глад, ја би трпио глад и сад. — Нису видили

кад је прошб. — Мрзили на нашу кућу. — Увpтила се рана на плећки, не да

зарасте. — Ратко побеснио, полудио начисто, а уп. и врити, провpити, поред:

Како нису видли!?

Тако је и: У видрици се носила вода на обраници. — Нашли гњиздару с

јајима, али и: у гњездету.

Изоловано је: Мени је бвди лепше.

Испред палаталних гласова љ и ј појављује се и у примерима: Тамо је

постављена биљега. — Он све у књигу биљежи: ка(д) ти да, он те забиљежи —

кад му вратиш, он те одбиљежи. — Они дођоше, нешто бијадоше, кажу да ће да

биде брана. —Једно време бијаше: ни у цркву се није смело. — Бијаше среда.

27 Овај облик има практично функцију узвика за изражавање изненађења или љутње, а никако

правог вокатива, на шта упућују и такве појединости као што је могућност да се тако обрати и дете

старијем човеку (нпр. унуче деди или баби). Сличне су донекле томе прилике и у говорима Баната

(уп. Павле Ивић — Жарко Бошњаковић — Гордана Драгин, Банатски говори шумадијско-вој

вођанског дијалекта, I, СДЗб, 1994, ХL, 243).
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Обичан је једино предлог преко (преко куће, преко Букуље), а тако и

префикс пре-: Једва смо прегазили Реку. — Овце прескочиле у кокуруз. Пре

летила ми сена. — Нисмо могли пренети све. — Тео да ме превари (К). Према

таквим облицима, међутим, често се уравнава и префикс при-: Ја мало да пре

пазим кад наиђу краве.— Мбрала гаје предpжати да не падне (Б). — Преметила

је кад су прошли. — А морала сам преложити и у цркви (Кл).

Уп. и: Иде за намернице. — Сад најскупље намернице, а често се може чути

и Меоница, била у Меоници.28

Иначе је редовно де“где”: Нембјте га слати тамо десте га слали. — Нашли

га де су га оставили (Т). — Коједе пало (кише) љуцки.

Обичне су вокалске елизије какве бележимо у примерима. Она ће да с-осуши.

— Није мого да с-ослободи. — Мораш д-озпдаш. — Треба д-овршем оно што ј

остало због) кише. — Само још д-окрече. — Болесан лежи у соби, а можд-иде у

Ваљево.— Ми нашу децу не можд-извучемо. — Морад-изради. —Не можд-изађе

ис куће. — Тео да г-унесем у мишану. — Нико д-узме будак. Уп. и: Зуставе га у

болници: кост му кључна пукла.

Вокалске контракције у качерском говору, као и у другим нашим говорима,

најчешће су на крају речи и њима су захваћене све вокалске групе ако се почетни

ЊИХОВ ЧЛaH Не НаЛаЗИ ПОД аКЦеЊТОМ:

— ao - -o: дочеко, одобравд, послушд, продо, али стао, знао, пао. — Не би

дао воду. — То ми остало на жао.

— ео - -o: Добро сам видо. — Ја подно зактев, видо, узо, попд се на шљиву. —

Сретен је довозета из Козеља. — И тај је трактор, док се Драгослав није разболд,

био коднас стално, али део, сео, пео се. — Иван није тео да ме послуша. — Ја сам

тео и, ете-ти, шта сам дочеко. Нејасно је: Ја сам мишљео о вама.

— уо - -о: окрено, прекино, потонд, чуо. — Кад је уишо и деда изданд, во

престо да риче.

У унутрашњости речи контракције су знатно ређе: — То био пола наш а

пола њинтрактор, задно смо купили. Како му паде нам!?, а обичноје и наопако.

1.3. Консонантизам

Консонантски систем качерскога говора карактерише се, у начелу, двема

структурално битним појединостима: одсуством фонемe (x) и и знатно реду

цираном појавом (ф).

Фонема (x) најчешће се губи, и то из свих позиција у речи: ајдук, дну, тели

смо, ладно, ладовино, рана; заладило, наранити; меуна; на вру (Ш), на вру. — Ја

сам инвалид у трбу (Б). — Видо ја шта ће бити. Место /х/ обично је /в у речи

стрева, паралелно је снаја и сна, али само маћа маћеха“.

Често се м. (х) појављује (к) у примерима као што су: Исус Кристос. — А

она баба мучна била болесна и намучила се кано Кристос. — Нисам направио

28. Овакви односи у рефлексацији тога старога гласа могу указати на то да су се, вероватно — све

донедавна, у Качеру чували трагови његове фонолошке аутономности. О томе посредно може

сведочити и навод да се „у Ивановцима, каже дичак и дите“ (2: 13).
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зактев на време. — Ја подно зактев да изађу гиометри. — Шта ћуја кад је он тако

зактевд. — Тео да има залику. — Има тамо сва ова бела текника. — Био плек неки

гбр. — Друкчији ваздук, друкчија вода. — Држи потпазуком. Редовно је (к) м. (x)

и у личним именима Микаило, Тикомир. На крају речи среће се (к) и у основи

сиромак, тако и сиромака, мада ваља рећи да се она често уклапа и у придевску

деклинацију: Де ћеш от сиромбе узети. — Помози сирому — неш се покајати (К).

— Они били сироми.

У рудничком крају бележимо и (к) м. (x) у 1. л. jд аор: преборавик и не

затворик капију, ја му једва доскочик, рекок му, као и (г) м. (x) у облицима

заменичко-придевске деклинације: ко је био од његовиг, ониг ножница, гледб сам

иг исприкрајка, дочекала игу Милановцу, необично је и чуо сам од свијуг који су
тамо били.

Место (x) обично се појављује (ј). Млого је драја имб. — Ка-ћеш драје да

береш? Тако је и покрјати поломити”: Добар је он косач кад и косиште мождапокрja o

Место (ф) обично је (в). Реко ми да му купим влашу пива (Б). — Начекери

нбде влашу, — Биле оне вереџе. — Не верма никог. — Напале га неке вуњаре. —

Ископаш најпре вандамент.

Исти је случај и са групомхв у основамахват- и хвал-: Видоја да њега вата

ракија. — Вала на помоћи.

Треба, ипак, рећи да се (ф) у најновије време све изразитије шири: кафа,

фабрика, фино и сл.

Спорадично група мл – мн: мнада, мнáдица, мнадолика, али и мн - мл:

млдго је шарена, млдго је то. — Није млдго млађа од Бошкића. Тако је и жcрм

њеви, а према њима и жрмањ. Поред Дамјан бележимо и Дамњан.

Група гн> гњ: гњездо, угњездету, а осл> жљ: На крају прожљебим.

Групе сц. ич најчешће се упрошћавају губљењем струјног консонанта.

праци, працима, працију. — Имд двде-трде працију. — Рацепљене му панталоне.

— Рацете дрво па ону половину закивају. — Ка-се сирицеди, сече се на кришке. —

Била тамо она кручица. — Тражим неку дачицу. — Има дачицу и на њбј избуши

рупице. — Сео на онај бречић. — Он пеко ракију од они кочица о-шљива. — Мете

двое телади, мете прачиће, двиче, овце. Обично је, међутим, и баксушчина,

башчовани, башчованлук. — Ишчетврта се зрно. — Већ се извешчало и огри

њавило. Уп. и мираџпнка миражџика”.

Група тч упрошћава се губљењем прекидног дентала: Понеси ми ону

мдчицу, док згл - жл: ославак.

Редовна је алтернација по другој палатализацији у облицима именица II

деклинације које се у основи завршавају консонантом к: Одем ја лекарци. —

Čднела апотекарци. — Она узме мог деду у кућу, тој млађој ћерци. — Све

оставила кћерци, а исту појаву срећемо и у ДЛ личних имена: — Били о Светим

Луци сви бвде. — Реко Десанци да однесе Милуници. — Јованци се нешто било

cлошило. — Пошла да нешто кажем Радојци Гутиној (Б). — Ишла је тамо

ко-Дрине некој Босанци.
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У облицима присвојних придева изведених од таквих имена такође је

доследна алтернација по првој палатализацији. То мије ћерчино унуче.— Био ми

тамо праунук, от-ћерчине ћерке син. — Ту кућа апотекарчина. — Сад прошле

докторчине ћери, шетају.

Редовна је та особина и у одговарајућим облицима личних имена: Овај

Ленчин зет млого пио и изгорела му јетра. — Био са нама и Зоран Ленчин. —

Пошла с Јованчиним родитељима. — Јованчина мајка сад сама. — Био на Де

санчиним гробу. — Онај мали — то Радојчин унук. — Умро Милош Бранчин.

Укинута је алтернација коч у 3. л. мн. през. и редовно је: Они оду да сечу

бадњак. — Исечу они завоје. — Они би да и привучу, да уђу у моју кућу и да мене

сагору. — Баце конопац и он га веже и они га гор извучу. — Нек испечу док ја

доlђе)м.

Само у траговима сачувана је алтернација к-ц, г-з у Ајду примерима типа

јатаце (Имб своје јатаце и неко га издо), крчазе (Мети се у оне крчазе), али је

редовно орасе.

, Веома често редукују се гласовни низoви у следећим примерима: — Дошб

из Аран/ђе/ловца. — Не могу да про/ђе/м порет куће. — Требал да до/ђе)м да

поправим? — Кад дође!м с посла, ја морам да скувам, да почистим, да доперем.

— Кад ја дб/ђе/м у Белановицу. — Нисам тео да до/ђејм (Б). — Никако не могу да

дб/ђе/м. — Кат по/ђе/м од Врбе, треба сат (да дођем довде). — Не могу да

про/ђе/м порет куће. — Не може вода да му дб/ђЈесама. — Ја ка/же/м “немо”, а

она оће. — Кадјадб/ђејм у Белановицу,ја ка/жејм њему. — Ја ка/жејм њему, ал

не/ће) да слуша. — Не/ће) да каже. — Не/ће) да пророди.

2. Облици

2.1. Именице

Распоред хипокористичних образовања м. рода у качерском говору овом

приликом не може се прецизно одредити, пре свега зато што се интензивно

мешају деклинациони обрасци типа Жико — Жика и Жика — Жике, али изгледа

да је, макар у делу Горњег Качера, обичнији образац м. рода: — Боро је сад неде

кo-Шапца. — Био тамо и Грбо. — Жико сад одмара. — Рако те зове. — Ја треба да

тужим Драга. — ПитајДрага. — Ту је кодДрага. — Причала за тог Макса да оће

да запале кућу. — ОдноДрагу да ми исече. — Идем да кажем Бору. Од тих имена

присвојни придеви изводе се формантом -ов-. — Умро и Борбв брат, онај у

Доросави. — Били мој отац и Драгов отац на Колубари. — Срео га код Грбове

куће. — Оплавила вода ону Жикову лучицу. Редован је, међутим, деклинациони

образац имена Миле, -a -у, Раде, -a -у и сл. — Јесте ли били код Мила?— Седали

смо код Рада. — Отишла је за Ђалом, а по истом моделу изводе се и присвојни

придеви: Милова кућа, Радова кола, одвели Ђалову децу.“

29. Каснија ономастичка истраживања само су делимично разјаснила неке недоумице о гео

графском распореду изоморфа о коме говоримо и показала да „образац Јово -a /Јовов допире до

леве обале Живковачке реке и изнад леве обале Качера окреће према Љигу и, према нашим

садашњим увидима, томе типу припадају Босута, Драгољ, Трудељ и Козељ, Јова-e /Јовин редовно
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Вокатив личних женских имена на -ица једнак је номинативу: — Чекај,

Љубица, и мене. — Имаш ли, Љубица, јаја да продаш? — Знаш, Станица, лепати

крава. — Драгица, де су ти овце? — Ајде, Милица, д-идемо. Друге именице на

-ица, иначе, имају наставак -о: кукавицо, несретницо.

Вокатив именица на палатални консонант има редовно наставак -е: Дра

гиће, Милиће (према Драгић, Милић).

У Иjд I деклинације тих именица обичан је наставак -ом. — З-Драгићом

дошб. — Дошо з-братанићом Марковим (Ш). — Она је с његовим сестрићом —

Ударају чаканцом о баквицу. — Ја сам разговарб прије са једним стрицом. —

Пошб с ковачом. — Са воћом је слабо. — Начет је са здрављом. — Мене, с

опроштењом, ту заболело. — Оплете прућом. — Мука је са заливањом, с прска

њом.

Тако је и у Исг III деклинације: Носио порцију с машћом. — Ојађен је с

памећом “непаметан“, пот крвљом.

Именица кћи у Нјд редовно има облик ћер: Тамо је удата и Драгићева ћер.

— Дошла му ћер.

Именице ср. рода обично имају проширење -ет-: вретено — вретенета,

испод вретенета, коло — колета, у гњездету; звече стаклета. — Вода прелеће

преко колета. — Копаш текнета (КЗ). — Узму дрвени пунчета клинови за

цепање камена”. — Праве ужета да се везива (пшеница). — Зафаљујући овим

мудету (мобилни телефон), ја синоћ дошб кући (покварила се кола па могао да

позове мајстора), зрно — зрнета

Плуралски формант -ов-: Сањам неке санове. — Корпа е гор ко-зечева. —

Доно траве зечевима. — Неки мачкови дођу и удаве двое. — Све му слике по

зидовима. — Ашлук за совину везан цуговима (Ш).

Увек је: голубова, гавранова. — Матори гемаљеви остали у селу (Т). —

стало само неколко гемељева (Т), а отуда почесто и нема динарéва, ако имате у

динаревима (мада је чешће: динара).

Ретке су потврде одсуства тога форманта: Било дваестину пласта. — Има

још пет пласта да дотера. — Биће пé-шежџака. — Купио десетину џака цемента

Наставак -ију обичан је код следећих именица:

Имам сто кокошију,

Чекали тамо неколико ноћију. — Ноћију се највише плашим (5: 108). — Већ

неколико ноћију не заспива (6: 5);

Сви повранели око очију. — Повранели око очију од умора (6: 174). — Шта

ти то око устију.

је у Живковцима (уз десну страну Живковачке реке), Калањевцима (са Белановицом), Шуцима,

Пољаницама, Бранчићу, Гукошу и Дићу, а даљу границу између појава о којима говоримо нисмо

могли прецизније утврдити. С друге стране, хип. Раде -а / Радов (тако и Бане, Дуле, Ђоле, Миле,

Цане), карактеристичан је за качерску област у целини“ (10:23). Провера грађе коју смо добили од

својих приложника с Рудника, међутим, показала је да последња појединост коју смо овде раније

навели није тачна будући да је на Руднику доследно једино Раде — Рада / Радов, Миле — Мила /

Милов, Јоле —Јола /Јолбв, Дуле —Дула /Дулова, према наводима Момчила Пауновића, тако је и у

селима „према таковском крају“.
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м Морб да заштити салаш одмишију. — Од ове мачке нема више ни мишију. —

Има пé-шестрацију. — Немати зверију код нас. — Па и живота нема. Сем зверију

(6: 177). Уп. и: Зачуло се лајање псију (11: 11).

Именица гост у Апл има наставак -и: Ви иматегости. — Он дође код нас у

гости. — Долази у гости код мене.

У ДИЛмн колективних именица доследан је наставак -ма м. -има: Дошо да

однесемјагњадма воде. — Идем да затворим овце и положим јагњадма. — Био он

туне, давб некције јагњадма. — Свима унучадма купили дарове. — Био јачи

з-децом и унучадма. — Сад спрема унучадма. — Сад брини о унучадма. — Ни моја

деца нису јој била равна њеним унучадма од сина (5: 107 130). — Сад брини о

унучадма (5: 107). — То ме коштало две краве са двојим теладма. — Тај лук је са

дугачким пeрaдма. — Тако и копилад — копиладма, шиљежад — шиљежадма;

бурад — бурадма. — Пашчадма немој више да носиш уоч Божића.

У тим облицима редовно је -ма и код именице људи: — Оне воле да суде

људма. — Седб с људма. — Оне оћеју да владају људма. — Дугово људма паре,

није враћо, а уп. и: Свима осморма купили дарове.

2.2. Заменице

Деклинација личних заменица карактерише се битним особинама шума

дијско-војвођанских говора, уз само покоју занимљивију појединост.

Обичан је наставак -ем, -и у ДЛjд. Ти треба да јавиш мене. — Тебе гледа

кошнице, не гледа мене.—А он причамене да она незнаништа. — Они велемене.

крстићемо о дваез деветим. — Кажје он мене: ако могаднеш да стигнеш да ово

покосиш. — Изгубити Булатовић — Мене изгуби!? — Гледали како ће мене да

досаде. — Ја мислим да ће они доћи себе. — Ако воће нема у себе слас, мање тера

ракије. Обична је и конструкција: Мисли о сам себе.

Место енкл. облика јој спорадично се може чути и је: Неко тео да је се

свети. — Морам да је причам.

Енклитички облик ни у Дмн непознат је у качерском говору, али је ви

сасвим обичан: Који ви је то син? — Де ви је ћер? — Рекли су ви да ће донети. —

Фала ви и пријатно ви, али ваља рећи да се у грађи с Рудника нашла и напомена да

су облици ни, ви „застарели“.

Ретко је и енклитичко се у предлошком споју. Нисам знао за се.

2.3. Придеви

Заменичко-придевску деклинацију качерскога говора карактерише редо

ван наставак -им у ДЛjд м. и ср. рода: Рекоје мојим деди. — Морб да дам његовим

оцу. — Дадо једним Црногорцу двеста марака. — Сто иљада марака остало у

банци — и наким ништа! — Помрећемо по овим снегу. — Послб по неким његовим

другу (Ш). — На једним делу мучњака стоји камен, а на другим испада брашно

(Б). — На оним великим јасену изгубио паре. — Де ћеш сад по двпм дубоким

снегу!? — Срели се на горњим путу. — Долазили ми о Светим Луци. — Дао

Драгановим сину д-однесе.
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Као крупно обележје придевске деклинације појављује се и следећи акце

натски модел одређеног вида: Доно и оштрпи тупт секач. — Има онај равна

кључ (Б). — Идем да чупам траву по купусу оним младим. — Дао све млађим

сину. — Испеко педесет кила љуте ракије. — Ове године немам љуте паприке. —

ЗаклГејб ми се на Светог Саву. — Не знам да л је мушко ил женско. — Оћеш ону

женску средњу (јарицу)? — Има доста они слатки и они кисели јабука. — Јуче

била Блага Марија (T). — Неке грдне паре су нестале. — Кад дођу ови гладнт и сл.

У компарацији придева врло је фреквентан формант са елементом -и-

Треба да јејош белше (Б). — Сад ти је бељши веш нег прошле године. — Ово ти је

мало црнше од онога. — Био руменшији о тебе. — Видим да си ми ведрији и

руменшији. — Билаје мало зеленшија од оне друге.—Људи постају злишији.

Уп. и: „Плавши“ камен је бољи, док је црвенкасти слабији (3:45).

На сличан начин компарирају се и неки прилози: Данас је било ладови

ншије нег јуче.

2.4. Бројеви

За деклинацију основних бројева два и три имамо само потврде уз за

менице ж. рода, и то само у облицима ДИЛ: Дао ја њима двема. — Дошла ш њима

трима. — Поручио по њима двема. На сличан начин понашају се и збирни

бројеви двоје, троје, за које смо бележили најчешће ликове двојма, тројма: Реко

њима тројма. —Вратио се ш њима двојма. — Послали ми писмо по њима двојма, а

они ми дали после) три дана. — Ни овим двојма није лако. Тај смо наставак

забележили и уз збирни број осморо. Ми својим унучадма, свима осморма,

купили дарове.

Једном смо, осим тога, забележили и: То ме коштало две краве са двојим

теладма.

Обичне су бројне именице типа десетину, петнаестину и сл.: После пе

тнаестину година пита мене тетка. — Чеко дваестину дана (Б), а тако и стотак:

Коштало само стотак динара (Б).

2.5. Глаголи

Систем глаголских облика у говору Качера, у свим битним појединостима,

сличан је са приликама у главнини суседних зона, што значи да је из њега

ишчезао глаголски прилог прошли, док су прилог садашњи и имперфекат све

дени на ретке остатке.

Инфинитив има обавезан наставак -ти: причати радити, потрчати, от

рести, донети, понети, принети, унети, узети, заклети, проклети: Идеш унуци

рођеној и мораш нешто понети. — Они ће вас проклети.—Заклећемо се да о-тебе

нећемо узети ништа. — Ја сам волб, казати, наше савезнике. —Ми смо, казати,

били кумови. — Он је, казати, био учитељ.

У 3. л. мн. през. глагола хтети честје облик оћеју: Не знам — како оћеју. —

Оћеју да поравњају пут. — Кад нећеју ови моји, не морам нија. — Оне оћеју да

владају људма.
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Спорадично се у томе облику среће и -у. Једну годину прескочу. — Диреци

стоју вакб (усправно), а карике стоју на главчини (Т). Тако је и код глагола

смети, разумети, горети: Не смуда примају. Не сму по закону дати даду.—Ови

млади људи то не разуму. — Гору продавнице, гору прозори на кућама.

Глагол певати спорадично бележимо у 3. л. мн. през. у облику певаје:

Певаје људи, па певаје наглас.

Код глагола I врсте чија се инфинитивна основа завршава на веларни

консонант презентски аломорфи у 3. л. мн. обично имају палатални алтернант по

I палатализацији: Мачке одвучу шивењаке, развучу. — Коре се испечу. — Они

почели да га тучу. — Сви вучу за своја места, а он за своје ништа. — А они (хоће!

да их) привучу. — Вучу воду са бурадма исКачера.

Слично је и у облицима императива: речи му, кољте, печите како знате.

Имперфекат је сведен на ретке трагове: Једно време бијаше: ни у цркву се

није смело. — Бијаше среда. — Је л јуче бегоше Младенци. — Далбегоше две ил

три. Аорист је, међутим, знатно чешћи: — Они дођоше, нешто бијадоше, кажу да

ћеда биде брана. —Дођошејуче, пеше се на јабуку. — Јамбрадо попити ракију.—

Видоја да њега вата ракија. — Шта ти, жено, рече човеку!?— Сву једбоји у крв. —

Мозак прште, глава прште. — Поможе им вода шљивова. —Дођоше, држаше

говбр, одоше тамо, поседашетамо,ручаше. — Како се саставише она два облака,

то пуче: чоеку ономе гори штала! — Десанка се разболе, мора на аперацију,

Милан мора у војску, дође она с аперације, испрати Милана у војску, кућа се

запали, Десанка се врати на зрачење. — Ја крето, а он трчи и потури камен и

спаси ме. — Они добише објаве, а иљаду и осамнајс нас (Срба) — за Немачку! —

Ми кретосмо кући.

Глаголи VII врсте у трпном придеву имају наставак -ен (враћен, покошена,

поломљен и сл.), али се понекад може чути и -пт. То је све склднпто на гомиле.

Наставак -ен, иначе, обичан је и код глагола I врсте: отрешен, извежена,

овршено, покрађено, украђене паре. Наставак -ат прилично је редак. Ту је ко

пато, набацата земља. — Брвна су стругата.

Итеративна образовања на -ива- у инфинитиву имају исти формант и у

презенту: Нијетео да батаљива стару кућу. — Идем да домиртвам. — Микаило

опет заврзпва. — Шта ти застајкиваш? —Добро је кад накиства. — Не ваља да се

послужтваш. — Организам јак савлађива болест. — Моје је да изграђивам земљу.

— Морам да сређивам нешто што се могадне.— Сноп везтвашу пруће. Бележимо,

ипак, и: Коса се не оштећава.

Место рађати обично је родевати, рођевати: Сад брез вештака ништа не

можда родава. — Орајине рођевају у дољи. — Ми у тим не оскуђевамо.

Помоћни глагол бити у презенту има најчешће облике бидем, бидеш и сл.:

Нембра такб да биде. — Ако бидете дуже у Белановици, могб би да се вратим c

вама.

Тај облик бележимо и у футуру II: Гледајте како ћете кад мене не биде било,

као и у императиву: Бади му слуга до гроба.

Глаголски прилог садашњи среће се тек са покојом потврдом. И сломи се

радећи — и ништа! — Ишле су код ње кријући.
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2.6. Прилози

Помињемо овде само неколико најизразитијих појединости везаних за

репертоар прилога и прилошких израза.

Доследни су временски прилози јутри, вечи, дањи, ноћи. И ова дође ис

Пољаница вечи. — Она дошла вечи, а баба умрла јутри.— А вечи иљаду душе код

њега у кафани. — Ова омладина сад ноћи скита, а дањи спава. Такоје и: Кад биде

јесени, усечеш. — Слана уништи пролећи све што посадиш.

Прилог гредом забележио сам у примерима: Васо ми причо гредом. — Иду

гредом.

Место прилога даље бележим: Остаће за диљије, а место досад обично је

дојако.

3. Напомене о синтакси

Уз лична мушка имена у посесивном значењу облик презимена обично се

налази у номинативу: Улица Вука Караџић (Б). — Продоводу Животи Јанковић.

— Празна је и кућа Мића Јовичић. — Дошб са Драгом Весовић. — Селиште је оно

све гор од Милана Ракић куће. — Видите код Мије Ђукнић, уз женска имена,

међутим, обичан је генитив: Тражила те она Ленка Ракића. — Јес видо Десанку

Поповића?30

С временским значењем обична је конструкција: Ја сам тамо за ладовине,

са значењем циља: Што су те послали за мене?; са значењем намене: Спремила

мени неку кокошку за пута. — Направио гробницу за свију (Т).

Узрочно значење има предлог врз са генитивом у примеру: Морају Се

венчати врз деце. Та конструкција, међутим, може имати и циљно значење: Ишб

је врс пута у суд.

Нејасна је конструкција спавати ван жена одвојено од жена”, као и: Иде

тамо један, носи заставу, петокрака на њу,

Редован је слободни датив уз глаголе кретања: То ти је одма кад се иде

потоку — дое облак истоку. — Силази дол чесми. — Ја пошб штали, а две срне у

ливади. — Његова је кућа у Гарашима с леве стране поћи Букуљи. — Његово све

тамо до Качера поћи Мирићима. —Тоје она кућа окренути от поште амбуланти

Вероватно према конструкцијама типа на Ђурђевдан, на Петровдан, бе

лежимо и: Ја сам извођен на стрељање на Свети Јован. — За Свет Јован није

пушио.

30. Исту конструкцију налазимо и на комаду везеног платна у белановачкој цркви: За покој душе

оцу Драгојлу Ђукнић, а мноштво сличних примера и у књизи: Радован Караулић, Рудничка школа од

оснивања до 21. века. Горњи Милановац (Дечје новине — Den Agency), 2001 (обично у текстовима

испод многих фотографија; уп. стр. 267,268,270,274, 279 и даље). Сличне су прилике и у говору

Чачка и околине (Улица Драгише Мишовић), а биће занимљиво у будућим истраживањима утвр

дити докле се све та појава простире.
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Уз глаголе сметати, помоћи чест је акузатив м. датива: Ја те сметам. —

Они ће сви дапомогну њега. — Нисмо ми то имање имали да помогнемо њега.

Бележимо и мање обичне предлошке спојеве с акузативом: По пуне ранце

донесем. — Не би живела тамо ни пот каке паре) илoкaтивом (Он се обогатио о

твојој имовини).

Нејасан је степен удвајања предлога: Оћеш одма да ситниш (месо) за у

кесе? — Посијо сам више купуса за у кацу. — Ово мало воде чувам за у кућу, за

машину.- Стиго за њбм до прет кућу. — Река оплавила све до пот кућу.

Занимљиви су ретки случајеви поремећеног односа акузатива и локатива

какве бележимо у примерима: Човеку жена треба у старбст. — Да видиш како је у

старост. — А, шта, тели се крава у ливаду?!. — Иде тамо један, носи заставу,

петокрака на њу, поред редовног: Ја у овој својој памети тако не би могла. —

Мого да спава на камену. — Има црве у роговима. — Он заборавио шта је радио у

младости.

Обична је саставна реченица са свезом те: Дошли попови те јели. — Оне

мал-мал трче те пију воду, а овце слабо пију воду. — Дањи долази чобанин те

изгони. — Ми останемо после радног времена те радимо и завршимо то. — Ми

седнемо те одморимо. — Они ишли тамо те се жалили.

Завршне напомене. Највише грађе за ова истраживања, како је речено,

сабрано је у горњем Качеру, а касније њено допуњавање на Руднику (високи

Качер) изнело је на површину и неке појединости које указују на унутрашњу

диференцијацију качерскога појаса као целине, понешто од тога ми смо узгред

помињали, понекад покушали да појавама макар одредимо правац простирања,

али морамо признати да из знатног дела високог Качера и његовог југозападног

појаса ми, напросто, немамо података и зато су неке важне изоглосе које секу

качерски простор (или захватају његове мање ареале) најчешће морале бити тек

НаЗНАЧСНС.

Сумарни преглед особина качерскога говора који је овде изложен указује

на то да се њихова главнина уклапа у слику коју је одредио С. Реметић за целину

централношумадијског говорног простора. Нова истраживања и у Качеру и,

посебно, у таковском крају требало би да донесу податке о даљем пружању

покоје од поменутих црта, а међу њима у овом тренутку најважнијима се чине

оне које се тичу трагова неоакута, као и правца којим се пружа изофона косов

ско-ресавског модела преношења кратког акцента из крајњега слога, географског

распореда кановачког акцента и неких модалитета његове појаве, али и других

појединости карактеристичних за структуру качерскога говора, таквих као што

су -х- -к (преборавик, доскочик, рекок му), -x > -г (онтг, деси иг сакрио), однос

деклинационих образаца Јова / Јове према Јово / Јова, одн. Раде / Рада према

Раде / Рада или распоред појединих изолекса и сл.

Лексички репертоар који се овде доноси у многом је смислу селективан и

зато се на њега може гледати једино као на прилоге познавању качерске лексике

будући да су овде укључене само оне речи и њихова значења које смо сами

забележили (или их добили од својих приложника), а не можемо знати колико је
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њихових деривата остало „иза завесе“. Тако се, рецимо, у нашој збирци нашла

основа ков прибор за откивање косе” и деривати ковач, поткивач, откивати,

нашло се грло, грланце, подгрљача, а не знамо који су све ликови тих основа

испуштени, глагол коштати бележимо само уз негацију бити безвредан, не

употребљив“, али не и “вредети, имати вредност“; глагол певати нашао се у

речнику због ретког презентског облика, питати се само због значења поздра

вити се (при сусрету)” и не може се рећи колико је деривата од тих основа остало

непоменуто.

ж

Помињемо, на крају, имена информатора са којима смо се најдуже дружили

и од њих побележили највише чињеница које смо овде изложили: Живорад

Јаћимовић и његова породица, Микаило Јаковљевић с породицом, Гојко Ста

рчевић, Славиша Петровић, Милан Ракић, Живорад, Радмила и Вера Стојановић

и породице Јовице Јаћимовића и Добривоја Крстановића — из Живковаца и

Драгоља, Марко и Милош Мирић, Чедомир-Чеда Петронијевић и Срећко-Среја

Симић — из Белановице, Живко Стојановић и Радојка Јовановић — из Козеља,

Драгутин-Гута Јовановић — из Пољаница, Лепа Бијеле (рођ. Марковић) — из

Шутаца, Радисав-Рајо Матић — из Трудеља. Драгоцене збирке речи ставили су

нам на располагање Момчило-Мочо Пауновић и Мирослав Марковић-Лаф — са

Рудника. За проверавање грађе, како оне коју смо непосредно бележили на

терену — тако и оне која је исписивана из писаних извора, посебно смо захвални

Миодрагу Јаћимовићу, који је о Качеру, уз више књига, написао и мноштво

белетристичких, публицистичких и истраживачких текстова, као и Марку Ми

рићу, Рају Матићу, Драгутину-Гути и Радојки Јовановић и Лепи Бијеле.

О грађи с Рудника овде смо дужни неколико посебних напомена будући да

је у њој остало много непречишћених појединости. Момчило Пауновић и Ми

рослав Марковић, наиме, ставили су нам на увид преко 3.000 својих лексичких

записа, при чему се показало да смо њихову главнину ми већ имали у свом

репертоару, многе од њих свесно смо испустили јер смо их као „жаргонске“ (или

на неки други начин стилистички обележене) слушали на разним странама

српскога језичког простора, али смо много њих и укључили у речник. И ту су се

отворили проблеми за које смо знали да се неће моћи избећи: „сирове“ лексичке

записе требало је проверити и лексикографски уобличити, а показало се да то

неће бити нималоједноставно, током јуна 2011. у вишедневним разговорима с М.

Пауновићем на Руднику (и у једном разговору с М. Марковићем у Горњем

Милановцу) „пречишћене“ су многе недоумице, а са онима које су остале по

ступали смо, углавном, на два начина: мањи њихов део искључили смо из збирке,

а већину задржали, с тим што смо њихову главнину покушали да „преуредимо“ у

складу са својим увидима у качерске дијалекатске прилике, а њихов мањи део

оставили у облику у коме су се нашли (тј. као неспоран елеменат качерског

лексичког инвентара) рачунајући на то да ће неко на прави начин разјаснити оно

iшто ми нисмо могли.
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ФАРАНЂЕЛОВАЦ

тополд

ОРЊИ (G)r

милановац

Сл. 2: Скица Качера
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1. Мил.(оје) Т. Ракић, Качер. Антропогеографска проучавања. — Српски етнографски

зборник, књ. VI (Насеља српских земаља, књ. III), Београд, 1905, 734—864.

2. Јеремија М. Павловић, Качер и Качерци. Етнолошка испитивања. Београд, 1928.

3. Сребрица Кнежевић — Милка Јовановић, Јарменовци. — Српски етнографски зборник,

Београд, 1958, књ. LXXIII, Одељење друштвених наука. Расправе и грађа, књ. 4.

4. Момчило Р. Радојевић, Рудник у прошлости. Београд, 1971.

5. Миодраг Јаћимовић, На путу за Пањевац. Чачак, 1981.

6. Миодраг Јаћимовић, Укидање будућности. Београд, 1987.

7. Милован Данојлић, Заборављене речи. — Ваљевац: Велики народни календар за просту

1995. Ваљево, 1995, 197–198.

8. Драгољуб Петровић, Напомене о говору Качера. — Зборник Матице српске за фило

логију и лингвистику, Нови Сад, 1999, ХLII, 383-394.

9. Миодраг Перкић, Босута : село у Качеру. Аранђеловац, 2001.

10. Миодраг Јаћимовић — Драгољуб Петровић, Ономастика Качера. — Библиотека

Јужнословенског филолога, Нова серија, књ. 22 (Институт за српски језик САНУ).

Београд, 2003.
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11. Драгиша Божић, Црвени метак. Моравци (Љиг), 2003.

12. Миодраг Перкић, Драгољ : село у Качеру. Аранђеловац, 2004.

13. Драгиша Божић, Црвени јарам. Моравци (Љиг), 2004.

14. Јован Мишковић, Опис рудничког округа. — Гласник Српског ученог друштва, Бео

град, 1875, књ. XLI.“

15. Арсеније Александровић, Речникмање познатих речи и израза из Винче Опленачке. —

Змајевац : Зборник за народни живот и обичаје, Брезовац, 2009, 2, 24–29.

16. Добривоје Стевановић, Речник мање познатих речи и израза из шумадијског села

Овсишта. — Змајевац: Зборник за народни живот и обичаје, Брезовац, 2010, 3,

53-61.“

СКРАЋЕНИЦЕ

А акузатив м. МеCТО

аНаТ dНАТОМСКИ Мед МедиШИНСКИ

аор аорист мн МНОЖИНа.

аугм. аугментатив мод МОДаЛНО

беЗЛ безлично н НОМИНаТИВ

вулг вулгарно н. д. НаВеДеЊО ДеЛО

в. ВИДети непром непроменљиво

Г ГСНИТИВ НССВ несвршени вид

геогр-географски одм ОДМИЛa

д ДаТИВ оном ономатопеја

Дем деминутив пеј пејоратив

ж женски род пл. т. плуралија тантум

ЗаСТ застарело Предл Предлог

Зб збирно през презент

ЗOGIJI ЗООЛОШКИ прид придев

и инструментал прил прилог

изр израз реч. речца

инф инфинитив с средњи род

јд једнина св свршени вид

л ЛОКаТИВ св. СВCЗа

л. ЛИЦе синг сингулатив

м мушки род фолк фолклорно

Знаком * обележена су значења која су идентична са онима у српском

стандардном језику.

31. „У Бољковцима и околини“ аутор је узгред побележио 35 разних врста јабука, крушака и

шљива, као податке „по терминологију пољске привреде“.

32. Речи из Винче Опленачке и Овсишта овде су се нашле на основу тврдње М. Пауновића да су

оне обичне и на Руднику и да су део његовог лексичког репертоара. Такве су речи, разуме се,

остављане у оном облику у каквом су се нашле у изворнику (ако уз покоју М. Пауновић није ставио

неку посебну напомену).





РЕЧНИК





А

абар абра / абер -a мºглас, вест“. — Ако добијем још један абар, ја ћу те

стрељати, мн. аброви абрбва а. cплетке, трачеви“. — Није она склона абровима. —

Пуста народ аброве, изр. ни абера. — Причам ја њему, а он — ни абера!

86аџијам кројач одела од сукна. — А тај Абисинацабаџија био много смешан

човек (5: 122). — Одела од сукна су шили мајстори абаџије, а одело од чојеје шивено

код мајстора у вароши (9: 86).

абаџијски -a -o “који се тиче абаџије“. — Био тежак тај абаџијски занат.

аброноша м/ж “особа која шири аброве, сплеткар”. — Не можда биде да ја

останем аброноша.

iaвaз м глас”. — Нема од њега аваза. — Имала сам уста и аваз, а нисам имала реч

(5: 131).

äвет ж мршава особа, „сенка од човека“. — Бне га, иде ко авет.

аветиња м/ж 1. авет, утвара, привиђење“, 2. особа ограничених умних спо

собности“. — Дово ону аветињу да му поради.

аветињати -ам несв“лутати ноћу“. — Данас деца ноћи аветињају, а дањи спавају

и не знам докле ће.

авлијаж двориште”. — Кућа је у средини авлије, ограђене тарабом, летвама или

врљикама (1: 763), мала - двориште непосредно испред куће”, велика -.

аврик -ика м густо непроходно жбуње”. — Ту уватио аврик. — Мож у тим

аврику и гуја да се нађе.

агида “сакат, инвалидан“ (Р).

aдаљ м хром, богаљаст (о стоци) (Р).

адет м обичај”. — Таки је адет. Изр. сто села — сто адета.

азија в. тура.

iaЗуран -рна -о“спреман, приправан“.—Јелти азуран трактор, да ми поореш? (Р).

ајвар -ăрама.“несварена храна у изнутрицама заклане животиње“. — Нема ту

ајвара у јарету. — Ајвар—тоде крава једе, па посвраћа те је прежива, кажемо ајвар,

бураг, б. стомачни органи“. — Кад га је ударио ножом, испо му ајвар напоље.

ајваруша ж паприка од које се припрема ајвар”. — Све су то паприке ајваруше,

лепе, меснате.

iajдамак м 1. батина, тољага”. — Ако узмем овај ајдамак пате оплетем, неfће)ш

знати дети је дупе а де глава; 2.“глупа, примитивна особа”. — Е, јеси ајдамак кад си то

мого да направиш! (Р).

ајдук -ука м 1. лопов“. — Ма ајдук био — није се у селу од њега могло ништа

сакрити. — Они ајдуци били, кренули по ајдучији; 2. сналажљив, продоран човек“. —

Не бој се да он неће моћи– ајдукје то, 3. црпка за вино, ракију, оддугуљасте тикве“.

— Ајдук — оно дугачко што метиш у буре да вадиш пиће.

ајдуков -a -o “који припада ајдуку”. — Да ја гласам за ајдуковог сина и његове

лóпове!?

ајдукушаж сналажљива жена оштрог језика”. — Наишо на ајдукушу патрпи.

ајдучија ж пљачка, отимачина”; в. ајдук 1.
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ајдучина м аугм ајдук.

ајдучица ж бот хајдучка трава, Аchilea millefolium“. — Неки кувају и траву

спориш — ајдучица (Аchilea millefolium — 3: 128).

ајлукајлука м 1. накнада за обављени посао“. — Добио је леп ајлук за посо који

радио, 2. додворавање; угађање?“. — Само ајлук Немцима чине (6: 111).

äјма /алма-е ж сорта лука“. — Ајма — то ко у виду влашца, сије се јесени. —

Сади се у августу и расте ко бокор – ајма каже)мо.

ајнакур “изазовна женска особа, нимфоманка“. — Енети онајајнакур, једва чека

да је повалиш (Р).

ајташ / ајташ / ајташ прила, наопако“. — Средио имање па отишо ајташ. —

Какво је то домаћинство било, а сад све отишло ајташ, б. укриво, укосо”. — Иду му

ајташ— ко кад се искриве паоци уточковима (КЗ). — Иде на ајташ, кад забацива ногу.

Изр. на ајташ заобилазно“. — Боље да је (пошао) на ајташ него низ брдо.

äкати анем гласно причати, галамити, демонстрирати“. — Аче по Белановици.

— Неколико година акао по селу (5: 56). — И баш у то време, докје мој човек акао по

држави против римскога папе, требало нас двоје да идемо у Београд возом (5: 114).

iaкaти (се) акам (се) а. “мучити се око несигурног посла”. — Докле ћеш да се

акаш око тога, што не баталиш. — А целог си живота галамио, акао се, лагао,

обмањивао друге (5: 57), б. нестручно руковати неком алатком, машином”. —Нембто

акати, живота ти! (Р).

iaкнути -нем несв“изненада отићи“. — Ма њему не знаш кад!-ће акнути.

акобогда поздрав при сусрету: куда, докле са срећом” (Р).

äков м мера за течност, 50 л.”. — Потрулило му буре од дванестакбва. —Аковје

мера од 50 литара (3:133). — Грдан болестан, иде ко да је попио аков ракије.

iaкреп м ружна особа, ругоба”. — Грдан ко акреп.

iaла м/ж 1. митска неман”. — Пре него што почне да сеје, сејач баци шаку жита

ван њиве и каже: „Ово али и врани за годину“, мислећи да ће овом радњом спречити

невреме, а и птице да му не оштете усев (3:17); 2.“снажан, силовит човек“. — Требо

сам њега довести, ала — да Ббк сачува, за дан би урадио. —Треба доручак овим алама

зготовити (5: 123).

алав-а-о“неумерену јелу и пићу”. — Алава човекако што је он падалеко нема и

очи су му гладне.

алаврља / алаврња ж / алаврље с речни нанос, прљавштина, шлам (в.). — То

што носи вода — кажемо алаврња, шлам, грање и све-тб. — Нанела вода свакојаког

алаврља.

алал узв. браво, срећно“.—Алалти вера!—Алалти мајка која те родила! (Р).

алáлити алалим св“опростити дуг“. — Алалио самја дуг и оним Турчину (Р).

аламан -ăна м необуздан човек, пустахија“. — Дошли они моји аламани.

аламуња м/ж“непоуздана особа”. —Аламуњи и ништакуједнако мож веровати.

аламуњаст -а -о који се понаша као аламуња“. — Аламуњаст му онај син, не

знам шта ће од њега бити.

алапача ж брбљивица, трачара“. — Баш ми саднак треба и ова алапача па да

ништа н-урадим.

алаталатам приборзарад”. — Имбон сваки алат, ал није да направи дете.

алат алата м коњ риђе боје“. — Имб ја добрбГ алата; в. дорат.
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алауца ж невреме, олуја, мећава”. — Ударила нека алауца — не да очи д-отво

риш (Ш). — Мучи нас по овој алауџидаје носимо уз овакву узбрдицу (5:79). — Само да

не буде некакве алауџе, па да се сви рогуше што ме носе потаквом невремену (5: 131).

алвалук м част”. — Позове и кметове да пију алвaлук (2: 168).

алев -a -o в. руја (3:48); ален алена -о црвен“. — Баба говорила само алена

паприка. — Ако је нека жена у другом стању, по правилу не треба да иде покојнику.

Али ако она то нарочито жели, ... она веже црвени „алени“ конац око руке и одлази,

јер се верује да ће посредством тога конца дете бити црвено, живо, а не жуто као

мртвац (3: 98).

алити -им несв1. лутати, ићи без циља“. — Неће да але по пољу, имају оне

посла и у кући; 2. бити незајажљив, алован (в.). — Али, никад му није доста!

алка ж округао метални или дрвени беочуг.

албвaн-вна -о а жељан свега, похлепан“. — Албван је на свашта: на паре, на

имање, на власт— свега му мало, б. незасит, халапљив, вечито гладан“. — Албван је,

Боже-сачувај: појб би и гујине ноге. — Овца албвна на детелину па се надува,

напушила се.

аљина ж део мушке и/ли женске народне ношње“. — Била нека аљина стара,

џока се звала, била је аљина и зубун с рукавима, аљине се звале.

аљине аљина пл. т. постељина”. — Изнеси аљине да се просунчају. — Перте

ноге па у аљине (Р).

ам ама /ама мнaмoви опрема за упрезање коња”; в. улар.

iaмбар м просторија за смештај жита, обично у великим сандуцима“. — Зидају

се амбари, па греда по зиду.—У амбарима се држи зрно, шеница, крунимо кукуруз.—

У кујни му стоји и амбар за пшеницу (2: 54). — Амбар је преградама од брвана

подељен на „пресијеке“, за разне врсте стрмнога жита (1: 764). — Амбар, у коме се

чува жито, саграђен је од брвана. Онје „пресецима“ подељен на „окца“— преграде за

држање ражи, пшенице, овса и сл. (3. 64), в. вајат.

амбарити амбарим св обавити све припремне послове, припремити“. — Oво

сам ја (око свадбе) све амбарио.

амбуља / амбуљача / амбуљина ж аугм. “велика торба (обично циганска)“. —

Гледај онога: трпа ко у амбуљу! — Вуче ону амбуљачу, а не зна шта ће јој. — Шта

носиш у тој амбуљини, живота ти?!

амрел -éла м кишобран“. — Киша ће, даћемо ти амрел,

антијаш м мангуп, нерадник“. — Отишли он и онај мој ангијаш. — Сад све

ангијаши и пропалице (дошли на власт) — Његови синови, прави ангијаши, запалили

у великој порти црквено сено (6: 105).

ангин -ина м густо ткано платно за јастуке” (Р).

андаћ -āћам 1. изнутрице заклане животиње“.— Сад онај андаћ бациш, нико не

чисти; 2. “велики стомак”. — Велики му андаћ, не мож се сагнути.

iaндрак м 1. зло, невоља”. — Који ти је андрак — ко да си повиленио?!; 2.

“безвредна ствар”. — Ма баци тај андрак (P).

анђати -ам несв“губити снагу, старити” (5: 76), в. сувица.

антерија ж део народне ношње“. — Имућнији носе гуњ од чохе, антерију, а

џоку од чохе зову фермен (1:778). — Богаташки синови носе о празнику антерије од

чохе, фермен од шајка или чохе— са добром израдом и панталоне, од црног штофа (2:

69). — Као нови хаљеци јављају се антерија и фермен. Антерија је од плаве чоје, са
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дугачким узаним рукавима. На грудима се преклапа. Пешеви су са унутрашње стране

постављени црвеном чојом, исто тако и рукави при шаци. Антерија је често богато

украшена гајтанима и бућмом како по грудима, тако и по рукавима (3:72). — Преко

кошуље су облачили антерију са рукавима, украшену бућмом и гајтанима или,

нарочито зими, ћурче, такође с рукавима (3:80); горњи део мушке одеће, чојана

блуза, носи се испод фермена” (16:54).

апашапáшам несташан дечак, деран”. —Јес видо неде оногмогапаша? (Р).

апашица ж несташна девојчица“. — А де ми је бакина апашица!? (Р).

аператор м хирург“. — Мој аператор умро, а и ја сам близу.

аперисати шем св оперисати“; в. заврнути.

аперација ж операција“. — Мораће још на једну аперацију.

aпити -им св отети, украсти“. — Апи ми неко капу

iaнови апова м мн“гомила старих ствари“. — Ви(дијде међ оним аповима да нема

каких опанака, в. рKe.

ianc м затвор“.

апсана -ане ж затворска зграда, затвор“.

аптига / аптика / аптуга ж бот. “Sambuсus ebulus, aпта, бурјан“. — Пшеницу

плеве од аптике (бурјана) и грашка (2: 22).

аптовина ж “земљиште закоровљено аптом, бурјаном”. — Звери испод про

зора... по аптовини и врзинама (6: 177).

ар м заст просторија за смештај стоке” (1: 765), в. штала.

аранђеловски (месец) “новембар“, в. богојављенски (3: 133).

арапка / арапкиња ж сорта крушке”; арапка (2: 26), морска арапка (Бљ, 14.

41); В. Караманка.

iaрaти арам несв“пљачкати, отимати, харати“. — Ка-те ара ајдук, мож издржати

(он ти украде јагње), ал кадара држава — узме ти живот.

арач му изр. за арач за брзо трошење“. — Ово је за арач, овај ситни компир, а

онб да се чува (Р).

iapгат аргата м "радник на тешким физичким пословима“. — Од петнаесте

године он радио, аргат био, мучио се.

аргатар -ăра м човек који аргатује“. — У својим веку био само аргатар.

аргатија ж тежак сељачки посао“. — Аргатија пуста, па се чудиш што ноге

боле!

аргатлук -āтлукам рад за надницу, надничење“. — За време неродних година

одрасли мушки ишли су у ниску Шумадију у аргатлук. Обично су косили ливаде и

жњели и врли жито (2: 21).

аргатовати -ујем несврадити тешке физичке послове“. — Ум царује — снага

аргатује. — Он аргатово, а ја ишла на њиву сâма ко удовица. — Онје код оног Калабре

аргатово и дан и ноћ — није се изувб, народе слатки!

ардум м прогрушано млеко” (2: 14).

арка арке ојачана ивица косе“. — Ударио сам арком у камен.

iaрлакаст -а -о в. тарлакаст (Р).

арлаукати -аучем несв, в. арлекати. — Арлаучу по вашеру.

арлéкати арлечем несв1. урликати, вриштати“. — Ови су ишли и арлекали (на

митинзима) по Београду; 2. зазјавати, беспосличити“; в. малина.
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арнаутка ж тип старе пушке кремењаче“. — У старо време најбоље су биле

пушке кремењаче, зв. арнаутке (3: 33); в. кремењача.

äрњеви -ева пл. т. a. “носачи за цераду на колима, камиону“. — Отеро пуну

приколицу с арњевима дрва, б. носачи, држачи леса у мишани“. — Ту се пометају

äрњеви, па се право онамо метну, па иде по тим дрвету кад риваш лесу.

артијани -a -o “папирни”. — Купићу оне артијане џакове.

äрум м, арумљив арумљива -о сипљив (коњ), који слабо вуче“. — Коњ му је

арум, неће ти чинити посб, арумљиво (Р).

apчити -им несв*трошити немилице, расипати“ (Р).

аршин -ина м (2: 48; 3: 133); в. држалица.

аршлама -ежа. “сорта трешње“. — Аршлама (крупна, сочна и најлепша трешња)

(2: 26); в. белица; 2. сорта црног лука“. — Има она аршлама, лук црни (Р).

асити се асим се несв“понашати се насилнички, осионо”, в. васити.

iacKep аскерам неред.— Морам да ово средим, да не гледам овај аскер (Р).

аскурђелм далеки предак“. — Не знаш ко то био, звали аскурђел, а деда грдио:

„Јебем ти аскурђела“

асли прил.“потпуно“. — А Лепосави подвикнем: скидај се асли гола (6: 109). —

Горе би прошао од оне Катице Микаилове, коју су солунци пред школом обесили за

ноге о телефонску бандеру и онако загрнуту, асли голу до појаса, народ је гледао

једно време (6: 28).

iacна асне ж “корист”. — Кака ти је о-тога асна?

аснити -им (не)свр имати корист”. — Шта ћеш тиме да асниш?

астал -ăла м сто“. — Сад кажу сто, а ми пре говорили астал (КЗ). — Дете

причало: ноћас се баба и деда љубили преко астала, а они ломили колач, забрањено

било да славиш (Др). — Астал је старинско, а сад је сто (КЗ). — Астал. Пукотине које

саме себе нагризају пунећи се мрвицама, масноћом, водом. Кад си сам у кући, а

поподне дуго и досадно, ножем чистиш и проширујеш (7: 198).

асталић -ића м дем астал. — Једнога дана у Солуну само постројише нас,

метуше астaлић један од метра, три Немца и један толмач (КЗ).

iacгма ж (5: 32), в. прекратити.

iaтаљ оронуо, болестан човек“; в. адаљ.

iaтaљаст -а -о инвалидан“. — И остало му дете атаљасто.

атар м наклоност“. — После није могао из атара да одбије старца Влају (5: 112).

— Јелена је пила слађу кафу, али му није могла изаћи из атара, те је сад пила исту као

и он (6: 67).

iaтула ж полица, банак (од зида или греде), испуст на коме се може нешто

оставити”. — Део зиданог темеља припуштен унутра назива се атулом (1: 756).

аустрински -a -o аустријски“. — Аустрински рат био петнесте.

аца узв. за терање свиња.

ашлáма -аме ж сорта црног лука дугуљасте главице“. — А има и ашлама,

ашламаје (црни лук) дугуљаста којаје, а овајје округла главица (КЗ), в. аршлама.

iaшлукашлукам део сељачких кола — гредица изнад осовине“. — На совину иде

ашлук и то везано цуговима (К). — Кракови дрвени лежу на ашлуке, а на њега је озго

јастуче. —Преко осовине је постављен „ашлук“, у чије се отворе стављају под кола и

канате, ступци који држе душему (3:56); в. јармац, кракови.

ашчија м кувар, на славама, свадбама“. — Ашчија је који знаде да кува.
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Б

бабаж 1. стара жена“; 2. очева и мајчина мајка”; 3. ташта“; изр. — курјана: —

Јести ово направио? — Не, него моја баба курјана!

бабац бапца м пеј старица непредвидљивог понашања и оштрог језика“. —

Види онај бабац: ала игра у колу (Р).

бабетина ж пеј баба 1. — Она бабетина прво доручкује па иде у шталу и — ко

ветар!

бабине бабина пл. т. дарови новорођенчету и породиљи“. — Бабине доносе прве

комшије и родбина, и то погачу, пиле, гибаницу, пиће и „пару“. Доносе их само жене

које су рађале, остале не (3: 88).

бабињар -ăра м човек који носи дарове породиљи“; в. бабиње.

бабињараж 1. жена која носи повојницу“. — После рођења и крштења долазе

породиљи бабињаре и бабињари (2:95); в. бабиње; 2. породиља“. — Опио се палежи

по три дана ко бабињара (Р).

бабињарски а о који се тиче бабињара“. — Гибаница, кокошка зглавом и

погача мора се наћи у бабињарској корпи (Р).

бабиње с дарови породиљи, повојница”. — Повојница се у Качеру зове бабиње,

а жене које то носе бабињаре. Ако иду људи, зову се бабињари (2: 95).

бабица ж 1. хип бака, бакица“. — Бабица ми се, несрећница, сва спрчила; 2.

*акушерка“. — Ћерка јој била бабица, ал нема посла; 3. мали кукурузни клип са

ретким зрнима“. — То кад је мало (зрна на клипу) некад звали бабица, а сад каже

пабирак.

бáбо -а отац“ (Р).

бабовина ж наслеђе од оца, очевина”. — Неће моћи тако: није ти то бабовина.

бабураж 1. сорта паприке”, в. патлиџануша, 2. гвоздена полуга са зашиљеним

и повијеним крајевима“. —Трупци се стављају на тезге и учвршћују помоћу „бабуре“

— гвожђа са зашиљеним и повијеним крајевима (3:44), 3. пеј“велики нос”. — Ћути и

чувај бабуру.

бабураст -а -о који је налик на бабуру”.

бабурина / бабускара / бабускера ж пеј баба.

бáван м брвно, греда, пешачки мостић преко речице, потока“. — Неде је под

оним баваном што се прелази преко реке. — Правио баван висок, ширбк — можда

пређе говече. — Баван—то греда за пешачки прелаз преко реке. — Баван је да пређеш

преко потока, што гој већи, он је бољи, само скинеш кору с једне стране и уравњаш

куде ћеш да газиш (КЗ).

бавка ж “мали наковањ за откивање косе” (P), в. баква, бапка.

баглама -аме ж дрвена реза“.

багљав-а-о“сакат, инвалидан“. — Она је багљава и скоро слепа, ал има три

куће, а прима помоћ.

багљавити багљавим несв“кретати се тешко, с напором”. — Мора да иде добро,

а не да багљави.

багрем / багрен багрема / багрeнa м бот дрво Коhinia pseudoacacia“.
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багрeмaр / багрењак -āpa / -āка “багремова шума“. — Кад сам ја вро, Бора седео

у багрењаку и чеко да овршем последњи сноп и дошб на печење; в. според.

багренов -a -o “који је (направљен) од багрема”; в. точак.

бадањ бадња м 1. широка цев кроз коју вода пада на воденично коло“. — Вода

кроз бадањ пада на пера воденичког кола и тиме покреће осовину углављену у

Главчину точка (3:39); 2. извор ограђен даскама”. — Извори су махом ограђени

даскама и онда их зову бадањима или бунарима. (Управо употребљава се само реч

бунар, бадањ се ретко чује и та је реч пренесена из доње Шумадије) (1: 745).

бадља ж закржљала и подврнута длачица из трепавице која иритира очи“ (Р).

бадњак м “. — То се сече, бадњак тај, на бадњи дан, растово дрво и уносиш у

кућу, уноси се бадњак, слама. — Бадњи дан се сматра за велики празник. Тога дана,

пре сунца, сече се бадњак и доноси кући (2:93), мали -. — Уочи Нове године уноси се

у кућу мали бадњак, који је остао од Божићњег бадњака (2: 94).

бадрљати -ам несвр кретати се с напором, батргати се“. — Бадрљам ко пре

бијена стрвина.

базати базам несв“лутати, скитати, дангубити“ (Р).

баздити -И(м) св“ширити задах, смрад”. — Базди она лотиња са њега, осећа се на

километар. — Испоганило се, почео остраг да базди (5: 6).

бајадер м свилени појас као део народне ношње“. — Око струка опасивао се

бајадер — свилени појас (3:84).

бајалица ж врачара”. — Најчешће се обраћају сеоским „лекарима“ — баја

лицама. — Бајалица изговара басму: „Усануло, престало, нестало, к'о спужу рогови“

(3:126 127).

бајат бајата -о који није свеж”.

бајати -ем несв“врачати, гатати“. — Иде се врачарама те им „бају“ и гасе

угљевље (3: 127), гл. им. бајање с в. врачање (1: 778).

бајиновац-вца м сорта дувана (пореклом из Бајине Баште)“. — Говорио је да је

то дуван сличан нашем бајиновцу (6: 70).

бакабундам покварењак, вагабунд“. — Ма и бн је бакабунда—ко и његов деда,

остала жица.

баква ж наковањ за откивање косе“. — То чиме се откива косаје чаканац и баква

(Т), в. чаканац, коса (3: 21).

баквица ж 1. в. баква. — На вашерима Цигани посебно ударају чаканцом о

баквицу и не сме да се познаје да је ударено: удари о челик, а не сме да прсне нити да

се заврати; 2. а. буренце за воду“. — Баквица имала онај руковат да се носи. —

Баквица прошупљена учетврт и носила се на ливаду. — Баквица. Каблић за воду, са

чепом. (Најбољи је чеп који од почетка уз њу иде. Кад га изгубе, начине нови,

кадикад и лепши, али онако складан и тачан по мери — више никад!). Баквица се

напуни хладном водом, на извору, испод јасења. Како који косач истера откос, дигне

је увис, као што се деца, оберучке, кнебу дижу. Натегне. Онда је покрију навиљком

детелине, да држи хладноћу (7:197), б. "буренце у које се стаче ракија приликом

печења (са алком на горњем данцету)”. —Да би ракија добила лепу боју, на баквицу—

где ракија истиче из луле, стављају дудову печурку, која јој даје лепу, жуту боју (3:

25); в. лула, капљица, пинтор (2:48, 1:761,9: 84), баквица дрвена посуда за пијење

воде” (Р).
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бакрач -āча м бакарни котао, с гвозденом дршком, вреслом (в.). — Раније

öкачиш бакрач с водом на вериге (Ш). — Бакрач се стављона вериге, а сад каже кото.

— У бакрачу угрије воду, а рукуница горе зове се вресло. — Још су у „кући“: бакрач,

тестије, баквица (дрвени суд за воду) и троножне столице (1: 761), в. прочевље.

бакрачар -ăрам Циганин који прави и калајише котлове, бакраче“. — Долазио

је у наше село неки бакрачар. — Од Цигана-скитача, најопаснији су бакрачари, и то

они из Баната (2: 221).

бакраче -ачета с дем бакрач. — Дајде ми то бакраче амо.

бакрачић -ића дем бакрач. — Деси оставила онај бакрачић — треба кокбшке

(нахранити).

бакceм бајаги, кобајаги“.— Он ће свето баксем прегнати, да се ти не мучиш (Р).

баксуз баксузам пакосник“. — Од баксуза се надај свему што поштен не би

мого ни да смисли (КЗ). —Жица је био баксуз, после рата отимо народу жито, све. —

Ништа ниси у стању да скријеш ни око свога дома од баксуза (5: 134). — Верује се

обично да лисица удари на плашљиве ловце или „баксузе“, те прође читава (2:36).

баксузан -зна -зно несрећан, проклет”. — Баксузна се родила, а така ће и

умрети.

баксузлук -узлука м невоља, несрећа”.

баксузно прил несрећно“. — Све му било баксузно у животу.

баксуштина / баксушчина м/ж1. баксузлук“; 2. пеј баксуз, баксузна особа”. —

Воли баксушчина да иде у суд нег леба да једе.

бакча ж “башча”.

бакшиш м напојница”.

балаж количина сена, сламе, која се може увезати у сноп, свежањ, нарамак“. —

Ту метб бале сена.

балав балава -o 1. “слинав”. — Дођи да бака обрише нос, да не бидеш балав, 2.

“незрео, неозбиљан” пеј (о младој особи). — Балава си ти да мене учиш.

балавац -авца м пеј момчић, пубертетлија“.

балавица ж пеј“девојчица у пубертету”. —И она моја балавица ће да с-уда брзо.

балавpкан -ăна м незрео човек, балавац“ (Р).

бала(в)ура ж стара овца“.

балван балвана м брвно, греда преко ужег водотока“. — Неко подигне ћуприју

на води или балван преко Качера (5: 6), в. осегнути.

балдисати-шем свр. преморити се, пасти од умора“. — Не могу д-идем ногама

— колко сам био балдисо.

бале бала ж мн. излучевине из носа, слине”. — То су бале, раније звали бале,

бали крава.

балега / баљега ж измет крупне стоке“. — Ете баљега у башчи, овце ту биле. —

Они папци стално у баљези, баљега било старије, а сада кажје балега. — Споља, око

гуше, превије се врућа (свежа) свињска балега, пошто се умочи у маст. Кад се то

превије увече, стоји око врата до сутрадан (свињска балега меће се за то, што се

верује, да је гушобоља свињска болест) (2: 227), в. познати се, фиг. стара капа“. —

Стави ону баљегу на главу, то кака капа стара.

балегати / баљегати -а несвр 1. прљати балегом“. — Балега се стока свуда де

дође, 2. брбљати, причати глупости“. — Не мошти носити колко он можда балега.
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балирати балирам несв“машином правити бале (сена)“. — Балирб ми сено и

ошашавио ме: узб ми триеспет динара место дваес, в. бала.

балити -им несв“слинити“; в. бале.

бало-а/балоња м особа која има бале око уста”; “балавац, незрела особа” (Р).

балучити им несв“ткати ћилиме „балучењем“. — „Балучени“ ћилими су

такође доста рано израђивани. Добили су назив према техници израде, где се потка,

уместо чунком, уткива у основу прстима (3: 51).

баљезгати -ам несв“брбљати, причати глупости” (Р).

банак банка м 1. зидић поред огњишта, испуст“. — Уз огњиште) до зида је

банак, висок пола метра, а дугачак колико огњиште (2:54); 2. стрмина, обала“ (Р).

бангав -a -o в. багљав.

бангеја м/ж “саката, хрома особа” (Р).

- бандрљати бандрљам несв“корачати с муком, једва се држати на ногама“. —

Издале ме ноге па бандрљам.

банђије банђија плт магија, чини“; в. натура.

банкет -éта м "спакована цигла за печење“.

банути банем св*изненада наићи“. — Не знаш ка(д) ће он банути.

бап узв. — Ја обуо гумењаше и оћу да косим, два-три откоса и згазим шарана:

прешла коса и ја — бап! Али срећа – згазио га на главу, није могб да ме уједе (Б), в

бегати.

бапесати -ам несв"тући, млатити“; в. избатесати.

бапка ж наковањ за косу“ (2: 51); в. бавка, баква, брусара.

бапнути -нем св 1. ударити“. — Не смеш близу обале, бапне озго камичак у

главу; 2. нагазити“. — Шаран нађе некудбљчицу, де говече згази, коса пређе преко

њега, осече оно и он ништа, и ти бапнеш на њега и он те уједе.

баптати бапће несв“лупкати“. — Нешто му бапће доле, туче.

бара ж вода, обично на путу, која брзо потоне, усахне“, в. локва.

барабар / барабарке прил равноправно“. — Не могу ја са њбм да бидем

барабарке.

бардак -āка м суд са дршком и сиском, за ракију и вино“. — За ракију је бардак,

пљоснат, ишаран (Т).

бареш м украсна марама као део народне ношње“. — Испод плетеница стављао

се бареш, марама украшена бисером, граном и прстеном (3: 84)

бари узв за смиривање краве, овце приликом муже (Р).

барна ж део трлице”. — За трљење треба два лица: једно је покреће (трљицу) —

на њу стане и раскорачи се, држећи се рукама за барне,— а друго лице седи уз трљицу

и кад се иста отвара и затвара, увлачи и извлачи ручице (2:28).

барбвит -овита -о подводан”. — Ту вода лежи — баровито место (КЗ).

басамак -амка м степеник” (Р). — Пред старом кућом била три басамка.

басашија м басиста” (Р).

баскија ж “попречна гредица, између два дирека, на коју се прикивају летве у

тараби“. — Потрулила баскија, мора даје промени, в. сплав, четал, тараба: котар (3:

21).

баскијати -ам несв“прикивати баскије“. — Уровио коље и садак баскија, да

побаскија, а пос ће тарабљике.

басма ж врачање“, в. бајалица.
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бастати баста безл бити спреман на сваки изазов“. — Њему све баста.

басташан -шна -о способан, умешан” (Р).

бат м маљ”.

бат м 1. срећа”. — Ловац треба да има бата (2: 32); 2. дрвена мишоловка“. —

Направи онај бат, то против мишију, да и вата;

батал -ала запуштено имање“. — Све то сад стоји у баталу, све паре дате и сад

стоји у баталу.

баталити баталим св 1. a. запустити, престати употребљавати”; в. мишана, б.

напустити неки посао, подухват“. — Баталила посб и дошла да с-уда и да ради

сељачки посб, 2. срушити, уништити“. — Еве сад Мицинца; ако биде грешка,

батaлиће нам (све што није добро урађено). — Ми смо је премештили, мишану, оћемо

да је баталимо. — Па се брзо батали, а нема ко да оправи (5: 64).

батаљивати батаљивам несв1. запуштати“. — Не смеш да батаљиваш имање

док има снаге; 2. “рушити“.- Није тео да батаљива стару кућу и само (нову) налéпио

на њу.

батаљуга ж стара, неупотребљива ствар, која се може распасти“. — Увек узима

неку батаљугу, а да га питаш шта ће му — не зна.

батaра ж велика корпа (за суве шљиве)”. — Била она корпа велика, батара,

шљиварска корпа, за суве шљиве (2: 51); в. корпа.

батина ж“штап, тољага“. — Тера стоку са батином, изр свира уз батину лен

чарити, уклањати се од посла” (P), в. цинцулирати.

батли 1 батљи прид. непром срећан“. — Није батли са том децом. — Батлије

Милан са дечацима. — Ова моја рођака батљи — што се удала за Аца.

батлија прид. непром. срећан“. — Кад остану вако крупни комади, батлија

газда.

батом направа за лов на вукове“. — За ловљење вукова служила је нарочита

справа, звана бато (2: 20).

батргати се -а се 1. “. — Не да се батрга овуда; 2. одупирати се“. — Деда се јоште

батрга, ал бојим се да неfће) дуго.

батуна уне срећа, срећне руке“. — Лако је њему кад има батуне. — Она је била

батуна Душану за полагање. м

баук м чудно биће којим су страшили децу“. — Ене баука, гледа која деца

немирају.

бауљина ж змија“ (16: 54); в. буљина.

бауљке прил на рукама и ногама, бауљајући“. — Провуко се бауљке испод

баскије, в. буљећки.

бачва ж “. — Бачва била са поклопцом, а каца отворена. — Од бачве направио

кућицу у којој за столом може да седе четири човека (Р).

бачија жзаст“планински катун“. — Постоји доста тамно народно предање, да су

по Рудничкој планини, у старо време, биле бачије (2: 17).

баша ж“већи отвор, рупа (у зиду, тараби)”. — Никад да затворим ону баџу да ми

се не провлаче керови.

баџак м нога“, обично мн. — Видели и(х) под врзином: он на њбј, а она дигла

баџаке, изр. дићи баџаке лешкарити, ленчарити” (Р).

башиљка ж капуљача за кишу“. — Башиљка има ко два каишадоле и ставиш на

главу и врат до рамена.
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башка прил 'посебно“ (Р).

башкалук м гостинска соба?”. —Достаје била распрострањена и троделна кућа

са доксатом и башкалуком на „ћулсијама“ око „куће“ и собе. На „кућна“ врата

улазило се са земље, а на доксат су водиле степенице (1: 755), в. ћилер.

башкарити се башкарим се несв“опуштено се одмарати” (Р).

башљика ж мушка зимска капуљача за кишу, на везивање” (P), в. башиљка.

башча ж башта“. — Ја идем по башчама. — Треба нам за башче. — Њиве у

окућници зову башчама, а ливаде чајирима (1: 765).

башчован -ăна м баштован“. — Тамо су све башчовани људи.

башчованка ж баштованка“. — Она је била права башчованка.

башчованлук -анлука м повртарство“. — Ми се не бавимо у Качеру башчo

ванлуком.

беган бегана м човек који се уме извући из опасности, побећи“. — Беганова

мајка никад не кука (Р).

бегати -ам несв“бежати“. — Шаран неће да бега: нађе неку дољчицу, лежи и

коса пређе преко њега и ти згазиш, бап, и он те уједе.

бегенисати -шем мед имати наклоност, допадати се“. — Он лети за њом, ал

мрка капа: она га не бегенише. — Родитељи тамо иду и ако они бегенишу, она мора да

с-уда.

бегунчић м мали бегунац“. — Побегли из Београда бегунчићи.

бедиња ж мука, јад, немаштина” (Р).

бедница ж несрећница, мученица“. — А он, да простиш, све оно пода се, а она

прала на реци, бедница.

бедрика ж сорта јесење јабуке” (Бљ, 14. 41).

безболе прил без мере, неконтролисано“. — Ту се пије безболе, без границе, да

Ббк сачува! (Р).

безецовати -ујем св одвојити нешто за себе, резервисати“. — Био у радњи и

безецово један шпорет. — Јеси неку (девојку) безецово? (Р).

безjак -ака ма човек ограничених способности, који не може контролисати

своје поступке”, б, луталица, скитара, нерадник” — Ја морам д-угурам овога свога

безјака. — Опасник, немиран, не мож безјаку ништа.

безjачити се безjачим се несв“понашати се као безјак” (Р).

безлебара ж врста јестиве печурке“ (Р)

бековача ж. “ракија од белошљиве“ (Р).

бекpија м пијанац“. — Збекpијом се неће)ш договорити. — Био један бекpија

ко-тезге: отме влашу и побегне! — Бекрија воли да пије и да би уза ме пио. — За

бекрију кажу: даје гори одбрава, јер брав легне на време, а бекpија никад (2:66).

бекpијати -ам несв“опијати се”. — Живко је и бекpијо. — Ма то је бекpијало и

морало је пропасти од ракије.

бекpијчина м аугм. / пеј. бекpија.

бекpијиштина м пеј. бекpија. — И он, курендало мало дедино, иде и виче: „И ја

сам бекpијиштина ко мој деда“, в. начекерити.

бекрилук -илука м пијанство“. — Сав се надуо од бекрилука. — Нерад и

бекрилук уништили кућу.

бекута ж ножић на склапање“. — Бекута је... бритва, која се преклапа (2: 40).

бел / бјел (Р) м “врста храста, Quercus sessiliflora, љутик“.
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белавка ж крава беле боје“ (3:30).

белај -āја м незгода, несрећа, мука“ (Р).

белаћ -āћа м 1. сорта црног лука, сребрњак“. — Лепо ти родио овај белаћ, 2.

човек плаве косе“. — Онај старији му белаћ, ко да нису браћа.

белац белца м коњ беле длаке“. — На белцу иду само који су први (5: 28).

белег белегам 1. ожиљак“. — Белег је то де је траг од ране, од гипса мени на

руци; 2. “надгробни камен”. — Ми кажемо и спомен, и надгробник, и белег, и

пóметник, а све — спомење. — О каменом белегу ни говора. — Подалеко су од

Миланова белега (5: 57).

белега ж знак, обележје“. — Да би народ упознао своје сукно, пришива уз њега

белегу од својих тканица или чарапа (а и ваљари дају рабош) (2: 45).

белегија ж брус за оштрење косе“. — Да наоштри се коса – има она белегија

(Т). — Белегија оштри косу ручну (КЗ Р).

белегијати -ам несв1. оштрити косу“. — Н-уме он да белегија косу, бојим се да

се не посече, 2. досађивати, мучити некога”. — Шта ми белегијаш мозак!? (Б).

бележник м човек који води лични дневник“. — И наш је деда био бележник:

кад је био војник, у оним рату, он све записивб.

беленијати -ам несв“понашати се будаласто, будалити, фантазирати”.

беленијача ж. особа будаластог понашања“. — Не знам ја де је док не дбђе она

моја беленијача.

беленијаш -āша м будалаш”. — Куд ли је пошб онај његов беленијаш?

беленити -им несвв. беленијати.

белијати -ам несв“лутати, скитати“. — Идеш, белијаш, ништа те не интересује.

белило с даривање младенаца, као део свадбеног обичаја”. — После јела кум

даје рачун од новца који је приложен на белило (2: 98).

белић -ића м дем бел. — Има дол још један белић, посадио деда.

белица ж 1. бела овца“. — Белица — овца чисто беле боје на глави (3:29); 2.

“сорта јабуке” (14:41); 3. сорта трешања”. — Од трешања имају: белице, аршламе

(крупне, сочне и најлепше), рскавце, топчидерке и црнице (2: 26).

белка ж 1. бела овца”; 2. сорта грожђа” (2: 25); в. скадарка.

белов белова -о“који је од бела“. — Та је даска белова, од беловине, белово дрво,

B. /162ČКО681f}{(1.

белов -ова м човек беле пути“. — Срео сам му оног малог белова.

беловача ж. “бела земља“.

беловина / бјеловина (Р) ж дрво од бела, варијетета храста“, в. белов.

белојабука ж сорта јабуке”.

белојце /бебјце-а/-ојцета с беланце“. — Одвоји се она кољуждина од белојца,

де је та шотка. — Бебјце — то онб бело што јаје има.

белокожаст -a -o “светле пути“. — Она била белокожаста.

белолучан -a -o “зачињен белим луком”.

белопераст -a -o “белопут, плавушан”. — Онај му дечак, старији, белопераст —

ко да није његов.

белотреп -öтрепа -о “белопут“ (Р).

белоушка ж зоол барска змија Тropidonorus natrix“. — Белоушке имају са

стране де им је уво белу пецку.
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белошљива ж сорта шљиве” (2: 19); в. црвењача. — Шљива има ових врсти:

белошљива, џенерика, црвенки, пандара, дреновки (ситне), маџарки и пискара (окру

гле) (2: 25); в. ранка.

белутак -тка м углачано камење из речног корита”. — И то мораш д-озидаш

з-белутком.

белце / бебце -оцета с беланце“ (Р).

беља м “во беле длаке“ (3:29).

бељик-икам врста храста“. —Убељику има доста оне бељике, нема срца.

бељика ж периферни мекши део дрвета“; в. бељик, срце.

бељиков -a -o “који је од бељика“. — Најбоља је шума за лисник: бељикова

(храстова), липова, јасенова и брестова (2: 24).

бељичица ж дем бељика. — Она бељичица сатрулила.

бељојка ж бот бела конопља“, в. црњојка (3:47).

бенавити се бенавим се несвр понашати се неозбиљно, шегачити се”.

бенече-ета с размажено младунче“. — Види)шти овб моје бенече, стално трчи

за мном.

бенеченце -ета с дем бенече. — И оно моје бенеченце већ велико.

бео бела “; в. оман, слез (2: 225 226); — недеља. — Бела недеља је недеља пред

почетак Ускршњег поста (3:111). — За време сетве сејачу доносе да једе „бело“ (сир,

јаја, млеко) да би и жито било бело и чисто (3; 17)

беочина ж беоњача“. — Мало му црвена беочина (КЗ).

беочуг -уга м алка”; в. карика, капалица, рукуница.

бераљка ж направа за брање воћа, посуда везана на врху дуге мотке“ (Р).

берберин м “. — Старинскб је берберин, а сад брица (КЗ).

берићет -ићета м богат род усева”. — Ви нам донели берићет! — Женске руке

раде око коља, управљају воловима, особито ако се превлачи берићет (жито, лан,

конопља), иду у вршај и т. д. (2: 74).

берлијати -ам несв“викати, галамити у пијанству”. — Бекрије берлијају па иди и

ти да им помогнеш.

бес м обест“. — Ако неки чобанин јаше туђег коња на ливади, сматра се за бес.

За тај бес треба чобанина казнити (2: 109).

бесан бесна -о разметљив, који неразумно троши“. — Његов отац игра на асталу,

лумпује — а ја да му купуeм чизме!? Нисам ја бесна!

беслемаћ -āћа м незграпна и глупа особа” (Р).

беснети бесним несв“понашати се осионо и разметљиво“. — А наши који су

здрави бесне и силују.

бестиљ илва м “посластица од недовољно укуваног пекмеза” (Р).

бећар -ăрама. “весељак, духовит млад човек“. — Добар онај Љубинчин бећар,

биће то људина, б. “љубавник” (5: 134); в. комшинка.

бећарац-рца м “„бећарско јело“ припремљено од упржених зелених паприка и

лука“.

бећарина м пијаница”; в. шомара.

бецати се -ам се несв“трзати се“. — Беца се у сну, трже се. — Слушао је како она

немирно, с бецањем, спава (6: 78).

бецнути се -нем се св тргнути се“. — Гута се бецну, побледе (6:27).

бечити се “напрезати се да се нешто види, да се нечему разазнају обриси” (Р).
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бешика ж мокраћни мехур.

бибер биберам ситни цреп“. — Биберје онај наш стари цреп, ситни, што се само

вако гор закачи (Ш).

бидија ж дрвена посуда, качица за маст“.

бизгов -ова м момак неодмереног понашања” (Р).

бизгуља ж девојка неодмереног понашања” (Р).

бик бика м семенско перо на луку“.

бикања ж, в. бик. — Бикања је на луку што расте па биде семе.

бикати се / бичати се -а се развијати семенска пера на луку“. — Не знам због

чега се то (лук) бика.

билмез билмеза м ленштина, нерадник“.

биљега ж 1. распознатљив знак, белег“. — Она што има биљегу на челу, за

краву, бвцу; 2. ознака циља у неким играма“. — Постављена је биљега и ко најближе

добаци.

биљежити -им несвр записивати“. — Он све у књигу биљежи.

бинија 7 в. сплав, ћуприје (биније), крилнице (2: 47).

бињалук м камен с кога се узјахује на коња” (2:133).

бињаџијам кавгаџија”. — Био бињаџија, да Бок сачува, да се потуче на вашеру

ил у кавани. — Није се рвао с народом. Нити био бињаџија (5: 105).

бир м порез у натури“ (Р).

бисаге бисага пл. т. две спојене врећице од кострeти које се носе преко рамена” (Р).

бискати биштем несв“требити вашке (Р).

бич м.“. — Има онај бич, са самоједном струком, па на бичалуку; в. камџија (Р).

бичалукм/бичаљаж дршказа бич“. —Лепо био урађен онај бичалук (P).

бичкија ж ручна тестера”. — Секо војвода Степа дрва и дође баба некада и њбј

сече: и војвода бичкију у руке и исече баби дрва.

биџоња м јунчић, бичић” (Р).

благ блага -о мек, са мањим процентом алкохола”, блага ракија непрепечена

ракија“.

благдан м празнични дан“ (Р).

благос стока“.— Имали људи велика блага, а садједна крава и мало оваца (Р).

благовештенски / благовештењски (месец) март“, в. богојављенски.

благородан -дна -о “пријатне нарави” (Р).

благушаж родна, растресита земља“. — Блага земља, каже)мо ми благуша, она

добро родева.

блажити блажим несв“смиривати“. — Она љута на њи, само ја њу блажим.

блањати се блањам се несв*боравити у бањском лечилишту, бањати се”. —

Отишла да се блања у Ковиљачи.

блатав-а-о“блатњав”. — Нембјте блатави у кућу (Б). — То је гор све блатаво,

гњилаво. — Онако прљави, блатави, па у собу (5: 114).

блатара ж кућица, помоћна зградица, облепљена блатом“. — Боља своја бла

тара нег туђа палата (Б).

бледак -āка м сорта пасуља бледозеленкасте боје“. — Био онај пасуљ, бледак

звали, мало тако призеленкаст (Р).

блејати -и несв1. “. — Десити чула да бван блеји за јагњетом?!; в. одлучити,

рзати; 2. ићи у стопу за неким“. — Он је блејб за Милошевићом па сад за Вуком.
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блесаст -а -о благо психички поремећен”.

блеско / блесо -а м благо психички поремећена особа” (Р).

близнак -āка/близнак -ака, мн. близнаци -ăца, м 1. близанац“. — Има два сина

близнака и више није родевала. — Има синове близнаке; 2. народна игра“. — Била је и

игра близнака. У тој игри, два младића окрену један другоме леђа у леђа и вежу се по

средини. Трећи их покрије поњавом и узјаше. Тај, што јаши, у бисагама носи јарину

(вуну), да дрнда. Како га близнаци носе по соби, он удара бисагама остале играче, где

кога стигне. Пошто свуда прође, игра се заврши (2: 145).

близнакиња ж “. — Никад не би реко да су близнакиње.

близначе -ета с. — Родила му близначад. — Они су двое близначад.

близначић -ачића м дем близанац“. — Има близначиће, два сина.

близнити се близним) се несв“доносити на свет близанце“.

близнула ж женка која се близни“. — Имб ја две близнуле, овце (Р).

близу предл блиски сродници“. — Они су близу, в. менталац.

блокејаж метална плочица на ципелама, обично мушким”. — То је његов траг,

познајем му блокеје.

бљенути -не огрејати, пролепшати се (о времену) (Р).

бљештоња м “плавокос дечак плавушан”.

бљувотина ж ружна измишљотина (Р).

бљуштураж мршава овца“. — Иди сагнајоне бљуштуре, доста су пасле (Р).

бљуштурчина ж пеј бљуштура. — Опет ми оне бљуштурчине изашле из тора и

направиле зијан (Р).

бббица ж зрно грожђа“; в. пуце.

бобоња м сорта пасуља” (2: 27); в. кицош

бобоњати -ам несв“гунђати, причати „у недра“. — Бобоња стално, а нико га не

разуме. — Шта бобоњаш у недра?

бобошараж сорта паприке, бабура“. — Бобошара —то она за пуњење паприка.

— Паприке „бобошаре“ напуне се изгњеченим сиром у коме су разбијена три четири

јајета (3:76).

богаз богазам пролаз кроз врзину, живу ограду”. — Пошла с кравама на један

богаз — стоји човек! На други — и тамо! Чувају преседника.

богаљ м инвалидна, саката особа”. —Дошб из рата без руке, без ока, богаљ.

богаташка ж богаташица“.— Купиле по килу банана богаташке, а мене нису ни

рекле да пође)м са њима.

богаштина / богаштиња ж богатство“. — Тешко је из богаштине у сиротињу. —

Кад је умро, остала богаштина. — Он умро, а остала богаштиња (Ж). — Види се

богаштиња њина.

богојављенски -a -o a. “који се везује за Богојављење”; в. совра, б. - месец

јануар”. — Поред календарских назива месеце често називају и по већим празницима

у њима. Тако је јануар — богојављенски, фебруар — сретењски, март — благо

вештењски, април— ђурђевски, мај — тројичински, јун — петровски, јул — илински,

август — госпојински, септембар — крстовдански, октобар— лучински, новембар —

аранђеловски, децембар — божићни (3: 133).

богомбљац -љца “верник, који присуствује свим богослужењима и активно

учествује у животу цркве“. — Жико није био богомољац, ал градио црквену кућу, био

у црквеним одбору.
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“ бода ж“шило“. — Узме ону боду, па има дачицу и на њбј избуши оне рупице и

провлачи опуту.

бодинице 2

божиковина ж в. зеленика 1. — То божиковина, ко трава и правили се венци; в.

3{2/1(2}{l}{(1.

божићковати -ујем несв“славити Божић”. — Није се смело да божићкујеш,

бранили, мене у војсци записали „Југословен“ и „без вере“.

божићни-а-о“који се односи на Божић”; -месец децембар“; в. богојављенски.

w бозболе прил добро, доста“. — Једе бозболе — кажJмо да једе добро, доста, да

ИМа аПетиТ.

бој боја м спрат“.

бојадер -éра м пешкир као део народне ношње“. — Уз смиљевац носио се

бојадер. То је свилени пешкир, који се опасивао око појаса, а крајеви су му били

спуштени низ бутине (2: 69).

бојаџијам фарбар”. — Носиш онда да ти то бојаџија уреди, оварба (Б). — После

узму па препредају, па на клуче, па код бојаџије.

бојаџијам кавгаџија”. — А он је, кад се напије, био бојаџија, да Ббк сачува. —

Не волим кад се неко потпише са бојаџија, јер је то опасан човек, већ треба да се

потпише: варбар (2: 166).

бокаст -a -o, бокасте скеле (2: 47), в. скеле.

боквица ж заметак из којег почиње да се развија главица купуса“. — Уватила

öвца ону боквицу купусића.

бокор м коренски систем”. — Извади пажљиво збокором; в. бокорити се.

бокорити се-и се несв“ширити коренски систем, множити се, разрастати се“. —

Јагода се бокори.

болест ж “; Изр. свињска -, в. балега.

болети -и “. — Болови у зглобовима реуматичара исто тако наслућују кишу —

„боли на време“ (3: 132).

болешљив-ешљива -о“.—Драгославје био болешљив и Шегоје предузео наше

имање да ради.

болештина / болештиња / болешчина ж болест, обично епидемијских раз

мера”. — Наишла нека болештиња и све ми кокошке мајкале. — Умирало се од глади,

од болештина (5: 58); в. затравити.

болунџа ж кантар на дугој полузи, с куглом“ (Р).

бољирати бољира несвбезл“бивати, постајати боље, побољшавати се (о здрав

љу)“. — Нису се надали, а њему бољирало,

ббрак борка м трава за бубреге, раставић” (Р).

боранија ж ; трешњева - (2:27).

ббрди -а -5 °тамноцрвен“. — Ова је Гружа) ббрда, а она је горе розна (Ж).

боронзати -ам несв“оглашавати се грубим неразговетним гласом, брундати“. —

Немој ми туне боронзати, причај да те разумем. — Немб ми више боронзати, ко Бога

те молим! (Р).

босиљак / босиок-иљка/-а м бот Осimum basilicum“. —Добила сам мало семена

босиока од Радојке. — Ко га негује, познаје ове врсте (цвећај: босиок, ружу, русицу,

калопер, зеленкаду, рузмарин, перунику, минђушицу, розетлу, питому нану, чубар,

љубичицу, селен, повратич, шушкавац, жути грабић и матичњак (2:27), Изр. коњски
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босиљак дивља нана“. — То моја баба звала коњски босиљак, дивљи босиок. —

Дивљи босиок је по стрну; в. Љубичица.

бостан бостана м засад диња и лубеница“. — Носи воду и залива бостан.

боћа ж водоноша“.

ббца ж бот. чичак”. — Баци тај крш, виш колико је боце у њему.

бошчалук м дар“. — Ти ми овде (донесе цео бошчалук.

брабоњак-бњка м измет у облику ситних куглица (обично од оваца и коза)“. —

Од оваца и коза свуд брабоњци, брабоњају на сваким кораку.

брабоњати -а 1. несвр празнити црева (обично о овцама и козама)”; в. бра

боњак, 2. “причати несувисло, брбљати“. — Не знам шта брабоња?!

брав м домаћа животиња, обично заклана“. — Уређен брав кад се све очисти,

пре него) га расплати. Изр, душевни -. — Овца, јагње, па се закоље за душу и

кажемо душевни брав (Др), в. рикати.

бравче -ета с в. брав. — О њене гране везивали наши старији бравчад кад их

после клања реде (5: 147).

брадавица ж 1. мали израштај на кожи“. — Има брадавицу на малим прсту, 2.

“израштај на луку из којега избијају коренске жилице“. — Кад се извади лук, мораш

да му оцечеш ону брадавицу.

брадавичав /брадавичаст-а-о“који има брадавице“.— Руке му брадавичаве.

брана ж1. место на коме је река преграђена и од кога се одваја јазза воденицу”.

— Брана је де је преграђена река са балванима, који су покретни, и кад наиђе вода, они

се отворе сами (Б); 2. дрљача“. — Бране су од прућа, преко кога се ставља камење да

би се земља боље дробила (3:16).

браница ж воћка која се бере руком”. — Шљиве смо продавали бранице, беремо

па у оне гајбице са тепељкама. — Те бранице треба лепо сложити.

братанац -нца / братанић / братић м братов син — тетки“. — Она има бра

танића у Аранђеловцу — ради у болници. — Дошб је з-братанићом Марковим.

братаница /братаничина / братанична / братичина ж°братова кћи (обично —

тетки)”. — Кад стриц буде удавб братаничну — то ће да се прича. — Била она код моe

братаничне.—То ми братаничина била. — Била она братичина Десанчина; в. отићи.

брашанце -а с дем брашно“. — Додаш после) мало брашанца.

брашњав -a -o а посут брашном”. — Једва изашла да се поздрави, онако

брашњава, као Кепа воденичар (5: 46), б. сличан брашну, са мало сока (о воћу)“. —

Јабуке су лепе ал брашњаве. — Крушке му брашњаве.

брашњар м сандук за држање брашна“. — За држање брашна служи велики

сандук брашњар (3: 62).

брашњара ж сорта јабуке, крушке” (3: 24).

брашњеник-ика м 1. в. брашњар. — У брашњенику, поред брашна, лопара и

перушке, у једном делу стоји хлеб, а у доњој преградијело или слично (3:59); 2.

“храна која се стави у торбу, за пут или чобанију (в.)”.

брбати -ам несв“бавити се сумњивим пословима, упуштати се у послове који се

не знају радити“. — Не брбајтамо, покварићеш нешто. — Воли да брба око тога. —

Што брбаш у оно што ти није за послом, в. закучити.

брбља м/ж “причљива особа”.

брбљача м/ж “причалица“. — Он је добар, ал брбљача.

брбљo -а м в. брбља (Р).
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брбљуша ж брбљивица“.

брборити -и / брботати -оће, гл. им. брботање, клокотати, шумети (при пре

такању течности) (Р).

брбоћнути -нем) св. дувањем направити мехурић” (Р).

брвнараж кућа направљена од брвана”. — Куће су биле брвнаре и плетаре (2:56).

брвнарица ж дем брвнара. — Била тамо брвнарица, под орајем, и вајатић.

брвно са дебела даска која се ставља преко греда као подница“. — Стављаш

преко греде на подрум, а после по њима озго даске меташ, брвна, стругато, ми брвна

зовемо (К); — Брвно је даска, дебела, струже се о-дебљине кака ти треба (КЗ), б.

облица“. — Отерб ми десет брвана и не да плати. — Снег, цича, дува између бpвана —

и ништа: има у вајату да спавају!

брдâнце -ета геогрс брежуљак“. — Ту је неко брданце. -

брдило с део разбоја за ткање, држач брда на разбоју који се помера напред и

назад да ткаља сабија потку“ (15:24). — Како се беше оно зове, брдилима, па другом

ногом, направиш зев (Ш), в. подложник.

брдина ж део ткачког разбоја, брдила”. — Ногама радиш, потуриш једном на

онај подложник па удариш... како се беше оно зове... брдина, направиш зев па

протуриш чунак (Ш).

брдни -a -б који се тиче брда, брдски“. — По брдима има те земље, ал кад нема

кише, не роди, то брдна земља, в. качерни.

брдо с 1, геогр“веће узвишење на планинском терену”. — Брдо је велико, високо,

а брег је мањи, ко гој овај брекчић пред нама (КЗ); 2. део разбоја, прецизно урађена

направа од дреновине у облику чешља кроз коју се провлаче конци основе на

разбоју“ (15: 24). — Кад се тке, прво се уводи у ните па у брдо. — Вратило се затим

спусти на доње пречаге, па се основа уводи у брдо, после чега се вратило ставља на

своје место (3:49-50).

брежак -шка м дем брег. — Тврда је земља у Пањевцу... Вазда сува на оном

брешку (5: 140).

брeкиња ж бот Sorbus torminalis. – То дрво, брeкиња, расте у гронтуљама тако

ситан плод, на кратким репељцима (Р).

брекчић -ића / бречић бречића м дем брег, в. брдо. — Он сео на онај бречић и

мето Цецу у крила.

бреме -ена с 1. терет који се носи на леђима или раменима“. — Бреме то што

човек носи колко може понети; 2. плод у мајчиној утроби”. — Да би жена „про

менила бреме“, тј. ако рађа женско, да роди мушко и обрнуто, треба прву погачу из

бабина дати да загризе детету онога пола који се жели (3:88). — Пазило се да млада

„узме у руке прво женске радове. Свекрва јој је давала кудељу, преслицу и повесмо

вуне у руке да опреде, да би се лако раставила са бременом (дететом) као што брзо

окреће вретено“ (3: 96).

бремена / бременита прид“гравидна”.—Жена му већ бремена (5:52), в. дебела.

бреновати -ујем несв“увијати праменове косе, коврџати косу“ (Р).

брéнце бренцета с мало лимено звонце (за овце)“ (Р).

брестов брестова -о“којије (направљен) од бреста”; в. точак, бељиков (2:24).

брзати -ам несв“журити” (Р).

бристар -тра -о бистар”. — А оно чисто, бристро.
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брич, обично „брич“ панталоне. — Панталоне су шивене од сукна или шајка и то

узане... до колена, а изнад колена су се шириле до струка. То су биле „брич“

панталоне какве се и данас могу видети у Босути (9: 86).

брк м, обично мн, 1. *; 2.“жилице на корену лука”; 3. „бркови“, в. чаканац (3:21).

бркати брчем несв“мешати“. — Ја никад не брчем.

бркљав-а-о“прљав око уста“. — Што си, дијете, тако бркљаво, ајде баби да те

умије. — Био бркљав око устију.— И кадје дете бркљаво, лепо му стоји (5:24).

бркљавити се бркљавим се несв“прљати се (око уста)“. — Немб му то давати да

се бркљави.

бркљајица ж велика варјача, мешајица (в.) (Р).

бркљача ж девојчица замазана око уста“.

брко -а м човек са малим брковима“. — Брко је свако ко има мале бркове.

брлог м неред. — Покупи своје рке и почисти тај брлог (Р).

брља ж лоша ракија“. — Брља је она ракија блага (Р).

брљив брљива -о “немаран, несналажљив“.

брљкати/брљкати -ам Рам несв.1, скупљати сено у брљковине (в)“. — Ово смо

могли већ и брљкати. — Сувоје, можемода брљкамо; 2. лупкати штапом испред себе

(о слепцу)“. — Кад кренеш са штапом да брљкаш, онда ћемо те аперисати.

брљковина ж “мали навиљак, пласка (в.)”. — Направимо мале брљковине,

пласке, па после) то пластимо. — Навиљци сена зову се брљковина (2: 23).

брљкотина ж навиљак, брљковина (в.)”; в. избрљкати, пласкица.

брњица 1. в. брњушка; 2. метална копча на каишу (Р).

брњo -а м који носи брњицу”.

брњушка ж жица на носу свиње, да не рије, брњица“. — Свињама стави

брњушку, да не би ријале (Ж Р).

брод брода м газ, плићак“. — Брод је да се пређе запрегом, да се прегази на

плићаку, в. обала.

бројаница /бројеницаж број жица у потки за ткање”, в. чисаница, комад (3:49).

бротњакм гукице у умољчаном брашну”. — Уватио се бротњак, мора стоци да

се да (Р). — Стоји онај броћњак ко гомила (?).

броћм бот“Rubiatinctorum, чији се корен употребљавао за бојење пређе”. — Иде

и ископа броћ да офарба јаја.

брст м ниско грање које стока може брстити“. — Ене, козе отишле у брст. —

Пустио стоку у брст, в. водоплав.

брстити -им) несв“. — Козе брсте све што довате (Р).

брук м брух, хернија”. — Ја аперисо брук, жена у болници, син у војсци и нема

ко да ради.

брундати -ам несв“говорити неразговетно, обично дубоким гласом”. — Нешто

само брунда и ништа не знаш што говори.

брундоња м човек који говори неразумљиво“. — Брундоња па брундоња: не зна

ни сам што прича.

брус м камен за оштрење косе“. — Имаш овај брус и он ти је у брусари, па кад

утупиш косу, њиме наоштриш.— Брус је од природног камена и служи за оштрење.

Држи се у калаври, која је од волујског рога и напуњена водом (3: 21).
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брусара ж водир од плеха”. — Код нас каже рогара, а брусара кад је од плека,

неко каже брусара. — Справе за оштрење косе зову у Качеру: брусара (рог) или

Калабра или водењак (једно исто), а ков сачињавају бапка и чаканац (2: 51); в. рогара.

бубањ бубња м 1. геогр“извор“ (М), 2. пуначко несташно дете“. — Де је онај

бубањ мали, да нешто неуради?

бубац бупца манат бубрег, обично животињски“. — Њему дај бубац и више му

не треба. — Видиш да му је бубац у лоју, бупци бубаца пл. т. слабине“. — Тукли га

све у бупце — да се не мош познати. — Уватили га у крађи и обили му бупце. — Свега

кундаком гађали, у бупце право (5: 41).

бубецнути бубецнем св лакше ударити” (Р).

бубине -ина “глисте” (2: 226); в. линцура.

бубнути-нем св“пасти“. — Онбубно на леђа, а баба не можда га дигне (Р).

бубњара ж лимена пећ“. — Потпалиш бубњару, доста дрва и певај (Р).

бубњати -а несв“потмуло одјекивати“. — Хлеб је печен ако „бубња“ кад се лупи

кукачем, кад се испече, треба га одмах остругати ножем и оперушати перушком (3:74).

бубњић -ића м немиран дечак, несташко“. — Онај ми бубњић опет направио

зијан!

бубуљина ж 1. сова”; в. јастреб (КЗ); 2. змија (Р).

будак м крамп“. — Нема нико д-узме будак да крчи (КЗ).

будимка ж сорта јабука” (2: 26, 5; 26 147, 3: 24); в. колачара.

буђа/буђа жбуђ, плесан“. — Не смета то, само да не мирише на буђу. — У соби

се осећа буђа.

бујер -éра м имућан човек“ (Р).

бујован -вна -о бујан, родан“. — То му лепа земља, бујовна.

букагија ж тешки окови” (Р).

букарити (ce) -и (се) а. “парити се (о свињама)“. — Свиње се букаре. — Треба да

букари крмачу, вулг б. имати сексуални однос”. — Вод се букаре по врзинама; уп.

избукарити.

букати бучем) несв“викати, галамити, уз ружне гестове“. — Само у Претурици

Влаја још букао. — Кад се оно с римским папом закачисмо, цела земља букала (5: 112

113). — Све што вокабуче за своје рогове затиче (15: 24).

букача ж зоол. Bubo bubo, coва, буљина”. — Одомаћила ми се букача у оџаку,

потпалићу новине да је отерам; в. јастреб.

буква ж1. бoт. Fagus silvatica”; 2. дужа, обично бетонска, цев кроз коју се вода

одуставе усмерава на воденичко коло“. — Јаз иде до уставе и даље вода иде на букву

(Б). — Пролази вода кроз ту букву и окреће воденицу.—Доле је везана за букву са два

шипа, она је расечена доле и вода не удара у перад. — Колико сам пута... гледала у

букве и завиривала у ципун и брзу воду што окреће каменове (5: 146). — Вода кроз

букву пада на шауле од точка, који се креће (2: 50). — Вода, која се доводи јазом

(према стругари), пролази кроз букву, пада на хоризонтално коло, удара у перад или

„шоуле“ и тако покреће коло са чије осовине полазе две игле, које покрећу „гурбу“—

криво гвожђе (3:44), в. (воденичко) коло. Изр, не живи се док је букава.

буквар -ăра м букова шума, буквик (КЗ) / буквић м (Т).

буклија ж дрвена чутура из које се наздравља при позиву на свадбу“. — Чутура

дрвена била и буклија звали. — На свадбу се позива буклијом, коју иските пешкирима

и цвећем (3: 92).
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буков -a -o “који је од букве“; букове гддине “вечност“. — Неће живети букови

година (К). — Не могу ваљда ходати по овој земљи букових година (5: 143—144);

букова вода вода која извире у буковој шуми“. — Најбоља је вода која извире из

камена, затим „букова вода“ (извире у буковој шуми) (3:77).

буковача ж1. сорта гљиве“. — Буковача се лако гаји (Д); в. млечњача, 2. слaбa

земља, пескуша“. — Буковачом зову сасвим слабу пескушу, која, ако је година богата

водом, може такође да да добар род (5: 5).

буковина ж буково дрво”.

буктати -и несв“горети уз бубњање, разгорети се (о ватри) (5:22); в. ћуткови.

булаж име краве” (3:30).

булументаж (грумен”. —У шодеруја налазио ваке булументе иловаче, ко шака.

буљати -ам бауљати, пузати”. — Рекб ми лекар да можда буља, ал дан-устаје. —

И да се више никад не усправиш. Само да буљаш остатак живота (6: 130).

буљећки прил пузећи, бауљајући“. — Иде буљећки.

буљина ж змија”; в. бауљина, бубуљина (Р).

буљук буљукам заст“стадо”. — Буљук је кад је више оваца, а стадо кад је мало,

мож и две.

бумбар м 1. зоол инсект Воmbus terrestris, 2. нерадник, ленштина”. — Неће

бумбара нико.

бунар -ăрам 1. “ (ново). — Бунар и ђерем — то је исто, 2. извор“. — Тамо детече

вода и-земље ми каже)мо бунар (Ж). — Бунар се озида на самим извору, плитко и

остави се отвор да се заита вода, а ђерем дубок десет-петнес метара и на вратило се

намотава ланац ил конопац да се вади кова.

бунгур бунгурам јело од крупно млевеног пшеничног брашна“. — Крупно се

самеље пшеница, ичетврта се, па се неки зачини дода и справљају се нека јела,

бунгур. — Бунгур — кад се крупно самеље пшеница, исполута се и скува на води. —

Бунгур је јело које се справља док не стигну новине. Пшеница која се истуца у ступи

или крупно самеље у воденици, кува се у води, а зачини се млеком и кајмаком (3:75).

Изр. досадан ко бунгур. — За некога које досадан, кажу: Шта си навалио ко бунгур на

гузицу!?

бунгурати -ам несв“млети пшеницу за кување бунгура”.

бундаж “. — У богатим кућама у Липљу има бунди и либадета, које се носе само

по неколико пута — док млада не роди прво дете (2:71); В. Џубе.

бундева ж бот “. — Бундеве су стигле да се и по трећи пут заметну: на млаком

сунцу догорева спарушени оцветак (7: 197).

бунцати -ам несва.“говорити неповезано, као у сну или бунилу“. — Ноћас је

нешто бунцо, б. брбљати, причати глупости“. — Опет бунца, не мисли да престане.

буња ж неравна, рељефна површина (Р). -

буњак -āкам“ђубриште, буњиште“. — Никло тамо на буњаку. Изр. Онје с нашег

буњака нашег порекла”; в. пошушњара.

буњаст -a -o “нераван, рељефан”. — Све стране глатке, а једна буњаста.

буњачара м/ж “особа која пребира по буњишту”. — Буњачаре навек нешто

траже на буњаку.

буњиште с в. буњак

бупнути -нем св. "пасти, треснути” (Р).

бураг -āга м желудац, в. ајвар.
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буранија ж боранија”. — Уз буранију метиш дебелу плитку, она плитка дебела,

висока и буранија уз њу расти (КЗ).

бурдељ бурдељама.“шупица, обично укопана у земљу и покривена кровином“,

б. “мала мрачна просторија, на крају дворишта или имања”; в. киоск”. — Идем да

видим да нема цигара у овим бурдељу. — Погледај тамо у оним бурдељу.

бурдељчић-ељчићам дем бурдељ.— Имбја неки бурдељчићи живили у њему.

wм буре -ета “. — Чак гор из Живковаца долазе з бурадма у Качер за воду. — Вучу

воду са бурадма.

бурећи -a -e “који се односи на буре, који се тиче бурета”; в. шина.

бурјак / бурјан м бот “Sambuсus ebulus“. — Уједени се трља по уједеном месту

бурјаном (3:129).

бурјановача ж. “ракија од бурјана”; в. кукуружњача.

бурке прил јаким млазом”. — То је вода ишла бурке.

бурњак м зоол даждевњак“. — Бурњак, ако га нагазиш, писне, д-оглувиш, в.

зелембаћ.

бурумак -умка м мало узвишење на равној земљи (обично кртичњак, мра

вињак)“. — Ако је на ливади бурумак, онда коса прескочи и не покоси. — Бурумак

праве мрави и кртица. — Шта ти је човек: од равне земље — бурумак! — Кад оставиш

шут и порасте трава — бурумак.

бусараж кућа покривена бусењем”. — Има неку бусару, беда.

бусен м “. — Мето бусен на главу.

бусија ж заклон“. — Уватио сам бусију.

бусика ж бусен”

бутка ж анат део закланог брава припремљен за употребу”. — Čсеко бутку и

метили да се пече.

бућкажу изрловити на бућку. — Прича да људиловили на бућку, тукли по води

и ловили, вата рибу на бућку.

бућкалица ж дрвени суд, буренце за изметање масла, бучка“. — Има бућка

лица, то де се бућка млеко.

бућкати -ам несв“изметати масло“, в. бућкалица.

бућма ж 2 в. антерија, жабица.

буца ж дрвени суд за сирће и кисељење грожђа, мушмула и такиша, посуда за

воду“. — Вода се доноси и држи у дрвеним буцама (3: 62).

бучати -и несв“стварати буку, хучати“. — Живи у оним бучју: тамо река, поток,

све бучи.

бучје с место с јаком буком”; в. бучати.

бучук бучукам 1. мерица за жито, брашно“. — Од дрвета се истањи и ко мерица

и зове се бучук. — Бучук — мерица захватао је око 20 килограма. Њиме се обично

мерило жито (3; 133); 2. заштитна пчеларска маске с мрежицом”. — Кошницама је

увек прилазио без бучука на глави (6: 90).

буџаж личност на високом положају”. — Видим ја да је нека буџа била: iМа

трбу ко да је појб по Србије.

буџуљаж мршава крава”. — Има две буџуље, а ни њих) више не може држати.

буша ж ситно домаће говече“. — Имали ми оне буше ситне: бушина пеј

“мршаво говече“.
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бушан бушна -о шупаљ”. — Онај рог је бушан и напуни се воде и закачи се за

каиш да мети брус. — Рог је бушан сам, узимљу људи тамо у кланицама, и има

калавру и брус и иде да коси (Т). — Оба су бушна дрвета.

бушина ж мршава овца“. — Има неке бушине, не зна ни шта ће ш-нима,

бушкарати -ам несв“распитивати се изокола, трагати за нечим“.— Навек нешто

бушкара, а све ко да неће.

В

вáбити вабим несв“дозивати, мамити стоку“. — Ја овце нити терам нити вабим.

вабнути -ем св намамити стоку“. — Дођу туна и мало их) вабнемо.

вавољити -им несвнеcв говорити неразговетно, мумлати”.

вада жа. “мали канал за наводњавање“. — Баште се заливају пуштањем воде из

јаза у ваде — мале јазове, одакле се разлива по лејама (3:23); б. суво корито потока“.

— Вада је сув поток, корито потока.

вадати вадам несв“ водити, водати“. — Они метну Драгољубу и Лександри у

тањир гибаницу, да су гибаничари, и кроз Аранђеловац ју вадали и после их) други

дан стрељају (Т). — Не могу више ни да вадам ни да носам децу. — Радојка није добро,

мора Гута да је вада.

вадиместер -естера м перорез“.

вадити -им несв“дупсти“. — Кесером се вади и карлица биде.

ваздан прил цео дан, стално“. — Ваздан нешто тражи и брунда.

вајат-ата м мала дворишна зграда, прављена од брвана”. — Човек има три сина

и прави три вајата. — Колико синова— толико вајата: и сваки син са својбм младом у

свој вајат иде. — Правили магазе, вајате, а посрушени вајати па продавани. — Од

Зграда сваки добар домаћин има: вајат, млекар, салаш, амбар, мишану (пушницу),

вуруну за лебац, коларницу (наслон) и кокошар (1: 763). — У непосредној близини

куће је вајат од брвана (3: 62).

вајатић -ића дем в. брвно, брвнарица.

вајда вајде ж “корист”. — Каке вајде имаш о-тога, в. прљуша.

вајдисати-шем / вајдити -им имати користи“. — Доброје ак и мало вајдише. —

Ако од свађе не можда вајдиш, одустани.

вајдица ж ситна корист”. — Вајдица је ако знаш и цигански, в. заувар.

вајлија ж сорта јесење јабуке” (Бљ, 14. 41).

вајлика ж сорта јабуке” (2: 26); в. колачара.

вајни -a -o “ко није дорастао свом звању”.

вакат вакта м “време“.

валда (ваљаде реч, ваљда”; в. чукнут. — Па Господ Бог, ваљаде, неће загрмити.

валинка ж недостатак, мана”. — Мора да се види де је валинка (Б).

валити -им несв1. недостајати“. — Мало вали од десет ектара; 2. умрети“. —

Био (на сахрани) кад је Јован валио.

валов -ова м корито за свиње“.

ваљавица / ваљалица / ваљарица ж воденица у којој се ваља сукно“. —

Водену снагу текућих река и потока умео је Качерац од вајкада искоришћавати
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грађењем ваљарица и воденица. — Ишли су сопственици ваљарица лично по народу

и скупљали сукно на рабош (2: 1945). — Ваљавица је сва од дрвене грађе и има само

два мала гвоздена дела. — Вода која под притиском пада на коло, окреће осовину

ваљавице, на њој се налазе пера, те се и она окрећу, а тиме диже и спуштају маљеве,

који сабијају и ваљају сукно смештено у кашикасто издубљеној ваони (3:37). —

Многи... покупе сукно, донесу га на својим коњима и изваљају у својим ваљавицама

(1. 782). — Можда биде и воденица и ваљалица, в. обашка.

ваљавичар м власник ваљавице, радник који ваља сукно“. — У ваљавици је

огњиште са веригама, на којима виси котао, јер се мора имати стално топла вода

којом ваљавичар прелива сукно (3:37).

ваљавични -a -o ваљавично коло в. воденично коло (3. 36).

ваљар м (2: 45), в. белега.

вампир -ира м “; в. вампирати.

вампирати -ам несв“радити нешто ноћу, кад није време“.— За сваки посбноћи,

после) поноћи, који се ради кад излазе вампири, ка(жје се вампира; уп. вампи

pисати.

вампирисати -шем несв. 1. в. вампирати. — Идем ја на спавање, а ти — ако

(хоће)ш — вампириши до зоре; 2. остарити и постати сличан вампиру“. — Вам

пиришем још који дан па ћу на пут. — Па устала, тако рећи, из мртвих. И још

вампиришем по овоме свету. — Дара по сву ноћ вампирише и ослушкује (6:711 11).

вандамент / вандамент м темељ, фундамент”. — Кад градиш кућу, укопа се у

земљу вандамент, наложи се каменом, није било бетона, док се изиђе повр земље (К).

— Правили вандаменте.

вандраковати -ујем несвр лутати без циља, скитати“. — Има једног сина,

вандракује по Аранђелбвцу.

вандркнути вандркнем св 1. пореметити памећу“. — Још ми и то треба па да

вандркнем, 2. изненада умрети“. — Вандpкно на месту, ни реч да је реко.

вандрковати -ујем несв“лутати без циља, смуцати се“. — Докле ћеш, бре, да

вандркујеш, ни деца те неће упантити.

вантазија ж поремећен смисао за реалност, фантазија“. — Опет његове ван

тазије, уватило га и не зна шта прича.

ванцага ж непоуздана особа, сумњивог морала“. — Де ћеш се с ванвагом

ортачити?!

ваона ж део ваљавичког механизма”. — На ваљарици има коло са урезима, у

која улази вода и покреће ваону осовину, на којој су две кризнице (које пролазе кроз

ваону и дају четири паоца). Та осовина креће два назубaнa маља (2: 45). — Ступа

„ваона“ је од храстовине, а маљеви су од буковог дрвета (3:37).

варакати (ce) -ам (се) несв“обмањивати, доводити у недоумицу“.

варбар -ăра м занатлија који се бави бојењем (вуне, сукна)”; в. бојаџија.

вареника ж 1. чорбаста храна”. — На казану... добијају кутлачом исту варе

нику (6: 40); 2. кувано млеко“ (Тр У); 3. јело од удробљеног хлеба преливеног

врућим млеком” (Р).

варити варим несв“ кувати“. — Нисам јутрос варио кафу. — Косара то најлепше

вари (КЗ). —То се вари, а кад се скува, онда узварено.— Вари се млеко, кува сејело (КЗ).

варица ж обредно кувано жито на Вариндан”.

варница ж искра”.
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варовати -ујем несв“не радити у неке дане, поштовати неки обичај ради

заштите од несреће, зла”. — Варује да не ради.

варовит -овита -о в. варовни. — И, на ђавола, отишо ја да поткујем кобилу, а

било нешто варовито, и четврти дан ми мајкала.

варбвни-а-о“који је препоручљив као нерадан, када се не сме радити“. — Био

неки варбвни дан, није се радило.

варош -иж мањи град, градић“. — Идем у варош — то је мање, а град је већи:

град је Београд, Љиг је варош, Козељ — село.

василица ж новогодишњи колач“. — На Мали Божић (Нова година, Васи

љевдан) меси се „василица“, нарочита пита са медом, коју домаћин ломи за време

ручка (3: 110).

васити васим несвв. асити. — Она само васи, немира.

Васкрс -а м празник Христовог васкрсења”. — Пости се седам недеља пред

Васкрс, — За Божић се пости шес недеља, а за Васкрс седам.

ват м мера за дужину“. — Ват је дужина од око два метра (3: 133).

ватати -а несвбезл 1. имати тежину“ (3: 133), в. кола; 2. западати у стање

алкохолисаности“. — Видим ја да њега вата!

ватаћи -a -е запрежни“, в. музећа крава (3:28–29).

ватити ватим несв“ићи дугим корацима“. — Вати он и ништа не гледа.

ватра ж температура”. — Целу ноћ имб сам ватру.

ватраљ -āља "жарач у облику лопатице, са дужом дршком“. — Код ковача кућа

без ватраља. — Јебем ти ватраљ (блага псовка). — На грамади су, или уз њу при

слоњени: ватраљ, машице, кукач, саџак, роштиљ, црепуље и сач (1: 761; 2: 141); в.

паница.

ватриште са огњиште у кућама оџаклијама“, в. оџаклија, б. место на коме је

паљена ватра”. — Печу брава на истим ватришту де и прошли пут

вашаж 1. комадсечене говеђе коже“. — Кад буде довољно суха (говеђа кожа се)

расече прво на пола, па после те половине на ваше (2: 51); 2. “бразготина, црта“. —

Играла се деца и, ете, направили вашу по столу.

вáшер м 1. скуп у одређеном месту, обично о неком празнику, вашар”. — Свеје

то због вашера. — Био на вашеру у Белановици и потуко се с неким бекpијама; 2.

“неред у кући”. — Направе деца вашер, а ти после) сређивај.

вáшерити -им несв“бити, боравити на вашару”. — А шта — Мира ти вашери?

Идем и ја да јој „помогнем“, да вашеримо заједно (К).

вашка ж “. — Вашка, то смо имали у ропсту, ко не држи чистоћу, вашка иде и на

нас војнике, редове и сведно на доктора (КЗ).

вегнути -нем 1. овлаш привезати“. — Ту ћу мало да вегнем, да се не смакне. —

Донела Нада неку мараму и само мало вегнула.

ведло с светло“. — Раније из лампе звало се само ведло: упали ведло, утули

ведло (Т). — Ни ведло те ноћи нисмо палили (5:91), ведло (видело—лампа) (2:14).

веднути -нем св. "видети”; в. заузети 2.

ведрина -ине ж ноћна хладноћа”. — Разболб се од ведрине. — Уби га ведрина.

— Спаво на ведрини и разболб се. — Склони то од ведрине. — Ајмо унутра да нас не

бије ведрина.

ведрица ж дрвена посуда за воду, слична бокалу”

ведро с дрвена кофа”.
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веђа ж обрва“. — Она почела да гарави веђе : в. веђоња.

вćђоњам човек густих обрва“. — Она се нашла с оним вćђоњом, густе му веђе.

вежиглава ж марама која се повезује око главе“. — Има л каква вежиглава, да

стегнем, боли главуџа.

„ вежиглавица ж дем вежиглава. — Повежеш детету ону вежиглавицу, па ко
КаIIИЦа.

вејалица ж машина за вејање пшенице“. — У Јарменовцима су вејалице у

употреби од прве десетине нашега века (3:16).

* велија ж кришка”. — Исече се јабука на велије и кува. — Исече лубеницу на

велије.

велики -a -o “; — бабине. — Велике бабине долазе о крштењу детета (2: 95); -

ручковиште в. ручковиште, - свадба. — Други дан свадбе... зове се велика свадба (2:

98); - недеља недеља пред Васкрс, — четвртак четвртак пред Васкрс“; — петак петак

пред Васкрс”

велико прил много, веома”. — Учи Светога Саве метне у неки судић воде да ако

је ладно велико, да се увати лед, па мало тури у ту сиришњаку: каже) да буде груда

као лед. — Ја је велико не познајем (Л).

венчаница ж греда на коју се опире кровна конструкција”. — На оне диреке,

који стоју вакб (усправно), ставе се греде, кажемо венчанице, па са ти венчаница иду

после) рогови, да се кућа покрива (К). — Свенчанице до шљемењаче су рогови. — На

ивицу зида, према крову, постави се венчаница, која носи мертеке (3: 63); уп. и

мертек.

вењак м хлад(овина) од пузавице или лозе“, в. вињага.

вепрић -ића м дем ветар, в. уштројити.

вергати -ам несв“мучити се, сналазити се у оскудици“. — Вергају некако.

веретизан / ветеризан -зна -о болешљив, слабуњав“. — Он ти је вечито био

веретизан, а живео сто година. — Ветеризан је он, ал му се не треба плашити (Д). —

Увек сам била веретизна (5:71).— Био је Лазартанког здравља, веретизан (6:45).

вериге верига плт. “ланац над огњиштем на који се веша бакрач“. — На вериге

веша се бакрач, то онај синџир, висио бакрач да се кува пасуљ (1:761), изр. Савине -.

—Празнују се и Савине вериге да вуци не би клали стоку (3:111); в. оџак, оџаклија.

верижњача дрвена облица у димњаку изнад огњишта на коју су окачене

вериге”.

вермати -ам несв“поштовати, признавати“. — Омладина данас не верма никог,

в. фермати.

весели -а -о јадни, несрећни, покојни“. — Кад је весела Љубинка умрела, он

дошб из Београда.

веселник м јадник, несрећник, сиромашак.— Морбје, веселник, да прода овце

и плати дуг.

ветрењача ж в. вејалица. — Па пос има ветрењача па се то вије и вијеш по три,

четири дана на ветрењачу.

вечерас прил •. — Ја ћу вечерас да поlђе)м до њега.

вечи прил увече“. — Преварио ми Милана: меште да дође јутри, он дошо вечи

(Б). — И догнала сено вечи, истоварала, и јутри отишла у болницу. — Он вечи стиго и

сутрeдaн јутри умро.

вешалица ж део око зглоба у коме се задња ногау животиња савија унапред“.



Из лексике Качера 57

вигањ вигња м заст ковачница“.

виглед м бочни поткровни зид на кући, калкан“. — Ради сам, зида вигледове,

кров поставља, а они само приносе штатреба. — Кровје код ових кућа „на виглед“, т.

ј. са две стране отворен (1:760). —У новије доба почињу се градити и зидане куће, ...

са крововима „на виглед“ или купастог облика... Вигледима зову зарубљене стране

крова (1: 763).

видати -им св“видети”. — Нека он направи зид па ће видати.

виднути -нем св видети“. — Мирићи нису волели да некога видну да ти се

мрцвариш на њиме (Т).

видовача ж. 1. a. “сорта раних јабука“. — То јабука која зрели о Видовдану и

(зове се) видовача (3:24), б. сорта крушке” (3:24), в. јечмењача, колачара (Бљ, 14.

41); 2. сорта ране пшенице”.—Данас се сеју видовача и банкут, које су ране пшенице

(3:18).

видра жзол крзнашица Lutra lutra”. — Има видра и у Качеру.

видрица ж дем видра. — Вредна ко видрица.

видрицаж канта, ведрица, отворен дрвени суд.— У видрици се носила вода на

обраници. — Носе воду у видрицама на обраницу, видрица је и да музеш овце, а има и

каблина. — Видрица била суд дрвени, носила се вода и стави се на обраницу, в.

пинтор.

виђен -a -o a. “угледан”. — Били виђени људи, домаћини, б. складно грађен,

наочит“. — Била виђена жена.

вижља ж живахна женска особа” (Р).

вижљаст -а -о мршав, живахан, окретан“.

вијун м ситна речна риба која се не једе?

виле вила пл. т пољопривредна алатка са четири парошка“. — Остале алатке

које су употребљаване у пољопривреди као што су: виле, рогуље, грабуље, мотике,

косе, српови нису могли израђивати без допунских алата (9: 84); в. пласка.

вилина в. косица.

виловит -овита -о“вредан, радан, окретан“. — Ако ради много, који можд-уради

више, каже се виловит, ко да се повезб са вилама па му оне помажу.

виловњак -āка м којије у дослуху стајним, натприродним силама, вилењак“.—

По васцели дан зева у воду, ко виловњак.

виљчати -ам несв“скупљати сено вилама на мале гомиле” (P), в. Љиљчати.

винт м 1. кочница којом се папуча притеже уз задњи точак“. — Дрво једно има

напред везано за сврачине и винт се окреће и папуча дође на точак (К). — За кочење

кола на низбрдици служи винт (3:56); 2. полуга за подизање горњака (в.). — Винт се

овим кукама закачи за оне две закачке и има две рупе на камену... и завијаш горе и

камен иде из лежишта, излази испаприце (Б); в. закучити.

винтача ж, в. закучити.

вињага ж лоза разведена на стубовима да би се направила хладовина”. — Биће

од ове моје лозе и вињага. — То поскидамо и подигнемо лозу на оно, да направи

вињагу. — Направио је вињагу, да дигне лозу на њу.

виолет "плава боја”.

виопиц м жена слободнијег понашања” (Р).

виранга / фиранга ж “завеса“ (Р).

вираун м в. фираун.
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--
виpизм кратко дрвце којим се игра клис“. — Има вириз и машка, машка дуг

штап и удариш вириз и он оскочи (КЗ).

вирић -ића м мали вир“; в. пресушити, жабокречина.

вирлати -ā(м) несв“пунити”.

висак виска м “.

висина -ине ж. — Овај астал има висину, дужину и ширину (КЗ).

вискирати вискирам несв“проверавати виском вертикалу (у грађевинарству).

— И ондак узмеш висак и вискираш (Р).

висок ока-о“. — Она је вишља цев негова што улази у вај други базен.

висуљка ж сорта крушке“. — То биле старе крушке висуљке.

витао витла м направа за намотавање пређе”. — Обојена вуна се суши на

мотовилу, одакле се преноси на витао, а одатле, када устреба за ткање, мота у

клупчад или на цеви помоћу чекрка (3:48).

вите-вите-вите! узв за окупљање голубова

витиљаш -āша м пешкир као део девојачког мираза“. — Раније су девојке

носиле... десетак пешкира „витиљаша“ (3:91).

витица ж кика, плетеница” (Р).

витлати -ам м 1. махати, размахивати“.— Шта толико витлаш? (Р), 2. вртети се

на вртешки“; в. витло...

витлити -и несв“вејати“, в. жуња.

витлић м дем в, витло (Р).

витлпште с геогр“место с којег ветар односи снег, ветрометина (чест топоним

— р).

витло с 1. дрвена направа с које се намотава вунено предиво за ткање, витао”; 2.

*вртешка? —Преко дана младеж се витла на витлу или се љуља на кукачи (2:94).

вито с витло“, в. цевка.

витопер -опера -о увијен, искривљен (о дрвету) (Р).

витоперити се -и се несв“извијати се, кривити се“. — То се налази на једној

дасци да се не би витоперило, на дасци, да се не витопери (КЗ).

влaиња ж фолк коло”, в. тројанац (3: 123).

влак влака м дебели ланац за превлачење трупаца, влачег“. — Вуче трупац на

влаку.

влакно с рашчешљана нит вуне, кудеље“. — Пос се влакно изгребена.

влас м прамен вуне који се извлачи руком при гребенању“. — Мети се вуна на

гребене, па се вакбрукама извлачи влас (Ш). — (Народно сукно) се израђује од власа

(који је од беле вуне) и чима. Од власа је основа а од чима потка (ЈП 71). — Из добро

исчешљане вуне вади се „влас“, а у гребеннима остаје „чим“. Од чима се, као и од

јарине, израђују грубље тканине (3:48), в. гребене, гребенати.

власан-сна -о“који за нешто има одобрење“. — Ако то има, онда смо власни да

радимо.

власнат власната -о уређену власи, ишчешљан”. — Опреде се пређа за то, мора

пређа да буде власната, па се састави два канапа па се препреде, па се навије, па

уведеш у ните (Ш), в. пређа

влат м 1. влас, уређен прамен вуне“. — Метне се на гребене, па се чешља, па се

извлачи влат: 2. клас стрног жита (пшенице, јечма)“. — С ове стране, де је коса

осекла, све остане влат.
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влачег (Р) / влачек (Тр) м, в. влак.

влачити влачим несвр поравнавати земљу после сејања”. — С коњима ореш,

влачиш. — Треба паре за све: за влачење, сијање и дрљање. — Мора све да суради: и

орање и влачење.

влаша ж "флаша“. — Де је (на тезги) две влаше — ту купи слободно.

влашац -шца сорта лука са више главичица“. — Влашац има мале главичице,

лук ситни, а има више ти главичица (КЗ).

вод прил овде“. — Нема вод више домаћинстава.

вода ж 1. *; 2. зној“. — Сва сам у голу воду.

воден водена -о“водњикав“. — Ако је воће водено, неслатко, нема у себе слас –

мање тера ракије, водент миш миш који живи поред воде“, водена субота. — Водена

субота се нарочито празнује. Тога дана се ништа неради у пољу „због града“ (3:114).

воденица ж “. — Воденице се не разликују много од воденица у другим нашим

крајевима (3. 39), в. ваљарица.

воденичар м. — За тим је било представљање воденичара. — О белој недељи

некад се... представљао воденичар и конопљарице (2: 145).

водењаја ж сорта јесење крушке” (И), в. караманка.

водењак -āка 1. м водени миш, пацов. — Водењаци се увлаче у ове окапине,

имају гушће крзно и дугачак реп, 2. водир“, в. брусара (2: 51).

водењача ж сорта крушке” (Бљ, 14:41, 3: 24).

водити (се) води (се) несв“парити се (о крави). — Она крава опет води, в.

озимкуља.

водица ж богојављенска -. — На Богојављење из сваке куће пошаљу по једног

члана у цркву по „богојављенску водицу“, коју су чували и употребљавали у болести

(3: 110); в. совра.

водњика ж напитак, сок од сувих јабука“. — Јабуке се осуше, па у чабар,

налијеш чабар па повежеш и стоји петнез дана. После) одливаш и то је водњика,

о-такиша и зимача биде (Ш). — Водњика иш чабра, нема никакви додатака (КЗ),

водњика сок добијен од више врста воћа које се држи у раствору меда и воде“ (Р).

водоплав м поплава”. — Кадје раније онај водоплав био, одно и мос. —Прошле

године било и града и водоплава, а ове— да није брста, краве би нам помајкале.

водурача / водуpина ж вода, киша (пеј)”. — Могло је и без ове водураче и да

буде лепо. — Да вас није сметала ова водурача?; в. вртло. — Кад удари водуpина низ

усек, не можд-изведеш воду ниде и однесе све.

вођице плт украсни вез на чарапама”. — У Д. Качеру виде се на чарапама доње

вођице (шаре) ближе стопалу — наглавку око чукљева и оне су шире (2: 72). —

Опанци су притегнути кајишима, који се обавију око ноге и покрију чарапе до вођица

(1: 778). — Црвене вунене чарапе, дугачке до колена, биле су украшене везом —

„вођицом“ (3:81); в. плетивара.

воза ж 1. ракља помоћу које се намотава пређа”. — Тамо се побију две сове и

тури се вратило, а начини се воза, коракуља да може да држи, а гор се окреће па се

приврати озгор па се навије на вратило, па се однесе кући па на разбој. — На другом

слободном крају снутка, насупрот вратилу, постави се „воза“, за коју се привежу

крајеви снутка. Воза је дрвени пањ или даска која се вуче по земљи, а на њу се ставе,

да би била тежа и боље затезала основу, два-три већа камена (3:49); 2. направа од

дрвета, за чишћење снега или превоз лакшег терета”. — Ако је њива близу, упрегну
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волове или краве парало преносе на „вози“ (3:16); 3. стpма јаруга низ коју се

спуштају трупци, суљаница (в.)”.

возник-ика м снег погодан за кретање запреге са саоницама”. — Пао возник и

могу санке д-иду. — Мештани су по лепом вознику користили саонице за транспорт

дрва или ђубрета на удаљене њиве (9: 18).

возница ж утабан траг у снегу по коме су се кретале саонице“.

воицко / војишно прил оволицко“, в. осегнути.

војвода м један од сватовских челника, сватовски барјактар, најчешће зет

младожењине породице“. — Ко ће бити војвода — то треба да каже војводеница. —

Пре него што се уговори дан свадбе, мора се знати: ко ће бити војвода, старојко и

девер. Од увек је обичај, да зет бива војвода а ујак — старојко (2:97).

војводеница ж војводина жена“; в. војвода.

војицни -a -ô оволицки”. — Војицни су били, не виде се, а чувају краве.

војковац -овцам“сорта пасуља, пљоснат, бледо-жуте боје” (2:27), в. кицош.

војновић м сестрић“. — Мој војновић већ војник, а ко да се јуче родио (3).

волицакно прид "малецко“. — Вне га волицакно, мало.

воловски -a -o в. волујски; уп. двоколице.

волујача ж. сорта шљиве, јабуке“ (КЗ Бљ, 14. 41).

волујски -a -o “који се тиче вола, који се односи на вола“. — Калавра направи се

од рогова волујски (Т); — запрега.

воља / вољка ж гуша, код живине, птица”. — Осеци јој вољу и баци. — Један

(голуб) има до педесет грама у вољци (Тр).

воњ м непријатан запах, задах“ (Р).

воњити -и несв“одавати непријатан запах“. — Воњи му зној.

вoрмет м украсни поруб на кошуљи“. — Груди (на кошуљи) су украшене везом

од црвеног памука или „ворметима“ — порупчићима (3:78).

вбртати вортам несв“варати, не испуњавати обећања“. — Ворташ ме већ дуго. —

Немб ме више вбртати (Р).

восковарина ж“отпад од топљења воска“. — Саће из кога се исцеди медстави се

у какав суд и прокува, па се тако издвоји восак од „восковарине“, која се више не

може употребити (3. 35).

вотњак м воћњак. — Имају добре вотњаке. — Треба да спремамо каце у

вотњак. — Вотњак треба садити де можд-иде трактор: и да прскаш и да фрезираш. —

Око авлије је вотњак и у овоме свињац (1: 765).

вотњачара ж свиња која борави у воћњаку“.

вочић м мушко теле“. — При мужи краве, телету треба оставити више млека,

особито ако је оно вочић (2: 31).

вошплав м препарат за бељење рубља, вешплав”.

воштаница ж воштана свећа“.

воштило с танак канап или платнена трачица у свећи“. — Тај канап добар за

воштило (Р).

вран врана -о таман, црн”. — Еве га деда: сав је вран у лицу. — Ако се сукно

уваља као бело, после се боји враном бојом (2: 71, 3:48), в. руја.

врана ж зоол Сorvus cornix; в. јастреб.

вранац -нца коњ тамне длаке“, дорат.
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врандати -ам несв“невешто шишати“. — Вранда га баба подјабуком. — Врандб

га Мића бербер, — се снажно се чешати, драпати се”.

вранило с црна боја, за вуну, сукно“. — Тако се боји све од вуне, ... Где треба

црна боја, звана у народу вранило. — У собама имају огледала и вранило, с којим се

често мажу (2: 71, 181).

вранити - и несв“тамнети, црнети”. — Сено ми врани, бојим се да ћу га бацити.

вранцуљаст -a -o “танак, штркљаст“. — Ноге јој вранцуљасте, суве.

врањ м дрвени чеп на бурету“. — Од меког дрвета липовог направиш врањ да се

добро можда накуца, да се стисне, в. пампура.

врањац -њца м тамнопут човек“. — Сви су они врањци, ко да нису наши.

вратиланце-анцета с мало вратило“. — Морам да направим вратиланце, узмеш

ону вратиланцад...

вратило с део разбоја”. — Вратило, на које се пребацује снутак са кочића,

постави се на две сохе или два ракљаста дрвета (3:49); в. снутак.

вратине вратина пл. т. попречне бразде на крајевима њиве“. — Вратине се

поору попречке и сију се попречке; в. сорати.

вратити (се) вратим (се) св“. — Из нашега села нико се није вратио са Сремског

фронта.

вратнице -ица пл. т.“широк улаз (у њиву, двориште) који се затвара двема или

трима дугим хоризонтално постављеним гредицама, импровизована капија”. — Вра

тнице су ово што ти имаш прет кућом: метиш (гредице) да не увиђе крава. — Гужве се

стављале на вратницама неким, в. капија.

вратоломан-мна -о стрм” (Р).

Вратоломијем Св. Вартоломеј“. — На Вратоломију се не пење по дрвећу, може

се врат сломити.

врачати врачам несв“гатати, бајати“. — С овим је у вези и јако развијено

врачање и бајање, од „црвеног ветра“, „урока“, „кад ко нагази“ и т. д. (1: 778).

Врбица ж црквени празник Лазарева субота”. —Врбица ишла, Лазарева субота,

а иде и данас дањи.

врбопуц м “време раног пролећа, кад врба почиње цветати”.

врбушица ж врба“. — Краве се мотају око врбушица и тамо им ладовино.

врг м тиква у којој се држи течност“. — Врго-тикве, натега. — Кат пукне врг с

ракијом —то је лош знак. — Вргови са дужом дршком и повећим отвором... служили

су за захватање воде или се из њих пије вода (2: 27, 3:61, 9: 84), в. тиква.

вргањ -āња м 1. бoт печурка Воletus edulis'; 2. в. врг. — Вргањ и са тим се

заитало.

врдалама м/ж лукавац, препредењак“.

врднути -нем св тргнути (ce)”. — Мош чоек да врдне и да му се то врело

(растопљен катран) пролије на ноге.

врева ж гужва, галама“ (Р).

вревити -и несв“врвети“.—Ту би требало да вреви о-деце, а ту се роди по једно,

по двое — нема народа.

врежаж“зелени лиснати део неких повртарских култура“. —За кромпир и дулек

онб над земљом каже)мо врежа. — Вреже се каже оно зелено гор, ал већином се,

ка-се компири ваде, оно је пропало и пропала врежа (КЗ)

врека ж “вика, галама“. — Целу ноћ била нека врека код њи.
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врекетати/ врекећати врекеће несв“гласати се као коза“. — Коза врекеће (КЗ).

В. рЗаини.

време времена с 1. * ; 2. промена времена, невреме“,—Жига нога— времеће!

времењача ж 1. птица која најављује промену времена”. — Еве, напала ко

времењача. — Увек падне киша кад ми дођемо, па вели да сам и ја времењача, 2.

болест изазвана променом времена”. — Стисла га времењача.

времиште с пеј дужа раздобља лошег времена“. — Како ове године би ово

времиште?! — Жао ми је што ће ово времиште (потрајати). — Зло времиште иде, —

говорила је (6: 17).

вренгав -a -o “заражен венеричном болешћу“ (Р).

вренгијаж“ланац којим се болестан човек везујеједним крајем за ногу а другим

за надгробни крст при „откупљивању живота“ од покојника“. — Вренгије су оно за

везање или за откупљивање на гробници, ланац, штангла која се заковчава за ногу и

за крс кад се неко разболи, па да га откупиш (Т). — Ја знам: баба Ката је говорила

„мршаво ко вренгија“, „како је сув — ко вренгија“ (Т), Истеже те на вренгију —

конопцом те везати па затезати, не знам шта је, то вероватно некакав конопац ко

пластaр, вренгија “начин везивања терета“? (Р), изр. истеже на вренгију“жестоко“.

— Јебеш на вренгију, а вадиш на прекрет.

вресло с лучна ручка, дршка на кофи или каквој посуди уопште“. — Вресло оно

било на катрењачи, в. бакрач.

вретеница ж вратне кости, хрптеница на печењу“. — Избила вретеница и то

печено.

вретено-енета с 1. “. — Има вретено што предеш, а дружицом упредаш (неко

каже препредаш, неко каже упредаш). — Вуна се преде на вретенету, веже се кудеља

на преслицу, са те преслице овамо се извлачи и на вретено, 2. део воденичног

механизма, ступ на чијем се доњем крају окреће воденично коло“. — А доле испод

вретенета има руда, а неко зове и кобила (Б); уп. и останац, кудеља, преслица, руда.

врећа ж широки џак од козје длаке, кострети“. — Вреће правили од козје

кострети: колико висока — толико широка, а џак је ткани (КЗ).

врећар м мајстор за израду врећа“. — Били врећари, они што правили вреће, од

козе длака.

врећаст -а -о пун, дебео“. — Био врећаст па не знаш је л висбк ил широк.

врéчати -им несв“галамити, викати“. — Шта једнако врече!?

врз предл због“. — Идем у Живковце само врз они људи. — Ишб је врз пута у

суд. — Морају се венчати врз деце.

врзина ж међа обрасла шипрагом, остругом”. — Врзина је увек на међи, не мош

прóћи, оструга. — Прокрeсо врзину лево и десно.

врзинар -ăрам користољубац“. — Врзинари су то, они би да изврзинају: д-узму

паре, а да н-yраде. — Остало имање ограђено је врзином, оградом од трња и прућа,

или плотом (3: 67).

врзинара ж пузавица која лишћем приања уз одело“.

врзмати (ce) “шетати лево-десно, мотати се без циља (Р).

вришко прил брзо“. —„Како семе пуцало, тако ја дете вришко родила (3:87).

врк-врк оном кврц-квpц“, в. оломак.

вркати врчем несвескидати, смицати“.—Ја вркала лишће овцама, нема да пасе.

вркљати -а безл несв“крчати“. — Црева моја вркљају.
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вркнути -нем св нагло скренути“. — Зато сам ја врко, да га не згазим, а он на

путу лежи, пијан.

вркопечити се -опечи се несвузносити се, наметати се околини својом „ва

жношћу“. — Пошла у Аран[ђе)ловац и вркопечи се — не да биде сељанка.

врлетан -тна -тно 1. “тешко проходан, неприступачан”. — Врлетна је страна,

уш-чот не мош изаћи (Ив); 2. тешке нарави, ћудљив”. — Они су врлстни и не мош са

њима, врлетне памети. — Био је врлетне памети, па ово време није могао да преживи

(6:112).

врлудати -ам 1. в. врљати. — Не може да седи у кући и врлуда по кафанама.

врлудати шетати без циља (Р), 2. кривудати“. — Врлудб пијан и упо у врзину.

врљав -a -o a. “разрок“. — Знаш оног Вецу врљавог?, б. без једног ока”. — Био

врљав, у рату остб без ока.

врљати врљам несв1. а. лутати без циља“. — Оно врљало по иностранству и

ништа није стеко. — Ја врљб по Љигу и чеко да дођу, а бни већ били дошли (КЗ), б.

*тражити нешто“. — Тамо ти је, близу, да не врљаш, 2. застајкивати, ићи с напором“.

— Врљам ја онудије. — Шаруљица ми стално врља: н-уме д-иде по камењу, 3.

правити „излете“ ван брака”; в. шлоњo / шоњo.

врљез / врљезар -ăрам "лош мајстор у свом послу“. — Де ћеш с оним врљезом да

ти ради. — Дово врљезара па боли глава.

врљезати / врљезити -ам / -им аљкаво, невешто радити”.

врљика ж (ЈП 46), а. в. баскија, плот, б. тесана летва за заграду“ (Р).

врљо -а м а. разрок човек”, б. “једноок“ (Р).

врндељ врндеља м / врндеља -еље ж неприкладан прибор за рад, неупо

требљив алат, стара машина“. — Како те служи овај врндељ2. — Ишб на кулук, а

лопата нека врндеља, крезава — па ти ради! — Имам оне врндеље (расклимана

колица) и на њима ни млеко не мош отерати до реке.

врндељати -ă(м) несвр врлудати“. — Пукла гума и точак почо да врндеља.

врндељац -љца м невешт мајстор“. — Јебем ти врндељце, оће д-уради, ал не зна

ништа.
w\

врнути (се) врнем се св“вратити се“. — Још се није врнула од Вере. — Ај обави то

па се врни назад.

врнчати -ам несв“мучити се око неизвесног посла“. — По цео дан врнча с оним

његовим сокоћелом.

врнчаница ж, в. сашивунци.

врпољити се вртети се, немирно седети” (Р).

врсâтити врсатим несвв. вуpсатити. — Сад је дошо да ме врсати.

врсник-икам истогодишњак, вршњак“.—Дошб Спасоје да га види, а они били

врсници. — Има тамо момака који се нису оженили, његови врсници.

врсница ж вршњакиња“. — Има ћерку са Ненбм врсницу. — Она је врсница с

мојим Бошком.

врстица ж леја”. — Имам две врстице лука, мало шангаренице, два стручића

парадајза...

вртигуз м неко кога не држи место, немирно дете“ (Р).

вртиреп м превејан човек, лукавац“.

вртирепка ж a. “живахна женска особа, кокета“; б. нека птица” (Р).

вртло м вртлог”. — А водурача направила онај вртло, онај коловрат.
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вртљанција ж компликације, мноштво проблема, махом ситнијих“. — Око

воденице има ваздан вртљанције ко да је парни млин (Б).

вртњак м башта“.

вртоглавица ж болест оваца“.

Вртоломија м Св. апостол Вартоломеј“. — Састајали се о Вртоломији у Пре

турици (5:59).

вруна ж “ фуруна” (Р).

врускати (ce) -а (се) несв“крцкати (се) међу зубима“.—После тога мора да меље

јарму за стоку, било би камена у брашну, не би могло да се једе, врускало би. Мора да

самељеш пет-шест товара јарме, па онда да мељеш брашно (Б).

врућинчина ж пеј жега”. — Ова врућинчина уби!

врућица ж висока телесна температура, грозница”. — Много се умире и од

болести, доста од „врућице“ („уфатила га грозница и за три данаје умро“) (3:96–97).

врца ж изазовна живахна жена” (Р).

врцан -ăна м живахан мушкарац“ (Р).

врцанка, обично мн, ж врста женских опанака од нештaвљене коже“, врце

“најпростији опанци од нештaвљене коже“ (Р).

врцкати се бити живахан и правити изазовне покрете телом при ходу“.

врчати врче несв“фрктати“.— Коњ осети нешто и врче— није му право (Т).

врчити -им несв“имати ванбрачни однос”. — Дуго су они врчили пре него је

муж уватио (Б). — Није јој падало на ум да врчи с Војом. — И почну приче како је

Вида врчила час са овим час са оним (5: 94 134). — Она Вулова врчила с нашим

човеком и родила му сина Обрада (6: 28); — се кривити се, витоперити се“. — Врчила

се даска у страну.

врша ж риболовна мрежа“.

вршај м “. — Претекне (жита) још на вршају (5: 128).

вршан вршна -о пун до врха, увршен“. — Сва је вршна била.

вршача ж вршалица, вршаћа машина”. — Маркова вршача нешто не ваља и не

знам кад ћу д-овршем. — Мене врше вршача цео дан пшеницу. — Покосиш жито и

дотераваш кући да денеш кочанице и чекаш вршачу да вршеш (Ш). — Гледала сам

како су моји своје рођено жито крали са државне вршаче (5: 128); в. кочаница.

вршкараж 1. кошница оплетена од „лозе“. —Оплете се од лозе и вршкара се

звала (КЗ). — Биле пре оне вршкаре, кошнице старе, оплетене лозбм. — Пчеле су

раније смештане у вршкарама које су правили сами пчелари од лозе и лесковог прућа

и лепили говеђом балегом и кречом (3:35), в. лоза, улепити; 2. “плетена корпа за

риболов”. — Раније су дечаци плели вршкаре, док им је то данас „зановетно“ и

одузима много времена. Вршкарама се лови у вировима и дубљој води (3: 33), в.

трмка (15: 28), врша.

вршљати -ам несв“гажењем уништавати жито или траву”. — Дијете, не вршљај

ми туне, види)ш да косим, а и гуја можда се нађе.

вршник м, нејасно, црепуља” /“поклопац за црепуљу, сач”; в. црепуља (3:59).

вршњак -āка м истогодишњак“.

нуга ж плесан, буђ. — Био онај итисбн, смрди ко вуга.

вуде / вудије прил овуда“. — Дође мој син, прође вуде и оде: неfће) да ради

земљу. — Вуде би ја направио пут. — Преврће вудије канте. — Прошо је вудије, в.

t{{2ll:(Кe.
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вузле -ета с деран, несташко“.

вукарити -им несвпеј вући“. — Вукарим ове торбуље.

вуњара м/ж “pyњара“. — Ма све су то вуњаре комунистичке (Т).

вурда || фурда ж отпад“. — Вурда каже се, то старо што бациш,

вуpити вурим несв“носити много непотребних ствари”.

вуpсат /вурсаћ -āта / -āћа му изр. уватити вурсаћ“осилити се, изгубити смисао

за меру у односима према околини“. — Уватио их вурсаћ, тркају по кући, не можеш

да их) умириш (Б). — Ухватили сви вурсаћ (5: 114).

вуpсатити вуpсатим уцењивати, обезбеђивати корист неким сумњивим по

ступцима“. — И он почо да ме вуpсати (Р).

вуруна ж пећ“. — Тамо биле три оне вуруне де се шљиве суше. — Мештани су

сами правили „вуруне“ од „плаве“ земље (3:61), вуруна за лебац (1:763), в. вајат.

вуруњак -āка м округли пшенични хлеб из зидане фуруне“.

вући се вучем се несв“једва ићи (због старости, изнемоглости)”.

вучац вучца м јака унутрашња сила која човека вуче нечему”.

вучија ж мало пљоснато буренце, са два данца, за ракију, вино или воду”. —

Глава му ко вучија. — У Качеру су и сад у употреби судови за пиће, зв. вучије. Оне

служе за вино и ракију (2: 44).

Г

габељати -ам несв“ићи с муком”. — Баба још габеља, в. кабељати (Б).

гавран м зоол“Corvus corax”; в. јастреб.

гагрица ж ситна гамад”.

гадлук м ружан поступак, гадост”.

гадура жа, неморална жена”. — Оће она гадура да ми сина (обрлати), а деца јој

старија од њега.

гађати гађам несв*; в. ушник.

газдалук м газдинство, имање”; в. једек.

газдаш м “велики газда“.

газити -им несв1. *; 2. прпушати“. — Певац гази кокошку.

гајдаш -āша м свирач на гајдама”. — Са собом су Турци увек водили гајдаша,

Луку Ракића из Рудника, да им свира (1:31).

гајде пл. т. “. —У старо време, народна свирка у Качеру, биле су гајде (2:139); в.

двојенице (1: 777).

гајка ж “спљоштена алкица на каишу за панталоне“ (Р).

гајњача ж лака, „брдна земља“, и доста слаба” (5; 5).

гајтан м “вршца на народној ношњи“.— Гајтан су правиле жене од усуке (2:68).

гак гакам нека црна птица, гачац?”. — Гакје ко гавран, али црнши од вране.

гаља ж овца сиве вуне“, в. синга.

гане црно гане сорта грожђа”.

гара жа. “шрна овца“, б. бела овца са црним ушима“.

гараган -ăна м тамнопут човек, Циганин“ (Р), в. карган.

гаргија ж поступак којим се подстиче коњ да се пари“ (Р).
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гаро -а м в. чађо.

гáроња м "ован црне вуне“.

гаруша ж овца црне длаке на глави” (3:29).

гас м петролеј (за осветљење)“.

гасара I гашара ж лампа на гас, петролејка“. — У својој соби, уз гасару,

покушао је да чита. — Гасара је осветљавала четворицу крупних људи и мртво

Милошево тело (6: 76 167).

гатар м човек који гата”. — Народ из Качера... тражи лекарску помоћ од

Николе „гатара“ из Шилопаја (2: 224).

гáтати гатам несв“врачати“. — Стари гатали: кад има ретке зубе, биће домаћин.

гатњик м врпца којом се притeжу гаће око појаса“; в. потурлије (3: 79),

намршво...

гаћан -ăнам голуб, петао с перјем по ногама“. — Има они гаћани, што им перје
На НОГАМа.

гаће гаћа плт“широке панталоне, од лаког платна“. — А неки Шпура отишо на

море, па отишо у дебелим гаћама. — Лети су носили гаће и кошуљу од тежињава

платна. — Сачувај, боже, дугачких коприва и кратких гаћа (шаљива клетва — 3: 79

122).

гаћуша ж“кокошка са перјем изнад канџи“.— Гаћуше имају по ногама перје.

гацати -ам несв“газити по блату или расквашеном снегу“. — Деца гацају по

блату, а ја да чистим и перем (Р).

гача ж црна овца“.

гвинт “кочница на шинским колима” (2: 48), в. кочница.

гвожђа -а пл. т. замка за хватање дивљачи, кљуса“. — Има она гвожђа кури

јачка, гвожђица, имаш мишолбвке, па ставиш омчу у тараби.

гвожђица пл. т. дем гвожђа. — Они и муве ватају у гвожђица.

гвожђушина ж пеј гвожђе, гвожђурија”. — Све што заради подава на гвожђу

шину.

гегав -a -o “који храмље, шепав, шантав”, в. закаведати.

гéгати се гегам се несв“ићи споро и несигурно”.

reљав-а-о“сакат, хром, инвалидан“.— Ма склони се, не моштакб гељав ништа

учинити. — Бојим се да се онакб гељав не свали низ ону страну.

гéљати (се) гељам (се) несв“гегати се, ићи полако“. — Ако носим у леву руку,

онда не гељам.— Терам говеда, гељам, а он виче: „Виш како ја идем?“ — Није дала да

јој аперишу ногу, иде она, геља, ал јој нога једна краћа; в. трапуљати.

гемаљ/ гемељ, мн-еви, болесна и немоћна особа”. — Oстане дете гемаљ, нема

ко да гледа га, сакато, ћораво. И остали ови матори гемаљеви, живе по селу. — Сада
одавде да пођеш од Белановице па до Остревице — наћи ћеш само гемељева и ове

деце, старо, сакато, ћораво (Т).

гибаница ж “; в. вадати

гибаничар ма.“човек који воли даједе гибаницу“, б. пеј. четник”, в. вадати.

гиган -ăна м крупан петао“. — Ал ће од овбг гигана да биде супа.

гигати се гигам се несв“љуљати се”. — Само се гигаш.

гигашка ж љуљашка“. — Муж јој купио гигашку — да му понекад дође из

Београда (Б).
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гидбн -öна м управљач на бициклу“. — Не може ни гидбн да довати, а оће да

вози! — Оно моје мало женско хоће да гура тротинет, а не може ни гидон да дохвати

(5: 114).

гилицати гиличем несв“голицати“. — Види како га деда гиличе.

гилтати -ам несв“?”. — Гилто сам кромпир пре рока.

гиометар -тра м геометар”. — А гиометри траже пет иљада да уцртају пут. —

Мерио неки гиjoметар Ацо. — Гиометар реко да је тамо међа.

гицати се -ам се пеј скакати, играти се“.— Они се гицају, а она вуче вреће.

гиџа ж чокот, корен лозе“. — Осушила се од мраза и сад пошла из гиџе.

глабати -ам несв“глодати, гристи“. — Ова коса тупа, само глаба, неће да коси.

главаташ -āша м "главешина”. — Спасили би они те велике главаташе.

главник -ика м главни обруч на каци”.

главница ж уродица у пшеници, снет“.

главња / гламња ж 1. носећа греда, над подрумом или у основи кровне

конструкције“. — Треба ону главњу мало отуpити. — Био подрум, кућа старинска

подупрта главњама, главње, оне греде, све отрулило (Ш); 2. већи комад дрвета на

огњишту”. —Навукоје они главњи и са тим пече ракију. — Само да турим ову главњу

на огњиште; в. старински.

главњак -āка м који има одлучујућу реч? (Р).

главурдија ж аугмпеј глава“.

главуџа ж пеј“глава”. — Заболела га главуџа, не мож ни да је дигне. — Женска

главуџа — не зна ништа! — Највише волим да једем прасеће главуџе.

главчина ж средишњи део точка кроз који пролази осовина”. — Главчина је то

што се кроз њу провуче совина. — Из главчине иду паоци у наплатке, ударе се паоци у

главчине па у наплатак. — У точку дрвене главчине и дванаест пабца у сваким точку,

а главчине брестове или багрeнове, па се ударе паоци па у наплатак (КЗ). — Гвоздена

осовина пролази кроз „главчину“ оковану гвожђем (3:56); в. бадањ.

гладница м/ж незасита, увек гладна особа”.

ГЛаМЊa B. 2/1d8Њa.

гледати -ам 1. *; 2. пазити, бринути о некоме, нечему“. — Слабо су га и гледали

— нека га гледају његове куpве. — Она тела да гледа унучиће и није се запослила. —

Сада бабу нема ко да гледа. —Моју мајку гледала моја жена, а њега нема ко да гледа и

умреће у штали, сам. — Она била код Рашбвца, гледала Милку. — Драгослав је њега

заволб и рачуњб: они ће нас гледати кад остаримо, немамо синова; в. гемаљ, 3.

*посредовати у склапању брака, проводаџисати”; прво гледање (2: 97), в. прово

даџија.

глеђаисати / глеђеисати-шем несв°емајлирати“. — Јес виђо како то праве, све

глеђаисано. — И сад има глеђеисани судови што праве у Аранђеловцу, в. крављача.

глиб м подводно земљиште, блато“. — На ној ливади ми глиб, не можни косити

ни орати.

глибав -a -o “блатњав”. — Земља тамо смбница, глибава.

глог м бот жбун Сrataegusº.

глоговак -āка/глоговак ма.“глогов штап“. — Нареди својим батинашима да му

се удари десет глоговака потуру. —Умало да се и он усере од глоговака (6: 47130), б.

“глогов трн”. — Уб5 сам се на глоговак, в. зашикати.
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глонути глонем) св“мучити се с неупотребљивом алатком”. — Коса ми тупа ко

будак, ни да глоне.

глоцати глоцам несв1. гpисти, грицкати последње остатке меса с кости“. — —

Појб бутку, а садак глоца и ону кочину, 2. брбљати, звоцати“. — Нембј ми глоцати

над главом да ми не би пукла трпила.

глувараж“велика секира“. — Она сикира велика, глувара, о три кила, па млати.

гљецкати -ам газити по расквашеном снегу, гацати” (Р).

гљива ж труд, Polyporus fomentarius“ (2: 64), в. књега.

гљичкавац -авца м расквашено земљиште, блато“.

гљичкати -ам несв“газити по расквашеном тлу, шљапкати“.

гљoчм утроба, дроб“.— Искуљаће ти гљоч.— Кад је ударио вола рогом, искуљб

му гљоч (Р).

гмиз неки цвет“? То је гмиз, да цвета.

гмисти гмиже несв“милети на све стране, врвети, гмизати”.

гнездо -a / гнездета с место на коме кокошка носи јаја”. — Гнездо је де кокошка
лежи.

гнојаница ж загнојене зоне, обично на дисајним путевима“. — Створио је тај

вирус у грлу гнојанице.

гњавало с причалица”.

гњавезгати гњавезгам несв“причати без мере, брбљати“. — Гњавезга поваздан,

већ ме глава заболела (Р).

гњати “мушке гениталије“ (Р).

гњездара / гњиздара ж гнездо у коме кокошка лежи на јајима”. — Снесе и

направи гњездару и изведе петнаестину (пилића). — Онај мали узе ми са гњездаре

јаје. — Нашли гњиздару са јајима.

гњездарица ж дем гњездара. — Направе оне гњездарице.

гњездо-ета с 1. гнездо“. — Ишб да скидам гњезда. — У гњездету се савила гуја,

2. "брлог дивљачи, лога” — Јес видо оне мале (зечиће) у гњездету.

гњецав -a -o “недовољно печен (хлеб)“ (Р).

гњилав -a -o “блатњав”; в. блатав.

гњио гњила -о труо“. —Нембоне гњиле него самоздраве, режемојабуке, суше се.

го гола -о без одеће, наг“, — Ене ти дете у снегу голо; изр, гола вода “потпуно

мокар (од кише, зноја)“.

гобеља ж в. паоци (3:56).

говедар -ăра м чобанин који чува говеда“ (КЗ), в. ратар. wм

говнаћ -āћам "несварена храна у цревима заклане животиње“. — Иди баци овај
говнаћ.

говноваљ м 1. зоол“тврдокрилац Scarabeus“; 2. особа која се бави безначајним

пословима” (Р).

гóгоња м 1. крупан, снажан човек“. — Висок човек, гогоња — кроз врата не

може ући (Т); 2. пеј „истакнута личност“. — Јеси ли добро угостио оне гогоње из

јагњеће бригаде? — Ови гогоње, урањени, напојени, није и брига ни за комшије. —

Само ћуте да их не поклопи неки велики гогоња (5: 32). ч

годет м “празник, свечаност“. — За сваки годет долазио је код кумбва. — Из

мишљаш да славиш, кад се отели, кат се роји, кад је свадба — све годет. — А годета је

годишње морало бити макар три-четири пута (5: 22).
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године в. букове године. — Нећу тија живети букови година, дати држим имање.

голадија ж сиротиња“.

голаћ -āћа м сиромах“. — Они су голаћи према нама (5: 46, 2:119), в. ти

шлерчић.

голаћити (се) голаћим (се) несв“облачити се оскудно, разголићивати се“.

голаћуша ж сиромашна жена, сиротица“.

головрат -оврата -о голог врата (петао, кокошка)“.

гологуз -огуза -о 1. наг, неодевен“; 2. сиромашан”.

гологуз м човек голе стражњице“.

гологуза ж 1. нага, неодевена“; 2. сиромашна“.

гологузан -ăна м сиромах, сиротан“.

гологузија ж сиротиња“. — Није то гологузија ко ми.

голошија ж кокошка без перја на врату“.

голошијан -ăна м "петао голог врата”.

голуб м “во”.

гбљo -а в. голаћ (Р).

гора горе ж1. шума“. — Планина је де је шума сама, друго нема ништа само

гбра. Сад реци гора, сад реци шума заједно исто (КЗ); 2. стабљике са лишћем код

повртарских култура”. — Добра ми гора на буранији, а нема ниједне меунке. — Лепа

гора, ал паприка ми слаба.

гбр/гбренак / горенака / горéнаке /горнаке / горнак / горнаке прил горе“. —

Сачекај ме горкот куће. — Мишо је имб горенак ливаду. — Иде горенака. — Било је

гбренаке, ал заборавио сам како се зове оно горнаке. — Била гбрнак код Наде. —

тишли ми у Милановац горнаке. — Сватовима не даду у двориште док не скину

гóренакто перо и ту јабуку (Лп). — То је свега толико дугачко и широко горенак, дбле

је уско ко овај штап (КЗ), горена / горека (2: 14).

горакнути -не св "показати мало горак укус“.

горица ж зелена горица (божиковина). — То је једино зимзелено дрво које има

листове и кажу да само на овом подручју расте (9: 20).

горкавице ж обично мн“трзавице, непријатности, неспоразуми“. — Имбсам и ја

горкавице (КЗ).

горњак -āка горњи млински камен”. — Онај камен што се гор врти — то ми

кажемо горњак (Б).

гороган -ăна м човек на високом положају”.

горопадити -опадим несв“ показивати незадовољство“. — Нешто псује и гунђа.

Горопади једнако (6: 23).

горосечац -чца м човек који бесправно сече шуму“. — Да шумар не казни

горосечца. — У Качеру се за најгоре људе сматрају горосечци (2: 168 178).

горуждина ж аугм./пеј гора, грање“. — На овим стенлејкама горуждина, а

ниједне шљиве.

госпоја ж "госпођа”.

госпојински -a -o, - месец август“, в. богојављенски.

госпојица ж госпођица“.

гостирати (се) гостпрам се несв*бити у гостима, гостити се“. — Ишб и ја тамо и

гостирб се три дана.
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гостобија ж четврти дан славе”. — Не слави се „гостобија“, четврти дан славе,

тога дана су преостале госте терала деца (3:106).

готивити готивим несв“гостити, обасипати пажњом“. — Ви сте мене готивили

јуче ваздан.

готовина ж залихе хране“. —А готовине увек било за годину унапред (5:128).

готовити готовим несв“спремати јело”.

готовци -оваца пл. т. јела, храна, спремања (в.). — Готбвце спремаш и за себе и

за раденике. — Почела, поред других готоваца, да спрема и слатка. — Не знаш куда

ћеш пре, да ли у кући да спремиш готовце (5: 367475); готовац, в. пoвaнтрзати.

грам пасуљ“.

граб м бот дрво Сarpinus betulus“.

грабежм “пљачка, отимачина”. — Ете шта нам учинише пусти капитали грабеж.

грабити -им несв1. скупљати сено грабуљама”. — Грабуље су да грабимо сено,

в. грабуље, 2. отимати“. — Грабе све од сиротиње.

грабић м жути грабић (2: 27), в. босиок,

грабов -a -o “који је направљен од граба”.

грабовак -āка м грабова батина, штап".

грабуље грабуља ж пл. т. грабље“. — Последње ситнб покупе грабуље (КЗ), в.

Bli/le, КОСa.

грабуљице -ица ж дем грабуље. — Намешти се на косу ко неке грабуљице и пада

све на једну страну и покупиш, нема да је извршљано ко кад косиш сено.

грабуљиште с дршка грабуља”. — Дрвене грабуље... имају „грабуљиште“ и

обично по 12 зубаца (3:22).

грабуљосити в. грабити 1.

град м атмосферска падавина, туча“. — Град је кад је крупан, а ситни је

шипрага. — Убио град све.

градина ж велика њива“ (И).

градити градим несв“правити ситне предмете”.— Дедаје и мене градио пушку.

градљика ж синг зрно града” (Р).

градобитан -тна -тно кога је тукао град”. — Кад град убије плодове воћа, убије

му квалитет и цену. Такво се воће познаје и зове се градобитно (2: 26).

градобитина ж градоносни облак. — Кад иза црни облака забељива, у тим је

црним облацима градобитина.

грађа ж дрвени елементи у кровној конструкцији“; в. укројити.

грамада ж“банак, испуст на зиду изнад огњишта”. — Често је између огњишта и

отвора собне пећи озидан банак, грамада, за оставу црепуља, ватраља и т. д. Где

банка нема, ту се грамадом зове онај зидани и дебљи део дувара над огњиштем (1:

756).

грана ж “; изр, велика грана претерати у послу, подухвату, мимо снаге, година?

(5: 112); в. мандpкнути.

гранати -ам несв“причати без престанка, торокати“. — По цео дан грана и не

знам како га језик не заболи. *

граница ж варијетет храста, Quercus conferta”. — Има граница, има лужњак,

има грм.

граничев -a -o “који је (направљен) од границе“. — Паоци су багрeнови или

граничеви (КЗ), в. точак.
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граничевина ж граничево дрво, грађа од границе“, в. закивати.

граораст -a -o “сиве боје“.

граорка ж кокошка сиве боје“.

граоровина ж пасуљевина”. — Осем сена и лисника, оставља се за стоку, за

зиму, и пасуљевина (звана граоровина) (2: 24).

грашнути -не се св пролепшати се (о времену)“. — Сат каљаво, а кат се мало

грашне — таман за прашење.

грбача ж леђа”.

грбачити -им несв“тешко радити, мучити се“. — Грбачио отко знам за себе, в.

кoвaрнути.

грбина ж “кичма”. — Савила му се грбина.

гргољати -ам несв“испирати грло, ковитлањем течности у устима“.

грдан грдна -о а. pужан”. — Бољеда биде грдна а здрава, б, јадан, несрећан“.

грдâрет м "ругоба”. — Прави је грдарет.

грдити грдим несв1.а.“викати, галамити“. — Кад баба почне да грди, ми бежали

у шиб, б. псовати“. — Воли да грди, да Ббк сачува! 2. гроктати“. — Свиња грди (КЗ),

в. рЗати.

гребен м в. гребене. — Еве ти гребен, све зарђало (КЗ).

гребенати / гребењати -ам несв“извлачити власи (вуне, тежине) на гребенима“.

— Извлачиш оне власи, гребенаш. — И после) гребењаш ону тежину. — Има гре

бенање па предење, гребенање —узме вуну паметне на гребене неке, да се вуна реди.

— Гребенање тежине бива на пољу. Иста се натиче на гребене и развлачи. Влас се

одваја у повесма за платно (основа) а чим за сламњаче (потка) (2: 28, 3:47).

гребене / гребени пл. т. “направа са дугим челичним зупцима за гребенање,

влачење вуне“. — Није била преса него гребене, па се вакб извлачи влас, па повијају

жене губере, то се зову кудеље. — Имали гребени, било нешто од рогова па се

навлачила вуна. — Осушена вуна се расчешља најпре рукама па гребенима. — На

грeбенима остаје „чим“, од кога се израђују сламарице (3:47 48), в. гребен.

грeбениште а с дрвена дршка гребена“.

гребенци пл. т. гребени са ситним зупцима, за фино ређење вуне“.

гребењак -āка м 2

гребнути -нем свр огребати”, уп. покоревати се.

гребушка -ушке м ситан лопов“. — Украде ми гребушка упаљач, ал није видо да

је празан.

гредељ м део плуга, ралице”; в. ралица (3:16).

гредом прил успут(но)“. — Васо ми причо гредом. — Гредом смо се напричали.

— Иде колима и гредом купи народ који иде на вашер. — Купио он парадајз и носи у

џемперу и оно гредом испада ија узмем и завежем рукави у рукав да донесем кући.

греота / гребта -отеж“грех, штоје од Бога забрањено, грехота“. — То гребта шта

раде збабом.

грешевина ж ситна зрна грожђа која се могу развити после бербе”. — А

грешевина има угрожђу, кад се ово обере, рађа на вругрожђа и некад и сазрипа ваља

и да се једе.

грива ж “алка којом се коса учвршћује за косиште, гривна“.

гривешина жаугм“човек велике главе и бујне косе“. — Неће ова гривешина да

им да воду.



72 Драгољуб Петровић и Јелена Капустина

гривна ж1. алка којом се коса везује за косиште“. — Гривнатије што држи косу

за косиште (Т); уп. и петица. 2. део амова, жвале“.

гријати гријем несв“грејати“. — Вода грије се стално.

гријота -оте ж "грехота“. — Гријота је што чине.

грикати гриче несв“гласати се као патка”.— Патка нешто гриче, види штаје.

гриња жhм 1. зоол“паразит из реда Аcarina”; 2. a. “стар, немоћан човек“. — Кад

човек оматори и извешча — онда (постаје) гриња, б. досадна особа”. — Припила ми

се гриња и не мож од ње побећи.

грињав-а-о“досадан”. —То грињаво,даБок сачува, не мош побећи од њега.

гркавица ж тежак, мучан тренутак“. —Имб сам доста гркавица после рата.

гркљан гркљана м анат “larynx”. — У болници је, да му гркљан аперишу.

грланце -ета с дем отвор чарапе“.

грло с 1. анат ждрелна шупљина”; 2. отвор чарапе“. — Код женскиња су шаре

по негде, око целе чарапе (грла), од разнобојне вунице (2: 72).

грм грма 1. варијетет храста, Quercus robur”. — Почео вадити пањеве од раније

посечених грмова (5: 6), в. граница; 2. упориште, ослонац”. — Он је био наш грм у

овом крају (6: 162).

грмада -адеж в. грамада. — Куња сна поред грмаде, била грмада поред про

чевља, когод клупа, греда.

грмити -и несв“. — Поче да грми и са Букуље (гледали људи, ја нисам), иду два

облака ко-год два пласта, бели, густи и кад се додирнуше, севну — овим човеку гори

штала!

грмљава ж грмљавина”. — Сву ноћ била грмљава, а јутрос — ништа!

грмов грмова -о који је од грма, храста”; в. заклоп.

грмовина ж грмово дрво“. — Ко зна колко је (каца) стара... Ово је грмовина,

мож да служи... Друго је лужњаковина, а друго је грмовина (Ш). — Све је то

спремљена јапија, имамо тамо два кубика грмовине за продају; в церов.

грмуљица ж грудвица у хомогенизованој маси (у млеку, тесту)”.

грнути грнем св“згрнути“. — Веровали, људи, или не веровали: да вако грнеш

вашију испод оне столице! (Т).

гробљанце -ета с мало гробље“. — То је тамо земља код гробљанцета.

грожђаце -а с растиње с црвеним бобицама у облику гроздића”. — А та грожђа

ца црвена не знам како се зову.

гроктати грокће несв“гласати се као свиња“.

гроник-ика манат“део тела испод грла (свиње, говечета)“. — То код свиње, под

грлом, гроник каже)мо.

гронтуља ж бокор плодова“. — Парадајс му сав у гронтуљама, све се окупило

на једним месту, ал не д-узрели.

гронтуљица ж дем гронтуља. — Дала ми Нада гронтуљицу вишања.

гронути -нем нагло ослабити“. — Била баба добро, ал одједампут гроне — и три

дана (живела).

гртати грћем несв“окопавати, огртати“. — Уморила се: гртала паприку и за

ливала.

груда ж млечни коагулат, сир из кога није исцеђена сурутка”. — Кад ја то

усирим у млеко, док ја тамо одем да донесем воде — груда се већ уватила (Л) —

Болесницима давали да пије сурутку и да једе груду. — Ка-се ставља у грудњачу, зове
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се груда, све је груда догој се не исече на кришке и не мете да се посоли. — Груда се

увати, одлијем сурутку, грудњачу узмем, од онога се ретког узима грудњача, учетврт

превије се отуд и отуд и да се цеди (КЗ), в. и подлити, сиришњака, цедило. кришка.

Изр, мека - У раније доба, од неварена млека, прављена је мека груда. Груда је

обешена дуго висила да би се устојала. Она се без хлеба јела о ускрсу (као по

сластица) а и носила се за ручак, кад се ишло у цркву (2: 63).

грудара ж дебела дрвена плоча, издубена на средини, у којој се цедила груда“.

— Раније је имало ископано о-дрвета па на ногарима, па овамо има да се одлије

(сурутка), грудара звали. — Када се потсири и оцеди у цедилу, сир се ставља у

Грудару и притисне малим лопаром, на који се ставља камен (3:62, 2:48).

грудва ж “; в. дућати

грудњак -āка 1. предњи део ама, пршњак (в.). — Онај део што коњу иде напред

да вуче — то је грудњак, а неко кажје и пршњак (Б); 2. део дечје одеће“. — Старије

жене су носилеђуде са рукавима као и кожухе, а деца грудњак иђудице (9:87).

грудњача ж.“платно у које се сир умотава да се оцеди, цедило“. — Грудњача—

то ко марама коју купиш да се сир у њу умота и онда се цеди. — Ми каже)мо

грудњача платно оно што се цеди млеко и прави груда. — То после они сипају у

грудњачу, једна као велика марама, да се ицеди. — Туриш на шпорети оно се угрије и

пос у грудњачу меташ. — Замотам ону грудњачу и турим на неку даску, некад се

притисне, некад јок (Др). — Када се сир одвоји од сурутке, успе се у грудњачу (раније

је то била тежињава крпа у облику мараме)... Затим се стави на грудару и притисне

неким тежим предметом, обично каменом. — Грудњача и грудара су добиле име по

сиру, који, док се још не исече, у Јарменовцима називају „грудом“ (3:30).

грушавина ж прогрушано млеко“. — Кад се поквари млеко, угруша, онда то

грушавина.

грушати -ам цедити грожђе грушачом (в.). — Грожђе се мета у оне ваљке и

грушаш, грушење (клукање грожђа) (2: 14).

грушач -āчам дрвена преса за цеђење воћа, грожђа”. — Има грушач, са она два

ваљка се окреће, два човека мора да биде, и меташ грожђе и цеди се (Т).

губер / губер -epa / -éра, мн. -ери / -éрим дебели ткани вунени покривач“. —

Вуна се опреде за ћилиме и за губере, да жене повијају губере (Ш). — Све вунено, и

основа и потка. И кажје „простри се према губеру“. — А мој губер још стоји, моја

мајка радила, она је то обнављала, што се каже— повијала (Ш). — Покривам се зими

губером што сам га сама као девојка ткала (5: 54). — Цигани земљорадници имају у

кући: кревет, сто, столице, поњаве,јастуке и губер (2:220); в. пoвијати, преповијати.

губерати -а несв“ваљати, носити све пред собом (о великој поплави)”. — И ја

видим да иде вода, губера, и на мост — и он само леже (Ш).

губерача ж. “губер?”. — Домаћица (полаженика покрива) губером „да кајмак

буде што дебљи“ („колика губерача, толика кајмакача“) (3: 109).

губераш -āша м крупан снег“.

губити -им 1. “. — Гледај да се не губи имање, в. синовац, 2. премарати се,

сатирати снагу“. — Ловац се у лову губи (сатире снагу) (2: 33).

губица/губице-ица уста, усне“. —Зачепи губицу. — Шта систего губице?

гувно / гумно са. “вршај“. —Место деје тај стог зове се гувно, очисти се земља и

поравња и зове се гувно (Т). — Место де се постави вршача, де се врши жито, де се

млати пасуљ — кажемо гумно. —Деца се најрадије играју око гувна и кочаница, где
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има доста сламе (2: 140). — Жито се до 1930 године врло коњима или говедима на

гувну. — За гувно се бирало место „на ћави“, тамо где има ветрића (3:19); б. равно

земљиште (за сушење опеке)”. — Из калупа су ћерамиду и цреп стављали на гувно

(равно земљиште) да се мало просуше. — Сирова цигла се из калупа вади и ређа по

гувну, које је одмах уз тезгу (3:41 42).

гудача ж. a. “крмача“. — Понеси, даће Влаја гудачама. — Гудача већ има се

дамдесет кила, б. “мало прасе“ (Р).

гуду-гуду! гуду-гуду-ећ узв. за вабљење свиња, в. сплaчине.

гужва ж обруч од прућа или павити за затварање капије”. — Гужва је од лозе

исплетена; она се ставља на то коље ка-се праве торови; в. вратнице.

гужвати (ce) -а (се) узнемиравати (ce)”. — Народ се гужва.

гужвељати (ce) -ам (се) мотати се у маси, гурати се”. — Док су се они гужве

љали по кући, ја сам пошб гор.

гуза ж дем стражњица (обично код детета)“.

гузараж пеј жена велике стражњице“.— Е, сада, и ова гузара — да ме обамета.

гузељав-ељава -о низак а дебео“. — Они сви мали, гузељави и изметули нам

расу.

гузељак -āка м 1. низак дебео човек“. — Ови гузељаци сви ниски, а ја сам

запазио да су нам стари били високи два метра, 2. доњи део снопа“. — Волим да

видим вакб ове гузељаке, ка-су лепо сложени. А каже)мо ми и дупељак.

гузељати -ам несв“покушавати трчати тешко се одржавајући на ногама (обично

о детету које јетек проходало ијош није учврстило корак)“.— Кадје мали видо краву,

он побего, а мојунук за њим гузеља, бежи. —Она била мала пагузеља за њима.

гузељив -ěљива -ов, гузељав. — Он мали па гузељив.

гузеранта "сексуално девијантна личност, хомосексуалац“. — Сад кажје педер,

а ми звали гузеранти, дувараши.

гузичетина / гузичина ж аугм стражњица”.

гузојéбац -пца м в. гузерант. — Причали за неког гузојéпца (Р).

гузова м а човек велике стражњице“. — Бве га, ваља се и онај гузоња, б, пеј

гогоња 2. — Таким гузоњи мало и три вотеље.

гуја ж змија”. — Кадје гуја креч јела — он био секретар општине. — Гуја се баш

тога дана појавила оном гредбм кад је баба мајкала. — Гује се зову, опасно је кад

шаран уједе, то иде лекарима одма и некције се ударају (КЗ), в. оструга.

гујара ж врста отровне печурке“ (Р).

гујетина ж змијурина”. — Нека гујетина прође испред мене на метар.

гујин -a -o "змијски“; в. алован.

гујнача / гујњача ж јестива гљива, тамно браон боје“. — Од уједа змије (шарене

отровнице), узме се трава, зв. гујнача, и покисели у млеко, па се она пије иједе (2:227).

гука ж израслина, избочина” (Р).

гулија м бедник, сиромах“. — Ја знам кад је био гулија, а сад — базен пред

кућом!

гулити гулим несв1. скидати кору, љуштити“; в. макља; 2. јести“. — Гулили

проју — и здрав, а сад све има и сви болесни!

гуља ж овца голог врата”.

гуљан -ăна м балавац, незрело момче“. — Ко ће тим гуљану дати да он ко

мандује?
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гумача ж гумени опанак“ (Р).

гумбур / гумбур гумбура м каша од крупније млевеног пшеничног брашна,

бунгур“. –- Гумбур — то самеље пшеницу и мало млека суне.

гумењаш -āша гумени опанак“. — Натерали га да поједе чарапу изгумењана. —

Били ти опанци гумењаш, пироћанци, свињећаци, биле кондуре; в. бати, шаминула.

Гундељ м котрљан, говноваљ“.

гуњ гуња м део народне ношње“. — Преко гуња облачиш џоку, а гуњ има

рукаве. — Момци (од 17 год. па даље) носе празником: гуњ, џоку од шајка, панталоне

од штофа, сукна или шајка — са бољом израдом, гуњ је био са широким рукавима (2:

68 69). — Преко кошуље се облачио гуњ, који је сезао до испод крста, само га нису

упасивали (3:78). — Преко кошуљезими је ношен гуњ од белог сукна и џока (9:85), в.

нока, реснат.

гурба ж в. буква (3:44).

гурбет гурбетам Циганин-свирач“. — Гурбети су код нас Цигани који се бавили

свирком, последњи гурбет умро ту код нас пре неку годину. — Брали гурбети купине

из Берисаве по Црквеној коси (5: 74).

гурбетуша ж Циганка“.

гурда ж сорта крушке”.

Гурдељ м део ваљавичног механизма”. — На вретену точка налази се криво

гвожђе, зв. гурдељ. Гурдељ се при окретању точка помиче горе и доле, а пошто је

углављена у њему тестера, то се и она креће (2: 50).

гурема -еме ж гужва, мноштво народа“. — Гурема на вашеру, да Ббк сачува, не

мош проћи.

гурeмaти се -ам се несв“гурати се“. — Гурема се, да Ббк сачува, одбиће ми

бупце. — Једном неки мој друг из школе, гуремајући се, обалио распеће са стола на

под и оно пукло скоро на пола (5: 127).

гурикати / гурицати гуриче несвр гроктати”. — Сад све ми једно: или тамо

свирб или гурицала крмача; в. рзати.

гурcуз гурсузам угурсуз“. — Ала су то неки гурcузи.

гутаљ гутљам израслина, задебљање“. — Имбје гутљевете, десу му сломљене

руке, то је прирасло, али су остале оне гуке.

гутаљ“ гутљам гутљај“. — Попио само гутаљ.

гутлав -a -o “квргав (Р).

гутољак -бљка м неравнина на тканини“ (Р).

гуџа ж израслина на костима, неправилног облика“. — Све му оне гуџе ис

кочиле по ногама (Р).

гушобоља ж болест гуше, грла”. — Гушобоља, лечи се „на одмах“, овако:

сумпор, барут, со и мала количина плавог камена, утуку се (иситне се) и мећу у шољу.

Затим се овлажи прсту љутој ракији, па се умочи у прах у шољи— и са истим прахом

маже унутра — у гуши (2: 227).

гуштерати се -а се несв“извијати се (као гуштер)“. — Гуштера се коса, извија се

кад је откиваш.
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Д

дабогме реч, дакако, наравно”.

дагараж округла фуруна од танког лима“. —Задагару се ка(жје даје „циганско

весеље“.

даждењак м (12: 23); в. бурњак.

дајгуз м жена слободнијег понашања” (Р).

далековидац -ица м видовњак“. — Далековици могу да предвиде шта ће да

биде.

даљ -иж “даљина, удаљеност“. — И, молим те, доћи истолике даљи у кућу и

убити чоека, побити народ! — Имам наочаре за даљ. — Не може) д-иде на даљ.

дамар дамарам 1. крвни суд, вена“. — Кад чела потреви у дамар—тад боли (КЗ),

2. “нерв, живац“. — Остави га, има слабе дамаре.

дамарљив-а-о“који се не може цепати (о камену)“. — Који је камен дамарљив,

не може се цепати. То је онај који има сумешка (друге врсте камена); в. шобоњати (2:

40).

дан м “. — Ради на дан славе код њега, а носи рану от куће, пријатељски - (ЈП

90); несрећни -, срећни -, мртвачки - дан у који се, по веровању, не сме / може

почињати неки посао“. — Води се рачуна и о „срећним“ и „несрећним“ данима.

Најрадије започињу са орањем у понедељак, среду или четвртак, никако неће почети

уторником и суботом, јер су то „мртвачки дани“ (3: 16), в. слава.

дангуба ж“губљење времена, беспослено чекање“. — Стоји туденак три дана: и

дангуба била, а не(ће) да плате.

дандара м/ж пропалица, ништарија”. — Ма, Веља је сеоскaдaндара, ништак.

данути данем предахнути”. — Не можда данеш от посла.

данце -ета с дно посуде, бурета”.

дањи прил дању”. — И данас дањи сам члан црквенбг одбора. — Мученик и

данас дањи, уп. ноћи.

дањом прил дању”. — Наиђе и дањом и ноћом.

дар м поклон у устаљеним приликама“.

Дарга ж

дарити дарим / даривати даривам несв“.—И онда је сви даре. — После) младу

дарива. — Онај који сече бадњак носи у рукавици помешано жито, чиме „дарује”

дрво пре него га засече (3: 107).

даровина ж поклони из девојачке спреме“.

даросавка ж сорта округле шљиве“. — Туне кажу даросавка, шљива, а у Чачку

— деросавка.

даска даске ж део ралице који преврће земљу“. — Даска — оно што преврће

земљу. — Даска је позади на раонику, даска има (КЗ), в. гредељ (3:16).

даћа ж помен, подушје“. — На даћу се зову обично сви они, који су били на

погребу (2: 101).

двисак -ска /двисац -сца м једногодишњи ован“. — Двисак је бван кад прелази

у другу годину (КЗ).
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двиска ж једногодишња овца“. — Двиска је млада бвца. — Деда покојни каже:

Нембј да кољете шиљеже него двиску.

двиче /двишче-ета с једногодишње бравче“. — Били заклали двиче налитије.

двовршак -шка м дрво са два изражена врха, овршка“.

двожичан -чна -о ткан на четири жице“ (Лп).

двожучан -чна -о који је са два жуманцета”.

двожуче -ета с јаје са два жуманцета”.

двојенице / двојнице -ица пл т. дрвени музички инструмент, свирала са два

писка“. — Код чобана у планини и ливади чују се звуци од двојеница, свирала и гајда

(1: 777). — У Дићима има добрих певача и свирача у двојнице.

двоколица ж предњи део запрежних кола с канатама“; в. кола, двоколице -ица

пл т. — У воденицу се иде обично са двоколицама, на којима су џакови поређани на

нарочиту справу која се зове кривача. — Воловске двоколице и саонице свуда у

врлетним крајевима играју велику улогу. На њих се мећу мале канате или плетени

кошар (2:47). — Кад се носи жито у воденицу или се преноси лакши терет, довољне

су двоколице — предња кола (3:56); в. кола.

двопајац м. — Добар во је двопајац, а то је онај, који међу предњим ногама има

две марамице. Који пак има једну марамицу, зове се једнопајац (2: 204).

дворити -им несв1. неговати болесника“. — Дворила свекра, па двори мужа, а

њу неће имати ко; 2. служити, послуживати госте (обично стојећи)”.

дворог дворога -о са два рога, крака“, в. рогуље.

двоцевка ж двоцевна ловачка пушка (2: 34), в. капислара.

дебела “гравидна, бременита“. —Трудне жене су: дебеле, тешке, у другом стању,

бремените (3: 872: 225), в. тиква.

дебелгуза ж жена велике задњице“.

дебљак -āка м доњи дебљи део дрвета, гране“. — Обори га тамо, па после

д-извучемо дебљак.

девати (се) девам (се) несв“. — Прљава ми кућа, треба да кречим, а не знам куд

да се девам. — Оће да те обију, да те опљачкају, па куда да се деваш пос”!

деверски -a -б који се тиче девера“, - пешкир (2: 59), в. пешкир.

девесиље с трава позната као природни конзерванс“. — Девесиље, — са до

датком шећерне воде, мажу се њиме очи, од запаљења (2: 225). — У Првим свецким

рату у Ручићу била комора и кувб се пекмез за војску и у њега метали девесиље.

деветак -āка м крстина од девет снопова пшенице”; в. седмак (3:19).

девојачки -a -o “; — коло, в. тројанац (3: 123).

девојчара ж пеј девојка“. — А шта (раде) оне његове девојчаре?

дедара м одм деда”. — Дођи ти свом дедари.

дедовина ж наслеђено земљиште, очевина“ (1: 7.49); в. завата.

декав-а-о“гњецав”. — Није лепо рудо тесто него (је) декаво.

дéкати декам несвјести у сласт, с апетитом”. — Седе људи, причају, а он дека и

не чује ништа (Р).

декереза ж лоша, стара направа”. — Опет он дошб с оном својом декерезом: са

њом ни пласт не може) да погоди на десет метара, а де ће зеца на педесет (Б).

дела: узв за подстицање, одобравање.

делијати се -ам се понашати се као делија“. — Кад иде у Белановицу, делија се,

а ка-доlЂје кући — не мож устати (од болова у леђима).
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делин м “врста тканине“ (Р).

денути денем несв“ садевати“. — Ја сам дено неку детелину.

денути се денем се нестати“. — Не знам куд се денула, ту сад беше.

дењак дењка (невезан) сноп”, в. лисник, шаша. — Тај лисник се купи у дењкове

па се веже, стотак тих дењака садене се ко шаша. — Исекб сам шáшу и повćзб у

дењкове врбовим прућом (КЗ).

деобичар / деобничар м учесник у деоби имања“. — Ако се роди мушкб: ете га

још један деобичар. — Остаје у кући деобничара Тома.

деран дерана / деран -ăна м момчић“. — Ја био деран, имб петнез година.

дерати дерем несвскидати кожу са закланог бравчета“; изр. дерање јарца 1.

“момачка игра снаге и издржљивости“. — Нађемо какву криву грану, за коју се

хватамо рукама а ноге протурамо. То се зове дерање јарца. Јер смо, држећи се рукама

за грану, ударали коленима у дрво, ко може више пута и јаче да удари (2: 140—141); 2.

полни однос”. — Отац јој у кући лежи мртав, а она у подруму дере јарца.

дериште -ета “мало дете“.

дерле -ета с дериште, дете” (Р).

дерњава ж дрека, вриска, кукњава”.

деруште/дерушче (дерушче-ета млада особа”. — Ову старију дрма пубертет,

а млађа деруште, па се једнако свађају. — Пошбјалекарци, а она, дерушче, даде ми

лек и спаси ме. — Учитељица води неко дерушче.

десетина бр. им. десетак. — Узима отале по једну десетину дана па промени,

оно друго доспи док ово вамо има, та подливка. — Добијем десетину марака, седам

-осам, за салату.

десетка ж “ракија од десет гради, непрепечена”. — Истера петнес кала до дваес

десетке, а кад препечеш — то је упола љуте; в. мека ракија.

дечак -āка м млад човек“. — Добри му они дечаци, в. ономад.

дечкин -ина м дечкић, момчић“; в. испасати се (Р).

дешњак -āка м 1. во који се у јарму преже у десну страну“. — Дешњак је во што

иде браздбм.—И воловима се даје по парче оранице (в.), и то прво дешњаку па леваку

(3:17); 2. способан, вредан човек“. — Шта ми доводиш ове леваке, што ниси дово и

неког дешњака?

дешњака ж десна рука“.

диван -ăна м лежај, отоман”.

диванана ж (1: 754 757), в. ћилер, оџаклија.

дивизма ж “биљка Verbascum“. — Дивизма висока два метра, има жут цвет.

дивит м заст мастионица“.

дивљак -āка 1. дивљи ластaр на виновој лози, дивљина (в.). — Дивљак вуче

снагу из земље, а на њему ништа не роди. — Накалеми на дивљак, на ону дивљу лозу,

2. “необуздан човек”.

дивљака ж “дивља воћка”, изр, туче ко бван у дивљаку срљати“.

дивљакуша ж “дивља воћка”.

дивљачан -чна -чно близак дивљини, који живи природно“. — Ово наше пиле

дивљачно.

дивљи (2: 69) љут сок, в. порити.

дивљина -ине в. дивљак. — На лози ону дивљину треба заломити да здравица

може да вуче снагу.
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дивурина /дијуpина ж дневница, накнада за службени излазак на терен“. —

Мошти, чико, да донесеш воду бвд да прегледамо, да не идемо ми тамо, кошта те

скупо дивурина, далекб-је)-то. — Кажу: положи дивурину! И он прода краву и у

Милановац пешке и положи дивурину. — Лако је онима са добрбм дијуpином, но

ку(д) ће сиромак. — Кад стигну у скупштину са добром дијуpином, забораве (шта су

обећали) (5: 1:32).

дизгин -ина м део опреме за презање коња“. — Онај дизгин што управљаш

запрегом, каиш онај.

дизлуци дизлука м, обично мн део народне ношње, доколенице, камашне од

сукна”. — По неки мушкарац има на ногама дизлуке, од сукна. — Ретко ко од старијих,

да не носи лети дизлуке и дугачке кошуље. — Чарапе су без узица, зато што их држе

дизлуци (2: 69 70). — Дизлуци су били двојаки, са и без пачалука. Дизлуци са

пачалуцима су били преко чарапа, а дизлуци без пачалука су ношени испод чарапа (9:

85). — Преко широких ногавица носили су дизлуке од сукна, који су се са унутрашње

стране листа закопчавали (3: 79).

дизмић -ића м”.— Ставе се дизмићи и маказе, они диреци, и укрстиш гредице и

убаци плева и накљуца између летава.

дијати дијам несвр дисати“. — Ма видиш како једном душом дијају.

дилбер-дешица “девер” одм (Р).

дилиндара ж некарактерна и неморална жена“.

диље прил дуго“. — Не дај гостима млого (да једу и пију); остаће за диљије, в.

ЗаПлиша Пи.

динка ж сорта грожђа”.

дипле пл. т. музички инструмент”.

дирекм стубу огради или грађевинској конструкцији“; в. ућертити (3:63).

диринчити -им несв“радити тешке послове, аргатовати“. — Не зна он друго,

само да диринчи, ко му и ђеко.

дирка ж шала, подругачица“. — То су народне дирке (шале). — Ово је једна

дирка за Јарменовчане и њиховог свештеника (2: 67 130).

дно с *. — Кречана има „дно”, свод и горњи перваз (отвор кречане) (3:45).

добошати -а несв. “лупкати, ударати; добовати“. — Ма шта оно добоша ваздан

код Марка.

доводац -оца м домазет".

довече прил “. — Доћу довече мало да ти досађивам.

довити се довијем се св“досетити се, снаћи се“. — Онда су били моје жене браћа

у шуми и они се довију такб да их) привучу њи и још неке па да спуштењи у моју

кућу — да се моја кућа сагори.

догéљати догељам св“довући се с великим напором“. — Пребацио ту ногу

сломљену преко здраве и догељб до телефона.

догнати -ам св 1. дотерати“. — Идем јутри да догнам неку сламу. —Миле реко:

биће добре каке гој догнаш. — И све да нам набави, да нам догна кући. — Умро — кад

су га догнали у двориште. — И ми њега догнамо туне, догнамо на грббље спомен. —

Само да ја догнам краве до куће, 2. a. “уредити, довести у ред”. — Догно га отац да

биде човек... — Што ниси догнб њиву да нема волке траве? - се а. дотерати се, лепо се

обући“. — И она се догна и на ленију и у Белановицу, б. запасти у невољу, у

неприлике“ — И догнала се на такав начин да изгуби живот.
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догонити -им несвпрема догнати. — У Нови Сад догони овце на изложбу. —

ове су добре, дај догони колко имаш, – се-им се несв. уређивати се, дотеривати се“.
— Умива се, догони се.

догужњак м 1. човек малог раста, здепаст“; 2. кратка сукња“.

догузељати -ам св према гузељати.

додолице обично мн додоле“. — У случају суше, иду „додолице“, а ранијих

година и литија (3: 132).

дођин м домазет”. — Само, ја сам дођин у овоме селу. Или уљез, ако хоћете (6:
98).

доземљак -āка м 1. део стабла при земљи“. — Кад обалиш дрво, онда онај

доземљак поравњаш, 2. низак човек“. — Био доземљак, мали, ал снагурина (Р).

доитати / доићати -ам несв“дохватати“. — Никад се не доптам ако руке не
оперем. — Ко да није ни допћано.

дојако прил досад, до неко доба“. — Де сте ви били дојако? — Плаћо дојако

порез нато. —Дојако је била гор. — Да си примио три нексије, дојако би био здрав. —

И дојако сам живила, а боље би било да нисам живила — не би то доживила.

дојанисати -шем в. навасати. — Не можда дојанишеш колко они могу да

поједу.

дојести се -дем се св прејести се до гађења”.

дојити -п несв“сисати“. — Теле дојл краву докле оно оће.

дoкoлан -блна -о“докон, беспослен”. — Нисам ја докблна. — Био неки доколан и

одно га. — Ко је доколан — можда шета.

доксат м наткривено степениште“. — Из доксата се на десно улазило у чардак,

омање квадратно одељење, са два прозора (1: 758), в. трем, кућа“.

дбл прил доле“. — Иде поред Борове куће па силази дол чесми.

долама ж врста капута који се опасује појасом”.

долап -āпа м 1. старинска витрина, раф у зиду“. —У углу двају дувара припетје

долап за оставу хлеба и судова (1. 761); 2. направа за извлачење воде из реке“.

долéко прил далеко“. — Нећу ја долéко.

доливати доливам несв“додавати течност у делимично празну посуду, чашу“.

— Долива се кад није чаша пуна.

долинчица ж мала долина”. — Она ради у ној долинчици.

долма долме ж кућни зид од непечене цигле, између дирека у кући-чатмари,

непечена цигла“. — Долма је ко цигла, ал није печена. — Долма је непечена цигла и

била кућа о-долме.

доља ж долиница, увала”. — Њему кућа у ној дољи.

дољчица ж мало удубљење у земљи“, в. бапнути.

дом дома м кућа у којој се стално живи“. — Кад се који задругар делио, у

недостатку зграда и потребног простора (окућнице)— добиваоје за свој део трло које

би он одмах претворио у дом (2: 55).

дома прил заст“кући”. — Стари људи једнако говорили »иде дома«.

домаћин -аћина м “. — Кад биде о слави, ја наздравим ко домаћин (КЗ).

домаћиновати -ујем несв“водити домаћинство“. — Кад бекpија домаћинује —

сва кућа пијана.

домиривати-иривам несвпрема домирити.— Идем да онај купус домиривам.
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домирити домирим св 1. додати“. — Он стиго до куће и вратио се да домиријош

један вињак, а пијан ко врањ. — Домири да буде кило: 2. дотући, упропастити до

краја”. — То нас је домирило, та задруга.

домчати -ам свр зграбити, дочепати се, украсти“. — Гледа да домча нешто. —

Ко домча више — његово је! — се ухватити се рукама као у рвању”.

доњак -āкам доњи млински камен”. — Онај камен у млину што лежи дол ми

зовемо доњак (Б). — Доњак и горњак, били онај камен доњи и горњи. — Вредан ко

доњак.

добрати доорем св узорати последње бразде, завршити орање“. — Кад ово

доорем, ја ћу да пође)м до њега.

допанути -нем св наићи изненада, накратко“. — Подај ово Марку ако данас

допане; 2. упасти у невољу, настрадати“. — На Љубићу је допануо грдни рана.

допарлисати -ам св“доћи брзо“. — Допарлисај домене, имам нешто дати кажем

доправити -им св“довршити, дорадити“. —Треба да доправим, није то готово.

допрати-ерем св“довршити прање, опрати оно што је преостало“. — Ка-доlђе)м

с посла, ја морам да скувам, да почистим, да доперем.

дорадити дорадим св“довршити, урадити до краја”. — Не може да доради једну

кућицу. — Кад дорадиш, касно је да поправљаш.

дорат м коњ мрке длаке“. — Јека јаше дората. Младожења на белцу. — Коњи

обично добијају имена по боји длаке: „дорат“, „алат“, „кулаш“, „вранац“ (3:30).

доредити доредим св“дорадити, довести у потпуни ред”. — Ову сам мислила да

доредимо кућу.

досадити досадим св 1. “. — Досадио са тим и Богу и народу; 2.“учинити пакост,

напакостити“. — Они су једнако гледали како ће мене да досаде, да дошкоде: тели су

те четнике да спуште у моју кућу, да се у мојој кући одиграта ватра па да пријаве даја

држим четнике.

достати -не св бити довољно, дотрајати”.

дости прил доста“. — Дости си се намучио.

дотаван -вна -о разложан, мудар”. — Дошб дотаван човек (на власт) и нама не

ваља!

дотерати -ам св“. — Њој човек погине у четрестој години на Церу и баба оде да

га дотера — није га ни нашла, в. кочаница.

дотрајати -aje(м) св“. — Сад све дотрајало: ми не можемо радити, стари, а

омладина неће.

дотурити -им св 1. додати“. — Дотури да намиримо на кило: 2. послати,

доставити“. — Дотурићу ти по неким оне новине јучашње.

доћи дође св 1. добити“.— Одједанес метара дође триста кила суви (шљива); 2.

*постати“. — Меље се и дође ситно ко јарма.

доцкан прил касно” (Р).

доцнити -им (не)св“каснити“. — Пази да ми не доцниш.

дочекати -ам св 1. “. — Он н-уме ни госте дочекати; 2. доживети“. — Ја сам

Брзаку завршио посб, а ја дочеко најгоре.

дочекача ж полуга која пролази кроз преглаву (в.) и служи као ослонац про

цепа и јарма“; в. преглава (3:56).

дочекљив -екљива -о гостопримљив“, в. набигузица.
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дошепељати -ам св“ стићи с муком, шантајући“. — Ете, јадошепељала, а како ћу

се врнути — не знам.

дошкодити дошкодим св напакостити“; в. досадити.

драмм најмања мера, грам”. — Како се осушила: нема на њој ни драм меса.

драмоcep-амосера м 1. тип тврдице који ће радо прихватити туђу част, али на

њу неће никад одговорити“. — Не да плати, драмосер, а оће да попије и поеде кад

други плати; 2. човек који гледа на неважне ситнице, цепидлака“ (Р).

драње с в. дерњава.

драњесати (ce) / дроњесати се -ам се“жестоко се бунити и гестикулирати због

нечега“.

драт м дрхтавица“. — Увати је драт, ладно јој — и само се изврнула.

дрвенаш / дрвењаш -āша м обућа с дрвеним ђоном, нанула“. — Дрвенаше

одеље, тако и начине и озго каише — и ете ти ципеле. — Носили оне дрвењаше,

сиротиња, било босо.

дрвљаник -ика м место на коме се припремају и цепају дрва за ложење“. —

Далеко био ко тамо до дрвљаника. — До куће је огроман дрвљаник, од сувих и

сирових дрва (и пањева) (2: 54).

дрво -ета с “; в. тисово -.

древа /дреја, обично мн, дреје дреја плт старо изношено одело“. — Морам да

бацим ове дреје, не вреди да и носим (КЗ), древарка изношени стари огртач (Р).

дрeмбван-вна -вно сањив”. —И мутне ми очи ко да сам дрембван. — Преко лета

стално били дремовни (5: 34).

дрен м бот в. дрењак. — Ко добије „пару“, имаће их целе године, а ко дрен, биће

здрав „као дрен“ (3: 108).

дреновак -āка м дренов штап, батина”. — Смири се, добићеш дреновак. —

Пресудили му: дваеспет по туру дреноваком

дреновка ж сорта шљиве“ (КЗ, Бљ, 14:41, 2:25); в. белошљива.

дрењак / дрењац -њка / -њца м бот. Сornus mas, дрен, дрво и плод”. — Čве

године било пуно дрćњака.

дретва жм 1. стара неупотребљива крпа, рите, старо одело“. — Покупила те

дретве и бацила тамо, да запалим, 2. кочоперан старац“. — Шта ће она дретва матора

да биде преседник!?

дреш м “вршалица“. — Умештиш дреш и вршеш (Р).

држ! узв. псу да нападне.

држалица / држаља жа, држаље за крупније алатке“. — Држалица ти је за

мотику, сикиру, пијук. — Држалице су преко зглоба спојене са увом. Уво је углав

љено у ваону (3:37), б. стара мера за дужину“. —У прошлости се дужина најчешће

мерила држалицом од секире (око 1 м) и аршином, који је варирао за неколико

сантиметара, а био је мањи од метра (3: 133).

држетљив -етљива -о држећ“. — Била лепа жена, држетљива. — Држетљиви су

они и јоште могу (поживети).

дpктати -им / дркћати дркћем несвр дрхтати“. —Ја сам почо да дpктим, ево сад

сам се најежио! — Треба да га чистим, да га дигнем, почо да дркћем. — Само сам

дрктб и живце изгубио; в. језа.

дрљав -a -o packon чан, раздрљен“. — Иде дрљав и у њиву и у варош.
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дрљати дрљам несв“разбијати бусење и равнати орање дрљачом“. — Јутри ћу да

доlђе)м да дрљам, в. влачење, дрљити дрљим (Р).

дрљача ж пољопривредна направа за равнање орања“. — Данас се више упо

требљавају дрљаче. Оне су раније биле дрвене, а од 1918 г. виђају се и дрљаче са

гвозденим клиновима (3:16).

дрљo -а човек који је увек раздрљен, познато и као надимак (P).

дрмезаст -а -о који је пун дрмезине“. — С оне ливаде под грббљом сено ми

дрмезасто, нисам покосио (на време).

дрмезинаж крупне дрвенасте коровске биљке у сену”. — Кад сено не покосиш на

време, онда у њему она дрмезина и стока не даједе и мош само да бациш поткраве (Р).

дрмпило м крадљивац, познато и као надимак (P)

дрмсити -им несв“терати по своме, истрајавати на лошим навикама“ (Р).

дрндар -ăра 1. вуновлачар“. — Кажемо редара и дрндара, а само дрндар, нико не

каже редар (К). — Носиш после у дрндару, да ти то дрндар уреди, да можеш да

предеш,

дрндар м зоол пух“. — Раније су и звали дрндари ове пукове; в. пук.

дрндара ж“вуновлачара, редара (в.). — Нема више дрндара, ал нема ни оваца

(К). — У Перишића воденици била дрндара до пре триестину година; в. пречешљати.

дрндати -ам несв“уређивати вуну у дрндари“. — Мораш после) то дрндати, да

дрндаш вуну.

дрндаћ -āћа м “велики миш, пацов (Р).

дрндуља ж крупна, корпулентна жена”. — Чувај се оне дрндуље, да те не узме

под своје.

дрнован -вна -o/дрновит -овита -о жесток, помаман“. — Баба била дрнбвна, ал

се брзо (смири).

дрнути се дрнем се св помамно, осорно реаговати“; дрњивати се дрњивам се

несв{P).

дроб дробама.“трбух“. — Из мог дроба су изишли сви, б. изнутрице“. — Са-ће

д-извади дроб. — Закољеш бвцу, извадиш дроб и мало меса остане.

дробељати -ам несв“брбљати“. — Остави тога што ти једнако дробеља (Б). —

Шта они тамо дробељају?

дробињати -ам несв*брбљати, дробељати“ (в.), в. травињати.

дрожда ж посно млеко“. — Кајмака није имала да скине — сама она дрожда. —

Увати се ко дрожда кајмак, све дрождаво.

дрождав -a -o “постан”; в. дрожда.

дрóзда ж“семенска маса у бундеви”. — Извадимо дрозду да с-осуши, д-одвојимо

ССМе.

дроња ж 1. “поцепани комад одеће”; 2. врста супе са жуманцима“ (Р).

дроњав -a -o “који је у ритама, дроњцима“.

дрбњак дроњка м изношена одећа, рита“. — Дроњака има, носили би кад раде

на њиви. — Остари ми одело и бацим га у дроњке. — Тура неке дроњке, сукниште,

гуњеви старински, чакшире (Ш).

дроњесати -ам несв“ићи небрижљиво обучен, у дроњцима“. — Дроњеса поваз

дан по вароши. — Не дроњесај више у тим, распашће се.

дрбњo -а м који је у ритама, дроњав“.
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дршав -a -o 1. оштар, тврд“. — Дрпава земља, тврда, не можда копаш, 2. опор,

киселкаст” — Дрпаве јабуке, стипсаве, па стежу језик, в. кочобија.

дрпара / дрпача ж. груба рибаћа четка од корена кочобије“.

дрпарош м лопов“.

дрпати дрпам несв1. прати, четкати четком дрпаром”. — Дрпаш оном четком

док руке заболе; 2. узимати где се шта стигне, красти, отимати”; 3. — се снажно се

чешати“.

дрпило мв. дрмпило.

дрпити -им св украсти“. — Дрпиће ти из ока.

дpтина м/жа. “стар коњ, рага“, в. кљувера, б. стара, немоћна особа“.

друга ж стара пријатељица, исписница“. — Ја садретко и са другом попричам—

нема више ни њи.

други, у изр. — Бог. — Овдладно, а у Варницама други Бог. — Кад је нешто лепо,

то други Бог.

дружица /дружлица ж веће вретено на коме је предиво препредано“. — Потка

се прела на дружицу.— Моташ после клупче са те дружлице и плетеш џемпер. — Кат

препредају, мотају на дружлицу, упредаш две жице три, моташ на њу, в. жица,

кудеља.

друкше прил друкчије“. — Не зна он друкше него како не треба.

дубац, само у прил. изразу у дубац усправно“. — Даске се мећу „у дубац“ да се

суше (2: 50). — Дигне га тако у дубац и суши се, в. пријеклад.

дубач м нож којим се секу коњске зазубице“. — Он је од свога деде и оца научио

да гради дубач, за коње, засечење меса око зуби. То јеједан кукаст нож, којим се сече

то месо око коњског зуба (2: 227-228).

дубећак -āка м тип коша за кукуруз“. — Били они дубећаци, стоји тако (ус

правно) и кокуруз у њега. — У прошлости је било кошева „дубећака“, али их данас

нема (3: 64).

дубећи -a -e “који стоји усправно, дупке”. — Купила јој замрзивач дубећи. —

Кошеви за кукуруз... се већином плету од прућа— дубећи, и зову се салаши (2:51).

дубити дубим несв“дупсти“. —Дубиш рупу ка-треба дубље, кад није дубока.

дуванкеса ж “. — Дуванкеса била, стари правили од бешике.

дувар -ăра унутрашњи зид, омалтерисан и окречен“. — Гледала ја сву вечер

како Парижанка точи воду из дувара (5; 38). — Све бело. И кревет, и дуварови (5:

149).

дувараш -āшам хомосексуалац“.— Ми сви скочили на њега, обалимо га на под

и он мене напуни котарицу — меса, колача, свега, дувараш био, в. гузерант.

дугмић дугмића м дугме, пуце“. — Није имб пара и она му откине дугмић са

кошуље.

дугореп -орепа -о са дугим репом“.

дугорепа ж овца дугог репа“.

дудињовача ж дудова ракија”; в. кукуружњача (3:25).

дудњати -и несва.“тутњати“. — Дудњи у даљини, б. бубњати“. — Ватра дудњи

у вуруни. м

дудук дудука м 1. дувачки инструмент”. — Имали оне дудуке па свирају; 2.

“незналица, глупак” (Р).

дудућати дудуће несв“тутњати“. — Дудуће тамо од Букуље.
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дужница /дуљница ж дуга њива, ливада“. — Ону дужницу нијетео да прода, а

они му је узели ко кулаку (Б). — Имамо једну ливаду дужницу, што смо покосили

првом и сад оволика трава, једно сено биће. — Узму као вишак Урошу... најбољу

његову дужницу (5: 123). — Лепа му она дуљница (Р).

дуја ж животињски задах".

дулек дулека м бундева за јело“. — Од дулска (тикава) гради се уз додатак

јукава (кора), дулечара, в. мећа (7: 197).

дулечараж пита од дулека”. — Правиле смо оне дулечаре, од дулека пита била.

— Дулечара се прави од Тикава или дулека укуваних у млеку, којима се премазују

развијене јуфке за питу (3:76).

дyљница в. дужница.

думати думам несв“размишљати“.

думати се -ам се несв*бринути се“.— Нембј да се думаш —неће он изгубити.

думаџија м пеј мислилац“.

думбарати -а несв“лупкати, добовати“. — Одморићу се кад не будем чуо како

ми земља думбара над главом. — Кад бусење почне да думбара озго о сандук, народ

се смири (5: 12).

дунда ж пуначка жена” (Р).

дунђер дунђерам 1. зидар“. — Био добар дунђер, ал бекpија, па није вредело: 2.

лош, невешт мајстор“. — Који ти је ово дунђер убогаљио, мајке ти?; в. кречана.

дунђерлук м зидарски занат”. — Многе породице које су дошле (насељене) из

Осата, прво занимање било им је дунђерлук (2: 40).

дуња ж бот дрво и плод Суdonia vulgaris“. —Дуња је округла и слађа, а дуњацје

мало шпицаст.

дуњац дуњца м бот, в. дуња.

дуњица ж ниска трава са жутим цветићима”. — Де је добро бујбвна земља има

она трава дуњица па кад косиш — сва се таласа.

дуњовача ж. сорта јабуке” (Р).

дупе -ета с “ . Изр. тесно ко у дупету.

дупељак -āка м 1. шири део јајета”; 2. доњи део снопа“, в. гузељак 2.

дупке прил усправно, не повијајући се“. — И ја завитлам дупке, колико сам дуг,

поред оне арматуре, паднем.

дуса ж велики грумен скореле земље“. — Скорела земља, па кад удари киша—

извали по толику дусу, ко плоча земље. — Пооро њиву и све му остале дусе по земљи.

— Гађб сам га дусом. — Извали ону дусу, велики грумен земље.

дућати дућам несв1. копати тврду земљу“. — Ратнији сад народ раније није

било прашача, но копај, дућај ледину ову, да се то праши... А сад прашач па ајд! (Ш).

— Праши, дућај, да се разбија оне грудве, 2. брбљати, причати глупости“. — А кадје

он почо да дућа, ја пошла вамо.

дуца ж в. дунда.

душевни /душни-а-о“којије намењен за душу“. — После четрес дана се закоље

душевни брав. — За жену кад умре коље се овца, за човека бван — душни брав

каже)мо, око Лазаревца мора бити бван са роговима.

душема -еме ж 1. а. импровизовани лежај од дасака прекривених сламом“. —

Старинска кућа била и соба мала са душемом: начине од) дасака, место кревета, па
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деце има доста, народа, па све се поређају, а слама дол, б. под, патос у канатама”. —

Имаш оне канате падбл душема, као подњача, 2. мушема“?, в. ашлук, оџаклија.

Ђ

ђа прил сад, некад“. — Кат пође!м у општину, они тражеђаједно —ђа друго, ђа

овб — ђа онб. — Ђа појефтини — ђа поскупи.

ђаво -ола; Изр. Ђаво и по много, превише“. — То те кошта ђаво и по, једне

имовине добре.

ђаволичак -чка м несташно дете, ђаволчић“.

ђаволук -олука м шеретлук, враголија”. — Бави се другим ђаволуцима.

ђевђир -ира м рупичаста метална посуда, цедиљка“ (Р).

ђевкалица ж пашче које се гласка кратким лавежом“. — Оној мојој ђевкалици

нико не можда промакне.

ђевкати -а несв“гласкати се кратким лавежом, тихо лајати”.

ђеврати -ам несв“мучити се, деверати”. — Ја сам моје ђеврала како сам знала и

ништа ми није дошло под нбс.

ђекара м деда” одм (Р).

ђéко м хип деда”. — Де ти је ђеко? (Зг).

ђем део прибора за упрезање коња, жвале”.

ђерем м бунар“. — Овај ђерем је узет у војне карте (Дњ). — Бунар је де се копа

ђéрем, по десе, дваес метара, дог дође до воде, до жице.

ђеремиџија / ђеремџија м бунарџија, који копа бунаре“. — Било некад ђе

ремиџија. — Ја сам стари ђеремџија.

ђерзбнка ж кошница-сандучара”; в. пасом, узбрдо.

ђериз м дренажни канал“.

ђернути -нем св погледнути, кpecнути погледом”. — Ја ђерну оком у Качер, а

вода ваља преко пута.

ђи-ђика узв коњу да крене.

ђинђа ж дотерана, накинђурена жена“.

ђинђати (се) дотеривати се, китити се, кинђурити се“.

ђинђува ж, обично мн, ситан украс“ (2: 71); в. минђуша

ђозлуци ђозлука пл. т. заст наочари“ (Р).

ђон м “. — Ка-се праве сашивуњци, остане она длака на ђону.

ђонаш-āшам опанак са ђоном”. — Отац причо да су били неки ђонаши опанци,

а ја не знам. — Црвени опанци такође полако нестају. Заменили су их опанци

„ђонаши“, које су куповали у Шапцу (3:83).

ђотлак ђотлака м блато, каљуга“ (Р). — Упо сам у ђотлак до колена.

ђубравник / ђубрбвник м "лопатица за смеће”.

ђубреван-евна -о нађубрен, в. коварнути се.

ђубрели непром прид в. Ђубреван.

ђубретара ж канта за смеће”.

ђубриво с •. — Ја пошо да бацим ова ђубрива.

ђубрити -им несв“. — Ђубри се њива.
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ђубриште с место за одлагање ђубрета”. — Покупи се све и на ђубриште.

ђубриште / ђубриште с „људски отпад“, неморална особа”. — Неће мене то

ђубриште одвојити од људи. — То ми ђубриште не помињи у кући.

ђубрушаж прљава, неуредна домаћица“. — Причали су за тебе да сиђубруша.

ђувегија / ђувеглија м младожења”; в. младица.

ђувечара ж емајлирани плех“. — То најбоље спремиш у ђувечари, дубока.

lђуда ж део народне ношње“. — По неки старац, лети, под џоком носи ђуду

(памуклију). — У Трудељу женске носе ђуду (памуклију) без рукава (2: 7071). —

Поред сукненог гуња и џоке који су украшени гајтанима шивене су и ђуде од коже

које су биле веома практичне у зимском периоду (9: 86).

ђудица ж дем ђуда, в. грудњак (9: 87).

ђумараж пас луталица“. — Терај ту ђумару, да ми се не мота око куће (Р), в.

џумара.

ђунија ж “?”

ђурђевка ж фолк коло“. — За ђурђевку се... плаћа више него за шету, јер се

прво коло игра много живље (3: 123).

ђурђевски -a -o, - месец април”; в. богојављенски (3: 133).

ђуровача ж блага ракија која се пије из велике чаше”. — Ђуровача — то блага

ракија из велике чаше (од 1 дл). — Сипо ми љуту у ђуровачу.

ђутуре прил скупа“. — Ајмо сви ђутуре! — Власнику стругаре су плаћали према

томе како се погоде: „ђутуре“ — према количини коју треба истругати, или према

времену потребном да се посао обави (3:44).

ђутурица ж в. ћутуре. — Погодили смо се ђутурице.

ђутурум -урума м излапела, склеротична стара особа“.

|E

eвeдраж подметач испод каце, бурета, да не лежи на земљи, гредице на којима

својим дном лежи бачва, постављене попречно у односу на дуге које се налазе у

данцету” — То што се потура под бурад да не биду на земљи каже)мо еведре.

еклати ам несв“хеклати”. — „Еклају“ од ланеног а и куповног конца „еклов

ком“ (хеклица) или штрикаћом иглом, гл. им, еклање в. штрикање (3, 51).

екловка ж игла за хеклање“, в. еклати.

\ексер ексера м “. — То сад ексер, а раније било јексер.

ексеруша ж дрвена кутија за ексере, алат“. — Немб ми ту ексерушу обалити.

\ектар м хектар“. — Мали су поседи код нас, седам-осам ектара земље.

елда I ељда бот, хељда. —Данас народу Качеру сеје елду и ситну проју (2:21).

елдовиште / ељдиште / ељдовиште с место где се узгаја хељда”.

\елебак м нерадник, ветропир“. — Онај мој елебак дошо јутрос у пет сати.

елебачити елебачим несв“зазјавати, лутати“. — По цео дан елебачи, ко да нема

шта радити (Р).

енгленисати -ишем несв“разговарати”.— Енгленишу поваздан, а не мисле оћел

домаћин имати ручак.
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ендек м канал (обично поред пута)“. — Баци мртвог у ендек или над њим

подигни цркву — њему свеједно (5: 76).

еспап -āпа м ствари, пртљаг“. — Ај покупи онај твој еспап пад-идемо.

\ећ-гуду-гуду узв за вабљење свиња.

Ж

жабица ж уплетена петља, гукица за копчање гуња“. — Ношен је мањи гуњ,

није се преклапао ни запасивао већ се закопчавао жабицама. — Овај гуњ се није

преклапао већ се везивао жабицама од плетене бућме (9: 85).

w".
жабокречина ж“.—Жабокречина је, остала вода на вириће, па оно зелено, неће

краве да пију.

жагљица / жагрица ж колачић од пројиног брашна испечен на плочи од

шпорета”. — Жагрица — то колачић онај што баба метила на плочу. — Умесила ми

баба пројицу, мето ја ту жагљицу.

жажалица м / ж “особа слабих живаца”.

жао прил. — Жао ми млого.

жапче -ета с мало дете“. — Де се сакрило дедино жапче?

жарач -āча м в. царач, ватраљ.

жарити (се) жарим (се) несв1. посипати погачу жаром и трљати је кукачом“; 2.

додиривати коприву”. — Моје се жене сваки дан жаре и није им ништа, а она пошла

на велико поље па на — коприву!

жвалав -a -o “који има жвале“.

жвалавити жвалавим несв“причати без смисла, брбљати“. — Дошо да ми нешто

жвалави, а ја не знам шта пред-урадим.

жвале жвала пл. т. 1. гљивично обољење меког ткива (обично у угловима

усана)“. — Кренуле му жвале; 2. део ама који се коњу налази у устима“. — Жвале су

öно што се стрпа коњу у уста и на крају беочузи де се веже узда.

жгáнцижганаца плт јело од кукурузног брашна прженог на масти“; в. качамак.

жгеба м/ж нејако, ситно младунче (обично дете, али и животиње)”.

жглабакжглапка/жглавак жглавка/жлавак жлавкам зглоб, зглавак”. — Боли

ко да си забио нож у сваки жглабак. — Избија ту жглавак иза листа.

ждрака ж зрак, сноп светлости“. — Она ми ждрака ударила јутри у прозор и у

очи и пробудила ме рано. — Умро лако — оне ми ждраке!

ждракати -ам бацати поглед, погледати“. — Немб ждракати на ленију, неће она

брзо (доћи). — Види га како ждрака на ону малу.

ждребна суждребна”. — Кобила ми ждребна.

ждрепчаник -ика м вагир“. — Ждрепчаник је на јармацу па се за њега закаче

запрежнице (К).

жежељ м мотка која се везује псу за врат" (2: 48).

желучара ж бот трава којом се лече желудачне тегобе, срчаник Роlygonum

bistorta?”. — Желучара (трава од стомака), — сече се и кисели у ракији, па се једе за

шест јутара (2: 226).



Из лексике Качера 89

женевина ж женинородитељско имање (кад нема брата који ће га наследити)“.

— Продо женевину и завршио кућу.

женик -ика м заст младожења“. — Стари говорили женик, а садак кажеје

младожења.

жениле детаљ народне ношње— марама која везивала око врата” — Момци су

носили мале наруквице, а око врата жениле и поше. — Тада су жениле за око врата

правили од свиле. Поша је прављена од белог платна и такође је ношена око врата

(9: 85).

женпур м човек који помаже жени у кухињским пословима“.

женскиње с женска чељад, жене“. — Окупи се тамо женскиње. — Обично су

женскиње више о овцама (бринуле).— И женскиње и мушкиње— све ми то својта.

жентура ж женица“. — Она његова жентура вредна, добро живинче.

жентурача ж пеј жена”. — А моја жена сад у грббљу — због дупета његове

жентураче.

женче -ета дем с 9. — Добро му оно женче.

жерав-иж “жеравица, жар”. — Црепуља се убаци у жеравили пепео врућ, онај у

коме има мало и жерави. — Паде дете у жерав.

жерав -a -o м који има изразито истурене очи (о стоци)”. — Види)ш како ми

жерава ова шаруља.

жеравка жа.“крава црвенкасте боје“, б. крава с изразито истуреним очима“.

жéроња м “во, бик који је жерав (в.)”. — Види како се издрљио ко жероња.

жешља ж бот варијетет јавора Асег tataricum“.

живак -āка м 1. младица воћке која се одсече и стави у влажну земљу да се

ожили и да се касније посади“. — Живак — то оживљена воћка, метиш у земљу па

посадиш. — Из живака се узимала рањача, онај изданак (откинеш) и посадиш 2.

каменита подлога (у њиви, ливади), са шодером, песком”. — Имам живака на

неколко места у њиви и муруз изгорб (Ш)— Онај ми део у луци живак, много камена;

3. “блато којим се овијају коленике при изради плафона“.

живина -ине 1. кокошке“.—Живина, живина се каже, пилежје младо, а живина

је све — и младо и маторо (КЗ); 2. чељад, укућани“. — Слава Богу, сва ми живина

добро.

живинче -ета с 1. “грло младе стоке“. — Лепо ми то живинче, 2. чељаде“. —

Нашб је добро живинче и оженио се. — Било добро неко живинче. — Добра му

живинчад. „“.

живитељ м стални становник“. — Он је живитељ овде. — Није он ни живитељ

овдашњи.

живобараж мочварно, подводно земљиште“. — Ове живобаре су опасне, вода

ладна и он прелади.

живцирати (се) живцирам (се) несвр нервирати (се). — Ишб по свету, џабе,

јео, пио, водио жену — и не ваља социјализам! Па те живцира!

живчан-ана -о“ нервно болестан, епилептичан“. — Они су обојица живчани.

жиг м 1. кратак јак бол”; 2. “печат“.

жигати жига мед. болети кратко, у одређеним временским размацима, про

бадати”; в. време 2.

жидак житка -o 1. мочваран”. — Житка тамо земља, има воде; 2. слабуњав,

нејак“. — Кад је умиро, рекб је жени: Жарка школујте, а Милош нек остане на земљи,
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јер он је жиђи мало, није за пољопривреду, в. цмиља (15: 28); 3. a. морално про

блематичан, непоуздан”. — Жидак ти је он, да се не превариш, б. “млад, незрео,

недорастао“. — Још си ти жидак за то.

жижа ж просталимена лампица с фитиљем, мала импровизована светиљка“. —

Пресечеш кромпир и издубиш и тамо ставиш маст и крпу и запалиш и — жижа

жижакжишка м светиљка направљена од крпице умочене у растопљену масно

ћу”. Жижак. За немаштине, или кад се закоље свиња. Масни плач самопожртвоване

крпице (7: 198). — За осветљавање су служили жишци... Жижак се правио тако што

се у неки мален земљании суд стави масти или лоја, а као фитиљ крпица или мало

кучине или пређе, и запали (3: 69).

жижарица ж лепиња испечена на плочи шпорета“; в. жагрица.

жими мод изр жив ми“. — Неће он, жими, дочекати да му се унук ожени.

жир м плод храста, букве“. — Купили смо жир и он остаје напољу, да не

ужижљиви (КЗ). — Од шумскогдрвећа дају жир цер и граница више, а буква мање (2:

29); в. лужњак.

жирити се жири се несв“ пуштати свиње током јесени у шуму да би се храниле

жиром”. — Пусташ свиње у жир и тамо се у шуми жири, купи жир.

жириште с заст накнада за пуштање свиња на жир у државној шуми“; в. попаша

(9: 73).

жирован -вна -о ухрањен, угојен жиром (о свињама)“. — Жирбвне су ми свиње,

лакше ће зиму дочекати. — Навалила на њега ко жирбвна крмача!

жиропађа ж опали жир као храна за свиње“. — Качерци за своју стоку имају

доста пашњака и жиропађе (2: 29).

жито с кукуруз“. — Идем да окопам жито, да окопам кукуруз— кажемо на два

начина (Ш). — Кад уноси бадњак, баца на њга жито трипут. — Носили жито да

самељу у воденици, то што је сад кокуруз. — Тај трификал бољи је о-други жита; 2.

“пшеница“. —Житоје пшеница, а све је некад било жито. — Имаш ли кукуруза и жита

по товар на чељаде (5: 31); 3. кувана пшеница, помешана с орасима и заслађена,

припремљена за славу”. — За славу је жито, а за даће панаија, исто тако жито

припреме.

жицаж 1. нит у ткању“. — Кад ослаби жица у губеру, узмеш у једну руку вуну а

у једну руку жицу и повијаш, ко да предеш, појачаш жицу, жица ослаби па појачаш

конац, а можеш оти кучина, да бидејача (Ш). — Окрећеш две жице, да саставиш пада

упредаш, онда то иде са дружлицом неком; в. пoвијати; 2. танка линија, уз сам рез,

по којој се откива коса“. — Откивају жицу, близу реза, 3. логор”. — Ту смо два

месеца у жици лежали, на ледини; 4. подземни водоток“, в. ћерем; 5. наследна

породична особина”. — Таква ти његова жица.

жицаст -а -о“који се тиче жице, који се односи на жицу”. — Кад је рез жицаст,

кад откиваш у жицу, онда је лако косити.

жишка ж 1. жар”. — Жишка је кад остане оно и гори, па се погаси и добије

ћумур. — Најбоље је дрво церово, добро држи ватру, жишку (КЗ); 2. а. ватрен,

темпераментан човек“. — Васке је жишка, б. оштар нож“. — Да пипнеш ово ћоше

нóжа— ко жишка, изр. надати жишку натерати, присилити“. — Надб му жишку.

жмирав -a -o 1. који трепће очима, жмирка“. — Ма и мој отац био жмирав, па му

ништа није сметало (Д). —Жмиравје кад) трепће стално, 2. комеје један очни капак

спуштен, затворен“. — Овде сваког ко је мало жмирав зову нишанџија (Б).
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жмиро -а м човек који трепће, жмирка (Т).

жмурати жмурам несв“жмиркати“.

жмурка /жмуре дечја игра, затворених очију” (2:142); в. кајиш, клис-пале.

жрвањ / жрмањ жрмна м ручни млин, жрвањ“. — Жрвневе оне имали. — Ја

нашб тамо камен, жрмањ био, а меље се пшеница за бунгур, то се меље крупно.

жрмљати жрмљам несвр јести, жвакати, жрвњати“. — Овде кад си, можеш да

жрмљаш сваки час.

жујце -ета с жуманце“. — Та јаја и немају жујце. — Ма та јаја немају жујцета

опште.

жука ж “бела овца са црним ушима“; „жука“ овца која с обе стране образа има

жуту длаку” (3:29).

жуња ж зоол детлић”. — Чука жуња — нема гуња, а снег само витли. — Жуња

куца у дрво, и детлић,једно и друго, детлићје оно већином што кљуца, в. клик 1.

жупно прил с погоднијим климатским приликама”. — Горе је жупније, тамо

топлије.

жустар -тра -о ватрен, жесток“, в. отишан.

жут жута -о “; жути грабић (2: 27225), в. босиок, оман,

жутица ж 1. сорта крушке” (2: 26), в. Караманка; 2. бoт“Chelidonium ebulus“. —

Постоји и трава жутица... која расте по градинама (3:128).

жуткати -ам несв1. бледети, губити боју“. — И некако око Преображења, кад

жито почиње да жутка и кочања се клип, био Урош опет у тој њиви (5: 124). 2.

“поболевати“. — Почб је он да жутка, бојим се.

жутљавина -е ж течност жуте боје“. — Повратио је све неку жутљавину.

жутљавина -ине ж жута боја, жутило”, в. шишарка.

жутљикав-а-о“светложут”. — А ово се споји и дође некако жутљикаво, ко да би

закуво млеко, в. спојити.

жутокљун -окљуна -о млад, неискусан, незрео“.

жутуља ж крава жућкасте боје“. — Нечија ми жутуља ушла у башчу.

жућкараст-а-о“жућкаст”. — Имати гуштереви и зелембаћи, зелембаћ је зелен,

а гуштер је нако жућкарас мало (КЗ), в. чворак.

жућкарати -а(м) несв“помало жутети, због непогодних временских прилика“.

— Жали се Милан да му кокуруз гор жућкара. н

жућов -ова м “плавопут човек“. — Неки наши туне сви жути ко лимунови и кажу

за њиваки су жућови Криста обесили.

жуч м “. — Искидб сам се од повраћања, све жуч.

жучан у изр жучана трава — за срчане мане и жуч (2: 226); в. трава.

З

забагателисавати -исавам учест запуштати имања и остављати их необра

ђенима“. — Народ је отишо на послове државне, остављo имовине, забагателисаво,

није могло од) тога да се живи. *".

забадати забадам несв“подбадати, подсмевати се“. — Опет почб да забада што

му жена побегла.
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забалегати -а свр упрљати балегом”. — Забалегале ми краве сву авлију.

забалити -им св почети пуштати бале“. — Забалило ми једно теле, ете ми опет

ветеринара.

м
забарак-аркам подводно земљиште, барица“. — Потерали овце с оног забарка,

мож метиљ (да се запати).

забасати -ам св“залутати, отићи даље него што се планирало“. — Они забасали:

пошли у печурке и не зна де су стигли.

забаталити -аталим сва запустити имање“. — Забаталио имање, почо да

бекpија, б. престати радити, одустати од започетог посла“. —Забаталиће он и посб.

забацити забацим св избацити из употребе“; в. чантрица.

забашуривати -уривам несвЈ забашурити -ашурим св“заварати, сакрити ис

тину”,

забелити -им св“припремити напитак наливањем млека у сурутку“. — Тако био

забељен сок, забељена сурутка, налијеш млеко и забелиш.

забељивати -ељива несв1. ведрити се, проведравати се“; в. градобитина; 2.

“свитати“. — Зора тек почела да забељива.

забиљежити -им св записати, уписати дужника“. — Нећу да му идем прет кућу:

ја сам њега забиљежио, па кад ми донесе (паре које дугује)—ја ћу га одбиљежити.

забит -иж “забачено место, удаљено од путева”. — Неће млади туне да живе, у

тој забити, нема живота.

забити забијем св“захватити куком да се нешто подигне“. — И она забије кукачу

и подигла је да се окрене вамо и да је спушти, да је исправи.

заблесити се -им се св 1. одсутно се загледати у једну тачку“. — Деси се

заблесио?; 2.а. заљубити се и изгубити моћ расуђивања”. — Кад се заблесиш у

старију (жену), то не да биде добро. — Заблесио се у ону женску и не зна куд иде, б.

“одушевити се неком идејом”. — Деси нашб да се заблесиш за Чеду?

забраваст -а -о приглуп, припрост“.

забрадити се забрадим се св повезати мараму”. — Баба увек ишла забрађена у

цркву, а данас то није...

забраздити забраздим св 1. почети орати”. — Ја тек забраздио, а комшија зове

да помогнем, тели се крава; 2. одати се пороцима“. — Кад човек нако забраздиз

бекрилуком, ни најбоља жена не мож помоћи.

забран м ограђен шумарак”. — Ако се загради (ливада, шумарак), зове се

забран, кад је ливада, онда чаир. — Забран — то ограђено, пашњак ограђен. — Његов

свет је био његов забран, воћњак маџарки и рањача, будимки и неколико њива. И

велика крушка кантаруша испод старог вајата (5: 125); в. пшеничара, заградити.

зáбрежак -шка м геогр“брежуљак, брешчић“. — Јовичина је кућа на ним за

брешку испод пута.

забркати забрчем / забркљати -ам св“брзо припремити обед, замешати, про

мешати“. —Забрчи нешто да поедемо пад-идемо. — Отишла да забрче мећу. — Чекај

зачас да ово забркљам (Р).

забрложити / забрложити -им св направити неред, брлог“. — Ми вам ту мало

забрложиле. — Ја сам бвд мало забрложила. — Шта сте туне забрложили?!

забрљавити -рљавим св изгубити самоконтролу у стању алкохолисаности“. —

Он можда попије, ал не да забрљави. — Чим попије једну, забрљави — и пустај посб
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забулити (ce) -им (се) св умотати се, обући се као була“. — Забулио ону жену и

ниде је не пуста.

забуљач м убрадач“ (2: 69); в. зубун.

завала ж (1: 756), в. пријеклад.

завалит -a -o 1. невешт, неспособан“. — Н-уме она то д-уради, некако је

завалита, 2. благо угнут“. — Онде је лошо, завалито.

заварчивати -ăрчива несв“врачати”. — Баба му нека заварчивала да не пије.

завата ж присвојена заједничка земља”. — Захватање заједничке земље про

дужило се и доцније и после покушаја државне власти да законом стане томе на пут.

Тако су постале завате, чији се притeжаваоци зову заватинарима. Завате се оштро

разликују од захваћене земље у времену слободног захватања земље, пре четр

десетих година прошлога века, која се за разлику од завате или куповине, зове

очевина или дедовина (1: 749).

заватинар -ăра м корисник завате (в.)”.

завезак -ска м лакши терет који се може понети на рамену”.

завезати завежем св“, завезан -a -o “стидљив, повучен, приглуп”.

заветина ж“преслава”.—Код Маркаје у суботу заветина, толитије. — О сеоској

заветини, по неки домаћин из села даје по нешто ручка свима сељанима (2: 94); В.

литија.

завијати завијам несв“окретати, притезати винт (в.)”.

завиличити -им сва.“зауздати (коња)”; б. ставити мужа „по папучу“.—Добро

је завиличила мужа: не сме да проговори.

завиривати -иривам несв“загледати некога, нешто“. — Завирива га са сви

страна. — Љубиша га посматра, просто га завирује (6: 127).

завиризати -ам св ударити вириз (в.) и одбацити га далеко“. — Завиризб га,

машком, онај вириз.

завитлати -ам (се) св бацити снажним замахом”. — Завитлај ми у ливаду, - се

“изгубити равнотежу и стропоштати се”, в. дупке,

завојица ж окука, кривина на путу“. — Путје тамо на завојицу, лево, а ти десно

идеш.

завбрањ-брњам клин којим се јарам причвршћује за руду”. —Заворањ —то да

се јарам углављива за руду. —Завбрањ је клин гвоздени који пролази кроз јарам, крос

преглаву и кроз руду; в. преглава.

завразати (се) завразам (се) несв1. бавити се ситним пословима, обично у

доколици“. — Ете, заврaзам се с овим да не будем докбн (Р), 2. сметати некоме у

послу, одвлачити пажњу“. — Купи еспап и завразајбабу док ја ово н-урадим.

заврањити заврањим св“ ставити врањ на буре, зачепити“. — Ја сам то заврањио

и да стоји док ми се унук биде женио.

завратити завратим св 1. направити јаз за наводњавање“. — Ми не можемо вод

завратити воду, висока обала, а тамо се заврати; 2. савити, заврнути”. — Дај да га

завратим, да се неко не набоде на њега, - се савити се, подвити се под ударцем

приликом откивања”; в. баквица.

завраћивати се -аћива се несвпрема завратити се. — Велики су мајстори били

Цигани који су умели да окале чаканац, да удараш, да се он не завраћива и да не

прсне.
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заврзан -рзана м трапавко, сметењак“. — Кад иде, он заврзива, не слушају ноге

и кажемо заврзан, в. заврзивати 2, сакламан, суклиман.

заврзано (коло) фолк, в. тројанац (3: 123).

заврзивати (ce) -рзивам (се) 1. несв“избегавати, одлагати неки посао“. — Ове

мбе жене заврзивају и неће) д-узму метлу. — Микаило опет заврзива, незадовољан,

2. “губити равнотежу, запињати за сваку неравнину на путу“.— Заврзива се, остарило

се, не иде никуд. — Заврзује кад иде; 3. бавити се бесмисленим послом” (P), в.

l{{{2C/lt{Дtitl{{lf.

заврзлема -еме ж“сплетка, заврзлама“. — Направиће они њему неку заврзлему.

*
завркопечити се -опечим се св уобразити се“. — Завркопечила се и не види ни

Куда Иде.

заврљати заврљам св 1. поћи погрешним путем, залутати“. — Кад не знаш

путеве, лако је заврљати. — Ми заврљали тамо, нисмо ишли како нам је реко. — Ми

им српски кажемо да смо заврљали (5: 51); 2. постати забораван“. — Он је већ

заврљо, заборавио одма.

заврљачити -рљачим св бацити снажним замахом”. — Заврљачи ми то у ли

ваду. — Узме па заврљачи и ти постражи.

заврљезити -им св импровизовати, направити нешто што само привремено

може имати функцију”. — Заврљези ми онај богаз да не прбђу овце.

заврнути заврнем св "подићи, посувратити“. — Заврте кошуљу: на леђима ко

opac; кад намаже, мало одмекне и морб да аперише.

заврсти се -зем се 1. уплести се, умотати се“. — Ја једну ноћ сањам да ми се

крава заврзла и ја у шталу — она се заврзла! Морб да сечем да је одврзем. — Заврзок се

за нешто, умал не сломик врат, 2. “почети више послова истовремено“. — Заврзо сам

се у више послбва и не знам који ћу пре.

загажавати -āжавам несв“набијати земљу гажењем”. — Ја сам загажавала око

pуже и све земља потања под ногом.

загарак -арка м младица која избије из корена дрвета, воћке“. — Те загарке

заломиш кад никне, чистиш стабло.

загасит -a -o “сив, тамније боје“. — То било загаситије, није ко то твоје.

загвирити се -им се загледати се“. — Загвирио се у књигу и ништа не види и не

чује. — Загвирила се у телевизор поваздан (Р).

заглавак -авка м клин којим се у гривни притеже коса уз косиште”. — Туриш

петицу од косе у гривну па на косиште, па набијеш заглавак — па удри.

заглавица ж 1. клин, обично дрвени, којим се учвршћује насађена алатка,

заглавак”; 2. ситница” (Р).

заглајдан -ајдана м “непослушан, својеглав човек“. — Ја му причам, а заглајдан

не да слуша.

заглунити заглунем св“привремено оглувети (од блиске експлозије или кад

вода уђе у уши)”.

загнати загнам св“отерати, одагнати иза неког објекта”. — Загнајстоку иза куће.

заговарати -оварам несв“бити са неким у друштву кад треба обавити неки

посао“. — Ја сад нећу да те заговарам, а доћу да се изразговарамо.

заговорити (ce) -оворим (се) св“задржати се, забавити се око неважног посла”.

— Ми се заговорисмо и покипе млеко. — Заговорићу дете да не плаче.
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загорељак -āкам масна скрама на дну посуде пригорела после кувања”. — То

кад одлијеш млеко, онај загорељак остб.

загорети -и свр пригорети на дну посуде“. — На овим шпорету никад ми млеко

не загори. — Приликом печења мора се пазити на ватру. Дешава се да се добије

„загорела ракија“ (3: 25).

заграда жа, ограда“. — Онај гроб тамо зарасто у траву, у грббљу, а овај на

ливади — цвеће засађено, споменик, заграда око споменика, капија, на капији ката

нац, заклопљено, б. ограђена ливада“.— Има добру заграду и одлучиш јагњад. —Тео

да загради козама, ко забран, заграду да направи.

заградити заградим св направити ограду, оградити“. — Да видиш како сам

заградио гор гробље. — Зар не мож заградити ону једну половину? — Двориште ми

није заграђено. — Ишла сам у шибда гледам имали деда се осече граница за ограду,

да заградимо (гроб). — Ја сам то мало заградио около, да и кучад не узнемиравају и

нападају. — Бојим се: умрећу и нећу видети да заграђено.

заграђивати -ађивам несв“правити ограду”. — Ја оно заграђивб и нико не да

помогне.

загрмити -и загрмети“. — Добро је ако чујеш кад загрми, в. валда.

загрнути загрнем св 1. окопати и прибацити земљу уз стабљику биљке“. — Бели

кокуруз мораш добро да загpнеш, обали га ветар, нема (јак) корен; 2. а подићи

сукњу”. — Загрнула сукњу до појаса, б. ставити на себе огртач“. — Да ти дам нешто

да се загpнеш, поладно је?

загртати -ћем несва.“окопавати (кукуруз или неке баштенске биљке)”. — Ишла

да загpће кукуруз, б. покривати ујесен земљом винову лозу, да би се заштитила од

промрзавања”.

загустити -и(м) св 1. наћи се у невољи, пред проблемима”. — Ретко долази, ал

кад му загусти, ете га код мене; 2. “учинити гушћим, згуснути“. — Загусти цицвару,

мало је житка.

задирати -ем несв“. — Не сме да се задире много у дубину.

задно с дно бурета”.

задњи -a -e “; изр. прошла задња кола мимо предња кад се не зна за ред“.

задњити задњим св“поставити дно на бурету“. — Кад се задњи буре, меће се

шишарка, запари се врелом водбм.

задобошати -а св према добошати (в.). — Смирићу се кад ми земља над главом

задобоша. —Чим сеусправи и махне руком,задобоша земља по ономјаднику (5:113).

задовољити -овбљим св“. — Што гој урадио — није мого да је задовољи.

задолмити задолмим св“озидати зид долмом”. — Кућа задолмљена блатом и

цепаном летвом и то зовемо чатмара.

задоцнити задоцним св закаснити“. — Задоцнио аутобус и чеко два сата.

задрвен -a -o “Тврдоглав, задрт“.

задрвенком тврдоглавац“.

задрвенчити се -им се постати тврдоглав“.

задрети -ем свра. “понашати се тврдоглаво“. — Кад задре, немаш му шта

говорити, б. неразумно се упустити у претежак посао“. — Ако задре, и Качер ће

зајáчити!

задрибанда м/ж “задрта, тврдоглава особа“.

задрт -a -o “тврдоглав, пргав“.
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задруга ж 1. стара патријархална заједница“. — Удала се из те задруге, 2.

удружење земљоделаца”. — Била нека земљоделачка задруга (Р).

задудњати почети дудњати” (в).

w задути задује мед набубрити, отећи“. — Ка-то задује, не можда мокри. —

Видиш како је задуло? — То зна да ми задује тако да не могу опанак да скинем.

зађевица ж неспоразум, свађа без озбиљног разлога и повода”.

vo заждити заждим св отићи брзо, изненада, побећи“. — Он зажди — док си

трепно.

зазирати-ем несв“плашити се, сустезати се пред неким“. —Зазире од њега чим

га угледа. — Немб да зазиреш од мене, слободно дбђи (Р).

зазор м“стид, срамота“. —Данас народ заборавио на зазор начисто: и да украде,
И Да СЛaЖе.

Зазубице пл. т. 1. обољење десни код животиња“. — Кад коњу наседне месо око

зуба, каже се: да коњ има зазубице (2: 228); 2. “завист, пакост“.

заилити -и св прекрити се илом, муљем“. — Заилило би да нисам оро, за

муљало, а сад вода (поплава) однела сву родницу.

заимати заимам св“стицати иметак“. —Дај да се направи, радиш, да се заима.

заитити -им св захватити“. — Дођи и заити воде. — И он кад заити и узме себи

вамо — сељаку много колко год узме.

заићи заиђем св“ући“. — Заиђеш у шуму па исечеш све редом (КЗ).

зајазити зајазим св“преградити речицу, поток, направити јаз“. — Зајазио је дол

па ће д-избаци пумпицом.

зајам зајмама. новчана позајмица“. — Морб сам да му каже)м да од мене више

не тражи ништа на зајам, 2. позајмица која се враћа радом на имању зајмодавца“. —

Највише сам волео да радим на мобу и узајам, радиш и не мислиш како (ће)ш вратити

паре.

зајачити зајачим св зајазити (в.)”. — Идем да зајачим (реку), да вечи заливам

башчу. — Пошб да зајачи воду у реци па да залива купус, в. задрети б.

зајдно (зајно прил заједно“. — Ми купили плацда праве зајно кућу и он после)

није тео. — Сад зајно муземо: две краве ја, две она.

зајмити зајмим св“узети у зајам”. — Женили Бошка, удали Мирјану и нигде

динара нисмо зајмили.

закаведати -ам св 1. а. разболети се“. — Одједном закаведа и нема га.— Онб ми

говече мршаво закаведало. — Била закаведала, а сад се мало коварнула. — Она пре

свадбе закаведала, б. “малаксати, онемоћати (од умора, глади). — Начисто је за

каведала иједва дочекала ручак, 2. почети храмати“. —Закаведалеко гегаво прасе.

закавраисати -шем св почети се понашати задрто, својеглаво“. — Он за

кавраисб и иде како он оће.

закајловати -ујем св ставити клин, причврстити” (Р).

закамбуљати -ам св замесити на брзину”. — Ја зачас то тесто закамбуљам. —

Док су они попили ракију, ја то закамбуљала.

закаменити се -им се св укочити се од изненађења, скаменити се”. — Ка-сам

чуо да му је педесет две године, ја сам се закаменио.

закáнути се заканем се св“наканити се”. — Не смем да се заканем да поlђе)м у

Београд.
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закачка ж“кука којом се нешто може закачити, спојити с другим предметом“, в.

винт 2.

закашати закашам несв“косити остатке траве по ивицама ливаде“. — Милан

тамо закашб окрајке де машина није покосила.

закокечити се-им се неприродносеусправити приседењу или у ходу“. — Ал се

кума закекечила! — Закекечила се ко говно у крчевину (Р).

закивати закивам несв“. — Гадноје закивати граничевину,тврда је, в. кривити се.

закиселити (ce) -и (се) св“налити воду у расушену бачву, кацу, да забрекне”; в.

иокиселиши, расушиши.

закисивати -исива мед несв“натапати земљу (киша)“. — Сад добро закисива,

само да потраје.

закиснути -не св према закисивати. — Само да добро закисне, ваљаће и за

башче и за кокуруз.

заклапати заклапам несвпрема заклопити. — Ако заклапа кућу, онда мисли да

си лопов; в. заклоп.

заклапусати -ам св разбрбљати се, занети се у причу коју нико не слуша“, в.

шувршанко.

заклети (се) закунем се “. — Немој криво се заклети. — Закунем се ја да ћу га

послушати. — Закуни се, тако ти Бога!

заклонит -a -o "стрм”, в. смон (o).

заклоп м затварање, закључавање, често резама”. — Да ти кажем за тај заклоп.

све су то биле талпе грмове дебеле пет сантима, и заклапо се (подрум) са спрата, ниси

га мого разбити. — Проверавала двоструки заклоп (6: 17).

заклопити заклопим св закључати“. — Остала ограда, на њбј капија, на капији

катанац заклопљен, поред гроба бандера и на њбј сијалица сто свећа, сија сваку ноћ,

в. заграда.

заковиличити —им св “направити приручни улар од конопца преко губице и

врата за коња који уједа“. — Оће коњ д-уједе и мораш да га заковиличиш, вежеш

преко губице.

заковрнути -оврнем св 1. заврнути (руку, врат). —Заковрно врати сад боли, 2.

“занемоћати, оболети“. — Кад она заковрне, неће) дуго. — Видио сам Димитрија —

баш је заковрнб (Р).

заковрчити -им св“причврстити, завезати“. —Заковрчиш да се не би одрешило.

заковчати -ам св закопчати, спојити”; в. вренгија.

закојачити закојачи св“ стврднути се, згрудвати се“. —Како можеш ово окопати

ка-ти је закојачило, не можеш брже.

закокати закбкам св“дубоко забити“. — Закоко онај клин ко да ће вола да веже.

заколебати -ам св 1. затрчати се, појурити“. — Он заколеба, 2. узбунити,

заљуљати масу”. — Они ће прво да заколебају п-онда ће (несрећа) доћи и вамо.

заколчити св обележити неки простор побијањем кочића у земљу”

закопитити -им св°стећи иметак“. —Донели тањир и две кашике, а види како су

закопитили.

закоровити/закбровити се -и се св зарасти у коров“. — Свети се, Драго, око

куће закоровило.



98 Драгољуб Петровић и Јелена Капустина

закречити -им св1. запрашити кречом“. — Предсејање, пшеница се закречи, да

се не главничи (2: 22). 2. почети заборављати, посенилити“. — Баба начисто закре

чила: пети пут прича ми исту причу.

закрилити закрилим св прекрити“. — Закрилиле овце целу ливаду.

закpкати закркам св дубоко забити“. — Добро си закpко ове (диреке).

, закрцати -а св зарасти у коров“. — Она нам башта тамо закрџала, не можда се
ЗаЛИВа.

закувати -ам св 1. замесити“. — Закуваш погачу. — Закувај ти мене, а ја ћу

испећи. — Ја закувала леб и легла и нисам ништа чула; 2. скувати, прокувати“, в.

жСушљикав.

закучити (се) закучим (се) св. 1. закачити, прикачити“. — Мого сам неде да

закучим на бандери, ал нећу да се брбам око голе жице — један из) Шутаца тако

погино. —Закучи се винтза винтачу. —А бвдзакучиш ланцем и вучеш, в. ракуља 2:2.

поспорити се, посвађати се“. — Ја се мало закучио с Микаилом.

залагати залажем несв“ палити ватру на огњишту”. — Кад залажеш ватру,

узмеш оне ључице, љуске оне ситне.

заладак -тка м “време слабљења жеге у рано предвечерје“. — Ајде, то ћемо

(завршити) по залатку (Р).

заладити заладим св 1. угасити ватру, престати са ложењем”. — Не смеш да

метеш шљиве до ватре него мало вишље, на вру, и кад оћеш да заладиш мишану,

више не ложиш. — То мало нек с-истопи, па ти после) залади ватру, 2. захладнети,

освежити после велике жеге. — Чекам да залади. — Вод рано залади. — Залади одма

после четири сата, 3. пореметити добре односе“. — И они су нешто заладили, нема

Брзака да дође.

залађивати -ађива несвпрема заладити; в. муруз.

залаз м заобилазни пут”. — Боље (би било) да сам ишб на залаз нег што сам

пошбуш-чот, изр. орање на залаз, в. смон, преко.

залећи се -éже се св сместити се, настанити се“. — Уђе у камен и тамо се залеже

чела.

заливадити (ce) -и (се) св претворити (се) у ливаду (ораница)“. — Кад одеш

негде, заливадило, да цркнеш копајући.

заливати заливам несв“. — А било ми нбд близу, могб сам да заливам.

залика ж залиха”. — Он увек радио и тео да има залику.

залити залијем св“. — Сад је лако: узмем црево и залијем.

заложак -шка м заглавак (в.). — Да стегнеш косу за косиште, метеш још и

заложак (ТБ).

заложити заложим св“потпалити“. — Синоћ је заложио Лиле (кречану), а кад)

ћете ви.

залозити залозим свp направити навој на клину”. — Залозиш онај клин и на

њега матицу и затучеш и метиш перваз.

заломатати се -а се св почети се кршити, ломити“.

залудан -дна -о беспослен”. — Не могу да седим залудан. -

залудничити залудничим мед“дангубити, ленствовати“. —Залудничиш цео дан

док се ја мучим вакб.

залучити -им св упржити лук приликом припремања неких јела“. — Ако се

(гљиве) прже, залуче се (додаје се бели лук) (2: 64).
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залучити залучим св в. одлучити. — Залучио теле пре десет дана, а крава још

њуче, тражи га, залучивати -учивам несводвајати јагњад од оваца“. — Ови дана

ћемо и ми да залучивамо.

замагањити -им св према магањити. — Реко учитељ да сам замагањио што сам

црто (Р).

замајавати (ce) -āјавам (се) несв1. задржавати се око неважних послова“. —

Нећу да се замајавам око тога; 2. скретати пажњу“. — Замајавај ми мало дете, одмаћу

да се врнем, замајати се -јем св. — Не мошти њега да замајеш (Р).

замакнути -нем измаћи с видика“. — Она жена замаче, нећује стићи. — Баш је

замако кад сте дошли. — Краве су замакле тамо.

заманделија м кавгаџија”.

заманут -a -o “неуобичајеног понашања, с блажим обликом психичке неста

билности“. —Тако заманут човек— да Ббк сачува, никад не знаш шта ће дуради.

замаријати (ce) -ам (се) св. 1. занети се (у мислима, раду) и ништа не при

мећивати“. — Замаријб се и ниш не види. — Ја се замаријо, 2. скренути пажњу с

нечега, забавити, заговорити“. — Стара човека лако је замаријати, ки дете: помени му

нешто и он ћезаборавити шта је тео. —Овим детету нешто није добро, дај му неки лек

— да замарија што је дете питало за Белог Међеда. — Замаријамо ми Јеку и чи

ча-Марка, па скокни до задруге. — Замаријаће се твоји око тебе и гости дуго чекати на

ручак (5: 39 147). — Учиниће то после, чим Гуту замарија (6: 23); 3. упутити

погрешним путем”. — Замаријо ме и упутио на неке врзине,једва сам нашб богаз.

замачињати-ем несв“замицати, залазити“. —Мало-мало замачиње у подрум.

замерак -ерка му прил изрна — веома брзо, „пред очима“, приметно“. — Расте

му кукуруз на замерак, све му се потревило.

замерити им св“споречкати се, посвађати се“. —Нешто су се замерили, не питај

га (Р).

заметати замеће мед, несвр појављивати се (о плодовима на воћу, поврћу)“. —

Ја поливб (боранију), прашио, шта нисам радио, и не да замеће.

заметно прил "незгодно, заморно, дангубно

заметнути заметне св 1. в. заметати.— Није заметнула буранија. — Било добро

заметнуло, ал одма сметне. — Оволико замете и узрели и не да роди; 2. “заборавити

где је нешто остављено, затурити”. — Не знам де сам их) заметнула (наочаре); — се

-нем се “пасти уназад, клонути“. — Он се заметно у фотељи и умро.

замицати -че(м) несв1. нестајати у даљини“. — Замицало је у већу даљ, 2.

одлазити, залазити“. — Замиче он често у кафану. — Ене га, опет замиче код оне

(жене).

замка /замка ж чвор који се развезује повлачењемједног краја узице“. — Вежи

(чвор) на замку; 2. омча за лов на ситну дивљач“. — Људи ловили на замку.

замотрити -им св“приметити, запазити“. — То сам замотрио от куће: ко да је

стрелица гађала. — Не знам шта је замотрила.

замржњавати -ржњавам несв“замрзавати“. — Ако замржњавам кајмак, мож

само за гибаницу.

замрсак -ска м гукица разнобојних замршених конаца, обично у магијске

сврхе“. — Нашб пред вратима замрсак, неко оће д-уврача; в. смрсак.
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замрсотина ж 1. замршен конац, уплетена жица“. — Његову замрсотину нико

неће размрсити; 2. сложен проблем, случај”. — Око моста била нека замрсотина,

излазио гиометар, мерио, не знам шта ће да биде.

замужењак -a / замужењак -āка м умно ограничен, инфериоран“.

замуљати замуљам свр 1. овлашно измешати, направити какву смесу“. — Ја

замуљб случајно неке траве и тојој помогло, 2. прекрити се муљем“, в. заилити.

замусти -узем затући, довести некога у инфериоран положај”. — Замузли га у

Главу.

замучити се замучим се св 1. уложити напор у несигуран посао“. — Замучио се

око тога, ал никако да му крене; 2. добити порођајне болове“. — Чим се замучила,

они њу у болницу и, вала Богу, брзо се (породилај (Р).

занављати се занавља се несв“подмлађивати се, поново израстати“. — За

нављају се оне мале (махуне), ал оне неfће) да роде.

занашати занашам несв“заносити, забацивати“. — Занаша ону ногу, ал иде;

занемоћати -ам / занемоћи -емогнем свр “изгубити снагу, оболети, колабирати”.

— Кад чоек занемоћа, ништа му не треба. — Једно дете занемогло и ништа му није

помагало. — Она занеможе уз овај рад. — Он је казб да је занемого мајстор Момчила

Крајишника. — Ја не знам ка-ћу да мрем, ал могу да занемогнем.

занети -есем св“подићи и померити један крај“. — Још само да ово занесемо у

страну.

занимација ж забава, разонода, хоби, пасија”. — Причају да има неке зани

мације, а моја занимација — мотика!

заповетно прил заметно, заморно”; в. вринкара.

зановити се занови(м) се св помладити се, поново заметнути плодове“. — Нема

бураније док се не занови. — То ће сад да занови лепо, д-израсте. — Ја отворим

(кошницу) и погледам: зановило.

зао зла зло 3. — Постају нешто све злишији.

заова ж мужевљева сестра”.

заовар прил, в. заувар. — Заовар је дурадиш како било.

заовић м заовин син“.

заовичина ж заовина кћи“.

заогњити заогњим) св разгорети ватру“. — Добро си заогњила.

заорати-ем св“. — Кадје земља слаба (посна), пшеница се заорава (тој прво се

посеје па се пооре) (2: 22).

заочити заочим св запазити“. — Бранко је заочио сва лица на суђењу. —

Професор заочи реч пре с та в и о се (6:32 104).

запајати запајам несвпрема запојити окрепљивати у тренуцима слабости,

несвестице“. — Жену запајај, спасавај.

запаран -рна -о спаран”. — Био запаран дан.

запаручити -им св ставити нешто у посуду, заузети је да не би могла бити

употребљена задруге садржаје. — Она корпа запаручена, а ова мала, остави туне.

запатити (ce) -им (се) св настати, појавити се“. — Нешто ми се запатило у

орману.

запатрљити -āтрљим св на брзину посадити, зачепркати“. — Ја запатрљим пар

струка купуса, да се нађе за арач.
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запаћавати се -āћава се правити гнездо, размножавати се“. — Запаћава се

осица, гуштерови.

зáперак -ерка м биљни изданак који не може донети род“, в. пoдбрати.

запети запне(м) св недостати, мањкати“. — Запеће ми сено, а снег велики.

запетљач -āча м омчица с кукицом”. — Колир и таслице (манжетне) су за

копчавали „запетљачем“ од конца (3:78).

запећи -ече св в. сунчаница.

запис м освештано дрво, сурезаним крстом, испод којега се заустављалитија (о

сеоској преслави)”. — Он је и запис посеко кад му рекли комунисти.

заплитати -ћем несв“отезати, тражити начин да се добије на времену“. — Овај

што диље заплиће, само да стигну (полицајци).

заподенути -оденем св започети“. — Он лако заподене свађу.

запојити запојим св освежити напитком (обично болесника)“. — Мораж га

запојити.

запоњац-бњца м в. пречњак. — Запоњац, то онај пречњак кад се испече брав па

тамо провучеш (Р).

запрега ж “; коњска -, волујска -.

запрега ж мушка радна кецеља, од тежине”.

запрегнути запрегне св“налити се водом и набрекнути“. — Раније се цепб камен

са дрвеним клиновима (сад су гвоздени); направи се рупа, набије се дрвени клин и

сипа вода и он запрегне дрво и пукне камен. И то су дрвени пунчета.

запредати запредам несвојачавати стару опарану пређу додавањем нове вуне“.

запрежница ж део ама, конопац којим се ам везује са ждрепчаником”. —

Запрежнице су ово што неки кажу штрањке (К). — Запрежнице могу да биду и

о-штранге и од ланца.—Ждрепчаник закаче се за запрежнице (Бр), в. ждрепчаник.

запрндачити -им св, вулг“повалити жену“.

запропастити се -опастим се св запрепастити се, пренеразити се“. — Он се

запропасти кад чује шта је могло бити.

запршка ж “. — У јела се меће запршка са много брашна (2: 65).

заптаж отежано дисање, астма”. — Убила га запта.

заптити заптије св загушити, онемогућити проток ваздуха, дима (у оџаку)” (5:

22), в. захладити.

запучити (ce) -им (се) св закопчати (ce).

запуштити -им св запустити, не одржавати ред, чистоћу“. — Која жена држи

чисто да не запушти него, чим се послужи, опере и остави (КЗ).

запшати -ам св“забрекнути (буре)”. — Кад цури вода, запшаш, кад излази вода

на бурету, запша се.

заранити зараним св“нахранити младунче (јагње, теле) пре него што се свикне

на дојење”. — Морала сам да га зараним чим се ојагњило.

заречити заречим св 1. дати реч, обећати“. — Имам ја ту џак брашна, ал сам

заречио човеку. — Нећемо сутра да радимо, он био зарéчио некуд д-иде; 2. “верити”.

— Ка-сам Љубинку заречио, рекб сам да иде у погано село. — Заречио девојку из

Босуте, а њу одвб други. — Ја сам заречио, и готово је (5:46). — Кад се заречи девојка,

закаже се испит (2: 97).

заринглити заринглим св закључати повлачењем полуге, затворити ринглом“.

— Она се ринглица повуче и зарингли се капија.
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зародити се зародим се св родити прво дете (о младој жени). — Чим се

зародила, почела да баца чипте и предњом и задњом.

зарбзати (се) зарбза (се) св 1. спустити чарапе низ ноге, немарно се обући“. —

Зарбзале јој се чарапе и не гледа како иде по селу; 2. почети се померати на стрмој

површини“. — Зарозала ми се ћерамида на крову.

зарумењушити се -ěњушим се мед освежити се улицу, заруменети се“. — Мића
се лепо зарумењушио.

заручити заручим св 1. ставити нешто у посуду, заузети посуду неким са

држајем“. — Не мош тамо, заручена је, 2. верити“. — Иду да је заруче и она је
заручница.

засеок м део села, заселак. — Села се дела на делове, зване овамо засеоцима. За

исти појам чује се и џемат, али данас ретко, изгледа да се тај назив некад више

употребљавао. — У овим нашим џемату има дванест гробља.

засновати заснујем св“поставити темеље за кућу“ (6:23); в. обрежак.

заспати -им св“. — Умори се, јадница, заспала би на дрљачи.

застајкивати -ајкивам несв“. — Шта ти застајкиваш? Тебе се не иде!?

застирача ж платно којим се прекрива парионица“. — Застирача се мете преко

ПарИОНИЦе, шавољ, в. перионица.

застранит-а-о“ћудљив, настран”. — Он је мало застранит, лако се посвађа.

зáструг м дрвена посудица с поклопцем, обично за сир, кајмак“. — Застругје за

сир и кајмак па се трпа у њега. —Тури се узаструг сира, кајмака, трпа се у њега– па у

Диће (КЗ). — Носи белу торбу и у заструг сира, кајмака, пршуте, в. чанак (3:62).

засути заспем св усути жито у млински кош“. — Само да заспем па ћу доћи. —

Засуо да меље, — се урушити се“. — Рупа се засула, треба да се очисти.

затарабити -им св 1. а. добро затворити, позатварати”. — Све сам затарабио: и

кокошке, и овце, и шталу, врата заклопио — и имал шта да нисам?, б. напустити

неки посао, престати с радом”. — Почо да ради, ал спор, н-уме да се погоди, упо у

дугове и морб да затараби; 2. оградити тарабом”. — Пос ћу и то да затарабим, да не

уђе овца, кокошка.

заташкати -ам св 1. позатварати све отворе“. — Убациш облице и заташкаш и

дојутра не сагори; 2.“сакрити“. —Заташкала одј-деце, ал о дј-деде нисам могла.

затварача ж даска којом се затварају лесе са воћем приликом сушења”. — Кад

се ставе лесе са воћем, затварају се помоћу дрвене даске, тзв. затвараче (3: 66).

затворен -а -о таман, тамније боје“. — Сунцокрет је мало затворенији.

затворити затворим св спратити стоку“. — Идем да јој помогнем да затвори

овце и положим јагњадма.

затега ж опруга на мишоловци”(2: 60); в. мишоловка.

затегнути затегне(м) св1. учврстити затезањем”. —Ијоште жицу кад затегнеш,

неће) се померити; 2. налити воду у расушену дрвену посуду, забрекнути“. — Не

може тако брзо да затегне, иде вода.

затеок -a / затиљак -иљкам потиљак“. — Ударио затиљком.

затиспути -нем св затворити, зачепити отвор кроз који истиче течност”. —

Пробај то да затиснеш да не цури, да набијеш туне неку крпицу.

затка мн украсна шара на платну за пешкире“. — За пешкире се најчешће тка

специјално платно са „заткама” у разним бојама; в. чункари (3:50).
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затомити затомим св. "задржати, присвојити”. — Три си ми даске вратио, а

остале затомио.

затомљавати -омљавам несвпрема затомити. — Ја то не затомљавам: вози па

ћеш платити.

затопити затопи(м) св 1. налити водом (обично о киши).—Жедна била земља,

а сад је затопила данима; 2.“залити, прелити храну у већој посуди (врелом машћу или

растопљеним кајмаком за дуже чување)“, в. крчаг.

затравити затрави(м) св 1. излечити сточну болест затрављивањем”. — Кад се

код говеда деси каква болешчина, узму кукурек па затраве, пробуше и затраве на уву,

под гушом. А кад човек будали и бунца, каже се: треба га затравити; 2. бити занесен,

опчињен”. — Онје затрављен у њи, у те челе, да Бок сачува, зачињен, — се обрасти у

траву”. — Како се то затравило!?

затрављивати -ављивам несвпрема затравити. — Пробуше кожу под гушом,

на уву и провуку кукурек и тако затрављивали, мети се та трава и то је затрављивање.

— Понеки је затрављују на тај начин што пробуше кожу (обично на грудима) и кроз

тај отвор провуку корен кукурека (3: 130).

затрапуљати -ам св према трапуљати (в.). — Нешто си затрапуљб

затрегерити затрегерим св“снажно ударити“. — Затрeгери ме да сам све звезде

пребројо (Р).

затровати (се) затрује(м) се повр отровати се“. — Затрује се лизблом неким кад

је кропио воће и умре. — Паз да не затрујеш ту воду кад переш (пумпу за прскање

воћа, винограда) (Р).

затрудњивати -удњивам несв“оптерећивати“. — Нећу да те затрудњивам, сам

да те нешто питам.

затурити -им св“затурити, заборавити где је нешто остављено”. — Затурила ми

деца чекић и сад га тражи, - се превити се и пасти уназад”. — Само се затурио и —

готбв!

заћаушити -им ударити“. — Чувај се да те не заћаушим (Р).

заћорити (ce) -им (се) свв. заблесити 2. а. (Р). — Заћорио се у ону малу и ништа

не види осим ње; 2. одсутно се загледати“. — Еј, де си заћóрио, „пробуди се“!

заувар прил корисно, од користи“.— Заувар је колко било. — Добро је што сам

овбобро — заувар је, вајдицаје. — Заувар је и да мало залади. — Заувар му је и дан да

поживи.

зауварицаж мала корист, вајдица (Р). —Зауварицаје колко билода добијеш.

заузети заузмем св 1. поручити унапред, резервисати“. — Заузми месо на време

код Сургије (Т); 2. ступити у ванбрачну везу”. — Они су се заузели, али кадјој се муж

врати — да веднемо шта ће да биде.

заујати зауји св захујати“. — Зауји вода, а кише нема.

зауларити зауларим, сва.“ставити улар коњу, говечету”, б. држати мужа под

сталном контролом”. — Не ваља кад жена заулари човека, и прави се да је од њега

старија (2: 74).

зауставити -им св“задржати“. — Нису га могли зауставити, оће он код жене. —

И зуставе га у болници, кост му кључна пукла.

зафалити -и св недостати“. — Зафали ми сто динара да узмем све.

захладити (ce) -и (се) св охладити (се), захладнети”. — Зими, кад се зидови

захладе и фуруна заптије гаром, не можеш више да се грејеш (5: 22).
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зацинцати се -а се сва залепити се, прионути“. — И(х), како се ово зацинцало

(Д), б. стврднути се“. — Он пооро, а оно зацинцало и није мого посијати; в. "смрзну

ти“. — Сад већ ладно, а ноћас ће да зацинца. — Само ти чекај да мраз зацинца.

зацрвењушити се -ěњушим се 1. в. зарумењушити се. — Мало се зацрвењушио,

2. постидети се“. — Што се ти зацрвењушиш кат причамо о њој!?

зачабулити -им св“узети нешто туђе, отети“. — Ако не зачабуле нешто, они не

Могу да живе.

зачадити -и св“прекрити се чађу, почађавити“. — Оџак ти зачадио начисто.

зачакнути (ce) -не(м)(се) св затворити, фиксирати“. — Зачакнеш врата, про

зоре, да се не отворе. — Врата се зачакнула и не можеш) д-изиђеш. — Саставиш оно

уже па упрéдеш она два краја па зачакнеш.

зачинити зачиним св“(на)бацити чини, замађијати“. — Зачинила му врачара и

сад мора д-иде ко-друге да рашчини; в. затравити.

зачињати -е несв“почети наливати млеко у виме пре тељења, јагњења“, в.

отпустити.

заџавељати (ce) -ам (се) /зашавлити -е св загаламити, развикати се“. —Деца се

заџавељаше, оставиг (остави иг), умирњаће се.

зашајатити -ајатим св 1. снажно ударити“. — Зашајати ме по затиоку. — Умал

ме не зашајати; 2. искривити се, нагнути се на једну страну“. — Испод они грана

скела се зајашати, умал се не преврну (Р).

зашикати зашикам св“забити, набити, набости (се), убости (ce)”. — Мека земља

и лако зашико колац. — Зашико сам глоговак у пету (Р).

зашлемовати -ујем св залепити“. — Не брини, све ће то Милан зашлемовати и

испердашити; в. шлемовати (Р).

заштитити -им све. —Тоје топло, заштити организам човеку, од зиме, од мраза.

збабити се -им се смежурати се, наборати се, погуpити се“. — Није она толко

стара, ал се збабила.

збандати -ам св сколити са свих страна, присилити“. — Збандали га да прода

женевину, ал он неће, нек прода син (Р).

збеговиште с место на коме се налазио збег“. — Народ се морао крити... у

збегове... Таква места названа су збеговишта (2: 17).

збепати збепам св“стрпати на гомилу“. — Збепб дрва пред шупом и пос ће два

дана да иг пакује, збепан -a -o "тврд, неукусан (хлеб, припремљен од ненараслог

теста)”.

збити се збију се св“згуснути се, сабити се”.—Збију се овце у буљук, у гомилу.

збркати збpчем / збркљати -ам св на брзину спремити јело“. Ми седали,

џакали, попили по ракију, а Нада већ збркљала и добар ручак. — Сад)-ће она нешто

да збpче.

збуљати збуљам св“припремити на брзину”.—Идем да нешто збуљам за ручак.

званица својта, пријатељи, они који се позивају на свадбу или сахрану”.

звекара ж (бездана) јама, левкаста вртача”. — Била туне нека звекара и виш

како поравњали.

звекир м “. — Она алка била на вратима, звекир, па лупаш, а сад — звонце, а

звекир на вратима стоји (као украс) (Р).

звер ж “. — Мораш добро да отвориш очи кад идеш. И од зверију (6: 159).
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звечати -и несвр *. — Звече стаклета. — Шипка гвоздена кад удари у камен

звечи.

звијук м женска особа слободнијег понашања”. — Она била звијук, једаред

била у шуми, виш куће, и зове муж: „Де си?“, а она ка{жје: „Де сам?! Јебем се!“ Била

виопиц.

звбна ж овца која носи звоно“.

звонараж 1. звоник“. — Направили смо звонару, 2. овца која предводи стадо”.

— Неће}ш заклати звонару?!

звркнути -не св ударити, звизнути”. — А оно пијано, пуца у ваздук, ко зна де

метак може да звpкне, звpктати -ће несв“ударати, праштати“. — Звркће онај камен

испод мацоле, а он не дотера децу (да их не удари).

звpндати -ам несв“скитарати, луњати, понашати се недолично, пијанчити“. —

Звpндали су данима от куће, опијали се, варали народ. — Они други што нису имали

деце, па звpндали данима од куће (5: 32).

звpндов -ова / -öва м скитара, нерадник (обично ограничених умних спо

собности). — Иде са неким звpндовима — ко што је и сам.

звpндовисати -шем несвпрема звpндати (в.). — Најпре посб, а онда и звpн

довиши.

звpндовчина м аугм нерадник, беспосличар“.

звpцалица ж шљива која приликом тресења млатачем падне даље од дрвета”.

— Кад млатиш шљиве, па она падне тамо, каже — иди покупи оне звpцалице, оно што

пало далеко (Р).

звpцати звpцам несв“скитарати, луњати”.

звpцнути -нем) св 1. в. звpкнути. — Пази дете, да не звpцне каменчић (испод

чекића); 2. кратко зазвонити“. — Ја звpцно Марку д-изађе.

зврчак зврчка м дечја играчка, чигра” (2: 48).

згад м нечистоћа, смрад”. — Од згада се не мож ући у кућу.

згеба м/ж в. иуџа. — Вас тројица ватате једну згебу!

згебити се -им се св "погрбити се“. — Згебила се од муке.

зглоб м в. држалица (3:37).

згњечити згњечим св“спрштити” (Р).

згодноћа -оће“ лепота”. — Ја нисам била нека згодноћа.

згодоња м кицош“ (2: 14).

зготовити им св припремити јело“. — Неравномерност у исхрани зависи од

умешности и знања жене да „зготови“ укусна и здрава јела (3:70).

зграбити -им св“(п)ограбуљати“. — Има оне грабуље, зграби.

зграда ж помоћна дворишна просторија”. — Зграде му помого да изради. — По

крајевима авлије поређане су зграде, окренуте кући, понајчешће кућним вратима (1:

763).

зградица ж дем, кућица“. — Направи зградицу у пашњацима: соба и мекар за

млеко и има трло.

згранут -a -o “престрављен, поремећен од страха”.

згрдити се згрди се св“привићи се једно на друго (обично о животињама)“. —

Купио прасе и кад га пушто, одма се згрдили. — Мешчини да су се они згрдили.

згрушити згрушим св згњечити“. — Нека ихjту, боим се да ћу их) у ташни

згрушити.
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згрчкати се -а се св згужвати се, уковрџати се“. — И оно кад опараш, оно се

било згрчкало и попариш га да се исправи.

згуро -а м "погрбљен човек“ (Р).

мм.
згучити се -им се погpбити се”. — Неће да иде згучена, да види народ како се

згучила.

м
здоговор м“договор“. — Биоздоговор да се нађемо у Љигу, здоговорили се, а он

Данас није дошо.

здоговорити се -оворим св“договорити се“; в. здоговор.

здбмчати здомчам св ухватити, зграбити; подићи“. — Здомча ону лубеницу и

оде. —Ја пробода дигнем врећу и не мога, а онјездомчадокси трено, в. домчати.

здравити се -им се свр поздравити се“. — Ја реко да уђем да се здравим.

здравица ж краћи говор или неколико речи изговорени уз чашу којом се

некоме наздравља“. — О слави су биле... три здравице: уз прву чашу, пред ломљење

колача: „У име Бога и тврде славе небеске“, ... уз другу чашу: „За крста и крсно име“,

... уз трећу чашу: „У име Бога и св. Тројице“ (Р, 2:90).

здравица -ице ж1. ластaр винове лозе на коме се налази грозд који носи род“, в.

дивљина, 2. здрава родна земља, родница“. — На здравици и травуљача најбоље

расте.

здрављак -āка м млад месец“. — Нов месече, здрав здрављаче, кад други нов

дошо — здравијег ме нашб.

здробељати -ам св поломити, здробити“. — А Златија паде са столице и здро

беља ногу (Б).

зебра ж“мали метални шиљак који се говечету ставља на улар близу уста, да би

му се лакше усмеравало кретање у запрези“. — Морб сам да јој ставим зебру, вукла

улево.

зев м отвор кроз основу на разбоју кроз који се промеће чунак“. — Зев се зове

кад оно тамо зине па протуриш чунак, в. зенути, ћепци, брдила, подложник (3:49).

зевак зевка м промена смера у ткању“.

зевалица врста баштенског цвећа“.

зевзек зевзека м нерадник, беспосличар, скитница“. — Нешти од зевзека имати

ни вајдице, он ће да зевзечи, д-ошљари.

зејитинлија ж марама која се омотава око главе”. — Око главе је марама — зв.

зејитинлија (2: 71).

зејтинли непром прид боје зејтина“.

зекан зекана м коњ зеленксте длаке“.

зекуља ж крава зеленкасте длаке“.

зелембаћ -āћа м “велики зелени гуштер“.- Зелембаћи они велики гуштери, а

бурњак црн и жуто по њему.

зеленика ж 1. зимзелена биљка Пlex aquifolium, божиковина”; 2.а. “зелено воће

уопште“, б. “сорта јесење јабуке” (Бљ, 14. 41).

зеленкада ж (2: 27), в. босиок,

зелењак -њка м*густо посејан кукуруз који се коси као сточна храна”. — Сијеш

зелењак кукуруз пролећом и раниш говеда.

зелењаш -āша м 1. “зеленкасти камен”. — Виш каки су ови зелењâши; 2.

“зеленаш, човек који позајмљује новац уз високу камату”. — Ко оће можда преведе

дуг зелењаша сељачки у Аграрну банку.



Из лексике Качера 107

зељаница ж пита од зеља”. — Зељаница пита, то са зељом, сиром, јајима, в.

З62/b62.

зеље с дивље -“ паламуда. — Одзеља се градила пита, зв. зељаница (2:63, 3:76).

зељикав -a -o “зеленкаст”; в. руја (3:48).

зељов -овам пас зеленкасте длаке“. —То пас онај који зељав, па каже се зељов.

земан м заст време“.

земба ж в. пљоска (2: 39).

земљоделац -лца м заст ратар, земљорадник“. — Деда мој био земљоделац, а

сад кажје „пољопривредни произвођач“ (Р).

земљоделачки -a -o “који се односи на земљоделце; в. задруга.

земљосан -осана -о“,„пијан као земља“.

земљуpина /земљуждина ж пеј“земља“. — Имамо достате земљуpине.—Људи

се заваде због земљуждине.

зенгија ж “узенгија”. — На седлу што ногу тури човек — зенгија.

зенути зене(м) сва зинути, зевнути”. — Направиш вако па то зене и ту

протуриш чунак, мораш да направиш зев, да зене, ко кад ти зенеш (Ш), б. умрети”

— Сад само чекам ка ћу да зенем.

зет м “. — Без зетова нема ништа.

зецара ж пушка за лов на зечеве“, в. танџара (Р).

зечар м ловачки пас обучен за лов на зечеве“. — Ловачких керова има: зечара,

лисичара и птичара. Зечари су високи на ногама. Имају развијене груди и велике

чапке (2: 34).

зечараж пушка за лов на зечеве“. —Још деда добио пушку зечару, в. зецара.

зечица ж сорта зимске крушке”.

зидарија ж зидарски послови”. — Ја сам радио зидарију, а он ме прејави да

радим бресправно. — Са Жиком радио на зидарији (К).

зидни -a -б. — Прво се метају зидне па после) подне плочице.

зијан -ăна м штета“; в. бљуштурчина, бубњић.

зимаја /зимака /зимача ж. сорта касне зимске крушке” (2: 26); в. караманка.

зиман зимна -о осетљив на хладноћу, зимoмoран”. — Како је зиман Рако!?

зимкуља ж јалова крава”; в. озимкуља. — Зимкуља коза нема млека.

зимно прил хладно“. — Све ће бити зимније.

зимомора ж стални осећај зиме“.

зипа ж велики камен”. — Извали и донесе оне зипе па ти пос разбијај!

зитин зитина м зејтин”. — Нема више зитина код Раја.

зифт м талог у муштикли, катран”.

зјало -а м беспосличар, скитара“.

зjати зjам несв“лутати, дангубити“; в. ткати

зламење с вода којом се умива новорођенче до крштења”. — Неколико часова

по рођењу неко од укућана иде по „зламење“... Том водицом се дете умива до

крштења (3:88).

златка ж врста украсне игле”, в. округлица (3: 80).

злато с украс, гајтан од „златног конца“ на народној ношњи”; в. зубун.

златуља ж крава жућкасте длаке“.

зликара м/ж скитара, скитница“. — Јес видо ону моју зликару?
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зликати зликам несв“лутати, луњати“. — Раније сам више зликала, а сад ми

далеко и преко прага. — Син ми злика по селу. — Ту годину ћеш да зликаш. — Целу
ноћ злика — цео дан спава.

зликуша ж зла жена“.

злокобник / злокбвник м несрећник“ (Р).

злоран злорана -о кога је тешко нахранити, пробирљив“. — Нешто је злорано,
не да једе. — Она је злорана — да Бок сачува.

злоћа м/ж зао човек, злица“.

злурати злурам несвр скитати, лутати без циља“. — Иде, злура тамо-амо.

зној зноја м “. — Зној низа ме кипи.

зоб зоби м овас“.

зобани -a -o “који је од зоби“. — Сламарица се пунила зобаном слaмoм.

зобница ж торба за зоб, овас из које се хране коњи“ (Р).

збва ж бот дрво и цвет Sambuсus nigra” (12: 23).

зовљакм зовова шума”. —Ћуталиједно време у зовљаку, више куће (6:21).

зовнути-нем св. позвати, сазвати“. — Ондак се зовне жене, више њи, и то се зове
чешљање.

зoвoв -a -o “који је од зове“. — Чај од „зововог” (Sambuсus nigra L.) и липовог

(Tiliae flos) цвета помешан са чајем од спориша и кичице (Erythraea centaurium) (3:

128).

зозањ зозњам (велики) стомак”. — Не може одзозња да завеже опанке. —Збзањ

ме нешто боли (Р).

зондpк м зоол “гундељ“ (Р).

зор м сила, напор. — Треба на збр да се крећеш.

збрити збрим несв“радити нешто назор, на силу“. — Немој збpити млечику,

сама ће она да омекша, само је стави на топло (К).

зорт м страх“ (Р).

зрелити -и сазревати“. — (Кестени) почели да зреле и јеверице их) све по

купиле на гомилу, в. маџарка.

зрна /зрња ж овца која по глави има тачке“. — Зрна кажемо за овцу која има по

лицу пецке, оне ситне пецкице, то зpња.

зрно-ета с “. — Играла се деца с оним зрнетом. — Давидово зрно — лек од урока

(2: 226).

зубат зубата -о оштрог језика, који нема длаке на језику“. — Она правник, а

зубата — да Бок сачува.

зубљажа. “танка цепка луча којом се потпаљује ватра”, б. већа цепка луча која

се употребљава као бакља“

зубни -a -ô “који се тиче зуба”. — Тежак ми је ко зубна болест. — Добро је, кажу,

узети тзв. „зубну траву“..., ставити је на жар и парити се над њом (3:127), в. трава.

зубоња м човек оштрогјезика”. — Све је било добро, ал кад онај зубоња устаде

— све је кренуло (наопако).

зубун м део народне ношње“. — Најстарије женско одело било је: зубун, аљина

и кецеља, предња и задња. — Зубун је била дугачка горња хаљина од белог сукна, без

рукава, украшена многобројним жутим шљокицама и кићанкама од ибришима. Аљи

на је зубун са рукавима (1: 778). — Женске су имале зубуне, убрадаче (забуљаче) и
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смиљевац (као младе) (2: 69). — Зубун био од белог сукна, богато украшен раз

нобојним вуницама, гајтанима, „шљокнама“ и „златом“ (3:81).

„ зуква ж барска трава“. — Видб сам тамо све то једно поред другог зуква, трска,

рогоз.

зуквара жа. “сорта јабуке” (Бљ, 14. 41), б. врста барске биљке (?)“.

зумба ж алатка за бушење рупа у кожи“. — Има она зумба па пробије рупе на

каишу, прозумба рупе. — Да би се добио чист влас, влакно се најпре чисти помоћу

зумбе, па се гребена (3:47).

* зумпија м/ж “Ништарија, ништавило“. — Нашла се она зумпија сељачка да мене

превари и да на мени заради.

зундарача /зунзара ж велика зелена мува (Р).

зунзарати / зунзурати -a(м) несв“зујати (као мува зунзара)“.

зурлема -еме ж “вика, галама“. — Дигли зурлему, не чујем шта ми кажу.

И

ибрик м метална посуда за воду“ (Р).

ива ж бот варијетет врбе” (12: 23)

игларица ж, обично мн, народни обичај по коме невестин неожењени брат са

друштвом доноси игле у њен нови дом”. — Док не преда игле, конац и тамо нешто, не

говоре, а ови и(х) штипкају да игларице проговоре. — Идем и ја у игларице. — Кад

стигну, прво код младе улазе „игларице“, девојке које јој доносе плетеће игле.

Ћутећи се са младом ижљубе и седају. То чине, вели се, да млада не одговара свекру и

свекрви (3. 96); в. игле, поди.

Нгле, у изр. ићи у игле, в. пoди. — Девојка кад се уда, онда њени иду за њбм у

игле, носе игле, изр. плетеће / плетиће -, в. игларица, игличари.

игличар м в. игларица. — Игличари долазе други дан по венчању, после по?о-

ђана... Они доносе млади: пет плетићих игала, плетиво и почетак, затим сапун, цвет,

мараму и кецељу, а зету: чарапе, наглавке, пешкир и назувице (2: 100).

иглоноша м/ж в. игларица. — Можда се деси да и ја по{ђЈем у иглоноше. — Ми

каже)мо игларице, иглоноше — то исто. — Иглоноша то дете из младине родбине

које преда игле млади (Тр); уп. игле, поди.

игра-баша човек који почиње игру „прстена“; в. прстен (2: 142).

играти“ изр. Играћутина свадби реч захвалности старе особи младојза леп гест“.

идење с ходање“. — Досадило ми идење, ноге боле.

ижцигљати -а св“израсти“. — Нема воде, али кукуруз око њега ижџигљао (5: 146).

изабати -a(м) св похабати ношењем”. — Баци то, види)ш да све изабано.

изагнати -ам св“истерати“. — Пошла да изагна овце.

изакати -ам св упропастити невештим руковањем”. — Изако ми трактор — да

му га више не дам (Р).

изамиљати изамиља несв1. завршавати млевење, млети последња зрна из

коша“. — Еве изамиља, мало још остало, 2. бројити последње дане“. — Ово сад

изамиља август.
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изамлети -ељем св 1. завршити млевење“, 2. избројити последње дане“. — Ми
смо изамлели: наше је прошло.

изанђати -ā(м) св 1. похабати се од употребе, ношења (о оделу)“. — Изанђало

му одело начисто, 2. оронути, попустити и физички и ментално“. — Ћути, дете,

прича чича свашта. Видиш да је изанђао (5: 110).

изарчити -им св потрошити“. — Изарчили смо маст.

изаткати -тке св откати“. — То сукненб све, од вуне изатке се.

избапесати -ам сва излупати, испрашити“. — Избапеса онај покрбвац да се

диже кумбара, б. истући, изударати”. — Пази се, да те не избапесам.

избијати избијам несвпрема избити. — Како он избија, а они причају и у два

табора: једни кажу да има клозет, а други да нема.

избити избијем св“појавити се у видокругу”. — Кад је избио и-шуме, рафал га је

пресеко. — Изби моторциклиста немачки, за њим мерцедес наш, за њима тенк,

топовска цев, митраљез.

избогаљити -огаљим св невешто направити, оштетити“. — Ала си овб из

богаљио, свака ти част! — Побогу, што ово избогаљи, јес имб висак?

избрабоњати -а свр према брабоњати. —Терајте овце, да ми ту неизбрабоњају.

избрљкати -ам св према брљкати (в.). —Треба да се избрљка сено, да се скупи у

брљкотине, ко навиљак, уп. брљковина, брљкотина.

избукарити -им св 1. a. “оплодити крмачу“. — Трипут је теро, ваљда се из

букарила, б, вулг. обљубити, повалити жену“. — Уватио је у врзини и избукарио, 2.

“преварити, намагарчити“. — Мене је избукарио. — А таки је: кад ти пређе први

басамак, мисли како ће те избукарити;

извадити -им св направити“; в. опрешаст.

извалити се извали се св пасти, оборити се“; в. огрт.

изваљати изваљам св завршити ваљање сукна”; в ваљавица.

изварити извари св скувати“. — Научио да вари, па узме па извари.

извашати -ам св оштетити првобитну структуру неке површине, ишарати“. —

Деца ми сто извашала, играла се с ножем.

изведравати -едрава несв“ведрити се“. — Сад већ помало изведрава.

извести -дем св излећи“. — Извела ми квочка деветоро пилади.

извештити (ce) -им (се) св“постати вешт, навићи се“. — Кад мало извештим, ја

ћу после) лако. — Извештила се она и нема што не можд-уради.

извешчати -a(м) св 1. дотрајати, избледети“. — То извешчало, није ни за на

њиву; 2. остарити, оронути“. — Ма извешчало и огрињавило.

извидити -им св испитати, распитати се“. — Извиди све па ми јави кад да

дође)м.

извитоперити се -и{м) се св 1. увити се, искривити се“. — Мети (даску) на

равно, извитопери се, 2. изопачити се“. — Био добар дечак, ал почо да бекpија и тео

да запали шталу, извитоперило се.

извлак м извлачење“. — Кад извлачиш дрва што си посеко у шуми, то извлак,

извлачиш и тераш кући. — Да није слоге и договора, не би се могао поправити

планински пут, који води у шуму, за извлак дрва, сена, жита и др. потреба (2:88).

извлачити извлачим несв1. припремати пређу влачењем”. — И то извлачиш и

завијеш око оне канураче и то је повијање губера; 2. в извлак.
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извољевати -ољевам несв“инсистирати на ситницама, тражити да се испуне

необичне жеље“.

извор извора м “. —Тамо де истиче испод каквог каменато се зову извори, живи

извори. — По целом Качеру има извора, чесмица, чесама и стублина.

изворни-а-о“изворски“.— Тоје изворна вода. — Река— то велики поток, кад не

пресушива, значи, има изворне воде и лево и десно у обалама кад никад не пресушива

(кз).

изврзинати -ам св“стећи на сумњив начин, преварити“. —Они би да изврзинају,

В. врзинар.

изврљезити -им св урадити нешто површно“. — Изврљезио ми (потпорни зид

и, кад је оплавило, вода обалила.

Извршан -шна -о пун до врха”. — Није извршна. — Поеде кашику извршну

кајмака.

извршити извршим сва.“уобличити гробну хумку“. — Чекају да се изврши гроб

и на тим се једе, б. покрити врх стога, да не закисива око коца”. — Пао са сена ка-сам

тео да извршим, пуко колац, в. површити.

извршљати (ce) -ам (се) св умрсити се, уваљати се (обично о трави приликом

кошења)”. — Ушле ми овце у детелину и све извршљале; в. грабуљице.

изврштуљити / изврштулити -рштуљим / -рштулим св изокренути, поме

шати“. — Може бити да је реко, ал је то он нешто изврштуљио.

изграђивати -ађивам несв“. — Мојеје да изграђивам земљу: крамп и колица.

изгонити -им несв“истеривати, изводити“. — Сад овце нико не изгони у пашу, у

забрану биду.

изгребенати -ам св. према гребенати; в. влакно.

изгревати изгрева несв*појављивати се (о Сунцу)”; в. икона.

изгртача / изгртуша ж дашчица у облику пресечене елипсе, насађена на дугу

дршку, за извлачење пепела из пећи“. — И онда изгртачу и пепо из вуруне (изгрћеш),

в. царач (3: 65).

Издаја ж помен, даћа“. — И ка-дође време, ондак се припрема издаја, даје се та

подушја.

издандати -ам св изударати”. — Ако те издандам, неш више (брбљати) (Р).

изданути изданем св“издахнути, умрети“. — Дете гори, завоји, ватра, чудо, оће

д-издане.

ifздати -ам св дати, обавити“. — Она му издала сва подушја и онда се вратила

оцу. — Ко умре— издаћемо му за душу. — Остане Јека... у Ранковићима пуну годину,

док не изда сва подушја. — Кад се наврши и изда годишњица, мешаја добија дар,

обично мараму и чарапе (3: 101).

издеринџати се / издеренџати се -ам се св извикати се, изгаламити се, испла

кати се”. — Јуче се мала издеринџала.

издирати се -е се “викати, галамити“. — Стално се издире на мене.

издојити издоји(м) св. посисати“. — Ако теле не може д-издоји, ти можеш

д-измузеш (КЗ), в. измазати (ce).

издрешити издрешим св развезати, поразвезивати“. — Око стога потрпаш

снопове, издрешиш и простреш широко, четири-пет метара од стога (Т).

издрљити издрљим св бесно разрогачити очи”, в. жероња.

изелица м/ж в. изјелица.
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изигравати изигравам несвругати се, подсмевати се“. — И он Слободанци
купи чарапе, а ови га изигравају. И каки си, купи жени чарапе!

изићи изиђем св појавити се, почети се правити“. —После проје изишо самун.

изјанђати се -а се истрошити се од дуге употребе, похабати се“. — Изјанђало то

и ја бацила, да запалим (Р), в. изанђати

изјармати -ам св“самлетијарму“. — Милан ће брзо (доћи),још мéнод-изјарма.

изјелица/изелица м/ж прождрљивац“. — Није он велики изјелица. — Е, дијете,

нисам виђела веће изелице од њега.

излапити/излапити -им св“посенилити“. —Можда самја излапила. — Излапио

ко Гајина крмача.

излепшати се -а се св пролепшати се“. — Ако се излепша, доће и Драган.

излитати се излита се свр испрљати се житком балегом, добити пролив“. — Сва

се, јадна, крава излитала.

излити излијем св пролити“. — Шта смо суза излили.

изломити изломим св поломити“. — Ја сам, јадна, ову руку изломила.

измагањити -им св лоше урадити посао, нешто оштетити“. — Ко ти је ово

измагањио, мајке ти, де су ти биле очи?

измазати / измлазати (ce) изм{л)аза (се) измузати (ce)”. — Крава се измаза, па

се дае свињама, не можетеленид-iraДоји.- Он зна у које време треба да измлаза се.
измакљати -ам св. "истући“. — Измакљо га да запамти.

изместити / измештити -им св преместити“. — Измештићемо башчу дол до
Péке.

изметак -тка м 1. повећање броја жица (петљи) код плетења”; 2.а. “последње

дете у многочланој породици“. — Онај изметак ко да није његов, б. последње прасе

из истог легла”. — Виш како се отима онај изметак.

изметало с отвор кроз који испада брашно испод воденичног камена“.

i3мет(н)ути се се -е се изродити се, дегенерисати се“. — Изметнуло се нешто,

па грожђе више не роди. — Изметули нам расу.

измодити -и св изићи из моде“. — Брзо ће он да измоди (6: 120).

измузати измузам несвр, в. измfa)азати. — Измуза краву, не мож теле да

посиса.

измуљати измуљам св“прибавити корист сумњивим средствима“. — Неће бити

ништа ако овај нешто не измуља.

измусти -узем св“помусти“. — Ти можеш д-измузеш оно после јер краве губе

млеко ако не би теле могло д-издоји све, а ти да не измузеш. Не смед-остане, него ако

бно не издоји — ти измузеш (КЗ).

изнети, обично у споју да изнесе — да истера (каже се, кадје шкрба секира, па се

иста треба клепањем— оштрењем—да изравња—да се уклоне шкpботине—2: 14).

износак -ска м мало јаје које кокошка снесе пре него што престане да носи“. —

Bве га износак, неће) више (носити). у

iизобла ж облица”. — Дај ми то изобла, да с-истеше греда. — Истеcó сам

држалицу изобла, нисам је растругивб (Р).

изорати-ем св орањем избацити неки предмет на површину”. — Брат изоро на

мојој њиви неки камен, нико не зна шта је.

изоџачити -им св“ископати рупе („оџаке“, в.) засејање неких врста поврћа”. —

Ја била изоџачила за краставце. — Изоџачио био и тео да садим бостан.
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изравњати -ам св 1. поравнати, изједначити“. — Чекај мало да изравњам овај

ред, 2. умирити немирну децу“. — Ви(дијде шта је здецом и изравњај их).

израдити изради св 1. лепо, вешто урадити”. — Чакшире су биле „израђене“

гајтанима на „више катова“ око џепова, на стомаку и по пачалуцима (3: 80); 2.

“развити плод”. — Била дуго суша и није могод-изради. — Раст изради жир и тај жир

прсне и остане она шишарка.

изражавати се -ажавам се несв“говорити ружне речи”. — Мала у вртићу почела

да се изражава, да псује.

Изразан -зна -о који говори ружне речи, псује“. — Нећу да биднем изразан, да

некога пагубим, да некога не оговараш (Т).

изранити израним свр исхранити“. — Немаш чиме (стоку) д-израниш.

изркнути -нем св искашљати“ (Р).

изрњати (ce) -ам (се) св 1. измучити“. — Била поред менеједна брката и тако ме,

да простиш, изрњала; 2. преварити“. — А он да ме изрња, да иде у Румунију да ми

догони робу, 3. изломити, уништити“.— Изрњаш оно, истресеш поздер. —Д-уватиш

овај трактор, на више места преврне се, изрња се, поклизало се (Т); 4. извргнути

pуглу“. — Изрњб сам га да је побудалио, в. рнати (ce).

изручити изручим св“изасути“. — Догна кокуруз и изручи, и оде, далеко њива.

— Ко да и је неко доно и изручио.

изудити -им св“исећи месо на ситније комаде, за сољење и сушење“. — Исече се

месо на удета, и то да се суши, изуди се.

изумрети изумре св“. —Челаје изумрла, гријотаје друкчије рећи негизумрла (КЗ).

изути изујем св“скинути чарапу, ципелу“. — Једва сам чеко да изујем опанке,

ноге тешке.

икати ичем, безл“штуцати“. — Иче ми се, помиње ме неко (КЗ).

iијед м јед, отров, желудачни сок“.

икона ж “. — И са оне иконе — неки зрачак, ко бљесак сунце кад изгрева. —

Израђивани су ћилими „на иконе“, који по својим орнаментима спадају међу нај

старије у Србији (3: 51).

иконица дем “. — Купио две иконице у цркви.

иксан -ăна м људско биће“. — Нема туне живог иксана.

iиксна ж канал на додиру двеју кровних површина“. — Има маијаде се стави она

ћерамида, а иксна то де се спаја два крова па се испод (црепа) мети плек.

илав -a -o “који мирише на илoвачу“. — Нерадо пију „илаву“ воду, ону која

мирише на илoвачу (3:77).

илински -a -o, - месец јул“, в. богојављенски (3: 133).

илињача ж. 1. црвена печурка”; 2. сорта јабуке, крушке“, илијињача (Бљ, 14.

41, 3: 24); в. колачара.

Илос 1.a. “муљевити нанос у реци“. — Кад идеш реком, па наиђеш на блатњав

део, на ило, на брани, рецимо, удари лети вода или пролећи и заспе нам онај песак па

буде ило на песку, 1.б. илoвача“. — Ило то оно што сад каже илoвача, 2. смеса за

прављење цигала“. — Направио сам ило за циглу, да правим цигле.

имањце -а с дем имање“. — Има он лепо имањце, ал не ради.

имати имам) св“бити, постојати“. — Није имало маје ко сад. — Лесе имале па се

сушиле шљиве.

имењака ж“имењакиња“. —А она је моја имењака: зове се и она Радојка (Б).
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iимети се имати име“. — Миљко Цвијовић мислим да се имело њему.

м ћнако прил 1, иначе“. — И инако сам мишљо да доlђем.—Што неш да попијеш

каву, инако се не виђамо? — Има тамо два ектара мало даље, инако е све око куће, 2.

стално“. — Ка-су га турили на кола, онај во инако рико до куће, ка-су ушли у

двориште, он престо: они открили арњеве — деда мртав, ја био мали, а причали ми

баба и чича који су ишли да га донесу.

иње иња с “. — Иње ти је кад зими дрвеће побели, кад је магла на ладно.

ирам м. Најстарија техника примењује се приликом израде ћилима „ирама“ у

два нита (ткање слично платну) у једној боји, по коме се вуницом накнадно израђују

шаре (3:50).

исе исета с део“. — Сваки своје исе — па смочите. — Остадок ја без свог псета,

поједе он и моје. — Држава одредила свима своје исе, па смочи (5: 122).

исјек м део печеног брава између бута и ребара”.

искаишарити -ишарим св присвојити нешто туђе, отети“; в. каишар.

искалпити (ce) -им (се) св 1. искварити се, прозлити се“. — Све се ово данас

искалпило: не мош наћи човека; 2. измолити, искамчити“. — Искалпиће она од бабе

и више.

искати се иште се безл пожелети“. — Погледам печење па ми се иште.

искијати -ам св платити грешку, лакомисленост”. — Једног дана све ћеш ти то

д-искијаш.

искобити искобим св не дати некоме нешто, изоставити, изузети“. — Даде

свима по коцку шећера, само Драгојла искоби. — Искобише ону најмлађу — њој не

дадоше ништа.

исковртати -ам св оштрим врхом ножа извадитијезгру ораха“. — Кад-скрцаш

онај коштуњац, онда ножић и исковрташ ора.

искокати искбкам св“изружити, испсовати“. — Искоко му све што му је годи

нама ћутб и трпио га.

ископати -ам сва.“. — Треба да се ископа цокла, б. издупсти”. — Раније биле

ископане карлице, лепе, дрвене. — Он оно корито што је ископано, дрвено, тури, па

рукама цеди.

ископељати -ам св“ископати, пронаћи нешто што се не очекује“. — Ископеља

неки котур гвожђа.

ископривати -ам св“истући копривом, ижарити“. — Са-ћу те ископривати ако

не престанеш.

искоритити се -и се св искривити се, добити облик корита“ (Р).

искрајак -āјка м комад земљишта на крају имања“. — Само да покосим овај

искрајак (P).

искресати искрешем св“поодсецати грање, прочистити неки простор“; в. лисник.

искривајчити (ce) -им (се) св. "искривити, накривити” (Р). — Виш како се

искривајчило (сено).

искрљештити се искрљештим (се) св направити неприродан израз лица, ис

кезити се? (Р). чw

искуљати искуља сва. “истећи“. — Искуља вода из уставе, б. испасти“. —

Посекло се дете по прстићу, сад)-ће да му искуља дроб.

искумбесати -ам св искидати, раскупусати“. — Он увек искумбеса свеску с

телефонима.
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испалампувати / испарампувати -ампувам св испребијати, истући”. — Баш

сам га добро испалампувб.

испарадати -ам св. према парадати (в.).—Још мено па ћемо све испарадати.

испарити -им св“ испрати дрвену посуду врелом водом, попарити“; в. чубур.

испаручити -им св“изасути, излити, испразнити (посуду, џак)“. — Нембј прати,

ја мислим да ниси испаручила. — Ону кофицу мању испаручи.

испасати се -шем се св извући кошуљу испод каиша“. — Испасо се и у варош, ко

дечкин.

испасти -дне “. — Пазим да ми не испадне из руку.

Испек испекам ракија добијена као ујам за изнајмљени ракијски казан“. — Кад

се казан даје у послугу на даљину, кирија за њега плаћа се ракијом. Тако зарађена

ракија зове се испек (2: 108).

испећи / испећи испечем св“. — Имају стоке, нек закољу, нек испечу.

испилити се -и се св пробити кору од јајета, излећи се“.

исписник м друг из војске“.

испит м заједнички одлазак момка и девојке код свештеника пре свадбе“ (2.

97), в. заречити.

исплазити -им св“. — У ливади краве исплазиле језик и дакћу.

исповрљити се -оврљи се изненада се показати као проблем, испоставити се“.

— Па се исповрљи да нема пара (у пошти).

испоганити се-и се затровати се (обично о рани)“. — Испоганило се, па почело

остраг да базди (5: 6), в. чир.

исполмити исполмим св“платити дажбине држави“. — Држави њено мораш

исполмити, а теби — што остане. — Обећавали народу... па много шта нису ис

полмили (5: 68).

исполутати -ам св крупно самлети“; в. бунгур.

испопречити се -опречим се св стати попреко, препречити (ce)”. — Кола се

преврнула и испопречила и морб да чекам.

испорити испорим св распорити”. — Мораш да опереш црева и да их) испо

риш. — Још само да испорим црева.

испотекар прил испочетка”.

испотија прил ' полако и тихо, без најаве“.

испоштовати -ујем свр испољити гостопримство“. — Дочекаш га, да га испо

штујеш, да га погостиш.

испраћáвати -āћавам несвиспраћати. — Сад Петровиће испраћавам, били,

седали.

испрдак -тка м мало, физички неразвијено дете“.

испреварце прил 'подмукло, изненада“. — У сваким је човеку иста доза отрова,

с малим се чувај, оће испреварце дате удари, а с великим се мош одма посвађати и не

бој се. wч

испрепречивати -ечивам св изукрштати“. — Онда он испрепречива ону опуту

и направи сашивуњке. «

испречати испречам св направити опанке”. — Испреча ситно прешњаке; в.

сашивуњци.; 2. добро родити, упречити се (о великим клиповима кукуруза)“. —

Испречб кукуруз, не мож кроз њега проћи.

испрљати испрљам св. — Оћу д-испрљам.
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испустати испустам несв“испуштати“. —Морам пос и тамо да испустам ваздух.

испустити (ce)-им (се) св 1. ослободити се контроле, надзора”. — Испустио га и

сад му не може ништа. — Испустио се дечак и никог не слуша; 2. разболети се“. —

Испустио се са здрављом и не мож ни прет кућу.

itставити -им св скинути суд с ватре“. — Причекај д-иставим млеко.

истарликати се -арличем се св извеселити се, изгаламити се“. — Оде он тамо са

њима, истарличе се, нашали.

iистерати -ам св завршити једну фазу посла“. — Кад истераш откос, мош мало

д-одмориш, в. баквица, изнети (7: 197, 2: 14).

истимарити -имарим св очистити чешагијом (коња, вола).

иститрати -ам св“истрести жито из сламе на гумну, вршају“. — Уватиш волове

ил, ак-имаш, коње и један стоп ко-стога и држи бич, прут и тера око стога: оно газе

док види да-ј-онб умрвљено и ону сламу иститрају (Т).

истиштити се-и се св“допећи се на тихој ватри“. — Нека га, да се истишта.

исток м источни ветар”. — Лепо време ће настати: када почне да дува „исток“,

када се вечери изведре, кад дуван не влажи (3: 132).

истопити истопим свисцедити, изврцати мед“. — Истопио је триста кила меда.

источити источим св“. — Источио је двеста кила вина.

истресак -ска 1. последњи снегови)”, „баба Марта“, шаљ. 2. последње,

најмлађе дете у многочланој породици”.

иструлити -и св. "иструнути“. — Иструлило ми двеста килa јабука.

iћи иде несв“падати (о киши)”. — Киша иде. — Целу ноћ ишла киша.

ицати ичем несв“штуцати“. — Иче ми се.

ицедити ишедим свисцедити“. — Он кад је дошо да ицеди мед— свака (кошни

цај празна!

ишколовати -ујем “. — А она је тог сина ишколовала да види село.

ишпартати -ам повући линије шпартачом (в.) на њиви, засејање кукуруза”. —

Направиш дрвену шпартачу и воловима ишпарташ њиву и оном врстом сијеш (Т).

ишчаклајисати-шем св, лепо уредити, удесити“. — Сад) ћемо ми све то лепо

д-ишчаклајишемо.

ишчетвртати -ам св крупно самлети пшеницу, прекрупити (за кување бун

гура)“. — Ишчетврта се пшеница, подигне се камен и оно само ишчетврта зрно (Б).

ишчитмати (по швовима) (1: 778), в. колиp.

ишчуђати се ишчуђам се несва ишчуђавати се”, в. мишљети, б. гледати

забезекнуто“. — Ишчуђа се ко на гују.

Ј

јабана -ане ж гост са стране“. — Је л ко долазио из јабане?

јабанац јабанац -ăнца гост, дошљак из далека”. — Био ја у Суботици и неке

девојчице ме питају одакле иде аутобус за Палић, ја кажем да сам јабанац и да не

знам, а оне се смејуре. — Ја сам туј јабанац, из јабане. — А још јабанац. Не познаје

људе, само попу верује (6: 15). — У Борову никад, рекло би се, није боравио такав

јабанац (6: 63).
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јабогме/јабогме реч.“дабогме”. —Биле греде место бетбнске плоче,јабогме (К).

јабукар -ăра м воћњак, са засадом јабука“. — Та вода иде из Микајловог

јабукара.

јабучица ж анат “кост на лицу, јагодична кост”; “кост на грлу, Адамова јабу

чица“.

јабучњак м засад јабука“. — Усред шуме... засадили јабучњак (5: 35).

јаваш прил ' полако”.

јагањчар -ăрам в. јагњећар.

јаглица ж искокано зрно кукуруза”. — Јаглице — то оне кокавице, од кокавца и

ка(ж)е „зуби му ко јаглице“. — Кад се кокају кокавци, каже се: све јаглице — све

јаглице, само једно зрнце. — Кокице, које се добијају кокањем жита, зову се овде

јаглице (2: 64).

јагње-ета с младунче овце до 6 месеци”, мн. јагњићи. —Од пет оваца имам шес

јагњића, једна се облизнила.

јагњеница ж овца која се ојагњила“. — Имам десет јагњеница, а са-ће се

ојагњити и још две.

јагњенце -ета с дем јагње. — Он овце (држи) само да би закло неко јагњенце за

преславу, за славу.

јагњећар-арам тор у коме се одвајају јагњад. — Местоде сам лучио јагњад то

јагњећар се зове, а кажје и јагањчар.

јагњећи -a -e “који се тиче јагњета“; в. торбак.

јагњиште с пеј јагње“. — Ишла у Крстановиће, неко јагњиште гледала да

купим.

јагодица ж анат 1. део лица испод очију“; 2. врх прста“.

јагодњача ж. “сорта крушке („најранија“)“ (Бљ, 14. 41).

јада ж “примитивна жена”. — Жена му нека јада из Љига, а он сад гогоња.

јадац м грудна кост код кокошке? (Р).

јадеса аналошка творба према чудеса. — Доживили смо свакаква чудеса и

јадеса.

јадило с несрећно створење“. — Ја мацу зовем јадило — мази се.

јадничак -чкам дем сиромашак. —Дећејадничак з-гогоњама— нема појма!

јаз м водоток одбране до воденице“. — Јаз иде одбране до уставе и ту се вишак

воде прелива и иде у Качер. — Мора пазити да не упадне у јаз. — Акоје киша стално,

роди више јаза у брду (5: 128).

јазапчара ж тип земље“.

јазмача ж јазбина лисице, јазавца“.

јазук м штета”.

јаја м одм отац’ (3).

јајара / јајцара м/ж ситан лопов“. — Он ти је, брате, јајцара: тај ти велико неће

ништа украсти (Т). — Они су били јајаре, украде што види.

јајце -ета с анат тестис“. — Ако се ваде јајца, почишћа се.

јак јака -о “. — Не би могла на јаким сунцу.

јака ж жуљ на врату теглеће животиње (обично одјарма)”.

јакако реч. него како, него шта? (Р).

јакарити се “мучити се, ломатати се, носити се с проблемима; пењати се” (Р).
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јаковна изр, - водица вода којом се меси чесница“. — Неко од млађих иде по

воду којом ће се замесити чесница. Ову воду називају „јаковна водица“ (3: 108).

јаком прил тек“. — Јаком је устб, а већ умбран. — Јаком сад ихjтерам на пашу.

— Јаком је прошб. — Јаком ће да дође.

јакуљача ж капуљача“. — Ломо огрне кабаницу и на главу намакне јакуљачу

(2: 213); в. кабаница (3:79).

јалакм 1. јарак, канал“. — Јалакје кат копаш да поставиш цеви:2. увала, рупа”
(р).

м
јаловица ж неоплођена женка“. — Јаловица остане ако се не мрче, бвца која се

Не Јагњи.

јамић јамића м јамица, кућица у којој се сади кромпир, пасуљ”. — Ископаш

јамић па садиш кромпир. — У оним јамићу биде по осам (струкова парадајза). —

Ископа јамић и мети стајњака.

јандало у изрна јандало. — Одби му на јандало то што прича.

јанија ж јело од јагњећег меса с поврћем”.

јанцик-ика м кожна торбица“. — Око врата имају шарене торбичице (вунене).

сличне ђачким — или кожнијанџик (2:72).

јанџичић м дем јанџик. — Старац носи јанџичић и у њему лушу и дуван (Д, 2:

73).

јапада ж осојна, сеновита страна (брда). — Њима је кућа ујапади и зато је тамо

лáдно. — Код њега је јапада, де брзо залади, то де је јападно.

јападан I јападан -дна -о хладан, на осојној страни“. — Ова је наша страна

јападна па некако слабије све рођева. — Она ми њива јападна. — Онај киктамо па под

њим било јападно, в. јапада.

јапија ж грађа за покривање куће, за кровну конструкцију“. — Имали смо ми

своју јапију, грађу, и помагали смо му градити. — Дрвена јапија је гор за кров, а до

крова тераш са циглбм, и са бетоном, и са гвожђом (К). — Дрво се... цепањем

дотеривало у разне врсте јапије (грађе) (2: 41); в. јапија бурећа, церов.

јара, обично - пшеница. — Јару пшеницу сеју око првог марта, а чешће после

Младенаца (3:18).

јарам јарма “волујска опрема за вучу".

јардумац -мца м вагир, ждрепчаник“. — Јардумац оно за које се каче за

прежнице.

japeбица жзоол“птица из фам. Phasianidae“. — Јаребице су оне, дивље кокице се

зову, што имају по шуми; оне су ситне ко гој крупна пилад (КЗ).

јарина жа, вуна од прве стриже; б. јагњећа вуна”. — Вуна од јагањаца зове се

јарина (3:48).

јарма јарме ж крупно млевено брашно (за сточну храну)“. — Меље се све: и

пшеница, и кокуруз и овас и то јарма (Б).

јармати -ам млети јарму”. — Милан је на штали, јарма.

јармацјармаца м “попречна гредица на предњем делу сељачких кола на којој су

окачени ждрепчаници“. — Руда се стави на први крај исподјармаца и исподјастучета

на ашлук (К).

japмењача ж део јарма, полуга којом се с унутрашње стране јарам везује с

поличицом”. — Ударе се јармењаче, де се увуче врат волу, да се не примичу волови. —

Мали јарам за једног вола има две јармењаче.
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јасен м бот дрво Fraxinus”.

јасенов -a -o “који је (направљен) од јасена“.

јасеновина ж јасеново дрво“. — Од јасеновине ил орбвине правили совину.

јасика ж бот дрво Рорulus tremula” (12: 22).

јастреб м зоол“. — Копци и јастребови — то је једно. — Од велики тица има

јастреб, гавран, врана, а ове мале свракељице, голубови (питоми и дивљи), ласте,

врапци, ноћи што се чује — букача, бубуљина (КЗ).

јастук јастука м део запрежних кола: гредица (постављена изнад ашлука) на

коју се опире колски под”. — На ашлуку имаш јастук и између њи се провуче

срчаница (Б); в. јармац.

јастуче -ета в. јастук. — Срчаница се провлачи између јастучета и ашлука (К). —

Јастуче је за повезивање руде и кракбва са гвозденим цуговима. — На њега је озго

јастуче, лежи обртањ на њему и има два ступца или шиљци.

јатак јатака м “. — Мој најбољи јатак кога сам имб у Шумадији. — У тој штали

човек и жена га чували, јатаци му били.

јато -а с чопор“. — Јато дивљи свиња, с Рудника, дошло у Вукасовце, поедоше

кокурузе.

јаторан -рна -о одрастао“.

јауд м мршава, ситна, закржљала особа”. — Остарио чоек па се смањио— прави

јауд (К). — Она, онако ситна, прави јауд, кочопери се добродаје сви виде (5: 139).

јашати јашем несв“јахати“. — Кад би им дао, сви би те јашали. — Дошла да се

јаше овамо.

јашаћи -a -е јахаћи коњ“.

јаштарица бубуљица на језику“. — Скочила ми јаштарица на језик, неко ме

оговара (Р).

јебанџија м спадало, шерет” (Р).

јебарник м јавна кућа“.

јебацjéпцам потентан и похотљив мушкарац,јебач“. — Немајепца без Качерца

— нити пичке без рудничке.

јебенисати-шем несв“дирати нешто што се не сме“. — Десте сада нашли да ми

јебенишете по алату (Р).

јебественије с несвакидашњи догађај“ (Р).

јеге јегета с троугласта турпија за гвожђе“. — Нема јегета да се наоштри

тестера.

јегленисати-шем несв. разговарати“. — Цигани и пчелари, кад се састану, увек

имају шта да јегленишу (Б).

јед м“. — Ја се најела једа; 2. мука — Уватио га јед.

једар једра -о “. — Јопет мало једрији дође кокуруз, бољи је, не остане зрно

штуро. — Види како је једра ко јабука.

једаред прил “једном”. — Дошли једаред у Белановицу и сакрили кола, а каже—

новинари.

једек једека м — Пун му једек: има у газдалуку све.

једнако прил стално, увек“. — Једнако се она куди на оне жене. — Имаједнако

посла. — Једнако га помињем.— Ради се, ради се једнако. — Мој деда једнако има сто

послбва. — Кад је био мали, он једнако долазио код нас.
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м једначит -а-о једнак, исти, истоветан“. — Никад нисмо билиједначити: нама ни

леба а њима и меса (Б). — Није свака дачица једначита; в. срце.

|- једножичан -чна -о ткан на две жице”. — Једножично ткање на две, адвожично

је на четири жице (Лп).

једном једанпут“. — Њој син не дбђе, снаја не дође годишње једном; в. пре
ЧеĆllllllllll.

једноман прил одједном”. — ПрошПримо пут у једноман.

једноничити / једноличити -им несв“јести једном дневно“. — На велики петак,

многи старији људи и жене једнониче (2: 95).

једнопајац -ајца м. в. двопајац (2: 204).

језа ж “. — Осетила сам неку језу, дрктање.

језграж “, в. скрцати

језичара ж жена оштрог језика, лајaвица”; в. сиктати 2.

јејечкиње-барјачкиње дечја игра“

јектика ж туберкулоза“. — Као најозбиљније обољење сматра се „јектика“ (3:

126).

јелек јелека м део народне ношње, прслук који се носи поврх народне ношње“.

— Зубун је изобичајен, а појављује се јелек, од кадифе и сомота, на грудима и испод

пазуха дубоко исечен, украшен гајтанима и срмом (3:83).

јелече -ета с дем јелек“.

јеловни-а-о“ који се тиче јела“. — Јелбвна кашика маје (налије се) у млеко на

петнаест литара. — Сипа се кашика јелбвна. — Сипа се на једну шерпу од седам-осам

кила по три кашике ове јелбвне (КЗ).

jeмeније пл т. (2: 68), в. чоха.

јенђа ж пратиља невесте на свадби”. — Ако је младожења лепши и његова

родбина жели да деца личе на њега, деверијенђе бране млади да се окрене (3:93).

јесенче -ета с јесење младунче“. — То су јесенчад, а ови су (пилићи)још мали.

Јестротијевдан празник Св. Евстратија, (3. окт.)”.

јетрвити се јетрве се несв“свађати се, замерати се“.

јетрова ж јетрва“. — Умрла јој јетрова и сад и њена деца (остала да о њима

брине).

јефтика ж туберкулоза“. —Мој отац лежбјефтику,јефтика су раније звали (КЗ).

јефтичав -a -o “туберкулозан“. — Били јефтичави, а деца им ко јабуке.

јечити -им несв“јечати“. — Ти си у сану јечио.

јечмењача ж. сорта крушке” (Бљ, 14:41, 3: 24), в. видовача.

јешан јешна -о“који има добар апетит, који може много појести”. — Ја нисам

толко јешан.

jóва ж дрво Аlnus glutinosa“ (12: 23).

јовов -a -o “који је од јове“. — За бојење сукна узима се јовова кора (1:71).

јолпаз м скитница, пропалица, пробисвет”. — Опасан јолпаз, напада сваког.

joште прил још“. — Тамо су јоште. — Да видимо шта јоште треба да ту кућу

завршимо. — Кукаш ли јоште? — Није јоште разбијено све.

јувка /јуква / јуфка ж коре за теста, за гибаницу”. — Биле оне јувке што жене

направе за питу и то јуква каже. — Некад то звали јукве, а сад кажемо коре, кад је за

гибаницу, в. дулек, дулечара, савијуша.

југoвaн-вна -вно јужни”. — Био југован снег, тежак, а брзо се топио.



Из лексике Качера | 21

југoвина -ине ж време кад дува топлијужни ветар“. —Тојуговина, кад-дуне у

пролеће, а буде па дуне (и зими) и топи се снег, па југовина (Р).

јунадија ж зб јунад”. — Рани јунадију.

јунац јунца м “.

јуница ж “. — Теле је до сто дваес, сто педесет кила — то е теле, а после се каже

јуница док се не припати.

јунаште с пеј јуне, јунад”. — Идем да пуштам јуниште.

јунчић -ића м дем јунац. — А мушко теле каже јунчић (КЗ).

јутри прил ујутро“, в. вечи, ноћи, прекувати.

јуфити -им св“погрешно урадити“. — Како си мого дајуфиш тако наопако!?

јуфте узв чуђења. — Јуфте, каква ти је та аљина?!

јучашњи -a -е јучерашњи“.— Догоне јучашњи лебац. — Најучашњи дан умрла

Десанка.

К

кабаница ж кишни огртач с капуљачом, ткан“. — Имали су неке кабанице од

оне козје кострути. — Огртали су се кабаницом од црвеног сукна, без рукава, дугом

скоро до земље, са јакуљачом (слична капуљачи) (3:79).

кабељати -ам несв. в. габељати.— Кабељам уз брдо— низ брдо, никад мира.

каблина ж 1. доњи крај букве (в.) изнад воденичног кола, на чијем се крају

налази ципун“. — На дну букве, на излазу дол, налази се каблина, око пола метра

широка и дугачка; она је бушна и на горњем крају мало шира да је вода не протера

(Б); уп. и кош 1, 2. кабао, музлица”. — Каблина ти је о-дрвета и има вресло гор да се

носи, видрица је више била за воду, а каблина је за млеко.

кабулица ж “земљана посуда са дршком”. — Биле оне кабулице земљане па

држали јаја у њима, неће) да се покваре (Р).

каведати -ам несва. “Запирати, губити снагу“. — Почо да каведа од глади, б.

"поболевати“. — Јесенас почо да каведа и ете га ко-Десанке.

кавраисати -шем несв“грепсти последње остатке хране лупајући кашиком по

зидовима посуде“. — Нембте, децо, кавраисати, чује се до напољу (Р).

кавурма ж месна прерађевина од свињских изнутрица” (7: 197), в. ранија.

кадибница ж “. — Дао му кадибницу, а мени звоно — да чангрљам.

казан казана м“.— Кад је шљива готова за печеш, онда у казан и печу. — Ракија

се у Јарменовцима мерила на казане. Тачно се знало колико у један казан стане

шљива и колико се добије ракије од њих (3: 133).

казанчина м пеј стари казан“.

казати реч.“да се каже, како би се рекло, такорећи“. — Вукли муруз, казати. —

Ја, казати, волб краља и ја се рушио за краљом. — То ти је тамо, казати, Дудовици и

Чибутковици.

каишар -ăрам човек који ће преварити, отети, узети туђе“. — Каишар, није жив

кад не би искаишарио, д-осече дрво на међи, да присвоји туђе.

каишарити каишарим несв“отимати, пљачкати, уцењивати“. — Неће то добро

да биде, каишарио, па сад унук (болестан) (Р).
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кајарити кајарим несв“обнављати потков, ков вучној стоци (кравама, воло

вима) пред дуг пут или тежи посао“.

кајаси обично мн“каишеви за управљање коњском запрегом“, в. сeдлић.

* кајетисати -шем угађати некоме, испуњавати му хирове“. — Кајетисала му

цела века, а кад је умро — истерали је искуће (Б). — Коме целог века кајетишеш,

смрдеће на крају (5: 93).

кајиш м *. — Све одело израђивало се у кући, само су куповали кајиш и фес (2.

68), в. опута.

кајмак кајмака м“. — Кајмак, то кад скинеш и бели смок, сир и кајмак. —Туриш

у шпајз, да се олади млеко и не скидаш кајмак док се не олади млеко (КЗ).

кајмакача ж у изр, в. губерача (3: 109).

калабалук -алука м гужва, метеж, неред, разуздана гомила”. — Упо у нај

калабалук на вашеру, д-оглуваш, бекpије по дј-шатрама.

калабра / калавра ж водир“. — Калавра то у чему држиш белегију (Т. КЗ), в.

бру сара, коса, брус (2: 51, 3: 21).

калати ”

калауз м импровизовани кључ” (Р).

калафон -бна м катранска смола као средство за подмазивање“. — Био тај

калафбн па мазали каишеве на машинама да не проклизавају) (Р).

калафонац -ица м тамнопута особа, Циганин“ (Р).

калемар-арам 1. воћњак“.— Ене га тамо у калемару, 2. нож за калемљење“. —

Треба да купим калемар, да покалемим оне јабуке; в. мудати (5: 96).

калемче-ета с котурача“. — Уста(в)љача је везана за каблину преко два шапа

гвоздена, а за њу жица која продужава у кош преко калемчета (Б).

калица ж дрвени суд за разливање млека, карлица (в.). — Калице биле, велике,

мале, Цигани начине па донесу, па одливаш сурутку. — Кад скидаш кајмак, млеко се

онб одлије, биле калице, па оцедиш — и то се зове млечавина.

калкан м наткривена врата на крову за улаз на таван“. — Код неких се кућа

улазило на таван споља кроз наткривена врата у крову, калкан, а код других изнутра

кроз отвор на тавану (1: 756).

калопер м бот мирисна биљка Таnacetum balsamica”; в. босиок (2: 27).

калпити -им несв“омаловажавати, оговарати“. — Калпио ме код људи и мораћу

нешто да му кажем (Р).

калуђерка ж a. врста јестиве печурке“, в. књега (2: 64), б. сорта крушке” (3:

24).

калуша ж бела овца са црним пегама око очију”.

калушаст -а -о в. калуша. — Добре су овце калушасте, а то су оне, које имају

црне уши, и око очију црне пеге — а иначе, сва им је остала вуна бела (2: 203).

камаљ -āља м геогр каменито брдашце, ћувик”.

камараж жито припремљено за вршидбу, саденуто на широј основи без коца”.

— Кад саденеш жито брес коља, то је камара, то се све вакб стрпа на ред (Ш), в.

Кочаница.

камен-енa мa.“. — Камен му у кљун (клетва кад надлети гавран), убојни -. —

Лек од убоја. Струже се и за пиће (као лек) (2: 226), б. међаш“. — Каменове дубоко

укопај да се зна (међа) (2: 143); в. "млински камен”; в. буква (5: 146).
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каменити се -им се несв“ћутати, мировати као камен”. — Боље би било: ћути па
СG КаNИСНИ.

каменица ж вештица”.— Стана Томић, из Реке, сматра да је њено унуче урекла

нека „каменица“ (вештица) и да оно због тога није проговорило ни проходало до

четврте године (3:88).

каменичарка ж сорта црног винског грожђа“. — Били у Драгољу добри вино

гради, она каменичарка била, а сад све батаљено. — Од грожђа остављају за зиму

само оно, што је чврсто (каменичарку). — Највише се гаји и најбоље успева „каме

ничарка“ — црно грожђе (3:26); в. скадарка (2:25). —У Поморављује зову нишавка,

Нишевка... а негде и прокупац, неко је зове и црнка, пореклом је из Каменице код

Чегра (16:56).

камењак -āкам камењар“. — У тим камењаку су били раније све шарани, сад

и{x) је мање, ложи се, пали (Б).

камилица ж бот лековита трава Маtricaria chamomilla”, - ливадска.

камичак -чка дем камен. — Ова камички ће ми требати да и вратим убетбн,

камчити -им несв“с муком долазити до нечега“. — Треба опет д-идемо да

камчимо.

камџија жзаст бич с више кожних струкова, с оловним куглицама на врху”. —

Једнога туне осудили да му се удари дваес камџија; в бич (Р).

камџијати -ам несв“тући камџијом”. — Кад осуде, онда жандари камџијали.

канарчић-арчића бот“врста цвета” (?). — Онај канарчић посадилати Љубинка.

канате каната пл. т. сандук на запрежним колима, за превоз расутог терета”. —

То ти онај ко сандук на колима, мало дол уже а гор шире, с косинама и зову канате, да

се вози песак и тако нешто. — Канате се праве о-дасака, имају таван, три кушака, на

крају прожљебљени, за те кушаке закиваш крајнице (КЗ). — Било купина, у канате да

товариш (5: 74); в. ашлук, двоколице (2: 47).

кандилати -ам несв1. махати кандилом, кадити“. — Дошли су бвде два попа,

кандилали два сата, мазали нешто по зиду и ми после) два дана отворили; 2. лутати,
скитати“. — Ма не ради он ништа, кандила по Белановици, до Љига, Аранђеловца...

Ништак.

кандилица ж врста баштенског цвећа“.

кандисати -ише “смрдети” (Р). — Кандише месо кат се уквари.

канија ж (футрола“. — Нашли чизму па рекли: канија за будак (КЗ).

кáнити (ce) каним се несв“намеравати“. — Каним да га тужим ако ми не врати

дуг. — Каним се дуго да одем, а никако да стигнем (Р).

кантарити кантарим несвр "пратити и пажљиво процењивати нечије пона

шање“. — Овде се кантари и кад пљунеш. — Има ко ће да кантари, а код нас се

кантарило стално.

кантаруша ж сорта крушке која касно приспева“. — Кантаруша усити после)

Божића, неће пре (КТ). — Стоји и крушка кантаруша у дну авлије испод качаре, в.

забран (5: 125 147).

кантати -ам несв“низати очишћена црева (у облику кануре)”. — Катканташ она

црева, уватиш их) па их) вако нижеш ко кануру.

канура ж конац припремљен за ткање, повесмо, предиво смотано на мото

вилу”. — Направиш ону кануру кад намоташ на мотовило, в. мотовило.
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канyрача ж направа за „повијање“ губера“. — Канурачу ону забијеш у земљу,

шиљак онај доле, и оно само окрећеш и жицу савијаш око оне канураче. — То се

намота она канурача. Има онај пластић и то мораш са две руке да радиш: једном

руком држиш овај пластић, а другом да окрећеш да се навије око оне канураче (Ш).

— Пластiћ вуне завијеш око канураче и повијеш губер, в. пoвијање губера, пластић,

1138./1(1t11111111.

капаж 1. завршни сноп на крстини“; в. седмак (3:19); 2. равна површина

ексера“; в. обеушити.

капак капкам 1. предња /задња даска у канатама”. — Капци се закивају уздубак

(КЗ). — Са ужих страна (каната) су капци (3:56); в. крилнице (2:47); 2. поклопац на

ракијском казану“.— Казан је покривен капком из кога лула води у табарку (3:25).

капаклија ж уштављена овчија кожа“. — Ако се ноћивало у казанџиници (где

се пекла ракија) простирале су се овчје или овнујске коже, зване „капаклије“ (2:56).

капалица ж буренце у које се слива ракија из казана приликом печења“. —

Каже капалица и баквица била она са беочугом. — Капалица се потури потказан, под

ону цев де ракија иде.

капама ж врста јела од јагњетине”.

капија ж“.— На оградама има разних врста капија... и вратница — са прелазима

за пешаке, велика -, мала -. — Важи као правило да поред капије кроз коју могу

проћи кола, тзв. „велике капије“, буде „мала капија“ за људе (3: 67).

каписла ж део запрежних кола, у облику металне чаше која се натиче на крај

осовине да би се фиксирао точак“. — Туриш капислу на совину и кроз њи чивију да

држи точак (К).

капислара ж заст 1. тип старе пушке“. — Доцније, пре 50 год., биле су пушке

каписларе, а данас су пушке двоцевке (2: 34); в. кремењача, 2. похотљива жена,

успаљеница” (Р).

каптар м покривка на кошници вршкари“. — Кора од липе се огули и стави на

кошницу вршкару и то се зове каптар. — Кошнице се покривају каптаром, који је

начињен од липове или трешњеве коре и личи на левак (2: 32).

каракушљив -ушљива -о мршав, болестан”.

каракушљo -а м болестан, инвалидан (познато и као надимак) (Р).

караманка ж сорта крушке” (Бљ, 14. 41). — Од крушака имају: караманке,

лончаре, зимаче, такише, арапке, медунци (крупни и ситни), пртаци (меке), сијерци

(крупне, гњиле), рањци, жутице, лубеничарке и водењаје (2: 26).

карбидуша / карбитуша ж тип лампе“. — Тета им је те вечери морала и

карбидушу да донесе (6: 123).

карган каргана м тамнопут: Циганин”.

каре кара пл. т. кола за превоз војне опреме“. — Све то пуно кара, кола, коња —

док очима видиш!

карика ж метални обруч којим се ојачавају дрвени делови разних алатки“. —

Карике стоју на главчини, а између њи пабци (К). — Карике се ударају на главчини уз

паоце, дол су уске а гор широке. — На руди се окује карика са беочугом, ако ћеш да те

неко четвори, да те вуче, да ти дође у помоћ (КЗ). — Карике се ударају на главчини уз

паоце, в. процеп.

карикати -ам несв“набацивати на гомилу, додавати“. — Достаје, немој више да

карикаш (Р).
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каришик -ишикам стара, једва употребљива направа, отпад“. —Дошо ми онај

каришик од вршалице и једва овро (Р).

карлица ж в. калица. — Оно ти је карлица, а наћиве биле веће. — То ти је

карличица, мала карлица, сад њоме заитимо жито за пилад (Ш). — После се разлива у

карлице. — Сурутку одваја у канте ил у карлице велике. — По полицама су карлице с

разливеним млеком. Испод полица су клупе на трупцима са поређаним чабрицама

сира и кајмака, крављачама и другим судовима за справљање белог смока (1: 765). —

Кајмак се скида са млека разливеног у карлицама (3:30); в. проврети, крављача,

сандук.

карличаст -ичаста -о“који је у облику карлице, коритаст“. — Треба да иде вода

тим каналићом и да буде карличасто.

карличица / карличица ж мала карлица“, в. карлица, сандук.

каснурати каснурам несв“ићи жустро, дугим корацима“. — Каснура по Бела

новици, сад) ће доћи.

кастиле прил намерно, с јединим циљем“. — Дошо сам кастиле да завршимо

посб. — Морам д-идем кастиле да јој каже)м. — Одем кастиле у Љиг. — Долази

кастиле да ломи колач.

кат м ред шиндре као кровне покривке”. — Тада се јављају познате брвнаре и

чатмаре са високим кровом од 8, 10 и 12 катова шиндре или шашоваца (1: 753); в.

израдити (3: 80).

кáтран катрана м “. — Катран продавали, носили катрењачу земљану.

катрањача ж дрвена палица са крпом умочена у катран, за подмазивање

дрвених осовина на на колима”. — Једном су туне набили катрањачу у дупе (Р).

катрењача ж посуда за катран”; в. катран, вресло.

каћиперка ж весела, живахна женска особа, кокета” (Р).

кафен -a -o “који је боје кафе“, в. руја.

каца ж већи дрвени суд без поклопца“, в. бачва.

кацкати -а несвр постепено сазревати“. — Кацка парадајз један по један, не

сазрели одједном.

качамак / качамак -амака м јело од густо укуваног кукурузног брашна“. —

Метиш стари кајмак у качамак (КЗ). — Запржи се с машћом качамак, жганци, кува се

на води ређе. — Причало се да и качамак једу с хлебом (6: 103).

качар мајстор за израду каца“ м, в. терзија (1: 781).

качара ж зградица за смештај буради“; в. кантаруша (5: 147). — Најбоље су

зграде: вајат, млекар, амбар и качара, све од брвана, са кровом као у куће. — Богатије

куће имају посебну зграду за велике каце, буради др. То су качаре. — Ракија се држи у

бурадима, у качари. Точи се натегом (3:26 65, 1: 764).

качарчина ж пеј качара“. — Срушила ми се она качарчина Драгићева.

качéрац -рца “народно коло“. — Само како је коло качерац свирао.

качерни-а-о“који је карактеристичан за качерску равницу, родан у поређењу

са са „брдном“ земљом,”. — Ја имам доста ове земље качерне.

качкин -ина м мангупчић“. — Окупили се око њега качкини.

кашика ж “; в. чанак

кашикар / кашичар -ăра м Циганин који израђује и продаје кашике”. —

Цигани-кашичари називају се Влашки Цигани (зато што спавају влашким начином:

поређани су леђа у леђа, а ноге укрсте); в. скитач (2: 220).
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кашикараж 1. старинска пушка”; в. кремењача (3:33); 2. направа за држање

кашика” (Р).

кашилук м део старинског пиштоља“. — Маркова мајка... на оба пиштоља

отвори кашилуке и успе у сваки по кап воде у барут, на чанку (2: 211).

квас м хлеб „у -“ (3: 108); в. ораница.

квасац -сца м “парче теста које се оставља за следеће мешење хлеба“. —

Нарочито се пази да се остави парче теста за квасац, али кад се то заборави, жене су

принуђене да га траже од сусетке (3:74).

квоцати-че несв“гласати се као квочка“. — Квочка води малу пилад, квоче.

квочка ж 1. кокошка која је излегла пилиће“. — Квочка тамо била у врзини и

Шапин лежо и чувб, а нисмо ни знали док није излегла; 2. део рабоша који се даје

власнику као потврда да је сукно дао на ваљање”. — Ваљавичару доносе сељаци

сукно, он га премери, изреже ознаке на рабошу, власнику да „квочку“, а себи задржи

пиле, тј. утисне га у сукно (3:38).

кезунм заст“досељеник из Старога Влаха, који је дошао са стоком; данас само

као породични надимак“ (Р).

кекечити се -им се несв“ седети укрућено, с опруженим ногама, башкарити се“.

— Себи баџаке, нембда се кекечиш!

кељгати се кељга се несвпрема накељгати.

кењкати -ам несв“бити безвољан, показивати почетне знаке болести“. — Ов5

ми дете одјутрос нешто кењка, да се не разболи?

кер м пас“. —Јачи сте са керовима тамо у Београду негми бвд са кравама.

кера ж зоол инсект Forficula auricularia, yволажа“.

кергати се -ам се несв1. спремати се за пут, паковати се на брзину”. — Лепосава

се керга за Копаоник, 2. пентрати се уз брдо, потешко проходном терену”. — Кергају

се ушЧот — ко да ће их) лисица чекати.

керешица ж в. кера. — Ете ти керешица испот колира.

керина м 1. аугм кер, 2. лош човек, пропалица“. — Њен је син керина — што га

држава нема.

керић -ића м дем кер.

кесати се -ам се несв“утврђивати ко има више новца „у кеси

да се кесамо, в. покесати се.

кећав -a -o “слабуњав, болешљив, безвољан“. — Жена ми нешто кећава.

кец м фолк последњи играч у колу“, в. коловођа (3:123).

кецати (ce) -ају (се) несв1. “парити се (о козама)“. — Овце се мрчу, а козе кецају;

2. “мучити, досађивати“. — Немој више да ме кецаш, ако Бога знаш!

кецеља ж “; в. кошуља (9: 86).

кечкар м мајстор за израду предмета од козје длаке“. — У Јарменовцима је дуго

живела једна породица „кечкара“ или „Кочетара“ — како су их у селу звали, чије је

једино занимање било израда предмета од козје длаке (3:27-28).

кештен м бот дрво Сastanea sativa, кестен“. — Узмеш кештен онај што расте у

парковима.

кидисати -ишем несв“наваљивати, јуришати“; в. кирисати.

кијак м мушки полни орган“. — Који ће ми кијак. — Кад дође кући, до поноћи,

жене спавају, боли и(х) кијак јести јео и што си гладан ; в. кривак.

кијамет м невреме, олујина“.

» » »

. — Данас нећемо
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кик кикам оштар, каменит врх брда, клик (в.). — Кад уз неку страну идеш, па

тамо на вру имаш оштро — кажејмо кик, в. јападан.

кика ж сплетена коса, плетеница”. — Док су били под Турцима, носили су кике

(2: 69).

кикирез -ćза раса малих кокошака”.

кила ж 1. килограм”; 2. литра”. — На десет кила млека сунеш мало оне

подливке. — Кило млека — десет динара, а кисела вода — триес.

килав -a -o a. “неспособан”, б. невешт”.

кило -а м човек који има килу” (Р).

киловача ж.“флаша од литре, литрењача“. — Ја јутри (узмем) киловачу ракије и

по(ђе)м тамо. — Доно од Васа киловачу па се завуче у собу.

килоња м неспособан човек“. — А он неборац, килоња, правио докон децу (6: 109).

кипа ж место за одлагање јаловине (у мајдану)“. — Кипа се земља, онајаловина,

на ту кипу и вадиш камен из мајдана (Р).

кипати -ам несв“одлагати јаловину“, в. кипа.

кипити -и несва, изливати се преко ивице посуде приликом кувања“; б.

сливати се”, в. зној.

кирајџија м подстанар“.

кирисати -шем заст несвв. кидисати

кириџијам човек који запрежним колима превози робу”. — Био је до Рудника

путсамо за кириџије. — Кириџија — занимање... превозник робе и људи (16:56).

кириџијати -ам несв“обављати посао кириџије“. — Деда кириџијо до Београда,

поткајари волове па терај.

кириџилук м кириџијање“. — Многи Качерци навикнути су на пиће и дуван

само за то што се занимају кириџилуком и продајом дрва (2: 68).

киселити -и(м) несв“потапати у воду (обично конопљу).— Сијали конопље, па

се туре у воду, па се киселе, па после) људи поби трлицу... (Ш).

киселица ж бот јестива трава накиселог укуса“.

кисељак -āка м кисео хлеб“, в. самун.

кисељача ж. 1. кисела земља”; в. пљова; 2. сорта крупне киселе јабуке”.

кисити -и несвимати благо кисео укус“.— Она киспитекусити се на пролеће (Т).

китњак м варијетет храста“. — Раст китњак расте ко самац (Р).

китуља ж крава са густом длаком између рогова“.

кићанка ж ресица испод уста код неких животиња“. — Оне кићанке, ресе,

кићанчице, то испод губице има коза, а и крмача, кажје, опрасила сресама, в. фес.

кићанчица ж дем в. кићанка.

кићош / кицош м 1. незвани сват, набигузица (в.)”. — Пошб ми мали у кићоше

кот комшије (Ш). — Кад сватови ручају, онда долазе на ред кицоши, а ми кажемо и

набигузице. — Ми вод каже)мо кићош, а у Шаторњи кажу кокењаш. —Добро је што

је тамо (свадба) — неће ти доћи кићоши из Белановице; 2. сорта пасуља”. — Па

суљева познају... ове сорте: кицош (шарени), војковац (пљоснат, бледо-жут), шогица

(ситни, бели), крупни (бели), трешња са лозом (причана — уз притку) и трешња без

лозе (лежак), кулаш (жути— ситни), бобоња (крупни — шарени) и сочива (ситан, који

има на средини — пупку, црну тачку).

кица ж в. кера, керешица. — Ете ти кица на глави (БК).

кичица ж бот дрво, Erythraea centaurium“; в. зовов.
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кишетина ж пеј киша“. — Јебем ти ову кишетину: пада кад не треба.
КИШОВИТ —ОВИТа -O 9.

„-
клагија Ж ваљкаста облица, оклагија. — За бвнове имају две клагије, ко рука

дебела, па притегне мошњице па озго тучу дрвеном маљицом и соли растопљене

мажу по (ојним (КЗ).

клада ж пањ, балван“.

кладараж велика тестера, за стругање балвана”. — Кладара она велика тестера,

то било некад, а сад ове мотбрке. — Па узмеш ону кладару велику и удри; в. пањуга.

кладенац-нца м извор (ретко). — Сунце скоро не продире до кладенца (6: 162).

кланет-етам кларинет“. — Мића причо о неким кланеташу, а сад на кланет више

нико незна (свирати).—У понеким селима, осем свирала, свира се у кланет (2: 139).

кланеташ -āша м свирач на кларинету, кларинетиста”; в. кланет.

кланфа ж метални спојница свијена под правим углом и заоштрена на кра

јевима за спајање греда“ (Р); в. бабура 2.

клапипа ж зелени омот плода ораха“. — Скине ону клапину што на орасу и

варбали пређу.

клапићати клапиће несв“клепетати (о нечему што је лабаво). — Клапиће му

вилица, само што не испадне (Р).

класати -а св“. — Класб кукуруз.

клaчине клачина пл. т. очинци, нечистоћа која у житу остане после вејања“. —

Метлом се збрише све, она нечистоћа се одбаци, оде у плеву, песак и оно за стоку

згрне и зове се клачине (Т).

клековача ж. “ракија којој се „додају зрна клеке ради мириса“ (3: 25).

клемпа ж овца са дугим обореним ушима“.

клен м 1. бoт дрво Асет саmpestre; 2. зоол риба Leuciscus“. — Народ познаје

ове врсте риба: клена, кркушу и пузију. Раније је био и скобаљ. — Клен — јасеничка

риба из рода белих риба, живахна и опрезна (16: 56).

кленић кленића м дем клен.

клепати -ам несв“откивати“. — Нема ко да клепа сикиру, в. раник.

клепетуша ж мало лимено звоно“.

клет м живинарник”. — Неке куће имају „клета“ — посебне зграде за живину

(3: 32).

клети кунем несв“. — Не ваља мрзити, не ваља клети.— Нембј се клети кад знам

да лажеш. — Над хлебом се куну љубећи га; то је најтежа клетва: „Хлеб ме убио“,

„Тако ми овога хлеба“ (3:74).

клечати -ам несв1. ручно ткати“. — Клечати — то је више ручно радити, брес

чунка, и шарати (Ш); 2. “вести“ — Ћилим је клечан ако је извезен, са шарицама на

неким местима, са гукицом — ако с гледо како сетке ћилим (Д), клечани ћилим. — Ни

душу нису могли у Немачку да пребаце, а камоли моје клечанећилиме (5: 54; 2:59).

клечећки прил клечећи“. — Морб клечећки да ради.

клечка ж троугласта дрвена ракља која се ставља око врата свињама и овцама,

да не би пролазиле кроз ограду” (2: 48), в. прекаја-прегача (3:81).

клик клика м 1. “гласање птице, кликтај“. — Чује се клик жуње, кликће жуња; 2.

геогр“оштар врх брда, кик (в)“. — Истрчаће он на онај клик док тренеш (Б). — Где би

две капеле укопали на овом клику (5: 79).

кликтати кликће несв“гласати се као птица”; в. клик.
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климентије м приглупа, неспретна особа” (Р).

клин м 1. “; в. процеп, 2. кукурузни клип“. — Потерај клинбва па окруни врове и

задњи крај, окруниш и меташ у сијалицу.

клинаст -а-о“који је у облику клина”. — Њиве и баште су уске (мале) или, како

се то каже у народу клинасте (2: 22).

клинцарати -ам несв“дангубити, ништа не радити”. — Клинцара по селу, а ја и

башчу и краве.

клинчић м дем клин, в. мишоловка (2: 60).

клип клипа в. клин. —Добри су клипови— каквоје време било лошо. — Осекбје:

клипови ко оплавци! (Р).

клипак -пка м 1. “момачка игра у којој се одмерава снага“. — Вуче се клипак:

седну двојица ноге у ноге и за мотку па се вучу, 2. дрвени клин“. — А док се (секу

зазубице), да би коњ зинуо, мећу му у уста велики дрвени клипак (слично узди) (2:

228).

клис м 1. старински тип крова”. — Једнодељна брвнара... имала је висок кров

„на клис“ од шиндре или шашоваца (1:754); 2. кратко дрвце у игри клиса, у облику

квадра, на крајевима благо заоштрено, а стране обележене бројевима 1, 2 5 10“. —

Играју се још лопте и клиса (2:140); в. кајиш (2: 142); клис-пала (?). — (Деца) играју:

клис-пале, купе, лопте, жмуре, шуге, кликера (3: 123).

клисати се клишем се 1. играти клиса”; 2. прегањати се, надмудривати се,

надгорњавати се”. — Клисо се са мном цело вече, ал није мого доскочити. — Оћеш ти

да се клишеш здедом?

клисити се 2 несв“пратити некога у стопу, послушно“

клозет -éтам“. — Ви причате да ја немам клозет, а од воденице до Гредице три

километра и — бирај букву!

клокотичм бот врста ниског шибља Staphylea pinnata, клокоче. — Женске носе

у ушима минђуше, око врата — дукате и ђинђуве (а девојчице, клокотич — род од

дрвета истог имена) (2: 71).

кломфер м “лимар“.

кломферница ж лимарска радионица”.

клопарати -а несв“лупати, тандpкати" .

клупче / клуче-ета с клупче“.—Онда скануре моташ клуче (КЗ), в. мотовило.

кљáмпати кљампам несв*брбљати“. — Кљампа брез везе, незна ништадруго (Р).

кљокнути -нем сва.“пасти, скљокати се“. — Деда кљокне на равним путу, б.

"умрети“. — Само је кљокно и на месту (остао мртав).

кљувати кљује(м) несв“кидати кљуном, кљуцати“. — Покрију мено земљом,

видиш му ноге, кљују га вране.

кљувćраж“мали мршав коњ, рага“. —Неће она кљувера да повуче да га убијеш (Р).

кљук м умуљано грожђе“.

кљукати -ам несва.“хранити силом, преко мере“. — Ћурку кљукају језгром од

ораја, б. стално нудити да се једе, нуткати“. — Нембјме кљукати, не могу више ни да

зинем (Р).

кљукач м рачвасто дрво за муљање грожђа”. — Грожђе се муља кљукачима —

јаким дрветом које је при крају рачвасто (3; 26).

кљукнути -не св потећи“. — Кљукнула му крв на нос.

кљун м “предњи део саоница”; в. солнице (3:56).
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кљунути -не свударити кљуном, кљуцнути“. — Кокбшка га кљуне, а он почне

да кука.

кљуса ж гвоздена замка за лов на крупну дивљач, гвожђа“.

кључ кључа м 1. *; 2. дрвени штап с куком, за чупање сена из стога”; 3. “жарач“;

В. Џараши.

кључаница ж полуга којом се затварају врата”. — Из „куће“ се улази у собу на

врата мања и тања од „кућних“, затварана кључаницом (1: 761, 3: 57).

кмежоња м а болешљив човек“. — Он био неки кмежоња, б, плачљиво дете.

које је лако расплакати“; в. иаркати.

кмéкавац -авца м плачљиво дете“. — Шта је с тим кмекавцом?

кмечати -и несв*бити нерасположен, тихо плакати (о детету)”. — Шта ли јез

дететом, што кмечи?

књáвати књава несв“дремати наспаван, ленчарити“. — Књава, а неће) д-устане.

књавćзати књавезам несв“бити безвољан, апатичан“. — Нада још књавеза.

књега ж врста печурке“. — Од гљива (печурака) знају ове врсте: књеге (жуте),

рудњаче и калуђерке и гљиве с дрвета (2: 64).

кобац копца м зоол“ птица грабљивица Аccipiter nisus”. — Копчеви су опаки. —

Кобац је мањи од брла, мало ситнији дође, он ка се залети, кобац у кокоши, ко но ис

пушке зрно, само учини — то, ћапи и бде (КЗ).

кобејаги / кобијаги / кобијаги прил кобајаги“. — Ја мало поранила кобијаги. —

Киша кобијаги да нас обрадује па се заустави. — Ја пијем то кобијаги против

притиска.

кобељати се -ам се несв1. ваљати се, превртати се“. — Кобељају се деца; 2.

борити се с проблемима, сналазити се“. — Кобељам се некако.

кобила ж део воденице, в. руда“. — Ако се хоће крупније или ситније брашно,

кобила се подиже помоћу клина услед чега се подиже или спушта горњи воденични

камен (3. 39); уп. вретено, останац, плазина.

кобогда в. акобогда.

кобрљати -ā(м)(се) несв1. мотати се, витлати“. — Само кобрљају облаци (Б); 2.

*излагати се великим напорима, мучити се“. — Дана не може да се кобрља колима,

треба да роди у августу. — Ја ћу се кобрљати.

ков м 1. прибор за откивање косе“. — Ков су ти вод баква и чаканац: бакву

побијеш у земљу и (узмеш) чаканац— и (тучеш) док ти рука утpне, в. брусара (2:51),

2. оштрица косе“. — Ков ти је де се коса откива.

кованлук м пчелињак“. — Поред зграда у авлији је и кованлук, (где су на

клупама у редовима поређане кошнице (1: 763). — Главно је оно двориште у коме је

кућа. Ту је и кованлук — пчеланик (3: 66).

кoвaрнути се коварнем се св ојачати, окрепити се, живнути (после болести,

кризе)“. — Мало се коварнула после његове смрти, Велисављеве (Б). — Слаба ми

паприка, оће ђубревну земљу, једва се коварнула. — Она се сад мало коварнула, а

била дошла до смрти. — Таман се опет мало њени коварну, грбачећи поваздан, Доца

нађе где ће то проћердати (5: 139); в. закаведати.

ковач м “. — Стално настањени су (Цигани) као земљорадници (у Моравцима—

код Брестова) и као ковачи (у Пољаницама — поред друма). Они живе ту од пре 50

ГОДИНа.

ковачија ж ковачница“. — Било туј много ковачија.
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ковиталац м кружно кретање на малом простору“. — Нема шта да пáсе и само

се окреће у ковиталац. — Разгази то и иди у ковиталац (на сену око коца) (Р).

r
ковитлати се -а се 1. “ (о ветру, снегу); 2. имати несвестицу”. — Ковитла ми се у

ГЛаВИ.

ковитлац -итлаца м левак од прашине и ситних предмета код кружног удара

ветра”. — Ковитлац ми уватио сена, ал није било (штете).

ковртати -ам несвоштрим врхом (ножа или сл.) вадити језгро (ораха). — Има

они коштунци ораји па кад скрцаш, мораш да коврташ (Р).

кожараж 1. сорта јабуке“. — Ветар стреса јабуке кожаре низ кров штале (7:

197); 2. фабрика за прераду коже“. — Немаш коме да продаш кожу: кожаре имају

неке своје цене и не да купује, сељацима плаћају бедно, а кафеџијаматрипут више.

кожмураж 1.“љуска на воћном плоду”. — Остала му она кожмура у грлу, једва

је искашљо, 2. опна у јајету“. — Остаде ми она кожмура у рукама, а она побеже (у

земљу).

кожњак -āка м део народне ношње“. — Правили зубуне кожњаке.

кожувара ж кожух“. — Оне кожуваре биле, без рукава, па носиле бабе.

кожух м *. —Кожухе мушки ретко носе (2:70).— У Пољаници по нека баба носи

кожух без рукава (2:71).

козалац м в. гредељ (3: 16)

козара ж врста печурке“.

козбаша мa.“предводник косаца”. — Козбаша се зове најбољи косач, који иде

напред, б. најбољи жетелац“. — И кад се жње, које с крајева — то су козбаше, ко ће

пре на крај да стигне.

козурача ж пеј коза“. — Треба се борити са тим козурачама (Б). — Ту ће да се

населе те козураче.

кóкавац -авца м кукуруз за кокање“ (Р), кбкавица исто, в. јаглица.

кокањар / кокањаш м незвани сват, кићош (в.). — Кокањаш ти је што и

кицош, набигузица, ал он дође сутрeдaн, прексутрeдaн, после свадбе, да почисти ако

је шта остало.

кóкати кокам несв1. пржити кукуруз кокавац“. — Оће деца да им баба кока, а

она каже да не можда стоји; 2. псовати“. — Полудио начисто и кока му све чега се

сети.

кокија ж непријатан мирис, смрад”.

кокинка ж врста старе пушке”. — Уз то још понесем за три метка барута, у

чаурама од пушке кокинке (које сам затворио са чаурама од револвера) (2: 33).

кокица ж 1. дем кок(ошк)а. — Једна ми кокица донела проносак, дивља -

“japeбица (КЗ); 2. целајезгра ораха”. — Кад га скрцаш, кокица остане, в. коштуњац.

кокошар -ăра /кокошарник/кокошињац -њца м 1. кућица, просторија у којој

бораве кокошке“. — Нема и(x) у кокошару. — За кокошке је кокошар, за свиње —

свињац, в. пилећарић, 2. ситни лопов“. — Кокошар ми укро лук — дабогда га

потрошио за даћу ко му је најмилији; в. вајат (1: 763).

кокошији / кокошињи -a -e “који је од кокошке“. — Најбоље је за то ђубре

кокошије. — Тури се од јаја чељуска, јаја кокошиња (КЗ).

кокошињак м кокошији измет”. — Почисти ове кокошињаке испрет куће.

кокошчина ж пеј кокош(ка)“. — Шта ћеш с оном кокошчином?

кокуруз -уруза м бот. “Zea mays, кукуруз, в. комишати, комишина.
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кокчица ж коштица“. — Када се тада некоме примети да много троши, он му

одговара: „то кокчица (коштица) гура!“

кола плта. “; предња /задња — предњи / задњи део кола с точковима”. —

Предња кола кад се одвоје, с малим канатицама, и наслоне на руду — зове се

двоколица. — Данашња кола се састоје од „предњих“ и „задњих кола“ која се спајају

„срчаницом“ (3: 55), б. мера за тежину“. — Креч продају на кола, а власник кола

тачно зна колико му „ватају“ кола (3: 133).

колап -ăна м каиш који у опреми за упрезање коњу стоји испод трбуха“. —

Колан је по трбуву везан да не би спадало.

колáнце -ета с дем мали округли клин“, в. процеп-расцеп (2: 19).

колар м мајстор који израђује кола”. — Воловска кола граде колари (2: 47), в.

терзија (1:781). — Од осталих занатлија данас у селу има колара, ковача и поткивача

(3, 40).

коларница ж просторија за смештај кола, наслон”; в. вајат (1: 763).

к6лати колам несв“нервозно шетати, вртети се у кругу”. — Иса скочи са кревета

и поче да кола по соби. — Шетао се са штапом по дворишту, боље рећи колао без

циља (6: 327).

колац / колац коца м стуб око кога се дене сено, стожина”. — Пободеш колац у

земљу и око њега денеш сено. — Дрво око кога денемо сено зовемо колац (Ш). —

Колац се зове за сено, колац се зове за жито. — Ја денуо сламу и пукне колац, код

једнога комшије (КЗ).

колач -āчам обредни божићни хлепчић“. — Домаћица меси „колач за бадњак“

— и исти се ломи на бадњаку, кад се унесе у кућу (ради доброг берићета) (2:93); в.

кастиле, - славски; в. слово.

колачара ж сорта јабука“. — Јабука има колачара, будимки (слатке, црвене),

вајлика (крупне, слатке, меке), тврдаја (слатке и тврде, у Краг. Јасеници оне се зову

бедрике), стрекњи (крупне, киселе, зову се још и краљице), ситне (киселе), пе

тровача, илињача, видовача (најраније) (2: 26); в. подобит.

колачарка ж сорта јабуке” (3: 24).

колачић / колачић -ића /-ачића м*хлепчић“. —Колачић, пројица, мете на даску

одозгб. — Направи онај колачић од пекмеза па низали на ниске. — Дали нам колачић

жуте проје, а нолико брашно Немци узели и маси све! И конзервицу. А што проју —

јебало и прочевље! —За славу се умеси колачић, од кога окусе по мало сви Цигани (2.

220).

коледовати -ујем несв“с поштовањем бринути о госту, седети са њим и угађати

му”. — Нембраш ти мене да коледујеш:ја ћу попити пиво и одма идем, а ти гледај свој

посб.

колезгара плт пеј-стара неисправна кола“. — Има нека стара колезгара: остави

и(х) на путу и иде пешке. — Нека његова колезгара ниска и не могу по овим путу.

колена ж (колено с 1. анат. — Ударио се и боли колена; 2. генерација”. — Једно

колено кући, друго раскућава (КЗ), кољено с (2: 14); в. пречњак.

коленика ж 1. “тање дрво које се, уваљано у смешу земље и плеве, поставља

између греда приликом прављења плафона“. — Вукли коленике, кисне нам школа, а

напољу нам обешени торбаци на чивилук свиње поједу — нем{ам) шта да једем!; 2.

“веће вретено на које се намотава основа за ткање”. — Коленике су обично за памук.
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— Пре него што се пређе на сновање, основа се намота на коленике, са којих се после,

при сновању, пребацује на кочиће, а са њих на вратило (3:49); в. топлија (1:758).

колецати (ce) -а (се) несв“ климати се, љуљати се“. — Кат поставиш, то не да да

се колеца. — Турила на шпорет лонац, а онај шпорет колецб.

колецнути (се) колецнем (се) св заљуљати се, љуљнути се”.

колечке пл. т.“?”— Мајстори у Качеру израђују... плетар, колечке и крпеле (2:48).

колиба жа, пастирско станиште, трло“. — Некад су звали и колибе, у ранија

времена, б. просторија покривена шашом (в.). — Спавало се у земуницама, у шаши,

по сточарским колибама (6:163).

колир -ира м оковратник”. — Кошуље обично од саме тежине, које се увек

УКУСНО Носе, извезене су на колиpу и таслицама, а по швовима ишчитмане, в.

Керешница, запетљач.

колирић -ића м 1. дем, колир, 2. запешће на кошуљи, манжета“;

коло -a /-eта с фолк 1. народна игра“. — Песма се чује: у колу, на прелу, на моби,

у позајмицама, уз кола и волове (1: 777), Изр, шарено - коло којим се завршава

свадбена свечаост“. — Свадбене свечаности се завршавају „шареним колом”, које

води старојко. За њим играју млада и младожења и сви сватови, али тако да до играча

увек буде играчица, због чега се зове шарено коло (3:96); 2. воденични точак“. —

Кад се уста(в)љача откачи, вода прелeћe преко колета и воденица стане (Б). —

Воденично коло је хоризонтално за разлику од ваљавичног, које је вертикално

постављено. Вода се доводи истим јазом, а затим се дели и протиче кроз две букве (3:

36), в. бадањ, 3. циклус сазревања поврћа“. — За прво колојагбда узрелило је доста, а

сад чекамо друго (К), * вилино - вилина косица“.

коловођа м фолк играч који води коло“. — Коловођа је главни играч у колу.

Поред њега и кец, само су увек све очи најчешће упрте у коловођу (3: 123).

коловрат м дубок опасан речни вир, вртлог“, в. вртло. — Коловрат — вир,

место где се баца враџбина, да се »врати оном« ко је нешто уврaчao (16:56).

коломаз м маст за подмазивање осовина насељачким колима“. —Да ти кола не

шкрипе, мораш коломазом намазати совину.

колубарка ж фолк народно коло“, в. тројанац (2: 146).

колутнути колутнем св“гурнути нешто да се закотрља”. — Ја колутно гуму и

запнем за камен, а она у коприве.

коље в. плот, дем кољић. — Види туне де су кољићи,

кољиво с славско жито“.

кољуждавина ж в. кољуждина. — Миши поели све и остане кољуждавина.

кољуждати се кољужда се несв“крунити се, осипати се, потклобучивати се“. —

Кољужда се оно ка-се расуши.

кољуждина ж“љуска ораха, јајета“. — Одвоји се кољуждина и има удољасто на

ширем крају. — Сириште стоји у сиришњаки, трпа се кољуждина од јаја (КЗ).

комад / комат -āда ( -āта м комад“.

комарац -рца м “. — Мораш да попрскаш (шљиву) против комараца.

комарник м “већи сандук с металном мрежом са двеју страна у коме се печење

чува од мушица, инсеката”. — Комарници — то затворено да мушице не улазе, ко год

астал па дол ногице и около мрежа.

комендија ж шала”. — Била синоћ код Марка нека комендија, дошли неки

Драганови другови и комендијали са Жиком.
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комендијати -ам несв“шалити се”, в. комендија.

комендијаш -āша м шаљивчина”.

комешљати се комешља се несв“комешати се”. — Још се вуче и комешља. —

Нешто се комешља на онојлески котсвињчића и видим: мачка појурила веверицу.

комиљка ж “окомак”. — На комиљци никне зрнад и свилица (Ш).

комина ж “. — Купују ракију или џибру (коју они зову комина), суве шљиве и

јабуке — па то препродају у Крагујевцу (2: 25—26).

комишати -ам несв“скидати комишину с клипа“. — Дотерамо кокуруз кући и

комишáмо, а сад се више комиша на струку. — Ми кокуруз ломимо па после)

комишâмо кот куће, долазе нам комшије на комишање.

комишина ж овитак, омот кукурузног клипа, комушина“. — Комишина се

стављала у сламарице. — Кад окомишâмо кокуруз, комишину дајемо стоци, да једе

стока, или се подлаже под стоку, подлажемо под стоку. — За јастук ишепа се ко

мишина.

комишиоц м учесник на комишању“. — Зовну се комишиоци и комишају вечи

муруз кот куће (КЗ).

кoмoвица ж комова ракија“.

компир -ира м кромпир“. — Вамо испржим компир.

компирић м бот георгина”. — Алеје су пуне ружа, „компирића“ (георгина) (3:66).

комрдити се-и се несв1. показивати знаке погоршавања времена”. — Опет се

нешто комрди, облача, 2. “мрштити се, показивати незадовољство“. — Комрди се

Жико на Брзака.

комуна ж заједнички улов“. — Ловци поклоне моме оцуједног зеца из комуне, а

један му је на део дошао (6:33).

комшија м сусед“. — Како ће Срби против Американаца да се сложе — кад не

могу комшије.

комшинка ж сусетка”. — А имам ја комшинку, што казале бабе — тамо она не

било јој казано, пребили је с колима, па није дала да јој аперишу ногу и онако

прерасло. — После та комшинка свуда причала да Вида има више бећара и да не зна

чије је копиле (5: 134).

конац / конац конца м “; в. проћи (3:44).

конга / конђа ж подметач у облику потковице или круга на коме удате жене на

темену уобличују косу“. — Жене су се убрађивале конђом-конгом која се носила на

темену, мало забачена уназад. — Конђусу правиле саме жене од липове коре, која се

савије у облику потковице. Преко ње се стављала „повезница“ (комад платна у

облику пантљике, украшен везом или „парицама“) (3: 80); в. коњга.

кондура ж обично мн“гумена обућа“. — Потања нога и кондура му остала (у

блату).

конопац -пца м “. — Конопац, то је дугачко, десет метара, осам, и дебело, да

везиваш сено на колима, а уже је танко, за веш, и има за снопове, има и штранга, да се

везива стока.

конопља ж бот биљка Саnabis sativa”; в. бељојка, црњојка.

конопљарица ж фолк народно коло које се игра на белу недељу; в. воденичар.

конт конта м рачун”. — Дао ми је на конт нечега (Т).

кончара ж боранија која на махуни има кончиће“.
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кбнчити кончим несв“концем умоченим у воду с истуцаном циглом обе

лежавати линију којом ће се балвансећи тестером”. — Кончи се трупац и ону велику

тестеру и вуци (Р).

конштак / коњштак -āка м грба”. — Он имб неки конштак на леђима.

коњга в. конга / конђа. — Ни једна жена се није забрађивала марамом већ су

носиле коњгу са марамом. Бабе су носиле само коњгу (9: 87).

коњезгара ж пеј коњ“. — Радио с оним коњезгарама, а после с трактором. —

Оне коњезгаре бесне, а не могу уз брдо.

коњетара ж пеј коњ”. — Оне коњетаре га сломиле: од мајдана до куће вуко

камен. — Коњетара она бацила га и испо му новчаник.

копања

копати -ам несв1. “. — Копа темељ за кућу, 2. вадити плодове из земље“. —

Треба да копашлук, ми га копамо око Петровдана. — А миша ка чујем у кући —то ко

да ми очи копа, —Још нисмо копали компир, 3. дупсти“. — Узмеш скоблу па копаш

текнета, карлице (КЗ), в. трупчић.

копач -āчам“. — Никад није биозадовољан на копаче, да су му лепо окопали.

копачица ж пољопривредна направа за прашење кукуруза”. — Копачице —

прашачи почели су се употребљавати од 1905 године (3:16).

копилан / копиљан -ăна м ванбрачни син“.

копиланка ж ванбрачна кћи”.

копиле -ета са.“ванбрачно дете“. — Нису моја деца копилад.— На своју децу не

обраћа пажњу. Као да су нечија копилад 5:27), в. комшинка, б. “младунче животиње

рођено пре уобичајене зрелости своје мајке“, в. копиљуша.

копилуша / копиљуша ж 1.a. “жена која је родила ванбрачно”; б. “женка

животиње која се омлади пре уобичајене зрелости“. — Кат с-ојагњи у првој години,

онда она копилуша, а јагње копиле. Каже)мо окопилила се, 2. женска особа рођена

ванбрачно“. — Она копиљуша окопилила копиљушу.

копиљак -āкам“ванбрачни син“.—И онда било копиљака и више негданас.

копнети / копнити -и несв“слабити, мршавити”.

кбпњажа.“копање“. — Цео дан сам био у копњи, б. време окопавања усева”. —

А пре, кад била копња, све кувало од народа, песма, а саде нема, остали стари.

копривати -ам несв°тући копривом, жарити”. — Смири се да те не копривам

пред гостима.

копуњати -а несв“оплођавати“. — Јарчић сад треба да копуња, да припаћава

козе.

корак м 1. *; 2.“мера за дужину“.—Кораком се мерила дужина земљишта (3:133).

коракати -ам несв“корачати“. — Не може више ни да корака. — Он корака

нормално, ал не ваља у глави.

кбран корна -о прекорен“. — Бринем ја, ал после сам корна. — Жена је корна,

ако дође из вароши а свом човеку није купила дуван (2: 68).

кораћ -āћа м ступац, гредица“? — Удари кораће оне.

кораџија м мајстор који прави коре од теста“.

корен м 1. *, в. кочобија, 2. кукурузни клип“. — Комишаш онај корен, раније га

ми ломили па носили кући, а сад га више комишамо на струку.

корити -им несв“. — Има да радиш, да зарадиш па онда да кориш старешину. —

Деца ме коре.



136 Драгољуб Петровић и Јелена Капустина

коритар м мајстор за израду корита“. — Цигани-коритари... дуже време седе у

једном месту, те граде: корита, вретена, заструге, кашике и сланике (2: 221); в.

скитач (2: 220).

корито с *. — Јарма се ставља у корита. — Покретна или непокретна корита, у

којима се оставља месо у саламури (3: 62).

корице корица пл. т. “кориташце испод млинског коша, из кога зрневље испада

у отвор горњака“. — За корице је везано чекало шипком гвозденом, а други део чука

по камену и жито испада из корица у камен (Б). — Меље жито, све искоша жито

силази у корице.

короваш м неред, неуређеност“. — Короваш ми око куће, набацано, а можда

биде и нападенија (Р).

корпа ж“.— Плету се и разне корпе и батаре, и лесе за сушење шљива (2:51).

коруба ж “парче коре дрвета”.

коса косежа. “. — За кошење и сређивање сена употребљавају се: коса, а уз њу:

калавра, брус, баква и чаканац; виле рогуље и грабуље (3:21), б. мера за површину”.

— Ливаде би мерили косом, то јест колико човек на дан покоси (3: 133).

косанћи в кобајаги (Р).

косач -āча / косиоц м косац”, в. козбаша, косиште.

косачки -а-о“ који се тиче косача“, - буранија. — Буранија са јајима и кајмаком

и то за косаче, па косачка буранија.

косир -ира м алатка за сечење тањег грања, трња, трнокос“.

косирке /накосирке прил укосо”. — Поставио га мало косирке. — И тај јаз да се

изведе вамо косирке. — Удари се косирке, од зида се одмакне. — То уско и мораш

д-идеш накосирке (Р).

косица ж, вилина косица бот. — Вилина косица (Cuscuta L.) — кува се са водом,

те се маже коса, да расте (2: 225).

косиште с дршка за косу“. —Добарје он косач кад и косиште можда покрja.

коске прил укосо (на стрмини)”. — Боље би било да сам крено коске из оне

сурдуме. — Крену град коске и погоди ми сијалицу (под стрехом).

косни, обично у сталној вези косни мертек, в. коcник. — Са столице иде онај

косни мертек, косник, који подупиру мертеке.

косник -ика м "гредица која укосо подупире рогове, мертеке у кровној кон

струкцији“. — Од столице имају косници, који подупиру мертеке, да се мертек не би

савио под снегом. —Потури се оздо подрогове, косо, да и повеже и зовемо косник (К).

косоваћ -āћа м зоол птица певачица Тurdus, кос“.

кострет / кострут м козја длака, погодна за ткање, прављење врећа, бисага,

простирки и покроваца”; в. кабаница.

кострутни -a -o “који је од кострети“; в.черга.

косурача ж пеј. “велика коса“. — Велика ми ова косурача, мораћу нешто са њбм

да радим.

котар ограђени простор на коме су садевени стoгoви сена”. — Кад се ливаде

покосе и сено се загради у котаре, кад се дигне берићет... тада је дозвољено, да

свачија стока сме свуда ићи (2: 109). — Превозе сено кућама и смештају га у котар,

који је баскијама ограђен (3:21).

котарица ж корпа“. — Понесем ја пуну котарицу јаја; в. мерица (2:26 38), в.

стакларија, котобања, кошар.
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у котобањ -āња м / котобања ж кошарица, корпа за риболов“. — Котобањ за

pибу, и уиђе риба и не можд-изађе (Р). — Још се рибе лове: у кошареве, котарице (зв.

котобање) и на удицу (2: 38).

кофа кофе ж“. — Имам ја да ти дам дваес кофа.

кочак -āкама. “посебна оградица за теле у штали“. — Кочак то што се у штали

огради за теле, б. “лични кутак“. — Идем ја у мој кочак, пилићар (2: 14).

кбчаница / кбчањица ж снопље жита, садевено у облику стога, на гумну пред

вршидбу“. — Дотераш са њиве снопље и денеш, поденуто жито, и то је кочаница,

може у њбј да има дваестину крстина, а свака крстина по тринес снопа, раније било

(Ш). — Стог је округал, а кочаница вако учетврт: стави се колац и око њега снопови.

— Кочаница је ово што снопље дотера и поденеш, поденуто снопље. А може и

камара, то је брес кбља и зове се камара, и чекам вршачу да вршем. — Саденеш вод

једну кочаницу, па помакнеш, завршио си каво сено, не може ти више на то, сад

почињеш другу кочаницу. То ти ко сено, то се око коца дене, као и слама и сено. —

Саденуо је жито у крст, кочањицу: сноп на сноп до вра, да се просуши. — Кад зрно

Поцрни, ... почупа се и садене у кочанице (стогове), у пољу, да се исуши (2: 1423

140); B. гувно.

кочањ м "кукурузни клип“. — Клипове — „кочање“ ломе, поскидају са ста

бљике, сабирају у корпе па колима преносе кућама и смештају у кошеве или салаше

(3:20).

кочањати се -ам се сушити се, урастати се од старости“. — Јеси ли) почела да

се кочањаш? (Б); в. жуткати (5: 124).

кочањика / кочањка ж окомак”. — Недостатак брашна могао се делимично

заменити млевеним „кочањикама“ од кукуруза (3:72). — Кад скинеш зрно са корена

— ете ти кочањка. — Баба им правила нешто от кочањака. — Морам да га усијам

кочањкама.

кочет м "свињска длака“. — Не скида се кочет, него то иде с кожом. — За то је

народ после рата брижљиво чувао: вуну, кочет и свињску длаку (2: 73).

кочетар м в. кечкар.

кочица ж 1. коштица“. — Узме вечи вруће воде и оне кочице: да није љута

о-дваес два-три града — обеси ме! — Стоји казанчић неки и једна кофа кочица, у њој

кочице о-шљива. — Он једе и кочице од вишње. — О-шљиве кочицу ка скрцаш оно

срце ваља да се једе.; 2. мала кост, кошчица“. — Сломио руку па се једна кочица

попречила и морам аперисати.

кочница ж “. — За задње точкове, да се низ брдо укоче, служи кочница, дрво,

које се привлачи гвинтом (2: 48).

кочобија ж бот. Аndropogon gryllus, ђиповина”. — Кочобија је трава од које се

правиле рибаће четке, од корена, од жилица оне дрпаве траве. — Седимо гор на

кочобији. —Тује добра трава, звана кочобија. Радоје пасу и коњи и овце (2:29).

коџања ж велика кост“.

кошм 1. млински сандуку који се сипа жито за млевење“. — Кад жита нестане у

кошу, па нема више да меље, онда доња устаљача која је на каблини повуче горњу ис

коша: она се отвори и воденица стане. — Жито се из вреће сипа у кош... причвршћен

за стативе (3:39); 2. “плетер за кукуруз“. — Кош је оно те се плете, што се побија у

круг, па се исплете, от прућа, за цели кукуруз (III). — Зовемо салаш, а неко вели кош.

— Раније је било и купастих кошева од прућа, замењених сада салашима (1: 764). —
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Кукуруз се држи у кошевима, салашима и магазама (3, 64), в. салаш, кош (12: 23),

кошеви за кукуруз (2: 51: сл. 30).

кошарм велика плетена корпа, кош“. — Некад био дрвени кошар на колима, за

кукуруз, дулеке. — Од прућа се плету и многи кошари, који служе за оставу поврћа за

зиму (251). — Риба се ловила у кошареве (2: 20-21); в. двоколице.

кошара ж стаја за смештај ситне стоке, оваца“. — Кад су овце бројане по

кошарама — он био власт. — За овце има она кошара— о-дасака се направи. — Неко

тај вајат искористио ко кошару за овце. — За овце се раније звала кошара, оплете

прућом па се омаже блатом.— Испред кошаре је ограђен простор за овце. То је тор, в.

овчи, обор, штала (1: 765 766).

кошарић м дем кошар, в. ракљић (2: 48).

кошарица ж дем кошара. — Дошо з-брда у кошарицу нбд.

кошевина ж време косидбе“.

кошкати -ам несв“упрезати волове у јарам”.

кошкати се -ају се несв“свађати се, гуркати се (обично о деци)”.

коштати кошта / коштати -а (обично уз негацију) бити безвредан, неупо

требљив“. — Код говеди стоји који не кошта ништа. — Та трава не кбшта ништа. —

Ако (жена) нема туђег човека, она не кошта ништа. — А давати сам кокуруз стоци —

ни то не кошта ништа.

коштуњац -њца м орах тврде коштице“. — Овај ми је (орах) коштуњац, а онај

гор је мек: само га стиснеш и испадне она кокица цела.

кошуља ж “. — Тако се добивало боље платно, које је искључиво служило за

стајаће кошуље (празничне). — Кошуље су биле чисто тежињаве (и потка и основа)

(2: 2870). — Жене су носиле дугачку дебелу кошуљу од тежине са кецељама на

задњој и предњој страни струка. Задња кецеља је махом била црна, а предња на дну

навезена а на средини проткана разнобојном вуном (9: 86). —Зими су носиле дугачку

кошуљу-аљину од тежињава платна, широких рукава и високо уз врат закопчану (3:

80-81).

кравити се крави се несв“почети се топити, отапати се (о леду)“. — Мање ладно

и крави се.

кравица ж дем крава“. — Има оне две кравице и пушти у ону странчицу.

крављача ж дрвени суд за мужу, музлица“. — Ранијеје било о-дрвета, крављача

се звала, да музе се у крављачу, а сад се музе у кофу (КЗ). — Дрвене крављаче да се

музе биле, а после канте глеђаисане. — Млеко се музе у крављачу, а пошто се узвари

разлива се у дрвене карлице (3: 62), в. ударити (2: 31).

кравуџаж аугм“крава” — Каже)м ја њему: Миле, да ми продаш ову кравуџу и

да ми нађеш неку малу.

крај м “прикрајак“. — Назвање крај има топографски смисао. У крајеве се

убрајају разна топографска назвања без обзира на насеље, често пута и места без

иједне куће (1: 750–751), в. сиришњака.

крајка / крајка ж “окрајак хлеба”. — Ја волим крајку. — Сви траже крајке.

крајница ж 1. бочна страница на кревету или на колима”. — Иса седи на

крајници од кревета и покушава да се смири. — Затим Иса приђе поповом кревету и

седе на крајницу (6:353); 2. крајња даска која се одбацује при стругању трупаца,

окорак“. — Дошб да ми иструже оне крајнице.

крајцара ж заст “новчић“, једино у изр: Немам ни крајцаре.
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крајцарица ж дечја игра у којој се новчић баца до одређене линије”.

крајцовати -ујем несв“сасецати крајеве, опсецати”.

кракови-бва пл. т. део запрежних кола”. —То су они што вежу руду за ашлук и

поставак на предњим колима и зову се кракови (Б). — Задњи кракови прикачени за

задњи оплен. — Кракови дрвени лежу на ашлуке и на њега је озгбјастуче (КЗ), в. руда

(2:47).

краљица ж сорта јабуке“, в. стрекња, колачара (2: 26).

крати крам несв1. разбијати, разваљивати“. — Кад булдожер крене, он само

кра; 2. кашљати, гушити се кашља”. — Почо да кра, очи д-искоче!

кратити кратим несв“скраћивати“. — Трипут га кратим и опет кратко!

крвник-ика м насилник“. — Крвник— који оће да убије, да се туче, и убојицаје

ко крвник (КЗ).

крвомутити -омутим мокрити крв, имати крви у мокраћи“. — Паздренов штап

не ваља, старије жене причале да крвомути кад удариш тим штапом. — Кажу да

крвомути крава кад је ошинеш паздреновином; в. стати (2: 229).

крвопилац -лца м крвопија“.

крдисати се -шем се св оронути, усукати се (обично од болести или великих

напора)“.

кревељити се кревељим се несв“кривити уста, правити гримасе при говору“.

крезав -a -o 1. безуб, в. тишлерчић (6: 119); 2. лош, једва употребљив“, в.

врндеља.

креја ж зоол крешталица Garrulus glandarius’ (Р).

крéкнути крекне св закрештати” (Р).

кремењача ж тип пушке”. — Пушка је раније била кремењача, па је пре

кундачена (промењен кундак) и окренута на капислару (6:33). — Најстарије су пушке

„кремењаче“ и „арнаутке“... Старинске пушке биле су и „каписларе“ и „кашикаре“

(3: 33).

кренути кренем св“почети“. — Кад је кренбу Аранђеловац на посб, тада је све

било.

крепати -ам св 1. умрети од муке, пресвиснути“. — Син јој погинб, а она

крепала за њим, 2. осушити се“. — Ружа воли да је сâма и ако је око ње трава — она

мора да крепа.

кресати-шем несв. "сећи танко грање“. — Кресали кравама лисник ка-се покосе

ливаде и оврше.

кресиво с 1. огњило, чакмак”. — Узмеш кресиво и труди на онај камен креснеш

и искоче варнице и увате за труд (ТР), 2. упаљач.—Дајде ми кресиво да запалим.

крескати -ам дем овлаш кресати“. — Ја крескам оном сикиром поред врзине и

нећу да им одма приђем.

кресло с / кресла ж креста“. — То је таман ко кресло певчево.

креч м “. — А негде трпају и креча у ону балегу што лепе кошницу.

кречан кречна -о који садржи креч“. — Смолна земља, смоница је кречна.

кречана -ане ж ... — Жико био код кречане кад су дошли. — Узмеш креча ову

чашу, да не буде густ ко кад вадиш искречане, да се размути да је ко ово млеко сад, да

је мало ређи. — Креч се пече у кречанама, које зидају „дунђери“ — зидари из других

села; В. осушиши.
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кречовњак м кречни камен, кречњак“. — Креч се добија од „кречовњака“

(кречњака), који ваде испод Голе Стене у Јарменовцима (3:45).

криваја ж скелица за двоколицу“, в. кривача. — Отац ми тури на ону кривају,

оно криво, три џачића.

кривајица ж 1. дем криваја”; 2. изметнути плод шљиве“ (Р).

кривак -āка 1. крив предмет, неприкладан за неку намену”. — Деси нашб овај

кривак, дај нешто право, 2. “гест енергичног одбијања”; в. кијак (P).

криваљ м који хода погнуто, који шанта“. — Види га онај криваљ, сав ce

расточио (Р).

кривати кривам несв“ходати погнуто, шантати“. — Деди слабе ноге, ал језик

здрав крива, ал рабаџија.

криваћела стара неисправна направа“. — Иди узми ону криваћелу и дотерајоне

снопове (Р).

кривача ж в. криваја. — Говорио ми да метам кривачу. — Метб кривачу и три

џака и у воденицу, в. двоколица (2: 4748).

кривељати -ам несв“шепати, шантати“. — Болу ме ноге па кривељам. — Кри

веља се још некако, старачки. — Видим га ја: кривеља од станице.

кривељке прил "накриво“. — Све то иде на кривељке.

кривињаш -āшам човек који ће се „измаћи“ од посла“. — Није он кривињаш ко

што му био отац.

кривити се криви се “повијати се, постајати искривљен“.— Криви се (ексер) пре

нег сам почо закивати.

кривоглав-оглава -о искривљеног врата”.

кривостран-острана о накривљен, нахерен“.

кривући прил кријући“. — А не знам што даје кривући. — Донела она мени

кривући.

крижак / крижњак -āка м “врста минерала који се цепа у танке плочице“. —

Лоза тражи да је пескбвна земља, крижак, и осунчана страна. — То онај камен што се

цепа, крижњак.

кризница ж део ваљарице”; в. ваона (2: 45).

крикићати крикиће несв“гласати се као гуска“. — Гуска крикиће.

крила -а пл. т. окриље, крило“. — Маче му стоји у крилима. — Она Румунка

мени седала у крила кад је жена дошла и видела. — Седали на оним обрешку и Зоран

држи Цецу у крила.

криланце -а с дем крило. — Тамо смо нашли само један авион са два криланца,

што је Недић бацб плакате.

крилница ж бочна даска на канатама”. — На канатама су делови: две даске,

крилнице, које имају одозго ћуприје (биније), и два капка (2:47).

крило с 1. “. — Гађала каменом да отера (пиле) и сломила му крило, 2. бочна

страница у канатама, крилница”; 3. “други / трећи дан крсне славе“ (Р).

криснути криснем св“ кpикнути”. —Кад крисне бурњак, може да (се) оглуви.

кричица ж дем кришка. — Ја узо једну кричицу лубенице и мене доста.

кришка ж “парче сира исечено за стављање у чабар“. — Када се сир ишеди,

сечеш груду на четири кришке. —И после се сече на кришке и мета у чабар, кришка—

то једно парче сира; в. гpуда.

кркати кркам несв“јести неумерено“. — Крка, никако да престане.
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кркаче обичноу изр. на кркаче на леђима“. — Он оћеда га носим на кркаче.

кркачити -им несв“носити на леђима“. — Целог века нешто кркачио и више не

мож (Р).

кркљо-ам човек промуклог гласа”. — Сад) ће то нама кркљо свед-објасни (Р).

кркуша ж риба Ваrbus meridionalis pretenyi’. — Од риба је раније било па

стрмки, којих данас нема, и кркуша (3:34), в. скобаљ, клен (2:20 38). — Кркуша,—

врста јасеничке рибе; за наочиту и бујну жену Овсиштани кажу „кркуша“. Јасеничке

рибе су: клен, говедарка, кркуша и пиуза — чиков (16:56).

крлац, само у сталној вези на крлац бочно“. — Провлачи се на крлац (Б). —

Цигла се стави на крлац, не пљоштимице.

крлáчити крлачим несв1. избегавати посао“. — Пита ме мој шеф шта радим, а

ја кажем да кpлачим (Б); 2. ићи постранце, провлачити се кроз тесан простор”; уп.

Кpлац.

крља ж чокотвинове лозе“. — Ма имам ти само две или три крље, ал мож и од

тога бити вињага (Т. КЗ). — Грожђе ми још на крљи, а немам много винограда,

дваестину крља.

крља / крља ж 1. крпељ”. — То ти крупни крпељи, крље. — Сад крље и на

човека, а некад биле само на бвцама; 2. досадан човек”. — Досади она крља,

крљати -а несв“расти, израстати“. —Околипе изникли они младари, само крља (Р).

крљештити (ce) крљештим (се) несв“претећи, љутито ширити очи”. — Не

крљешти очи и на посб — Немб ти на мене да се крљештиш.

крљити се -и се бокорити се”. — Пшеница почела да се крљи (Р).

крмача ж1. “женка свиње“.— Нису оне масне крмаче, 2. фолк“народна игра“. —

Игра крмаче: у сред кола ископа се велика рупа а око кола су мале рупице (у земљи).

Сваки играч има мотку коју држи у рупици. Крмача је један камен величине као

песница. Један од играча, мотком гони крмачу и утерује је у свињац (у велику рупу на

средину кола). Остали му играчи то не даду (2: 142).

крмачина ж пеј крмача. — Колике су ти оне крмачине.

крмељ м бела излучевина у угловима очију”. — Не мож око отворити од

крмеља (Р).

крмељати -ам 1. имати крмеље“. — Једна ми бвца нешто крмеља; 2. а. бити

дрeмљив, неиспаван“. — Јоште крмеља: дошбу три сата, а деда га пробудио у шест, б.

*бити болестан”. — И он крмеља, болестан. -

крмељив -ěљива -o 1. који има крмеље“. — Види то дете, крмељиво је, 2. бити

безвољан, болешљив“. — Не да каже шта је, а видим да кpмељив.

крмећак -āка м крмећи измет“. — Угазио у крмећак.

крнтија ж стара неисправна машина“. — Вози неку крнтију и не знам како је

joште жив.

крнтијаш м сакупљач крнтија, отпада”. — Пуна му авлија, све неке крнтије, не

зна шта ће му и крнтијаш кажу (Р).

крнути -нем св“ударити“. — Колико је он њега крно ту, одма га бацио у врзину

(изненада га ударио ован).

крнџати се -ам се несв“ломатати се, ићи по кршевитом терену“.—И он пошо да

се крнџа с ловцима за џукелама.

крњ крња крњо без рогова“. — Сломи рог и осто крњ, Крња га зовемо, вола.



142 Драгољуб Петровић и Јелена Капустина

крњатак -тка м сломљен зуб”. — Вири му само онај крњатак, више очију нег

зуба (Р); в. чкрба.

крњорог -орога -о са сломљеним рогом“.

кровина ж 1. трава, коров као импровизована покривка за неку малу про

сторију“. — Кровина је кат покосиш коров, травуљачу и бациш такб да покријеш

бурдељ. — Раније није било штала, него су биле кошаре: измаже се (зид) блатом и

покрије се кровином; 2. завршни слој сена на стогу”.

кровињара / кровињача ж. сиромашка кућа“. — Ова је кућа била тип сказа

времена турског господства. У народу је била позната под именом кровињаче са

прошћем. Успомена на њу очувала се данас у прављењу бољих кошара за стоку. —

Кров је био од кровине или луба од липе. У народу се ове куће зову кровињаче,

кровињаре или лубњаче, лубуре (1: 753).

кровити -им несв“правити кров, покривати кућу”. — Треба да крове кућу, да

режу кров, јапију.

к[plомпир в. компир

к{plомпирак -āкам“кромпириште”.—Тоде кромпир засађен кромпирак каже)мо.

к{p}омпируша ж пита од кромпира“.

кропити -им несв“прскати лозу, воће“.— Виноград се „кропи“ плавим каменом

и кречом (3: 26); в. затровати се, липарија.

крпара ж простирач изаткан од крпа“ (Р).

крпачити крпачим несв*невешто радити“. — Ма какав је он мајстор, само

крпачи (Р).

крпачити -им несв“мучити се, ударати крпу на крпу“. — Свега века, јадан,

крпачио, настављo лику на опуту (Р).

крпачки прил "начин плетења вуном” (?).

крпеж ж крпљење, поправљање”. — Крпеж је тежак: лакше је направити ново.

— Радио му све на кући, а сад ради неки крпеж. — Ништа без крпежи, мораш крпити.

— Крпеж кућу држи, изр. крпеж-трпеж.

крпеле в. колечке (2: 48).

крпњача ж велика игла за крпљење грубих тканина“.

крст м “. —Сноп набијем на колац и други набијем на колац и вежем у крст.

крста / крста крста пл. т. анат“лумбални појас“. — Кад устанем и пођем, ко нож

да забијеш у крста, то кичма, а крста одоздо (КЗ).

крстача ж. * (2: 48).

крстина ж в. седмак (3:19). — Врло се на крстине, четири пара волбва. — Као

накнаду за овршену крстину добијали су три оке пшенице (3:40—41). Крстина —

купа од од тринаест снопова пожњевеног жита (16:56).

крстовдански (месец) септембар“, в. богојављенски.

крстоноша м човек који на литији носи крст“. — Била литија, то је преслава,

крстоноше биле. —УМоравцима и Липљу крстоношама се и данас износи ручак, код

извесних записа (2: 94). -

крт -a -o “лако ломљив” (2: 43).

кртина -ине ж 1. месо без кости и масноће“. — Кртина нема масти, а нема ни

кости; 2. мекоћа дрвета”. — По првом иверу цени се кртина дрвета. Ако ивер одмах

одскочи, дрво је крто и добро за обраду (2: 43).

крув м заст“хлеб“. — Деда псово крув (Р).
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круг м поклопац за кацу”. — Ставиш онај круг на кацу и притиснеш, круг (од

павита) (2: 48).

круглица ж куглица” (2: 14).

круњач -āча м направа за ручно круњење кукурзЗа” (2:48).

w
крупица ж уп. крушац. — Раније се давала со у крупицама, па оне то лижу,

камена со, несамлевена. — Кад су мале зазубице, коњу се да крупица соли, да лиже (2:

228).

крућина -ине ж чврстина, стабилност”.— Нема крућину, ужи два сантиметра.

крушац / крушац, у сталној вези крушац соли “грумен соли“. —Сваким војнику

мајка је метила у торбу крушац соли.

крцати -ам несв“ломити, чистити орахе”. — Ја сео па крцам неке орасе.

крчаг -āга м земљана посуда, ћуп”. — Неко трпа у крчазе, шерпе, лонце и

затопиш озгор кајмаком.

крчевина ж“.њива настала крчењем шуме“. —На крчевини најбоље роди компир.

крчине пл. т. анат сапи (у коња)" (2: 204).

крчити крчим несв“; в. будак.

крџалинац м “врста гуња”. — Раније је био у општој употреби гуњ крџалинац, с

преда отворен, са широким рукавима, при дну разрезаним и повраћеним (1:778).

крџалинка ж тип старе пушке”.

крџаљ м закржљало младунче (прасе, јагње)”. — Од овога крџаља никад неће

бити свиње.

крџумати се -а се несв1. узнемирити се, крчати (у цревима)“. — Кад поједем

крушку, крџума ми по стомаку, 2. “мучити се, ломатати се по тешком терену“. —

Крџума се деда, тео би д-изиђе до грббља (још једном, пре него што га изнесу).

кршм 1. камењар”; 2. “коров који се коси и спаљује (или оставља да иструне)”.

— Мораш покосити овај крш и тамо бацити.

кршаћ -āћа м шибље, оструга, коров“. — Може бити да има и змија, има тог)

кршаћа, не можеш да га исечеш, в. крш.

кршина ж в. каришик. — Деси пошб с том кршином, нећеш (стићи до прве

чеврме.

кршкати -ам несвдем кршити, ломити“. — Деда кршка грање, ломи суве

гранчице, суварак.

кубурити -им несв“мучити се, сналазити се у немаштини”. — Кубуриш кад

нема, кубуриш кад роди. — Кубури са ранбм, кубури са сеном, никад доста.

куварица ж извезено платно изнад шпорета”. м

кувати -а несв1. *; 2. месити, припремати тесто за хлеб“. — Она сад неfће) да

кува, иде у пекару и купи (хлеб); 3. “врети, куљати (о покретима масе људи, воденој

стихији). — Пуно војске, само кува. — Гледам ја туне испод липе: вода кува — и на

Миланове кокурузе!

кувет -и ж снага“. — Нема више кувети, остарило се.

кувикача ж птица злослутница која се оглашава ноћу, кукавица?”. — Букача,

совељага, кувикача — то ти једно, а разна имена.

кудеља ж“праменови вуне савијени у смотак и везани на преслицу”. — Мете се

вуна на гребене, па се рукама извлачи влас, па се добију кудеље (Ш).— Кудељу стави

на преслицу. — Сате кудеље оно се овамо извлачи и упреда се и на вретено се мота. —

Кудеља, кад се одвоји на преслицу да преду, кудеља вуне, кудеља тежине. — Ондак
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узму оне кудеље и туре на преслицу и преду, рукама, на вретено, за ћилиме, за губере.

—Тежина се преде на кудељи или преслици (3:47). — Овако исчешљана вуна савија

се у „кудеље“, а онда преде на „преслици“ помоћу вретена (за основу) и дружице—

дужег и дебљег вретена (за потку) (3:48).

кудељица / кудељчица ж дем кудеља”. — И онда направиш ону кудељчицу и

предеш, в. пoвeсмо (2: 28), основа (3:47).

кудије прил куда, којим правцем”. — Не зна се кудије иде, а прошо је вудије.

кудити (ce) -им (се) жалити се, налазити замерке, оговарати“. — Једнако се она

куди на оне жене.

куja ж1. женка пса”; 2. погана жена. — Она куја је све то учинила.

кујна ж“кухиња“. — Стоје у кујни па ме сметају. — (Граде се) „кујне“ — мале

зградице које служе за спремање јела преко лета (3. 60).

кује на узв за вабљење крава (Р).

кука ж “, в. чини. Изр. Свака кука себе вуче.

кукавица жhм ситничар, цепидлака“. — Тео да ми плати што је погазио сено, ал

ја реко нисам кукавица.

кукати -ам 1. жалити се, вајкати се због немаштине“. — Кука овај, кука онај у

вароши кадје мала пара. Клетва: Све му по кући кукало, само му поп певао (3:122); 2.

“скичати”; в. кљунути.

кукач -āчам звоздена шипка с куком, за џарање ватре у фуруни, на огњишту”,

в. ватраљ (1: 761), в. бубњати (3. 64).

кукача ж. a. “кука, јака гвоздена шипка са савинутим крајем којим се може

повући неки терет”. — Де ми је кукача? — На оплену стоје канате и кукача на

јардумцу, б. дрвена шипка с куком, за чупање сена из стога”, изр. скидати кукачу

*брисати зној савијеним кажипрстом; аргатовати”; в. царач, витло, забити, кучина

(2: 94 142).

куклић -ића м избочина којом се неки предмет за нешто може закачити,

закачка”. — На овим се (црепу) одломио се куклић.

кукувија жа. “птица злослутница”; в. кувикача, б. “жена која може предсказати

несрећу“. — Чувај се те кукувије и немо јој на пут

кукуљача ж капуљача“. — Због кише која је почела падати Ломо навуче на

главу кукуљачу од гуња (4: 34).

кукурек м бот “Helleborus feoditus“. — Раније су од метиља овце лечили ку

куреком..., али најчешће без успеха (3: 130).

кукуружњача ж.“ракија од кукуруза”. — Поред ракије од воћа, пеку и ракију од

кукуруза — кукуружњачу, од бурјана — бурјановачу, од дудиња — дудињовачу и од

купина — купиновачу (3:25).

кукурушчина м пеј кукуруз“. — Једу само кукурушчину.

кулаш м 1. коњ сиве боје“, в. дорат, 2. сорта жутог ситног пасуља”; в. кицош

(2: 27).

кулиза / кулизан -ăна м улизица, дволичњак“. — Све љигавци и кулизани

узели.

кулизити -им несв“дволично се понашати, неискрено повлађивати“. — Он зна

само да кулизи, кад ови гогоње дођу.

кулина -ине ж зидине старог града”.

кулук кулука м принудни рад”, в. врндеља.
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куљати куља несв“истицати у јаким млазевима (о течности)”. — Ко из рукава

куља, не могу да затиснем изуставим. — Куља вода на брани, испразни се устава (Р).

кум “. — Првом на свадбу зове кума.

кума“.—Женска деца се више играју кума, ... праве лебове и колаче од блата...

Често се играју пиљака и школице (3: 123).

кумбара ж прашина; ковитлац густог дима”; в. избатесати.

кумош убрадач, в. смиљевац (1: 778).

кумсало с хумус, црница, муљевити песак“. — Паприка оће кумсало, лучну

земљу. — Нанос, муљ, зове се кумсало (2:22); в. кумуша.

кумство с *. — У старо време кумство се тражило на овај начин: онај, ко тражи

кума, понесе погачу, чутуру вина и две свеће... и онај, ко тражи кума, пита три пута:

„Кумим те Богом и св. Јованом, од данас па до века да ми будеш кум крштени!“ (2:

88).

кумушаж“родна земља, хумус.—Качерска земља— тоје кумуша, кумсало.

кундак кундака м 1. *; 2. наставак рога на дну крова“.

купа ж в. лисник. — Уполовачене (цигле) се слажу у купу и тако остају око

двадесетак дана... После двадесетак дана слажу се у „банкет“, тако што се најпре

озида „фуруна“, а преко ње се слажу редови цигле у облику зграде (3:42).

купатило с “. — Матор човек променио купатило па сломио главу, не можда се

снађе у туђој кући.

купиновача ж. “ракија од купина“, в. кукуружњача.

купињак -āка м жбун купине“. — Упо у нај купињак и сав се изгребо.

куповина ж “купљено земљиште”; в. завата (1: 749).

купушњак м место на коме је посађен купус, купусиште”.

купушњача ж пита од купуса” (Р).

куражан -жна -о одважан, храбар“.

курајбер м “неозбиљан човек“. — Био ми синоћ онај курајбер Љубиша (Р).

курварски -a -o “који је својствен курвару”; в. лоповски.

курвештиња ж жена проблематичног морала”. — Била са њим нека курвешти

ња кад је погино.

курендало / курeсaлo с мушко дете, дечачић“, в. бекpијитина.

куресати -ам несв“шегачити се“. —Ми тукуресâмо. — Дошли туне да куресају,

а ја не знам шта пре д-урадим.

куретати курећем несв“закерати, цепидлачити“. — Нембда курећеш, живота ти

(р).

куријачки -a -o “који се тиче курби)јака”; в. гвожђа.

курјана ж в. баба.

курјук м реп животиње“. м

курозеб-čбам врх камените стране на коме је увек хладно“. — Оће да прави

кућу само на оним курозебу и ниде друго.

куропéцати се-опецам се понашати се надмено“.— Дошбтуне да се куропеца (Р).

куросретан -тна -тно злосрећан, малерозан“. — Ми смо куросретан народ.

куротресина м човек лошег морала и карактера”.

куpталагџија м дете које држи младин вео на венчању, свадби“.

куpталисати се -шем се св ослободити се, решити се неке бриге“. — А Ново

молио свога сина, мога човека, да се политике куpталише (5: 112).
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куpцобанлија м “весељак (P).

куса / куса ж овца са кратким репом”.

кускун кускуна м каиш испод репа товарне животиње”.

кустуража.“старински нож који се носи за појасом”. — Кустура је обичан нож,

који се носи за појасем (2: 40). — Јес видо Ђила — ко кустура

кутити а. “ћутати, бити апатичан”. — Ма, шта ради — кути, б. мировати због

болести (о животињама)“. — Кути ми јагње, само што је живо.

кутлача ж велика дрвена кашика, сипача“. — Узмеш кутлачу и одливаш сурут

ку. — Кајмак се скупља великом дрвеном кутлачом и ставља у чабрицу с поклопцем

(3. 62), в. вареника (6:40).

кутло -a / кутлбв -ова м кутлача за џибру, запремине десетак литара, на дугој

дршци“.

куто -a мa.“велика млинска кашика”. — Куто је ко кашика, велико, два-три кила

брашна вата. А код нас кажу: најтежи Ивков куто, кад узима ујам па заити кутом, б.

“коритаста направа испод млинског коша”. — Из коша жито испада у куто, који је

учвршћен за кош (3: 39); в. кутлача од бакра за казан” (2: 14); в. кутло.

кућаж 1. *; 2. просторија у кући у којој се налази огњиште, кухиња“. — Из ове

се развила дводељна кућа, код које се пред „кућом“јавља трем (доксат), после ћилер

(диванана, башкалук) (1: 754). — „Кућа“, у којој је огњиште, направљена је од

ућеpтених брвана (3: 57). мм.

кућанин м укућанин“. — Оћу да пратим де ће они да обаве оно верско, а ништа

не причам ни мојим кућанима.

кућаница ж домаћица, жена која умешно води домаћинство“. — Она је била

кућаница за ове финије послове. — Прва је кмета угледала Андрина кућаница (6:

110); в. спрема.

кућеван -вна -вно 1.“који је сав посвећен кући, породици“. — То били кућевни

људи, нису били бекpијштине ко ови сад. — Мара била... озбиљна, радна, послушна,

кућевна (5: 94); 2. “који припада кући, домаћинству“. — Покупили су и остале

кућевне ствари (11: 14).

кућевник м који је посвећен кући, који се понаша домаћински“. — Наш народ

познат је као кућевник (2: 215).

кућевница ж штедљива и марљива домаћица“.

кућерача пеј“велика кућа“. — Дођем ја и видим: кућерача велика, ал несређена.

кућити -им несв“. — Колико сам пута кућила! в. колено.

кућица ж бокор ниског културног растиња”; в. лозица.

- кућица ж дем кућа“. — Најлепше му у његовој кућици, в. дорадити.

кућиште с место на коме се налази(ла) кућа“.

куцница / кучница ж група паса приликом парења, „псећа свадба“. — Да виш

кат крене куцница.

кученце -ета с дем куче.

кучетина жаугмпеј кучка”.— Какваје кучетина: неће ни на кафу да ме позове.

кучина ж “конопља”. — Код кућа смо спавали на поњавама, начињеним од

кучина (које су опредене на кукачу) (2: 141—142).

кучињара ж поњава направљена од кучине, конопље“. — По слами се про

стирала поњава кучињара (од конопље) (2: 56).

кучиште -а с пеј пас”. — Добро је док има кучиште да лане.
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кушак -āкама. “ужа даска, летва, којом се спаја више дасака (у тесарству)“. —За

те кушаке закиваш крајнице, б. попречна гредица у тараби“. — Ови ће кушаци да

сметају.

лабав-ава -о а. “неутегнут”. — Лабаво ти је ово, испашће, б. несигуран,

непоуздан“. — Не рачуњај млого на њега, лабав ти је он.

лабрња ж део лица око уста и носа”. — Ако те звекнем по лабрњи, мање-Гhe]ш

причати (Р).

лабушина ж месо са мање кртине и више кожице, обично са стомака брава”. —

Немб ту лабушину у маст, баци керу (Р).

лаган -а -о једноставан, неусиљен“. — Народ у Доњем Качеру (око Белановице

до Козеља) има лаган говор и чистији са мало или нимало дометка од јужног говора

(2: 16). -

лагум -ума м 1. подземни тунел, ходник, поткоп (у руднику)“. — Били они

лагуми, у руднику, па вагонети и износе (руду) напоље, 2. динамит, експлозија”. —

Оде све у лагум.

лад м хлад. — Одоше ми краве у лад

ладноклеп -оклепа -о“хладнокрван, флегматичан”. — Он био ладноклеп: уми

рало се, рађало се — њему све равно (Р).

ладнути (ce)-не (се) св“мало се охладити“. —Причекај мало, да се ладне млеко.

ладњикав-а-о“прохладан”. — Дува ветар ладњикав.

ладовати ладује(м) боравити у хладовини, пландовати“. — Види овце да не

ладују у рупаџи (Р).

ладовина ж “хладовина”. — Лакше радити по ладовини.

ладовино прил свеже, пријатно“. — У потоку је данас ладовиншије. — Ла

довиншије је вод под шумом. — Ја ћу да дође)м кад биде мало ладовиншије. — Боље

lје заливати башту) кад је ладовиније.

ладолеж -олежа м нерадник, ленштина“.

лажара м/ж лажов. — Он је лажара, знам га.

лажигаће пл. т. a. врста старинских мушких гаћа”; б. дечје гаће са расеченим

туром” (Р).

лаз м искрчена површина у шуми“.

лакат лакта м мера за дужину”. — Лакат (је) дужина од лакта до краја савијене

шаке (3: 133).

лакнути лакне безл смањити се (о болу), одлакнути“. — Лакнуло ми чим су ми

ударили (инјекцију).

лакоман-мна -мно незајажљив, похлепан“. — Био лакбман, да Бок сачува, све

ово тео да купи, а сад не мож прет кућу. — Лакоман на новац, није могао... друго сем

да се распитује где има доста пара и да пљачка (6:34).

лакoрaдaн -дна -о лако обрадив“.

лакoродан -дна -о плодан“. — То је лакородна земља.

лакси узв крави при мужи да се помери (Р).
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ламба ж месо које при дерању брава остане на кожи“.

лампак м широки рукав на отвореном гуњу” (9: 85), в. uемадан.

лампарати -ам несв*брбљати, лупетати”. — Бољи је он него што му је језик.

Лампара, можда тако и не мисли (6: 125).

лампарија ж стара неисправна машина”. — Упāлио ону лампарију и пошб у

Варнице. — Прође Славиша с оном лампаријом (Р).

лампек лампекам казан за печење ракије“. — Раније звали лампек, а сад казан

ка(жје.

лангати -ам несв“ићи тамо-овамо, бити стално у покрету“. — Лангала сам цео

дан и уморила се.

лангуша ж висока жена“.

ландараж особа коју не држи место, која је стално у покрету, скитара“. — Баба,

нас две ландаре сад можемо да ландарамо (Б).

ландарати -ам несв1. бити стално у покрету, никад не бити код куће“, в.

ландара. 2. лелујати се на ветру, лепршати“ (Р).

ландарнути ландарнем св скљокати се, изненадно се срушити“. — Ландарне

чоек и умре!

ландрати -ам несв“ићи тамо-амо, скита(ра)ти”.

лапарача м/ж“причалица, брбљивица“.— Биотамо и она лапарача Љубичић.

лапићати лапиће несвр клепетати“. — Папуче јој лапићу. — Спао каиш па

сандала лапиће.

лапрдало с који прича глупости, брбљивац (Р).

лапpндати -ам несв, в. лампарати. — Само лапрнда, не зна шта прича.

лапpндача м/ж “причалица, брбљивица“. — Васо је био лапрндача, ал добар

човек.

лантара м/ж причалица”.

лаптарати -ам несв“непрестано причати, брбљати“.

лаптати лапћем) несв“јести халапљиво (о свињама)“.

лас, мн. ласови м пукотина у камену, линија по којој се цепа камен, слој

седиментне стене“. — Види)ш каки су му ласови, биће то добар камен (за насипање

путева).

лáса ж “драга особа, обично дете“. — Ти си моја ласа! (Р).

ласица ж зоол“Мustela (Putorius) nivalis” (12: 23)

ласно прил лако“. — Није то ласно.

ласовит -овита -о“ који има ласове (в.). — Ласовит је камен, булдожер ће лако

да га раскрa.

ларма ж “вика, галама“.

ластaр -ăрам млад дуг изданак (на лози, воћки). — Ластар се зове што израсте,

а оно што чистиш — заперак, а заперак и на мурузу (КЗ).

лацкати -ам несв“ласкати, повлађивати“. — И мајка му је умела лацкати.

лебара ж врста печурке“.

лебарник м просторија у којој се чувао хлеб“. — У старо време пекло се по

дваес, по триес лебова и метиш у лебарник и прекријеш да биде свежији (Р).

лебац леба м хлеб“. — Било оно прочевље у тим старим кућама, ложи се ватра,

па се тури црепуља па се угрије, па се после тури лебац, в. јучашњи, срединица,



Из лексике Качера 149

прочевље. Лебац — хлеб, стрмни, пшенични... из црепуље, храна, средство за живот

(16, 56).

левак -āка м 1. а. леворук човек б.“човек сумњивих вредности“. — Де ли мој

отац нађе волико левака и што не доведе и неког дешњака?; 2. во који се преже у

леву страну јарма“; в. дешњак.

левака ж лева рука“. — Он га дочека па с леваком га удари.

лег-лег узв којим се кокошке увече утерују у живинарник.

легало с дрво на коме кокошке ноћивају”. — Кокбшке још неће на легало.

леген легена м лавор“. — Код нас кажје само леген (К).

ледараж просторија укопана у земљу, за чување леда током лета“; в. леденица 2

(р).

леденица ж 1. ледени клин“. — Пала леденица с крова, мал га није убила. —

Ладне му ноге ко леденица (Р); в. ледењак, 2. в. ледара. — Под кућом су два подрума и

леденица (2: 82).

ледењак -āка м ледени клин, леденица“. — Ја за руку — рука ко ледењак!

ледина ж тврда неорана површина“. — Учио добро и осто да преврће ледину, в.

утрина, дућати. Ледина — неорана земља, запуштена, дуго необрађивана травната

површина (16, 57).

лежајић-ића дем лежај”. — Лежајић неки био у соби. — Лего на један лежајић.

лежак м сорта пасуља, „трешња без лозе“, в. кицош (2: 27).

леја жуп, врстица. — Копале се леје и садио лук.

лека прил имало, најмање“. — Не може да се мрдне ни лека.

лекаруша ж врачара“. — Јарменовчани још увек прибегавају народним леко

вима и лекарушама. — Стана Томић, позната „лекаруша“, зна за неку траву „разгон“

(Solanum niger), која се истрља између прстију и привије на главу (3: 126 127).

лекотина“ ж ситница, безвредна ствар”. — Нисам их) кошто ни лекотину.

лекотина“ прил сасвим мало, малкице”. — Нека је (лекар) и лекотина по

грешио, он је њу убио.

лелек м зоол рода“. — Идем ко лелек.

лелекати лелечем св“кукати, вриштати“. — Лелече ваздан.

лелемуд м лош радник, незналица“. — Дошо у руке правим пчелару, а не неким

лелемуду, от ког пос не знаш шта ћеш са собом.

лелијати -ам заносити се од слабости, лелујати“. — Лелијам и ја још који дан.

лемати лемам несв°тући, ударати”.

лемез м, зблемезје, а. дуго дебље дрво које се везује за врх стога и притискује

сено да га ветар не би развршио“. — Лемезови се ставе на сена да ветар не носи. —

Лемез се трпа кад се заврши сено, веже се за колац и притискива сено (Ш). —Да ветар

не би раздувао пласт, за колац се вежу четири лемеза. Лемезје притискује сено и

грање које је при врху и служи као заштита од кише (3:21), б. мотка којом се

притискује сламни кров да га ветар не понесе“. — Погледнем. Турцима стоје куће

покривене сламом и лемезови озго, сламу да држе (Т), в. подупирач.

лемезика ж в. лемез (16: 57).

лендбв -ова м ленчуга, нерадник“.

ленија ж пут (општински, државни), обично туцаник“. — Срели се на ленији за

Рудник (Б). — Носи млеко на ленију, ленија „главни друм, насип“ (2: 14).
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ленка ж дуга мотка, постављена на два ракљаста коца, „coе“, различите на

мене“. — То су зване сое кое су ракљасте, а она мотка која држи то звала се ленка. —

Ленка (за сунчање губера и поњава, зв. премота) (2: 48).

, ленцов / ленчбв -ова лењивац, ленштина”. — Ленцов је он, немој га звати. —

Имб сам маџбра, ал био ленчбв.

ленчуга / ленштиња м/ж лења особа”.

лепараж кућа направљена од олепљених зидова, чатмара“.

лепења ж лепиња“. — Неки сиромак (срећан је) кад умеси лепењу јечмену, а ја

је сад не би окусила за државу (Л).

леса ж део сушаре за шљиве, рам величине 1,20 x 2м, на коме су приковане

танке шипчице, за сушење шљива”. — Леса је у мишани, за сушење шљива: све гор

шипкице заковане, кроз које шљива не можда пролази, на њи се шљиве парадају и

суше у мишанама и зове се парадање; в. арњеви, корпа.

лесара ж врата од прућа, на некој помоћној просторији, кошари”.

леска ж бот дрво Согуlus avellana” (12:23).

лесков -a -o “који је од леске“; лескова шума, в. матица (2: 32).

лесковина жлесково дрво“. — Има багрена, лесковине, церовине, имаш грани

чево, храстово, белово, бели храс (КЗ).

лета ж женска особа брза у послу“ (Р).

летва ж “; Изр. пијан ко летва “потпуно пијан, који се од пијанства не може

контролисати”; в. тараба (1: 7.62).

летети -и “; в. скела (3:56).

летина ж род свих пољопривредних култура”. — Летина је добро понела, ал да

видимо да л ће изнети.

лећи се легу се несв“живети, размножавати се“; в. оструга (5: 74).
*

лéчак / лéчка прил сасвим мало, малкице”. — Има ко за лечак.

насуканим (као чунак за ткање??), в. цевка.

либада ж / либаде -ета с део народне ношње, дужи женски прслук с рукавима,

извезен срмом”. — Обукла је либаду (Р). — Преко блузе лети се носило либаде

широких рукава, по ивицама извезено „златним“ жицама (3:84).

либити се -им се мед устручавати се, избегавати“. — Ми знамо да се ви либите

од нас. — Он се не либи ничега, никог посла. — Синови се некако либеродитеља. — Је

л се ти либиш мое куће? — Не либе се никаког посла.

ливада ж “; жива - “ливада на којој је израсла кочобија“.

ливеница ж сачма, куглица”; в. преламача.

ливра ж пас луталица, ђумара“ (може и надимак) (Р).

лигоња м лице које избегава посао, забушант“.

лизара м/ж улизица, удворица“. — Ово је лизара: срећан кад му даш пé-шес

банки месечно.

лизуцати -а несвр дем чупкати“. — Неклизуца кад нема шта да пáce.

лијав-а-о в. опешаст.

лијак /лијаћ -āка / -āћа неплодан мужјак, обично с једним тестисом”. — Лијак

нема,... оно му унутра и не можда припаћава овце. —Онај ован имб кесу, ал нема два

јаја, био лијак, лијаћ. Каже)мо и лијаћ. — Он је лијак, женио се трипут, ал не мож

д-има деце.
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лика ж танак кончасти слој испод коре дрвета”. — Кора од липе има ону лику,

кадлипа подмезгра, од млађи липара огули се кора и са ње се скида она лика; од ње се

правили и конопци и тај се конопац звао личина, да се веже сено, краве око рогова. —

Лоза се везивала ликом, одлипове коре, огули се с нутарње стране, в. мезгра (2:44).

лика ж одм. мајка” (Р).

лилавка ж крава сиве длаке” (3:30).

линцура ж бот зељаста биљка Gentiana luteа”. — Линцура — од пролива,

трбобоље и бубина (глиста) (2: 226)

лињати се -ам) се мењати длаку“. —Лиња се стока, куче се лиња у пролеће.

липар -ăрам "липово дрво“. —Усечеш два липара и направиш лотру, в. лика.

липарија ж сорта винове лозе“. — После) посадио липарију, не кропи се и

добра.

липати се липам се прекомерно пити течност, наливати се водом, течношћу”.

липов -a -o “који је од липе”, в. зовов (3:128), липова шума, в. бељикова шума (2:

24).

липсати липше св угинути, крепати“. — За пашчад се каже липсала, а крава је

мајкала (КЗ).

липсаћ -āћа /липсо -a мa.“трома, лења особа”.— Нашблипсаћа ко што је и сам

да му сече дрва, б. стара неспособна особа”. — Има тунакицејош неколко липсаћа и

кад они зену — мртав џемат.

лисичар м ловачки пас обучен за лов на лисице“, в. зечар (2: 34).

лисичарка ж врста печурке“.

лиска / лиска ж лист“. — Штир има оне лиске велике. — Скупљамо лиске од

липе и стави и(х) на леб и миру добије.

лиснар-арам лишћар“. — Има неки ко купус лиснар, па незавија у главице.

лисник м стог листа“. — Липа, раст, граб, клен (окреше се и веже у дењкове,

уздубе се у купе па се последене ко сено уз колац — и саденб сам лисник. — Кресање

листа, а ка-се то искреше и повеже, зове се лисник, в. кресати. — Лисник се сече,

почев од Преображења па до Покровице (од 6. августа до 1. октобра, по старом) (2:

24). — Као сточна храна врло много се користио а и данас се знатно користи лисник

(3:22; 16, 57).

лисниковача ж грана лисника (в.). — Лисниковача— то кад овце поједу лис с

оне гране, лисник што каже)мо.

лисниковина ж в. лисниковача. — Кад скину лист и поједу, онда је то лисни

ковина.

лист м исечено грање с лишћем као сточна храна”. — Кресало се за лист да се

стока рани, онај лисник.

листâвати листава несв°олиставати“. — Еве опет ће да листава и багрем да

цветава у августу!

литије пл. т. “преслава, заветина, сеоска слава”. — Данас Старчевићи имају

литије, то ове заветине. — У старо време обичаји уз литије били су друкчији негданас

(2: 94).

литраж мера за тежину течности“. — И казан и аков су још и данас у употреби,

поред литра, којаје најраспрострањенија мера за течност (3:133); в. литрамеса (2:33).

литрица ж "флаша за ракију“ (Р).

личина ж конопац одлике“, в. лика.
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личит личита -о лепог лика и складног облика”.

личити -им бити сличан”. — Личи на деду Нова.

лобода (лобода -одеж бот зељаста биљка из родова Аtriplex и Сhenopodium“.

ловасица ж вешта у лову, ловница“. — Мачка ми била ловасица опака, Боже

сачувај!

ловаћи /ловаћи -a -e “ловачки“. — Човек кад иде у лбв, мора имати ловаћег кера.

— Ово ти је ловаће куче.

ловачица ж в. ловасица. — Ловасица је добра ова мачка.

лоза лозе 1. бoт “Сlematis vitalba, павит“. — Плеле се кошнице одј-те лозе,

вршкаре оне се плеле, 2. навојница за матицу”. — Направиш ону лозу па споља

навијеш матицу и затучеш и прикујеш перваз.

лозица ж кончићи којима се пузавице везују за друге биљке“. — Она буранија

која не расте високо, која нема ону лозицу да се пење и гор да рађа нег рађа ко у

кућици (Т).

лој лоја м “.

лојав-а-о“који је од лоја, који садржи лој“, в. пекач.

лојаница ж 1. лојана свећа”; 2. облога од лоја на отеклини од набоја“.

локва ж бара, подводно земљиште“. — Локва је кад упаднеш у земљу (КЗ). —

Локва је тамо де можда се заглавиш, блато дубоко, а бара се брзо осуши.

локмашити локмашим (не)св“стећи корист на сумњив начин, красти“. — Није

жив ако нешто не локмаши. — Ушб ми у кућу па локмаши.

лом м 1. неред, русвај“. — Направила деца лом, а баба се смије; 2. жесток

окршај, сукоб“. — Побише се бекpије на вашеру и лом направили; 3. прелом,

фрактура”. — Пала са столице и нога — два лома.

ломан ломна -о болестан, грипозан“. — Сав сам ломан, свака ме коска боли.

лометати (ce) -ам (се) ломатати се”. — Не могу да се лометам по врзинама. —

Мора да се ломета ноћи низ ону страну.

ломкати -ам несвдем ломити (суве гранчице)“. — Ломкам ја ону гранчицу и

чекам да се примакну.

лонац лонца м, в. тестија (9: 84).

лончара ж “сорта крупне зимске крушке” (Т., Бљ, 14:41); в. караманка.

лопар-арам“већа округла лопатица са дршком на којој се хлеб ставља у фуруну

(или црепуљу) да се пече и њиме се вади из фуруне“, в. наћве (1:761). — Умешени

хлеб се ставља на лопар и тако носи да се пече (3:62). Изр. динар му колопар (15:26).

лопарица ж а. лопата за вађење хлеба из фуруне“, б. даска за цеђење сира”. —

Притисне се груда лопарицом и на њу облутак.

лопаричица ж дем, лопарица. — На вру осече сеједна лопаричица, тако дугачка,

а на средини је прорезана (КЗ).

лопатица ж анат пљосната кост у плећки”.

лóпов -ова м “, в. ништак.

лоповија ж 1. лоповска дружина”. — Дошб са својбм лоповијом код Марка на

јагњетину, 2. крађа“. — Вратио се из лоповије и доно нарамак притки из државне

шуме.

лоповски -a -o “који припада лопову или је особина лопова“. — Лоповска и

курварска кућа нису никад добро завршиле.

лопужа м/ж лопов“.
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лопушинажбот “коров широког листа из рода Реtasites, лопух“.— Ми каже)мо

Лопушина, репушина, то они велики листови.

лбра ж крађа, отимачина”.

- лбрати лора /лбрити -и несв“красти“. — Лора де стигне. — Албараба мора да

лори.

м
лорнути -нем св украсти“. — Прошли неки Цигани и лорнули му сикиру,

оставио поред пута.

лбтиња ж смрад, прљавштина”. — Опарили се они и однели оно одело, она

лóтиња, није прано, смрди, ваш (Т).

лбтраж 1. лестве, мердевине“, 2. дрвена решетка на колима за превоз сена,

лотре са шиљцима“, в. скеле, липар.

лотрица ж. решетка на крају јаза пред воденицом”. — Лотpица то ко решетка

пред буквом, да грађа не би улазила.

лоћикав-а-о 1. увео, усушен“. — Лоћикав ми парадајз, успара, 2. безвољан,

болешљив“. — Нешто сам лоћикава већ три дана, мораћу ићи Слободанци.

лошак -āкам лош, морално неутемељен човек“. — Један Пауновић говорио да

је дибидус лошак — „три црте испод нуле“ (Р).

лубендиња жврста лубенице од које се припрема слатко”.

лубеничарка ж сорта летње крушке”; в. караманка (2: 26, 3: 24).

лубњача ж тип куће”, в. кровињача (1: 753).

лубура жв. 1. лубњача, 2. “,„жлеб од липове коре, која се меће у казан, те комина

— џибра — низ њу клизи“ (2: 53).

луг луга м 1. ограђени пашњак, шумски забран”. — Појединци у Качеру имају

тако велике лугове (забране), да у њима не само што могу жирити своје свиње, већ их

издати и под кирију. Сувишак жиропађе искоришћује народ из Доње (ниске) Шу

мадије (2:29). — Заграћују се... пшеница са стоговима и велики лугови уз сеоске куће

— да би се сачувао жир (2: 46-47). — Синови су се плашили да тогјутра оду у лугове

да косе (6: 44); 2. цеђ”, в. парионица (2: 62).

лудача ж жена ненормалног понашања”.

лудети -им несв“сенилити“. — Почели смо да лудимо.

лудија ж лудача“. — Удала се и она његова лудија (Ш). — Треба д-изгину да

сачувају дупе оне његове лудије.

лудијати -ам несв“понашати се разуздано, лудовати“. — Они лудијају — кад

имају много времена, а не раде ништа.

лужина ж цеђ”.

лужњак -āкам врста храста, Quercus robur”. — На лужњаку почне да родева

онај жир, в. граница.

лужњаковина ж дрво од цера лужњака; материјал, грађа од лужњака”; в.

грмовина. *v

лука -еж“њива, ливада поред водотока“. —Однела ми река пола луке, оплавила.

луковица ж кора црног лука“.

лукчић м дем лук“. — Посијо сам лукчић.

лулаж цев кроз коју се ракија из табарке слива у баквицу”. — То лула с казана

на табарку, па ракија иде у баквицу, в. капак (3:25).

лумповати-ујем несв“. — Ја немамЈд-исплатим људма, а он лумпује у кафани.

луплерај -āја м “весеље уз музику и пиће, лумперајка“.
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м лурати -ам несв“лутати, скитати“. — Данас деца лурају од једанаес сати до

четири Јутри.

луспатак / љуспатак -тка м “велики ивер“.

лустраж ситне љуспице на темену бебе, темењача“. — То ко-детета на глави

зове лустра.

луч м запаљена борова цепка”. — Да би се добила јача светлост, паљен је луч

који је увек неко морао да држи у рукама док остали вечерају (3:69). Луч — сува

цепљика боровине која се користи за потпалу и осветљење, купује се о Госпојини „од

Ерова“ са Златибора (16: 57).

лучински (месец) “октобар“; в. богојављенски (3: 133).

лучити лучим несв“одвајати јагњад од оваца“. — Луче се јагњад.

лучица ж дем лука“. — Лепа лучица, ал је оплави често.

лучни -a -ô који се тиче луке“, в. кумсало.

луша ж лула као део пушачког прибора“. — Имбону лушу и стално носио. —

Старци већином пуше на лушу (2: 68).

Љ

љага ж прљавштина, срамота, непоштење“. — Бацио љагу на човека ни крива

ни дужна.

љагати -ам несв“оговарати, причати ружно о неком, чинити пакост”. — Не

љагај — да се не врати тебе, Бог све види.

љаштавица ж бубуљица на језику”. -

љесаж леса”.—Затим се млати мотком на љесу (исплетеном од прућа) (2:23).

љигавац -авца м човек неморалног понашања”; уп. кулизан.

љиљчати в. виљчати.

љок узв телету да се одбије док се крава музе.

љóкати љокам / љокнути нем (не)св“одби(ја)ти теле док се крава музе”. —

Љокнеш теле па музеш, смета, оће да сиса.

љóштати -и несв“ломити се и падати на земљу“. — Само љошти дрвеће, пуца

(од мраза).

љуба ж“ракљасто дрво побијено у земљу, на које се ставља теле да не смета док

се музе крава” (2: 48).

љубичица ж “; в. босиок (2:27). — Раније је у баштама било: љубичице, чубре,

перунике, босиока, селена и другог старинског цвећа (3:66-67).

људикати -ам несв“имати људски разговор“. —Договорио се з-Драгом да дођle

сутра да људикамо.

љуљати љуљам несв“клатити се, климати”; в. пушчегања.

љуска ж ивер“. — Први ивер, или „љуска“, како овде кажу, ставља се крај

карлица да би, по народном веровању, био дебљи кајмак (3: 107).

љуспатак тка м в. луcпатак.

љутљута -о“чврст“. —Љут камен не прска и не распада се, а тупи алат (2: 205). —

Љут (камен), па одбија сваку напаст од себе (5: 7).

љута -e -öја. “препечена ракија, препеченица”, б. паприка”; в. десетка.
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љутикава о не много љут, љуткаст”.

љуткати се -ам се дем“љутити се”. — Ако се биде љутко, наћи ћу да му дам.

ључица / љушчица ж дем ивер, љуска“.

М

магаза / магаза -азе ж посебна зграда у дворишту, која служи као остава,

магацин“. — Магаза—то је тамо де остављаш брашно, жито. — Магаза најчешће била

од брвана. — У доњем Качеру... има и магаза, то су мање качаре, за 1m издигнуте од

земље, за оставу сувих шљива (1: 764, 12: 23). — Магаза ... је зграда која је ком

бинација амбара и салаша, а у њој се поред жита и кукуруза држе и суве шљиве,

пасуљ и друго (3. 65), в. сазрелити,

магањити се магањим се несв“прљати се, поганити се“. — Неће више да се

магањи.

магаре-ета с 1. “. —Шиптари везивали (Титове) слике магарадма за реп. —Било

магаре, а мазге нико није држо (КЗ); 2. дрвена направа за стругање дрва“.

магариње -а с зб "магарад”. — Магариње ће д-изнесу гор оне мине.

мáгла / магла магле ж ... — Магла је притисла све (КЗ).

маглити -и несвбезл прекривати се маглом”. — Тамо је магла стално, магли

вечи.

мазгар-арам "ластар”. — Они мазгари велики и морали да иг сечу.

мазгетина ж пеј аугм мазга. — Тврдоглав је ко мазгетина, немој га више ни

молити.

мазити -им несв“. — Тако она говори кад оће да га мази.

мазуљам!ж маза, размажено створење“. — Онје мазуља: Марко га размазио па

иде сваким.

мазуран -рна -о леп, укусан“. — Ово је печење мазурно.

мазушка ж мањи земљани лонац”. — И данас се у свакој кући могу видети

лонци „мазушке“ и друго земљано посуђе. — Најукуснији је пасуљ куван на огњишту

у лонцу званом „мазушка“ (3: 7275).

маија ж a. “сециште кровних површина по коме се постављају поклопни

це-ћерамиде”, б. “греда на пресеку краћих кровних површина“.

маја ж1. (осиљеност“. — Уватио мају и сад му не мож ништа; 2. сириште“. —

Сад се зове маја, а онда се звала млечавина; сад зову маја и оно сириште. — Раније се

сир сирио мајом, коју су добивали од сточног сиpишта (3:30), изр. уватити мају

“затруднети”.

мајало с излет у мају месецу“.

мајати мајем несва. "махати“. — Мају руком на мене, б. климати, вртети

главом”. — Маје главбм, нешто му није јасно.

мајдан м каменолом“, в. наколенке.

мајкавати мајкавам несв. умирати”. — На ледини лежали смо, падб је снег,

киша, мајкавало се од глади. — Мајкавала деца ко прасад.

мајкалица ж болесна животиња“. — Наш касапин узме неке мајкалице и

продаје дупло скупље. — Јуне није мајкалица, неће мајкати.
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мајкара ж сувоњава жена, „с душом у носу“. — Жена ко мајкара, сува.

мајкати -ам св умрети, крепати“. — Причала ми да им је крава мајкала и они

однели у Србокоп и продали, в. гуја.

мајкаћ -āћа м 1. умирање, смрт”. — Лежали на ледини, било мајкаћа, многи од

глади мајкали. — Дошла била до мајкаћа; 2. човек на умору, крепаћ“.

мајчевина ж наследство од мајке“. — Имб је он вод неку мајчевину и дошо да

прода.

мајчина ж пеј "мати“. — А и мајчина јој знала: реп на сапи!

мајчура ж в. мајчина. — Така јој била и мајчура.

маказе маказа пл. т. 1. “. — Каже) маказе, а ножнице су за шишање оваца (КЗ); 2.

“два укрштена дрвета постављена између дирека у зиду старинске куће“. — Поставиш

диреке унаоколо дрвене и попуњаш са циглбм, са преком циглбм, ударе се дрвене

маказе које држе ту циглу да се не проспе (К). — Између ћостека и дирека су тзв.

маказе (3: 64).

макања м/ж нејако дете“. —Знам да је сваким детету жао свога родитеља и сад

те тегобе макања мора да подноси. — Мајчиноје да спасава пород..., а не да лудогине

и остави макање. — У макање се клео (5: 1670); в. огрешити, јагње.

макањче -ета с в. макања. — Они дали животе, а остала од њи макањчад.

маклица ж дем макља 1, в. себивук.

макљаж 1. столарска алатка за скидање коре с дрвета”. — Макља била да гули

кору з-дрвета, 2. мотка, батина”.

макљати -ам несв1. “брзо јести“.— Види га, ала макља; 2. тући, ударати“. —Да

га је макљб кад је требало, не би то од њега доживио, 3. "скидати макљом кору с

дрвета”. — И узмеш ону макљу и макљаш, скидаш кору.

малж 1. ситна стока“. — Имб велики мал. — Правили пакости својим суседима

на другој страни. Или им отимали, прерушени, мал (6: 117).

мал-мал прил почесто“. — Оне мал-малтрчете пију, а овце слабо пију воду.

малаксање с малаксалост“. —Жали се на малаксање, улицу поврани ко гуњ.

мали -а-о“. Изр, мале бабине, в. бабине — Мале бабине доносе породиљи одмах

по рођењу детета, понуде (тада иду само жене) (2: 95); мало ручковиште в. ру

чковиште (2: 30).

малина -ине ж мањина“. — Малина зна шта ради, а остали арлечу.

малкице прил сасвим мало“. — Метиш на шпорет само малкице да одмекне.

мало прил умало, замало“. — Мало ме не уби шашка.

маљ маља м*. — Маца може (служити) и за побијање коља, ал коље прска од

гвожђа, па се обично неко чврсто дрво узима за маљ, в. ваона, ваљавица (2:45, 3:37).

маљица ж.“мали дрвени маљ, за кастрирање овнова”; в. клагија, туцара (2:228).

мамкати -ам несв“вешто, лукаво мамити, намамљивати“. — Кад) су осетили

партизани да они имају везу са четницима, они се извадили: „Па ми њих) мамкамо да

и(х) привучемо и да их) издамо и предамо вама“. — Они мамкају Вука, а не дају

Шешељу.

мамлаз м дрипац”.

мамлати -ам мумлати, брбљати“. — То само мамла и једе.

мангулица ж стара раса свиња” (3:28).

мандала ж дрвена пречага за затварање врата“.

мандрац мандраца м мадрац”. — Претурио све преко мандраца.
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- мандpкнути мандpкне св пеј умрети, црћи)”. — Кад је Сава мандpкнб — мој

тетак пево. — Чим неко матор запне на велике гране, знај да ће скоро да мандpкне. —

Безмало једно годишње мандpкне. Да црну шамију не скинеш никако (5: 112 142).

мáнисати-шем несв“налазити мане“. — Манише она сваким, ал да видимо до

кад. — Он манисао свакој девојци (5: 63).

мáнути се манем се св одустати“.

манџа ж напитак у црној магији“ (Р).

мáиџија м/ж особа која свему и свакоме налази ману“.

мањ осим”. — Нема о-тога ништа, мањ ако ти неко не помогне.

мараз мараза м омраза”. — Паз да н-изиђе мараз.

марамицаж 1. “. — Играмо се прстена, марамице; 2. мрежица од масног ткива

којим су обавијени унутрашњи органи”.

марвени / марвени -а-б сточни“. — Тамоје онда марвени вашер. —Једино се та

реч употребљава за вашере, кад је марвени вашер. — Дођу они чак отуд на марвени

вашар у Претурицу (5: 59).

марвењак -āка м ветеринар“.

марити -и безл“задесити, погодити“. — Марило га добро: цркле му три овце (К).

— Марило ме и у оним рату.

марширати марширам св“истерати узвиком марш!“. — Он је њу марширб из

авлије.

масан масна -о мастан”. — Добра ми масна јединица.

масанка ж “миражџика јединица“. — То мираџинка, ал кад је једна и кад све

мираз и кажје масанка, а мираџинка кад има и сестру.

масат масата м ваљкаста челична турпија за оштрење ножева”.

масатити -им несв°ошштрити нож масатом“.

масински -a -o, обично у изразу маспнско имање а.“ничије, напуштено имање”

(Тр), б. *богато имање? (Р); нејасно.

мастити се -и се несв“показивати масноћу“. — Масти се онај креч.

матица ж трава матичњак“. — Кошница је намазана Матицом и Лесковом

шумом. — Прихватању роја служе се травом матицом, коју држе у руци и вичу:

„Земљи мацо“ (2: 32).

матичњак м биљка Ме!issa officinalis”; в. босиок (2: 27).

матлач -āчам дуга танка мотка (за млаћење шљива, ораха), млатач“. — Нашо

добру леску за матлач.

матлачић -ића м дем матлач. — Треба д-узмеш неки матлачић и да натресеш

шљива.

матовило в. мотовило. — Ако ће да фарбају, мотају на матовило да направе

кануру.

маторматора маторо пеј стар”. —Тамо били све неки матори.—Матор је коњ—

нисам ја.—Де мало не плаче и маторо не кашље—ту нема породице; в. купатило.

матораћ -āћам зрео, искусан човек“. — Све младо пропало, а матораћи сачували

главе. — Све младо пропало, аматораћи прешли по цичи зими целу Албанију (5:23).

матбрац-рца м стармали“. — Оно је његово дете маторац.

маторка ж стара овца“.

матрапаз / матрапац м трговац стoкoм, препродавац стоке на вашару”.
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маћаж маћеха“. — Њена маћаје, кад самја био у ропсту, утицала нату пастбрку

и на свога зета да они раде за свој рачун. — Селена је Обрадова маћа. — А то је била

Живци маћа, њима мајка умрела.

маукати мауче несв“гласати се као мачка”.

мафиш м “врста колача од танког теста“.

маца“ ж мемла“. — По оним зиду уватила ти се маца, све помацало.

маца“ ж велики чекић за разбијање камена”. — За лупање камена имаш мацу,

велики чекић, може и за побијање коља, в. маљ.

мацке ж пл. т. батине“. — Батинање је било у прво време нашег државног

живота... Батине су се звале мацке (2: 110).

мац-мац узв. за дозивање мачака.

мацовина ж плесан, буђ. — Попадне мацовина па се лебац упаучи (КЗ).

мацола -оле ж велики чекић“.

мачјак м мачји измет“.

мачка 7. — Нека жена прегрнула мачку од јагњетине (2: 72).

маџарка ж сорта шљиве, погодна за сушење, пожегача (в.). — Маџарка ти је

ова мања, касније зрели, а разликује се и укусом. — Имб сам тамо триестину дрвета

маџарке старе, ове пожегаче. — Качерци су гајили шљиве, нарочито маџарке. — Брат

засадио, однекуд донео, нову шљиву. Маџарку и ранушу (5: 64), в. забран, пандаре

(5: 125, 3:23); маџаруша (Бљ, 14. 41).

маџбр-бра м мачак, мачор“. — Де нам је нестб маџбр, нема га три дана?

машала узврадости, задовољства. — Када прсне љуска и када се појави пиле,

жене обично кажу: „Машала, излегло се“ (3: 32).

машина ж шибица“. — Дај ми машину да запалим ватру (Р).

машинерија / машињеријаж машине“. — Са циглбм су раније правили куће,

мешали малтер и којешта, није било машињерије, а сад ударило машинерију (Т).

машице машицаж пл. т. металне штипаљке за жар“; в. ватраљ (1:761; 16:57).

машка ж штап којим се удара вириз (в.) (КЗ).

машке прил "ручно, замахујући руком”; в. насевати.

медвединка ж женка медведа“. — То медвединка, а Цигани воде мечке.

меденица ж месингано звонце“ (Тр).

медењак -āка м сорта слатке и сочне крушке” (Бљ, 14. 41).

медити -и несв“лучити медоносни сок“. — Добро је медило.

медић -ића м дем мед. — Ко медић је слатко и паметно!

медљав-а-о“умазан, улепљен медом”. — Гориш на оним сунцу, сав си медљав,

а они би да пију кафу.

медљаница ж “ракија заслађена медом”; в. неумивеница (2: 110).

медњак м сорта крушке”.

медунак / медуњак -нка / медунац -нца сорта крушке“, медунци „крупни и

ситни“, в. караманка (2: 26).

међа међе ж ... — Његов отац судио се са свима око међе.

међар -ăра м власник суседног имања”. — Неки наши комшије међари нису

косили папуштамо краве (да пасу). —Они су међари сЈованчиним родитељима.

међед међеда м заст медвед“. — Моја мајка питала Лазу Матијевића: „Чика

Лазо, зашто тебе мој тата зове Бијели међед“?

међити се -им се несв“граничити се“. — Они се међе до мене.
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међудновачки -a -o “који се односи на Међудновице (в)“. — Ја имам тридесет

међудновачки јаја.

Међудновица ж време између Велике и Мале Госпојине, од 28. августа до 21.

септембра”.

мезграж поткорни сокови у дрвету у време пролећног буђења природе“. —

Осече се липова кора у време листања липе, и кад је лист средње величине (онда је

мезгра најбоља и са ње се скине лика — 2: 44).

мезграти -а несв“наливати поткорне сокове“.

мезимац -мца “најмлађе мушко дете“; мезимица ж најмлађе женско дете“.

мек -a -o “; мека груда; в. груда (2: 63).

** мекар -ăрам просторија за чување млечних производа, млекар”. —Држиштамо

Кајмак, Млеко, сир и Мекар се зове, в. млекар.

чл.
мекињати -ам несв“давати стоци мекиње“. — Ја била у штали, мекињала, ка-су

они дошли.

меко прил мало” (2: 14).

мекушица ж влажна земља у којој нема песка“ (5; 5).

мелез мелезам“мешавина земље, плеве, песка и креча која служи као малтер“.—

Састави се блато, креч и плева и то је мелез, и стави се песка, и кад) се то омаже —

само се још окречи (К). — Помешаш земљу с плевом и онда лепиш шеперушу.

мелезан -ăна м мешанац, који је укрштене расе“; в. пoлутан.

мелем мелема м “. — Мењала она два-три пут мелем, кад је било сутрeдaн,

прогледа на једно око, кад је прошла још једна ноћ — прогледа и на друго! Сви

сретни, није оштетио очи!; в. превијати.

мељава ж “. — Није ваљала пшеница за мељаву.

мељач -āча м горњи воденички камен”.

менкице прил сасвим мало, малкице”; в. чалакнути.

мено (меној менко прил мало, малкице“. — И ја ти њу мено средим и она оде.—

Нембраш много кафе турaти, само мено. — Ако мено пане киша, одма комарци! —У

вавлији се мено убола (2: 14).

менталац -лца м ментално заостала особа”. — А он, јадан, менталац, заосто,

родитељи му били близу (у блиском сродству).

мердевине -ина пл. т. в. стубе.

мерица ж посуда од танке даске или липове коре, обично као мера за жито,

брашно“. — Мерица одлипове коре направи се, ставиш патос, оно дно и рукуница — и

то за жито. — Такише и арапке (јесење) суше се у доба сушења шљива и остављају за

јело (у зиму) у нарочите мерице или котарице на таван (2: 26). — (Од дрвета се праве)

и мерице разних величина (3. 62).

мертек мертека м коса гредицја у кровној конструкцији на коју се прикивају

летве”. — Мертеци су кад ставиш тању греду с венчанице па после) по њој по

летваваш, а кажемо и рог, па преко рогова полетваш (К), в. венчаница, појас (3:63).

месâнце -ета / -а с дем месо.

месец м “. — Кад је месец млад па стоји такб да просјак не можд-обеси торбу,

биће суша. — Кад се појави млад месец окренутих рогова надоле настаће суша (3:

132)

месечарка ж сорта љуте паприке“.
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месина ж месо заостало на кожи после клања стоке”. — Скида се пос и она

месина, што остало на кожи од меса.

месиште с пеј месо. — Појб гомилу месишта и распуко се.

месо су у изр. дебело месо, в. ујдурисати (5: 83).

месојеђе -еђа пл. т. “време од Божића до сиропусне седмице“.

месце -ета с дем месо.

метати -ам несв“стављати“. — Ко зна шта у њега метају. — Метај кафу. — Не

СМеш МНОГО Да МетаШ.

метиљ -иља “. — Овце ми напб метиљ.

метиљав-иљава -о а оболео одметиља“. —Она ми бвца, мешчини, метиљава.

— Биду овце метиљаве, слабо се крећу, б. “слабуњав, болешљив“. — Ја, казати, био

нешто метиљав и пошо Милан. — Види, каки је метиљав, ко да је појб пометину, в.

“неспретан, невешт”. — Деси њега нашо, то метиљаво, не зна он то д-уради.

метиљавко м слабуњав човек“, в. метиљав б.

метити метим св “метнути, ставити“; в. мећа (Р).

метнути се метнем се св наследити нечије генетске особине“. — Да се метно на

деду, био би домаћин.

метрити -им несв“слагати цепанице између два коца ради кубицирања“.

мећа ж кувана храна, помије за свиње“. — Метила сам свињама мећу. — Мећа.

Каша за свиње, сачињена од крупних комада дулека, јабука и мекиња. Кува се ујесен,

кад листови кукуруза жутну, а дулечне вреже домиле до авлијског плота и протну се

између коља. Бундеве су стигле да се и по трећи пут заметну: на млаком сунцу

догорева спарушени оцветак. Земљом се проспе толико рода и плода да се једино

тако, кувањем у највећим посудама, део тог обиља може некако употребљавати и од

пропадања спасити (7: 197), в. забркати.

меуна / меунка ж махуна”. — Нема меунке ниједне.

меџедија ж црвени затупасти фес“; в. феc (9: 85).

мешаја ж жена која надгледа припремање даће“. —Даћу спрема неколико жена

из комшилука, од којих је главна „мешаја“, која одређује како ће да се ради и

надгледа све (3: 101).

мешајица ж a. “широка лопатица са двема рупама, на дугој дршци, за мешање

малтера”, б. велика дрвена варјача за топљење масти, за припрему компота“; в.

бркљајица.

мешати мешам несв“џарати ватру”. — Ако „меша“ ватру у кући гдејош постоји

огњиште, (полаженик) само помери угарке од бадњака унапред трипут да би „кућа

ишла у напредак“ (3: 109).

мешина ж кожа од старијег бравчета”. — У мешинама се носило и вино.

мештан м мештанин, староседелац“. — Онје био мештан бвде, Беланбвчанин.

меште / мешто предл“место, уместо“. — Узела мештећери једну девојчицу. —

Она остала да биде мешто ћери код|-стрица. — Дете узо меште сина. — Дете меште

сина дово. — Мешто викендице узо неки содом — де коза пасе „под ручном“

мешчини чини ми се” (P), в. метиљав.

мијур м водени плик, мехур. — Има мијуре на длану, от копње.

мијурак м -рка нешто меко, пријатно“.

микада ж кратки сукнени капут“.

милошта ж дар, као знак милости”.
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миља ж “особено женско име за овцу” (3:29).

минђушара ж овца, коза с ресицама испод браде”. — „Минђушара“ — има

израштаје под образима сличне минђушама (3:29).

минђушица ж бот украсна биљка Fuchis“; в. босиок (2: 27).

мибљац -љца м, у изр. ован миољац. — Диго главу ко бван мибљац.

мир м мирис. — Кад онај компир упржиш, па испечеш на ватри — миром

мирише! (T).

мира жмирис, арома“. —Овати ракија има лошумиру.— Кељ имајаку миру. —

Волим ону миру дувана. — Овде и млеко има неку посебну миру (Р); в. лиска. — Од

силних мира смрди (5: 93), добити миру, в. сир, лиска.

миражџијам човек чија жена нема браће па му у мираз доноси имање“.— Онје

био велики миражџија.

миражџика / миражџинка ж в. мираџинка. — И она миражџинка, из првог села

Равништа (6: 111).

миран мирна мирно “.- Не можеш да будеш миран од њега.

мирашевинаж имање стечено миразом”. —Свеје то била његова мираџевина.

мираџинка ж миражџика, жена која нема браће па мужу у мираз доноси

имање“. — Ова моја мираџинка тела би и на мојим да заповеда.

миритати -ам несв“мирити”. — Посвађб се са женбм и сад ја морам да и

миритам.

мирноћа -оће ж мир, спокојство“. — Волим мирноћу и тишину.

мирњати -ам несв“мирити“. — Ја мислио да си у Црној Гори да мирњаш ове

твое.

мисиран -ăна м мужјак мисирке“.

мисирка ж “мала сива кокош“. — Мисирка се, виш, и не плаши (П).

мислети -им несв“мислити“. — Они су мислели да се она неће вратити.

митаж мито? — Ово није мита.

мицина -ине ж“живарана”.— Имбживу рану, мицину, и неће) да зарасте.

мицки -a -o “малецки”. — Била нека мицка травица.

мишана -ане ж сушара за шљиве, пушница“. —Тамо де шљиве сушимо зовемо

мишана, ми смо је премештили, оћемо да је баталимо, а штета— осамнајст леса (Ш).

— Сунце грије, упéкло, они прозорчићи на вру, ко у мишани кад се суше шљиве

(КЗ).— Пушнице у Качеру зову мишане (2:54); в. леса, вајат, сазрелити (1:763).

мишјак м мишји измет“.

мишка изр. под мишку, в. под пазух (3: 55).

мишљети мислим в. мислети. — Она мишљела да н-остане (трудна), а сад) се

ишчуђа.

мишоловка ж “. — Најобичнија је мишоловка од дрвета, којој се затега обара

једним клинчићем (2: 60).

мишорепаст -а -о који има облик мишјег репа“.

мишотров -отрова м мишомор“. — Кер почо да повраћа јутри и вечи мајкб, ко

да му је неко дао мишотров, тако од мишотрова мајкава.

млада ж млада жена, невеста“. — Нису тели да ми кажу и рекла ми она

Драганова млада.

младар -ăра м млад изданак, ластар“.
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младача ж.“млада крава, отељена, пре него што почне да се музе“. — Музем две

краве, треба да и одуставим, а имам и четири младаче.

младачна в. младача. — Младачна крава — ка-се отели па док не почне да се

музе.

Младенци -енаца празник (9/22 III) када рођаци и пријатељи млади носе

„поновак“: овцу, јагње, или јој у најновије време купе што од судова” (3:112). — Је л

јуче бегоше Младенци?

младенчић, обично мн, колачић који се припрема на Младенце“. — Жене (на

Младенце) месе 40 колачића-младенчића од пшеничног брашна премазаних медом,

које дају деци, а носе и најближим суседима (3; 112).

младина -ине ж млад месец“. — Кад је младина, жене нису прале веш, нису

остављале зимницу.— Ударилога нешто у главу кодаје младина (?— в. ведрина).

младица ж 1. млада воћка, садница“.— Ушле овце и уништиле ми све младице,

2. “млада жена”. — Није она била младица.

младица ж невеста“. — А лепа му младица. — Па ми ономад једна младица, тек

се удала па се споречкала са ђувегијом, вели (5: 113).

младунче-ета с касно ојагњено јагње“. —Младунче—то кад се ојагњи касно.

млазар -ăра м млади ластар”. — Ружа ти се примила: виш ови мали црвени

млазар.

млакушан -шна -о“овлаш смлачен“. — Мед се једе у млакушној води или чају.

млатач -āча м 1. дуга танка мотка за млаћење воћа”. — Тресем орасе, узмеш

млатач и бијеш — оно пада (КЗ), в. матлач, 2. брбљивац”. — Кад је онај пијани

млатач пошб кући?

млатикурчина м аугм / пеј неозбиљан човек“ (Р).

млатимудан м брбљивац, који прича глупости” (Р).

млатити млатим несв“врћи пшеницу млаћењем”. — То било некад, млатиш, а

сад дошла вршача. — Жито се одвајало од сламе на више начина. Најпримитивнији,

млаћење, одржао се до данас само у извесним случајевима. — На гувнима се и данас

на тај начин млати пасуљ (3:19).

млатишума м в. млатимудан, ветропир” (Р).

млачац-чца м извор топле воде“. — Има млачац слане воде и овце трче ко на

солило (Р).

млекар-арам, в. мекар. —И тамо кот куће имају млекари. — Млекар је грађен на

исти начин као и вајат, али је знатно мањи (3:63); в. вајат, стаја.

млекуља ж овца, крава издашне млечности“. —Добра млекуља, а ноге не држе,

тешка.

млети мељем несв1. “. — Раније се млело све: и кокуруз, и пшеница, и овас, и

јарма за стоку, то се крупније меље, 2. “причати неповезано, брбљати“.

млеч м “врста листопадног дрвета Асег рlatanoides”.

млечавина ж“млеко које се оцеди из кајмака, као квасац за кисељење млека”. —

Катскидаш кајмак, млеко се оно одлије, па кајмак оцедиш и то сунеш у неку ћáсу да

се укисели, и то се звала млечавина, а сад зову маја; в. калица. -

млечац-чца густа млечна маса испод кајмака, млечика (в.)”. — Он је доручково

само онај млечац, кад се кајмак одлије.

млечика ж масна скрама која се задржи испод кајмака после одливања млека,

млечац“. — Оставим од кајмака, кад скинем кајмак, има она млечика; ја то турим у
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тањир па покријем да се укисели, јутрбс па до вечи на сунцу, па прекувам млеко, па

оладим, па ону млечику (Л); в. млечавина.

млечњача ж врста јестиве печурке“. — Има млечњача, а зову и буковача, расти

на букви.

млечовина ж бели смок“. — Живео највише на млечовини, а за вечеру млеко и

удроби у ћасу.

множе прил много“. — Има га тамо множе.

мбба ж међусобно испомагање у пословима који се брзо морају обављати“. —

Нисам зват на мобу. — Ка-се зовембба, њи педесет дође. — Домаћинства нису могла

сама све да посвршавају па су тражила помоћ, позивала су на мобу, која се очувала до

наших дана (3:18); в. коло (1: 777).

мобар-арам учесник на моби“. — Идеш на мобу, а кад ти зовеш мобаре, онда

ручак, вечеру, даш пиће. — Такоје на „Збеговишту“ наједној моби било 50 мобара (3:

18).

мобити -им несв1. учествовати на моби“. — Сутра идем да мобим код Јове,

почиње да гради кућу, 2. правити неком друштво, ићи са неким само због дружења“.

— Ма мене не занима ни сpна ни зец, ја идем да им мобим.

мббити мобим мед несв“угађати“. —Ја мобила Милану, он се шалио з-дедом.

модрити се -и се “бивати модар, плав”. — Модри се ко чивит.

можданик м дрвени клинови којима се причвршћују брвна приликом грађења

(вајата, брвнаре)”. — Између дирека приликом градње вајата слажу се брвна. Она се

међусобно повезују можданицима да се не би кривила и разилазила (3: 63).

мојски прил на мој начин“. — Ја питам и ако је боље — ја ћу мојски.

мокраћа ж “; в. стати (2: 229).

молитва ж хришћански обред, црквени и сеоски празник, сеоскa зaвeтина, када

долазе у госте рођаци и пријатељи” (16: 57)

молитвати -ам несв. — Нисам га ни досад псовао, али ни молитвао (6: 164). —

Са буклијом врши се молитвање за срећну нову буклију (2: 100).

мољац мољца м “; в. стенкача.

момак момка м 1. неожењен млад човек”. — 2.а. “слуга, радник унајмљен за

неке сталне сезонске послове”, б. мајсторски помоћник“.

моравкаж стара раса свиња“. — Биле оне свиње, моравка се звала, добра била, а

сад нема.

мораст -а -о тамније боје“, в. руја (3:48).

морија ж епидемија која помори народ”.

мороквача ж гвоздено ојачање на крају осовине на запрежним колима”. — У

старо доба била су кола са великим трупинама, без окова и мороквача (2: 47).

морска — арапка сорта крушке“, в. арапка.

мостити -им несв“угађати, испуњавати нечије прохтеве“. — Целог живота му

мостила и опет нема вајде (Б). — Ми смо били за њих дешњаци, кад смо им онако

мостили, угађали, дворили их (5: 37).

мотати -ам несв“; в. мотовило.

мотика ж “; (сејати) под мотику; в. омашно.

мотка ж “. — У шумама де расте отсеку мотку четири, пет метара и вежу на вр

дрвета жицом ијабуку у коју ће да забоду перо (Лп). — Кад се (ћетен) осуши, узме се

мотка и ступа, те се туца, да би се одвојило влакно (2:28).
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мотовило с штап за намотавање, „канурање“ пређе”. — Мотовило онб што се

намотава пређа, да моташ кануре: има рашљицу на једним крају, а дачицу на другим.

—Опредена пређа мота се на мотовилу у кануре. — Са вретена се вуна намотавала на

мотовило у кануре или клупчад. Ако се вуна препреда, то се чини дружицом (3:47

48).

мбца ж маст од печенице, моча“. — Пекли прасе, па деца леба у моцу.

мочар м кишовито време“.

мочило / мочило с “. — Стављало се у мочила да се кисели, конопљу ставиш и

она тамо стоји. —Тамо де се киселила конопља мочило звали (Р). — Мочила се копају

близу река и извора. — Влакна се у мочилу добро претисну — да би сва огрезла у води

а и да их она не однесе (2:2728). —Да би се добило влакно, потребно је да се отстрани

дрвенасти део биљке. Зато се конопља топи у мочилу (3:47).

мочица ж дем мотка. — Понеси ми ову мочицу.

мочуга ж аугм. “велика мотка”.

мразиште с место на коме мраз често уништава усеве“. — На тим мразишту

слана уништи пролећи све што посадиш.

мргуд м мрачна, некомуникативна особа“.

мрждавац / мрџгавац / мрштавац -авца м завршетак кичменог стуба, хрc

кавица”.

мрзан мрзана м човек кога сви мрзе“.

мрзанчити се несв“љуткати се, дуpити се”.

мркаљ м "ован мрке длаке“.

мркати се мрче се “парити се (о овцама)“. — Овце се сад мрчу. — Мене се већ

мpкале неке, и још се мрчу, мркање — парење оваца, „јурије“, периоду октобру (16:

57); в. кецати.

мрклина ж мрак, помрчина”. — Вратио се ноћи, по мрклини (К). — Једино у

мрклини мртве виђаш (5: 142).

мркопишњача ж.“киша која пада кад је од ње већа штета него корист”. — Шта

ће сад ова мpкопишњача?! Сам да ми не да сено д-урадим, в. сенара.

мрљав

мрљавити

мрмоња м који говори неразговетно, мумла”. — Неко га назво мрмоња, ко да

мумла, не разумеш му шта говори.

мpнџати -ам несв“нејасно говорити, мрмљати“ (Б). — Домаћи Цигани се узбуне

и почну нешто цигански мpнџати (2: 220).

мрс м масна храна”; бели — млечни производи (сир, кајмак)“. — Мића једе само

бели мрс (Б). — Бели мрс је велики господин: ако свекрова примети да нешто није

како треба, остане нека планинка више.

мрсак мрска м “време када се једе мрсна храна”. —Ти даш и на мрску, а мрсак—

кадједеш мрсно, а петак и среда једеш поснб. — Догодине ће ми бити за славу мрсак

сваки дан. — На мрску је радо јео врућ хлеб и лојану свећу (2: 199).

мрсан мрсна о “. — Ка-смо били на грббљу, на Велики петак — мрсно!

мрсимуд м брбљивац, који прича глупости” (Р).

мрсити мpсим несвјести мрсну храну“. — Отишо у ту партију ђавољу и остб и

мрси се на Велики петак, а ја постим сваку среду и петку.

мртав мртва -о; изр. мртва вода в. вода умрлица (3: 98).
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мртвац -аца м покојник“.

мртвачки -a -o “који се тиче мртваца”. — Суботом се не иде јер је субота

„мртвачки дан“ (3:91).

м-
мртвени -a -б спремљен за сахрану, укопни“. — Има она све мртвено и само

чека (да умре).

мртвица ж 1. неродна земља, слој испод роднице (в.)”; 2. “хладан зној“ —

Мртвица ме уватила, пробио зној, ноге тешке.

мртво, обично у изр. на мртво. — Везб га је на мртво (чвор).

мртворезан -зна -о успорен, површан”.

мртвосан -a -o “потпуно пијан”.

мрџгавац -авца в. мрждавац.

- мршав-а-о“. — Његове су овце мршаве. — Ово му бравче мршаво. — Она је

МрШава.

мршати -а несв“чинити посним, испошћивати”. — Ваља имати у виду да лан

мрша (испости) земљу у року од три године (2: 27).

мршотина ж “мршава, онемоћала овца“.

мрштавац -авца м хрскавица”. — То на дну плећке — мрштавац (КЗ), в. и

мрждавац.

мувар -ăра м бот биљка из рода Setaria, мухар“; в. повраћати.

мувати -ам несв“бавити се сумњивим пословима”; в. мутавити.

муда с мн“тестиси“. — Муда — то кеса у којој су јајца.

мудати -ам несв“шеткати, ићи без некогјасног циља“. — И опет он поче мудати

по калемару (Б). — Онако будан, загрејан од доброг вина, мудао је по кући (6:28). —

Изишо рано и муда по авлији.

мудо -ета с анат 1. тестис“; 2. предмет јајоликог облика”. — Дошли синоћ у

осам сати, ал зафаљујући овим мудету (мобилном телефону).

мудрица ж паметно дете”.

музараж 1. крава која се музе“. — Има три музаре и јуницу, 2. вулг“жена с

великим грудима“.

музећа која се музе”. — Јалова стока у шуму је гоњена обично у пролеће, о

Благовестима, где је остајала до снега, а у селу, код кућа, остајале су само „музеће“

краве и „ватаћи“ волови (3:28-29).

музувир промућуран човек“ (Р).

музувиран -рна -о промућуран (пеј)“. — Неки други музувирнији и шко

лованији нека нешто одређено кажу (5: 111).

музуља ж музара“; в. читав 1.б.

мука ж “. — Биће ти мука, сине, болеће те стомак.

мукиња ж бот дрво Sorbus aria“.

мулетина ж нешто што је добијено без труда, џабе“. — Нема код њега муле

тине: да не радиш, а да само ћапаваш. ч“.

муљавина ж“спорови, сукоби“. — Не ваља нам ништа ова муљавина. — Увек је

било мућке и муљавине.

муљати -ам несв, а несв. према замуљати (в.), б. бавити се сумњивим по

словима”. — Нешто ми он муља, бојим се да неће да биде добро.

муљаџијам човек који се бави сумњивим пословима“. — Није он муљаџија.

мурга коњ маслинасте боје“.
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мургав 1 мургаст -a -o “зеленкаст, маслинасте боје“.

муртати муртам несв“мучити свакаквим захтевима“. — Ради око гробља па га

мајстори муртају.

муруз / муруз муруза м кукуруз“. — Заперак се зове и на мурузу (Ш). —

Сазрелиће муруз. — Муруз, он се извали ако не направиш бџак око њега, већинбм овд

кажу муруз, а заперак и на њему (КЗ). — Муруз (тако зову кукуруз готово сви

Качерци). — Ко има у својој њиви, или около ње, велике грмове, да му залађују муруз,

он сваки грм... засече... тако, да се дрво почне сушити (2: 1441); в. и салаш.

мурузара / мурузњача ж пројара” (Ш). — Од пројина брашна граде се муруз

њаче (пројаре) са додатком млека и јаја (2: 65).

мусав -a -o “опуштених и истурених усана (Р).

мутавити мутавим несв“бавити се сумњивим пословима“. — Саво је био друк

чији: мутавио, муво стално, радио, неко богаство д-има (Т).

мутавџијам занатлија који израђује предмете од козје длаке (вреће, покров

це)”. — Пре 15 година у Јарменовцима живео је један мутавџија (3. 40).

мутвaк мутвака м тамно место, забачени кутак“. — Види да није у оним

мутваку (Р).

мутивода м/ж “особа која се бави сумњивим пословима“; в. мутикаша

мутикав-а-о“незнатно замућен”. — Испираш (црева) док је вода имало мути
КаRa.

мутикаша м/ж “сплеткарош”.

мућурла м/ж “потуљена особа, чији се поступци не могу предвидети”. — Мани

ону мућурлу, не знаш шта ће да ти каже.

муфљуз муфљуза м ништарија“.

муцаво прил тешко, с муком”. — И Радомир муцаво живи, пензионер, мучи се

(т).

мучан мучна -о невољан, несрећан“. — И тај Драгослав мој мучни, он је радио у

Белановици. — А она баба мучна била болесна и намучила се кано Кристос.

мучањ мучња м део воденичног механизма на коме се налазе каменови“; в.

околишница (3. 39).

мученица ж “ракија“ (Р).

мучки прил “. — Оће д-удари мучки, иза леђа.

мучњак м млински каменови и сандуку који испада брашно“. — Мучњак— све:

иде пада брашно иде се врти камен, наједним делу мучњака стоји камен, а на другим

испада брашно, у мучњак избацује брашно, избацива испот камена.

мушарице ж мн“муве, мушице“. — Кат кољеш, навале ове мушарице и мораш

покрити месо, в. мушарице „мале мухe“ (2: 14).

мушки -a -ô “. — Не знам да л је мушкб ил женско.

мушкиње с мушки чланови породице“. — Све ми мушкиње иде на вашер (КЗ).

мушкобања ж жена с мушким особинама“, в. сукурдача

муштрати -ам несв“енергично доводити у ред”. — Муштра га он, ал, мешчини,

да не(ће) да биде вајде.

муштулугџија м сват који иде испред сватова да најави њихов долазак“. —

Испред сватова иду муштулугџије да објаве долазак (3:93).
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муштулук -улукама, лепа, радосна вест“. — Муштулук, баба, имаш унука, б.

дар доносиоцу лепе вести“. — Неће њега деда оставити без муштулука— биће и јаре

и јагње.

муштурница ж мала загушљива крчма”.

Н

на узв узми!”.

на узв. за дозивање пca.

набасати -ам св “случајно наићи на нешто“. — Набасо на њиг виш Светове

ливаде, пландују.

набигуза / набигузица м незван сват, кићош / кицош (в.). — Набигузица ми

кажемо и кицош. Кад устану сватови, онда дођу набигузице, кицоши. — Боље је у

Козељу бити набигузица, нег у Шуцима кум. Козељ дочекљив.

набити набијем св./ набијати набијам несв“ставити, натаћи“. — Глиста се, оне

се набијају на удицу да се вата риба (КЗ).

набљбкати се набљбка се св најести се”. — Набљокале се овце ко шиник (Р).

набобати се / набубати се набобам се / набубам се св“прејести се, наждерати

. — Ја се набубала и сад би само спавала. — Набобо се и не може) данути.

набој м убод који загноји“. — Набој — то кад се убодеш на трн и загноји.

набризгати -а св“надоћи, налити у виме (млеко), набрекнути”. — Морам првом

краву да помузем, види)ш како је набризгала.

набрљушити -рљушим св с муком накупити, набрати“. — Набрљушила сам

шаку трешања, прошле (Р).

набукати се набукам се св“добро се утоплити (за време хладноће)”. — Ја се

набукала и није ми ладно.

набуидати (ce) -ам (се) св“навући на себе превише одеће“. — Набундо се, не мож

да коракне. — Што с набундала дете, није ладно.

набуџити набуџим св“нешто направити на брзину, склепати“. — Набуџио је, а

колко ће трајати, видећемо (Р).

навада ж (лоша) навика”.

навадити -им св“намамити, научити“. — Она је свију нас навадила да пушимо, -

се навићи се“. — Она се навадила на јарму и сад неће) друго. — Навадила се стока у

штету. — Само сам се тако навадила (5: 18).

навала ж1. бoт“папрат”. — Навала—то нека биљка.— Навала (Polistichum Filix

mas Roth): држи се у дућану, да би у њега наваљивале муштерије да пазаре, а држи се

и у обору, код стоке, да би у виме наваљивало млеко (2:225); 2. додатно оптерећење

на маљевима у ваљавицама”. — Кад има довољно воде, стављају се навале на маљеве

да би били тежи и да би се сукно боље сваљало (3. 37).

навалити навалим св 1. нанети, набацити“. — Па навалиш онолику смоницу

озго (5: 76); 2. бити незадрживо покренут”; в. бунгур, 3. “сићи, спустити се с брда у

низину”. — Он је рањен у Македбнији, кад су преко Македбније навалили.

навашати -ем св надавати, надоносити”. — Не можеш да му навашеш колко

може поести— да Ббг сачува. — Не могу да навашем колко њима треба. — Не можеш

5

СС
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да му навашеш (5: 105). Навашати. Задовољити, донети колико треба, подмирити.

„Не можеш му навашати”. „Ко би њему навашао” (7: 198).

навек прил увек”, в. буњачара, подробац.

навече /навечери / навечерје с скуп гостију уочи славе“. —Дођу гости вечи, учи

славе и то је навечери. — Учи славе долазе гости и то се зове навечерје. — Учи свадбе

(су) навечери, долазе тамо комшије, пријатељи. И Бошко тамо. — На навече, у очи

славе, гости се зову, а долазе и незвани (2:91). — Гости из удаљенијих села долазили су

уочи славе на „навече“ и остајали до трећег — „пријатељског“ дана (3:106).

навивати навивам св“накупити мало, набрати нечега што је ретко“. — Навивб сам

два кила пасуља, а мало мањесам посијо, то ко кад нешто набрљушиш, ал мање (Р).

навијати навијам несв“намотавати пређу на мотовило“. — И онда то жене

навијале на она, мотовила била дугачка. — Сновање, а нарочито навијање спада у

теже женске послове (3:49).

навикњавати (ce) -икњавам (се) несв“навикавати (ce)”. — Морам да навик

њавам да будем сама. — Нећу да навикњавам. — Она навикњава овако па је не
вежемо. — Тешко се навикњава на наше сељачке послове.

навиљак -иљкам количина сена која се захвати вилама“; в. баквица (7:179).

навиpлати -ам св напунити“. — Навирлб до вра па прелива.

навише прил горе“. — Одоше навише, а ја пошла наниже. — Да л ће и он
навише? — Оћеш и ти навише?

навредан -дна -дно осетљив“. — Никад нисам била навредна на ладно.

навpкати наврчем св набрати, накидати (лишћа) смицањем”. — Идем да навр

чем лишћа за чај, в. вркати.

навpндеда м далеки предак, чукундедин деда”. — Казали и навpндеда, то неки

стари.

нагазити -им св“стати „на чини“, нагазити на зачарано место“. — (Бајање) „кад

ко нагази“ (1: 778). — Ако кога заболи глава, сматра да га је неко урекао или да је

„нагазио“ (3: 126).

наглавак -авкам 1. део ама на глави коња“. — Има онај наглавак што држи узду

на глави коња, в. вођице (2: 72); 2. врх чарапе, чарапа која обухвата само врхове

прстију до половине стопала“; в. игларице, увршити.

нагонити нагоним несв“терати, сатеривати“. — Има Коњевац и ту нагоњени

коњи и бивали.

награбусити -абусим св настрадати, наћи се у невољама”. — Награбусиће он

ако се н-опамети.

наградити наградим св“приправити разбој за ткање”. — Награди се разбој па се

тке. — Данас је велика реткост у Босути видети „награђен“ разбој, припремљен за

ткање (9: 84).

награисати-шем мед св, уп. награбусити. — Награисалајадница с оним својим

бекpијом.

нагрдити нагрдим св нанети повреду, повредити”. — Нагрди ме крава репом

(преко очију). — Он је мене нагрдио.

нагужљеж -ужљежа м досадан, „тежак“ човек“. — Напоран је човек, увек

нешто нађе да радиш, нагужљеж.

нагузити се нагузим се св истурити задњицу (Р).

нагузичке прил "на стражњици“. — Нагузичке ће он сићи низ ону стрмину.
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нагуске прил унатрашке, уназад”. — Телило се нагуске и морб звати вете

pинара. — Нагуске крено да нагна трактор (под настрешницу) и удари у стуб и

поломи.

надарити -им) св преварити се, учинити нешто непромишљено и упасти у

невољу“. — Надари ме ђаво те свратим и остасмо до зоре.

надати -ам св 1. обезбедити”; в. uеват; 2.“натерати, присилити“; изр. — жишку,

B. Жtft({Ка.

надбити надбијем св надвладати“. — Нисмо ми још толико јаки да надбијемо

Швабе (6: 41).

надвратњак -āкам горњи део јарма, који воловима стоји на врату”. — Ово што

је воловима на врату ми кажемо надвратњак (К, Бр).

м“.
надгледнути надгледнем св погледнути“. — Долази на воду у реку и ја му

рекнем да надгледне да л сте дошли.

надгробник-икам“надгробни камен, споменик”. — Истањио се надгробник. Од

сунца и киша, олуја и снегова (5: 7), в. белег.

надéкати се надекам се “најести се”. — Дође Раде, надека се и оде!

надијати се надијам се св надисати се“. — Oвоје стисло, не могу да се надијам.

надиклица ж надимак”.

надим м 1. оток“. — Намештио јој ногу док је било свеже, док није надим почo,

2. “надимање“. — Ја кад то поедем, одма имам надим.

надница ж “. — Најсиромашнији одлазе и раде „на надницу“ (3: 40).

надоват прил близу, под руком, на дохват“. — Будак му био надоват и он га

(зграби и баци), мого га је убити, нешто му реко и он — будак (P).

надрвćљити (ce)-рвељи (се) св“наљутити (ce)”. — Ако га зовне и за ујутру, он ће

и ујутро да дође, а ако га надpвељи — он неће.

надрљати надрљам св настрадати“; в. награбусити.

надрндати (ce) -ам (се) / надридати (ce) -ам (се) св“изазвати љутњу, наљутити

(се)”.— А њу неко надрндбда самја нико и ништа (Л). — Шта си се одма надрндо?!

надробити надробим св 1. умрвити, уситнити“. — Надробиш проје у млеко и

певај, 2. избрбљати“. — Свашта је о њој надробила.

надути се надујем се / надмем се “. — Музе пет крава, а руке стално надувене. —

Боли га ту и ту се надуло, в. прекодан.

нађубрити -им св“. — Овце нађубре тај терен де леже.

нажирити се нажири се св наћи се у стању ерекције (о малом детету)”. —

Нажирила му се реса (Р).

нажњевит -a -o “повијен на једну страну, због лакшег жњевења“. — У очи

Божића сви укућани лежу једно за другим, да би било жито нажњевито (кад је

положено на једну страну, лакше се жање) (2: 114).

назиме -ета с једногодишње свињче“.

назимица/ назимица ж једногодишшња свиња која се није прасила“. — Нази

мица је млада крмача док се не опраси (КЗ). — Назимица то ако се није прасила, прво

се каже назимица, па ка-се опраси, после се каже крмача.

назинат прил заинат”. — Назинат сам ишла са њим.

назирати -ем несв“нејасно видети”; “наслућивати?
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назбр прил "на силу, силом”. — Назбр сам се исправио, боле леђа. — Он је црко

назбр: синтео да му запали сењак. — Људи су у стању да свашта назор доказују. —

Хоће назор напред (5:25, 2: 164).

назувица ж получарапа, исплетена тако да се навлачи до чланака“. — Назувице,

то ко чарапе испод члањака, од вуне, плитка чарапа до чукља. — Чарапе су увек

укусно ишаране вуницом или плетивом, а тако и назувице (1: 778), в. игларице (2:

100). — Преко чарапа су навлачили назувице до пола стопала (3, 79).

назуљати -ам св обути се без везивања обуће, „ускочити“ у обућу“.

назути назујем св обути папуче“. — Назујеш папуче ил пантофле, а обува се

опанци ил ципеле, в. назуљати.

најако прил навелико“. — Најакоје почело да се купује брашно—поскупиће (К).

најандити најандим св“добро распалити, разгорети ватру“. — Јесмбрб да вако

најандиш ватру да се поскидамо?

најевац / најелац / наљелац -евца / -eлца м дебела особа”. — Вид каки су, ко

најевци, пуни, дебели. — Не мош остати жив од своји најелаца, а де ће ми јоште

белановачки.

наједрати -а постати једар“. — Ако наједрају после) кише, може нешто и бити

(шљива). — Може мало да наједра, ал слабо.

најежити се најежим се св“. — Ја сам почо да дpктим, ево и сад сам се најежио.

накалкати -ам св“наговорити“. — Није он крив —ја сам га накалкала да се врати

(т).

накамуљити (ce) -амуљим (се) св “смрачити се, показати незадовољство“. —

Доручково и сад седи з-асталом накамуљен. — Кажје да личи на прадеду: накамуљи

се ко и он. — Са-ће Милан да се накамyљи.

накáнити се наканим се св“.— Нембда га чекаш, док се он накани, ти ћеш стићи

у Белановицу. — Никако да се наканим да кренем.

накантарити (ce) -антарим (се) сва.“прикључити се, наћи се непозван у неком

друштву”. — Само је он требо да нам се накантари!; б. “додати „проблем на невољу“

— Накантарио ми да носим и ово његово, а не знам ни шта ћу с мојим (Р).

накањивати се накањивам се несв“. — Накањива се д-иде на гробље, ал не мож

навише. — Дуго се накањиво и није (отишао).

накарада ж“ругоба“. — Еве нам иде она накарада, нако ћопав, сакат, и са-ће да

нам досађива (Р).

накарикати -ам св“набацити, натоварити”. — Накарикб ми дугу продавници на

сто илада (Р), в. карикати.

накељгати (ce) -а (се) св окупити се на малом простору, наћи се у гужви (међу

нежељеним и незваним гостима)“. — Кад се чуло да је дово (невесту), зачас се

накељга пуна кућа, накељга се комшилук.

накисивати -исива несв“натапати се водом (од обилних киша)“. — Добра је

(киша) кад накисива.

накиснути -е св натопити се водом”. — Пало је доста (кише), ал није накисло

(колико је требало). — Накисло је за кокуруз, траве, отаве.

наклапати наклапам св дуго причати о неважним стварима” (Р).

наклинчити се наклинчим се св 1. наљутити се”. — Шта си се одма наклинчио,

ништа ти нисам дужан (Р), 2. наврсти се на некога, досађивати“. — Шта си се

наклинчио на мене, откани ме се (Р).
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наклон наклона -о склон“. — Он је наклон трулоћи.

накљуцати -ам св“убацити житку масу у припремљен калуп и покуцати споља

да се слегне уз зидове“, в. дизмић.

наковиштити -им намрштити се, наљутити се”. — Наковиштио се ко да му је

неко крив што не зна да ради. — Шта си се наковиштио, ко да си пишбу коприве (Р).

накбкати (се) накбкам (се) напити се, опити се алкохолом”. — Они се накокали

на вашеру и не зна кад су дошли (Р).

наколенке прил на коленима“. — У мајдану краве изиђу наколенке.

накомрдити се -им се св намрштити се, наљутити се”. — Ја га питб што мје

пуштио овце у башчу, а он се накомрдио.

накомрштити се -им се св намргодити се“. — Он је једнако накомрштен.

накбнче -ета с мушко дете које се на свадби ставља на руке невести приликом

њеногуласка у младожењину кућу“. — А јесу лити дали накбнче кад си се удавала? —

Она препала да ме љуби ко накбнче.

накосирке / накоске прил "накосо, укосо”, в. косирке.

накосутра прил за три дана”. — Рекб ми донети паре накосутра, а брзо ће три

недеље.

накратко прил “. — Ми ћемо накратко: дошли да питамо за вашу ћерку, оћете л

д-удајете, ми имамо сина, завршио све и запослиб се.

накpбуљити -pбуљим св надути, истурити стомак (P).

накренути накренем св“. — Мало накренеш калицу да се оцеди.

накpичивати -ичивам несвпрема накpичити. — Накpичивам ја њему, ал џабе—

не да слуша. — И стално накpичује: да Бог да ти се сви огубали и затрли (5: 142, 2:

152).

накpичити -им св“припретити, посебно нагласити”. — Накpичила му је, ал не

помаже — дошб је пијан (К). — Накpичио нам да му пазимо пасуљ. — Мене ће међу

моје (сахранити). Тако сам накpичила.

накpкаче прил на леђима“. — Уватим те, баба, накpкаче и оставим те насред

дома здравља и мора(ће)ш да се лечиш.

накуpвичав -a -o "склон курвалуку“ (Р).

накурњак м плетена навлака за пенис.

накуцати -ам св ставити чеп на буре“, в. врањ.

налагати налажем несва.“стављати руковети жита у везачу ради везивања у

снопове“. — Идем да налажем неко жито, гор неки полог био па пожела (Л); уп. и

руковед, наложити, б. стављати, убацивати“. — Налагали су јастуке и од кокошијег

перја (Р).

налагати налажем св“испричати лажи“.— Налагали на несрећну Десанку и њу

— у затвор.

налбанта / налбантин м “поткивач”.

налéгати належем несвЈ налећи належем св ставити квочку да излеже пи

лиће“. — Нисам је налéгла, ни приметила да је нема, а она дошла с пилићима. Изр.

Седи, налéгли смо квочку кад се неко нећка да седне и поприча (јер ће квочка устати

и напустити „гњездо“)”. — Ако се кокошка расквоца, а домаћица не жели да је

„належе“, полива је хладном водом (3: 32).

налога ж 1. журба”. — Није била ни налога и ми седали сат, 2. мноштво,

гужва”. — Била налога у воденици. — Не може да остане од налоге.
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наложити наложим сва наслагати“. — Окрешу рудину и наложе и вршу са

коњима, в. вандамент, б. уложити, убацити“. — Вуну једино ако неко наложи у

јастук. — Наложимо сламу у оно и лежиш, сламарица се зове — Даске с једне и друге

стране па наложе у средину блато и сламу- и кошара од набоја.

налбрити се налбрим се св накрасти се, напљачкати се“. — Они се налбрили па

сад могу како оће.

нáљелац -елца в. најевац.

наљбљати се наљбљам се св опити се”. — Ја га гледо вечи (на телевизији), а он

јутри мртав: наљбљб се и умро.

наљбскати се наљбскам се св опити се”.

намагањити -им св према магањити. — Не зна он ни боје да помеша, на

магањиће ти зидове (Р).

намагарчити -им преварити“. — Тела она зумпија да ме намагарчи и да ми

прода (болесну краву).

намамкати -ам св“вешто намамити“. — Намамкај прасе да ти приђе, неш га

уватити.

наманути се наманем се св.“наићи случајно, узгред. — Намани се некад и на ову

страну.

намасатити -им св наоштрити нож масатом“.

намаћи намакнем св ставити“. — Намакни то на ватру.

намацупати -ам св намазати превише“. — Он намацупа кајмака на врућу проју

— и у ливаду (Р).

наменити наменим св “. — Ја сам то наменила унуци.

намернице ж, мн намирнице“. — Иде за намернице.

намет м “снежни нанос, смет”. — Намет био висбк метар

наметан -тна -о 1. подесан, погодан“. — Она је наметна за мужу, лако се музе:2.

“наметљив, досадан”. — Наметан кад се напије — да Ббк сачува!

наметнути наметнем сва.“ставити, вратити на ватру да се нешто докува“. — И

ондак то наметнеш на ватру и куваш, б. ставити, положити“. — Наметни поводњик

на завбрањ (Р).

намештити -им св“наместити”. —Треба да дође јутри рано и да се намешти.

намикерити -им св наместити, потпуно подесити”. — Баш га је намикерио.

намилати намилам несв“сваки час нешто ново тражити, изволевати“. —Намила

ко баба у болести.

намиривати -иривам напунити, навршити”. — Шеснестога октомбра намири

вам седамдесет четири године.

намирити намирим св 1. нахранити и напојити”. — Јеси намирио овце?; 2.

“додати на неку количину“. — Намири на два кила.

намицати -чем несв“мучити се, једва састављати крај с крајем”. — Сироми

људи, дете им у школи, једва намиче да није гладно. — Морб намицати ко пијан з

гаћама.

намбрати намбрам св принудити, приморати“. — Он је намбpб оца и мајку да

одустану.

намргодити се -pгодим се намрштити се, показати незадовољство“. — Шта се

догодило, Милан се нешто намргодио? (Р).
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м намртво прил чврсто“. — Везб гатњик намртво, чвор завćзб, а кад му је дошло,

није мого одвезати те „напунио“ гаће.

намћор м инаџија, незгодан човек“.

нана ж1. баба“; 2. бoт. питома нана, в. босиок (2: 27).

наниже прил доле”; в. колецати, навише.

наножити се наножим се св опоравити се, стати на ноге“. — Имбшлог, четири

месеца био у болници и једва сам се наножио.

наодити се наодим се налазити се”. — Ја се сада наодим у Нишком Граду (2: 15,

писмо из 1878).

наопако прил “. — Окренуло се наопако. — Ово је црнше од наопако.

наопачке прил наопако“. — То се све окренуло наопачке.

наорати наорем св орањем набацити земљу“. — Има толико те земљуждине, а

наоро ми на синор!?

напабирчити -им св“једва скупити“. — Прошла трешња, једва сам напабирчила

за ручак.

нападеније с змија”. — То гуја, а баба каже нападеније, неће) да изговори реч

(гуја), да је н-уједе (Р).

напакарет м/ж 1. pугоба”.— Сретио сам га с оним напакаретом. —Обуко се ко

напакарет. — Гледај ону напакарет. — Нисам видо таког напакарета; 2. чудак,

својеглав, који ради наопако“. — Мало је и она напакарет и боље је што није отишла,

в. чудевеније.

напалебн-бна м златник, наполеондор“. — Однела је три напалеона. — Има

ниску напалеона (Б); в. укрћати (5: 128).

напањкати -ам св испричати неистину о неком, опањкати“. — Напањкале ми

Десанку и у затвор је отерале).

напарадати -ам св. према парадати. — Ми смо напарадали за нас колко нам

треба.

напасовати ујем св“уклопити, поставити све како треба”. — Кад он то напасује,

не бој се.

напендек-ендекам уображена, неприступачна особа”. — Остави, видијци да је

напендек и никог не види.

напендечити се / напендpчити се -им се св уобразити се“. — Напендечила се

чим се удала за овицира. — Шта си се напендpчио, знамо се ми добро (Р).

напети се напне се св“укрутити се при сексуалном надражају”. — Њему се напне

чим види сукњу.

напињати се -иње се несвпрема напети се. — Деди се, мешчини, још напиње:

окренб се за једном женом (Р).

наплавити -им св“учинити да нешто поплави, помодри“; в. огарак (P).

наплатак -ткам део точка испод шине у који се ужлебљују жбице“. — Наплаци

су ти оно што дође испод шине, па се у њега намешти пабц (К). — Ударали шину на

наплатке (КЗ). — На наплатке долази шина, колска шина; в. главчине.

наплашит-а-о“који изазива страх, зебњу”. — Наплашита ово година, не знаш

шта ће донети.

наплести наплетем св напричати свашта, рећи и оно што није истина” (Р). —

Кад жене наплету, ти види шта је (истина).
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напола прил за половину рода“. — Неки од њих привређују на тај начин што

узимају туђу земљу и раде је „напола“ (3:48). — Кад неко нема довољно радне снаге,

плаћа да му се покоси или даје „напола“ (3:20).

напоран -рна -рно досадан, неугодан у односима”. — Стефан ми је напоран. —

У, Боже, што си напоран човек.

напослено прил "како је правилно, како треба”. — Докле ћеш наопако, пробај

нешто и напослено. — Кад му пригусти, сетиће се да нешто може и напослено, а не

све наопако.

напрезруку прил непримерено руци“. — Дошло ми напрезруку. — Преврнб

камион, нешто му било напрезруку.

напремас прил наспрам”. — Видела је (у излогу) напремас, нисам улазила да

питам.

напрскати напрскам св овлажити капима воде“. — Само та кошница мора да

биде чиста и напрскана шећером помешана са водбм изнутра (КЗ).

напудити / напујдити напу(j)дим св 1. истерати, најурити“. — Напујдио сам га

— да ми се више не враћа (К). — Био се једно време размахнуо и у Борову. Али га с

једне свадбе напујде (5: 140); 2. в. напујдати. — Напујди на њега неку керину.

напујдати напујдам св навести пса да некога нападне”.

напупити -и св назначити појаву пупољака“. — Напупила ми лоза.

напушити се напуши се св надути се”, в. алован.

нараван -вна -вно благе нарави, толерантан“.

наравњати се -авњам се “поравнати се (обично у судском спору)“. — Ништа

није мого чоек да учини, морбје да пушти: наравњај се како је онај ктео, наравњај се и

ништа. — Наравњб сам дугове са њим.

наредити наредим св 1. “припремити, направити“. — На средини неко гвожђе

наређено де ће она руда да се натури. — То су наредили лошо, 2. издати наредбу,

заповедити“. — Кад нареди власт, немб се млого бунити, - се “договорити се“. —

Приликом ове посете „наређују се“, тј. договоре се кад ће бити прошевина (3:91).

нарез м облик пореза у натури”.

нарезати -жем св 1. ставити рез, урезати“.— Он тамо нешто нареже, рабош био,

па ти вратиш кад изваља; 2. одредити висину обавезе која се мора дати држави“. —

Ка-ти тамо нарежу, мора платити.

нарицати наричем несв“кукати за покојником”.

наркелати (ce) -ам (се) св набацити на себе стару одећу, утоплити се”. —

Обучем се, наркелам, па за бвцама.

нарогушити се -огушим се св показати знаке љутње, незадовољства, напра

вити гримасу”. — Шта си се одма нарогушио?!

народ м“породица, укућани“. — Друге године опет поправи стање, раздужи се,

плати порез, одену народ, купи мало жита. — Мора да направи некакву заштиту за

народ (против чини), в. опричати.

народина м/ж пеј аугм. “народ, маса, руља”. — Колко народине на вашеру!

народити народим св изродити“. — Четворо деце народила.

нарбкати нарбка(м) св.1, налити, наплавити“. — Само док сам почo – вода

нарока; 2. напити се“. — Нарбкали се да нису знали ни де се налазе.

наруквица ж “; в. женила (9: 85).

наручје с в. под пазух (3: 55).
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нарушити -им св упропастити, уништити, зацрнити“. — Ако стави слику, онда

наруше, ко је био за краља.

нáсад м јаја на којима лежи квочка у гнезду“. — Пропб ми сав пасад, нешто

отерало квочку.

насадити насадим св 1. ставити држалицу на алатку“, в. петица; 2. направити

непријатност, напакостити”. — Неће они мене насадити; 3. налећи кокошку“. — Три

сам насадила и више нећу, много и то, — се наћи се у невољи, налетети на не

пријатност“. — Верово човеку и— насадио се: саднаке га две краве неће (подмирити).

насађивати -ађивам несв“слагати снопове пшенице на гумну (за вршење)“. —

Гувно се „насађује“, тј. наслаже се 100—150 снопова са житом окренутим нагоре (3:19).

насакарити (ce) -āкарим (се) св неприкладно се обући“. — Насакарила се ко

луда Наста.

насакерити / пасокерити -акерим / -окерим 1. нешто ставити где му није

место“. — Насакерио виле код врата, д-избије очи (Р), 2. — се испречити се“. —

Насокерио се („испречио се“) (2: 14).

насамарчити -им св преварити, пасамарити”. — Словенац мисли како ће да

насамарчи овога (Т).

пасатице / пасатке / насачке прил уназад”. — Пао сам насатке.

насевати / насијевати насевам / насијевам, насијавати насијавам несв“сејати

руком”. — То кад смо некад насевали машке, па кажје насевница. — Само ти

насијевај и не бој се. — Насијавали руком (Р).

нáсевница / насевница ж простор који се обухвати једним замахом руке

приликом сејања”; в. насевати. —А деда говорио насевница, кад насијавбрукбм.

насеље с свечаност поводом усељења у нову кућу“. — Ишб и ја кад је било

насеље код њега, педесет душе дошло.

насећи -éчем св направити (циглу)“. — Ја насеко једном, ту дол, дваес илада и

направио ову стару кућу и продо доста. — Има појединаца (сиромашнији) који

„насеку“ по неколико хиљада комада цигле, па је с пролећа продају (3:42).

наскелити -им св“омогућити нешто сумњивим средствима“. — Наскелио јој ко

да је радила у Београду и добила пензију.

насип м в. ленија.

наследити -им св“. — Ко ће то да му наследи?

наслон м (КЗ) настрешница”. — (Вуруне за лебац су) наткривене каквим на

слоном (1: 764).

насмијати се насмијем се св насмејати се“. — Насмијб се ја, а он се одма

нарогушио. — Ја сам се насмијала.

насочити насочим св према сочити (в.). — Насочио му да прода краву, а можда

насочиш неком и девојку да се ожени. — Ете: ја оним тамо насочио девојку и ожени

се. — Ако ћеш да насочиш — кажи.

наспасај се поздрав при сусрету од Бога ти здравље” (Р).

наставити -им припремити казан за печење ракије“. — Сад кад будем наставио

казан, нек дође Ђура да види кака је.

настранит -a -o 1. стрм, благо нагнут”. — Тамо треба сијати раније зато што је

настранито. — Гор је настранито, а земља песковита и кромпир добро родева. — Кад

се бере кукуруз на стрмом (настранитом) земљишту, оставља се на гомиле у њиви (2:
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22); 2. чудан, помало настран”. — Не знаш каки је, настранит, са њим немо да се

шалиш.

настраовати се -ујем се свp дуго живети у страху”. — Дана и Драган су се

настраовали у Призрену.

настукати -ам св“вратити волове уназад кад се направи оплаза” (P), в. оплаза.

наступ м а епилептични напад”. — Има он често наступе, да Ббк сачува; б.

“ненормално понашање, изненадна промена расположења”. — Ка-добије „наступ“,

беж од њега преко реке.

наступљив -упљива -о склон изненадним променама расположења“. — Беж од

њега, знаш да је наступљив (Р).

насулити се -им се / насулити се насулим се “договорити се о вансудском

поравнању“. — Оћемо да се насулимода не идемо на суд. — Мбрали да се насулимо.

насуљати -ам св навести на погрешан поступак, преварити“. — Овај ме насуља

да купим сено.

натакарити -акарим сва овлашно набацити на себе нешто од одеће“. — Ија то

натакарим и порђе)м да видим шта ради. б. набити на нешто“ (Р).

натапача ж киша која дуго и мирно пада и натапа земљу“.

натега ж“направа за вађење пића из бурета, ајдук (в.)”. —Знала је она да попије,

и то из натеге. — Натеге се сију уз дрво (2: 27); в. тиква (9: 84). — Натега. Она од

тикве, разуме се. Тиква се пробуши с две стране, очисти се од семенки, испразни се.

Служи за повлачење ракије из бурета (7: 198).

натегнути натегнем св. “попити снажним гутљајима”. — Кад он натегне, не

пушта влашу док је не осуши, в. баквица (7: 197).

натезати (се) натежем (се) несв“спорити се о нечему, бити у сукобу”. — Они су

стално у неким натезању.

натикача ж лака собна обућа, папуча“. — Она не скида натикаче.

натирати-ем несв“додавати помало брашна приликом мешења теста”, натрети

натрем св према натирати.

натомyрити се -омурим се св “смркнути се, натмурити се“. — Čни били на

томурени. — И она натомурена, притисак висбк, не зна де је.

натоциљати -ам св“наговорити на непромишљен поступак”. — Натоциља ме те

купик теле, а млого ми и јагње (Р).

натракулати -ам свp навући стару обућу“. — Награкулаш неке цокулчине,

обујеш д-одеш у шталу, в. тракуле.

натрапати -ам св “случајно наићи на некога” (Р).

натресуме прил насумце”. — Погоди, а гађб натресуме.

натрбитати (се) натрбнтам (се) обући (се) превише“. — Натронтала дете, а сад

се ишчуђа што је сав у голу воду. — Натронто се, не може да се креће (Р).

натрпати -ам св набацити, наслагати више него што се може понети, повући“,

в. ск62/1(1.

натрћити се натрћи се “истурити задњицу” (Р).

натрунити натруним св 1. нанети труње“. — Паз да млеко не натруниш, 2.

“учинити некоме нажао“. — Никоме воде нисам натрунио.

натрућати натрућам свр ставити, набацити“. — Пуно масти натрућа на то

(место) де је натечено.
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натураж чини, магија”. — Не знам што ми кравариче — ко да је нека натура, ко

да су банђије.

натуткати -ам св навести“. — Лако га је било ма чим натуткати (6: 34).

натуштити се-им се св 1. намрштити се, показати незадовољство“. — Шта си се

тако натуштио, није пропб свет, 2. “смрачити се, наоблачити се“.

наћвице -ица пл. т. дуго дрво са више удубљења у којима се држи тесто пре

стављања да се пече“.

наћиве -ива / наћве / наћви -ава пл. т. дрвено корито за мешење теста, наћве“.

— Наћиве — то било раније, сад је текне (КЗ). — Онб ко корито било, па рукунице са

стране, наћви да месиш лебац. — Уз дувар су примакнуте наћве, где су још и: сито,

лопар, ступа и тучак (1:761), в. карлица. — Хлеб се меси у наћвама које нису... биле

нарочито орнаментисане (3: 62).

наћопкати -ам св намазати дебљи слој (на хлебу)“. — Узме леба и наћопка

масти — и лети! (Р).

нафрћкати -ам св према фрћкати (в.). — Ја ћу тебе да нафрћкам, а ти ако оћеш

више — иди у Београд (Б).

нацврцати се св напити се” (Р).

нацевчити се “напити се“ (Р).

нацyњати -ам св наћи нешто што се скрива”. — Нацуњо сам де је сакрила

слатко (Р).

начекерити -екерим св поставити на видљиво место нешто што је умесније

склонити“. — Он начекери ноде влашу, ко да ми не знамо да је бекpијштина (Б).

начети начне(м) св“. — Начет је са здрављом, а ојађен са памећом.

начинити начиним св“саградити кућу“. — Ко начини кућу тамо, то се зове трло.

начисто прил потпуно, у потпуности“. — Ратко побеснио, полудио начисто. —

Ја излапио начисто. — И овај једнога сиромака удари, а он ножем и распори га

начисто, в. полудити.

начоклечити в насакерити (Р).

наџак наџака м “. — Ма његова баба је наџак и намћор. — Добро је да није неки

наџак.

наџакаст -аста -о“ непредвидљив у опхођењу, намћораст“. — Не знаш како је то

наџакасто.

наџачити -им несв“понашати се непредвидљиво, гунђати“. — Нембј наџачити,

моћи ћеш ти урадити.

наџогéрити -огери св. "поставити нешто на месту с кога лако може пасти“. —

вб се наџогéрило, а није то млого.

наџбџити наџбџим св“ставити, натаћи“. — Наџбџио кућу на врбрда.— Наџбџио

ону беретку на главу кобаљегу (Р).

нашиничити (ce) -иничи (се)“жестоко се наљутити“. — Нешто му реко и он се

нашиничио.

нашљемати (се) нашљемам (се) св“напити се и изгубити моћ самоконтроле“. —

Нашљемб се и, ене, лежи на путу (Р).

нашљбкати (се) нашљбкам (се) св, в. нашљемати (се). — На вашеру се на

шљокало и не мож ништа (Р).

нашобурити-обуpи се потклобучити се од влаге“. —Ако има мало влаге, оно се

само нашобури, ко печурка.
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нашовељити (ce) -овељи (се) св“уздићи се и изукрштати“. — Кад га преврнеш

(сено), то се нашовељи и добро се суши.

нашомати се -ам се св опити се шомаром (в.), отровати се”. — Нашомају се и не

знају шта раде.

наштину прил наштесрце”. — Јутри попијеш наштину.

небишина ж неприступачно, неплодно земљиште”. — Посијо жито у ној не

бишини, а како ће га косити и носити — не мисли.

небјело, у изр (иде) по небјелом од немила до недрага“. — Ишб је по небјелом,

то кога живот не мази, па намучен и иде по небјелом (Р).

неваљатан -тна -тно 1. погрешан, лош“. — Душао-човека, ал пошб неваљатним

путем, 2. неваљао, безобразан“. — И баба каже да си био неваљатан. — Цркла кад си

неваљатна!

неварен -a -o “некуван“. — Нема та реч, ми кажемо неварено млеко. — Неварено

млеко, варено млеко и кувано — то једно исто (КЗ).

невољан -љна -љно безвољан, нерасположен“. — Видим да је невољан и ја га

питам: што ти, благо мени, вакб, ћуткариш, ниси расположен?

негледан -дна -дно који је неугледан али вредан”. — Негледне јабуке или

крушке (зову се јабуке или крушке које нису на око добре, али су укусне) (2: 14).

недељати се -ам се несв“смењивати се седмично на домаћичким пословима“.

недоба с неодговарајуће време“. — Не може да роди у недоба, ма не мож

парадајз ујановару. —Пробудио се у недоба и више нема сна. — Направиће русвај кад

синови дођу у недоба (6: 21).

недотаван -вна -о духовно ограничен“, в. беслемаћ.

нежењеник м “неожењен човек”.

незарођена жена која није родила”; в. зародити се.

незнанило с бунило“.— Онје остбдол кад је она у незнанилу полакице кренула

уз брдо.

незнатан / незнатан -тна -о који има ограничену способност разумевања,

незнавен”. — Њему не причај, ви|дијж да је незнатан. — Незнатан је он, немој му

причати.

неиздржж “неиздржљивост, нешто се не може издржати“. — Боли ме рука до

неиздржи.

нејака трудна”. — Она била нејака кад је он одведен у заробљеништво.

немак -āкам глувонем човек”. — Неки је наш стари био немак, разболб се ки

дете.

немарљив -арљива -арљиво немаран”. — Она је немарљива.

немаштиња ж немаштина”. — Била велика немаштиња, мучили се људи.

немирати -ам несв“бити немиран, несташан”; в. васити.

немируша ж немирна девојчица“. — Има те две немируше.

немучки, само у изразу немучки језик. — Ја говорим и немучким језиком.

неопер неопера м нечистоћа, прљавштина”. — Мирише на неопер.

неотице прил случајно, нехотице“.

непребран -a -o “нераспремљен, непоспремљен“. — Било још непребрано са

стола.

нерад м “; в. бекрилук.



Из лексике Качера 179

неродица ж “слаб годишњи принос, слаб род”. — Неродица („од суше или

града“) (2:80).

несрећа ж.“. — Њује убила несрећа, и чоек и синјој бекpије, 2. “потомак који ће

упропастити домаћинство“. — Боље је немати децу нег имати несрећу.

нетемаљ/ нетеман м приглуп, неспособан човек“. — Нетеман човек, шта-(ће)ш

кад је приблесав.

нćћа, само у изр. тежа саћа него нећа, в. саћа.

неумивеница ж прва чаша ракије, која се ујутру даје госту пре него што се

умије“. — Кад би гост или путник дошао кући, заустављао би се, да се добро

одмори па и да ноћи. Сутра дан је прво добио ракију, звану неумивеницу, а кад се

умије, другу чашу, звану медљаницу (заслађену медом, јер шећера није било) (2:

110).

нештивљак -āка м неукротиво чељаде, немирко, непослушник”. — Нештив

љак. „Онај нештивљак“, рекао је једног дана неко од одраслих, не знајући да га

слушам. Тргао сам се. То нештивљак се на мене односило. Била ми је дванаеста. Реч

ме погодила, увредила. Закопао сам је онамо где се увреде закопавају. Годинама је,

затим, нисам ни од ког чуо. И она је, ваљда, била мене заборавила. Недавно сам је

срео. Узбудила ме је и разнежила. За дивно чудо, увредљивости у њој више није било.

Шта значи нештивљак? Отприлике: неукротиво чељаде, немирко, непослушник. Од

чега долази? Цело преподне сам изгубио да јој ухватим порекло. Леп обичај: пре

тварати тугу и стид у књишку разбибригу. Копао сам, ништа ископао нисам. Да ли би

јој се корен могао потражити у глаголу штивати? Штивати значи слагати. Нештив

љак би, у том случају, био онај који се не уклапа у ред, који је неусложљив. Коред

крши. Ако није посреди створење које никог не штује, не поштива. Не верујем да је

штивљара (пас луталица) — у речницима такође незабележено — с њом у некој вези

(7: 198).

низбрдица -ице ж“.— Била она низбрдица и роса, и трактор почне да се клиза.

низбрдо прил уздуж”. — Низбрдо је исечем на четири пет комада.

ниска ж 1. низ, в. колачић; 2. огрлица, ђердан”. — Девојке су само пред удају

носиле „ниску“ око врата, а дотле би се китиле цвећем (3: 80).

ните / нити нита пл. т. део разбоја”. — Нити—то она четвртка која се ставља на

разбој. — Прво се уводи у ните па у брдо, в. разбој (3:49).

ницина ж поткожни чир. — Ницина се такође јавља код женског света и то

испод пазуха (3: 128).

нишан м мета”. — Сватови не улазе одмах у кућу, јер их не пуштају док не

оборе „нишан“. Нишан је јабука, тиквица или перо, високо обешено о неко дрво или

мотку (3:93). — (Деца) гађају каменом, нишан у дрво (2: 140).

нишанџија м/ж 1. “особа која жмирка очима или има спуштен очни капак“, в.

жмирав, 2. разрок“. —Ми кажемо да је нишанџија кадједно око гледа вамо а друго

вамо.

ништак -āка м ништарија“. — Он је највећи лопов и ништак и немој ми га

доводити; в. дандара.

нов новцит изp “потпуно нов”.

новина -ине ж1. “земљиште на коме много година није ништа сејано“. — Добар

нам лук ове године, ал на новини је, 2. нови род“. — У Рудникуједна трећина народа

редовно купује кукуруз и то почев од Божића, па до новог берићета (новине)(2:21).
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ногар-арама. “нога на столици“. — Сломио се ногар и она је пала и мало ногу

(повредила) (Р), б. део саоница“. — Делови на саоницама су: четири ногара, два

прага, један процеп са приглавом и две увитине (2:48). — У солнице су углављени

„ногари“, који су обично врло кратки (3:56).

ногаре пл. т. в. магаре 2.

ногарић / ногарић-арића м дем ногар. — И то туриш на сто, па имаш овде мале

ногариће и на те ногариће има решетка (КЗ).

ножака ж аугм ножина”. — Тамо у Колубари свако носи ножаку.

нождра ж ноздрва“. — Нождра десна и нождра лева.

ножнице -ица пл. т. маказе за стрижу оваца“. — Има маказе, а има ножнице да

се овце шишају. — Ножнице су да ошишаш овце. — Са тим се ножницама ништа не

ради, само се овце шишају (КЗ). — Нема ми ониг ножница, деси иг сакрио (Р).

номад прил в ономад. — Убрала номад катариона, в. штапања.

нормалац -лца пруга нормалног колосека”. — Пруга је требалад-иде вуде, тај

нормалац, али они уредили, Крцун и то друштво, да иде тамо.

нос м “повинути врх опанка”. — Опанци су прављени од штављене коже са

дужим или краћим „носевима“ (9: 86).

носаћи -a -e “одећа која се носи сваки дан

носац носца / ношчић-ића м “повинут врх опанка, нос”. — На вру опанка остане

онај носац, ношчић.

носиља ж кокошка која носи јаја”.

м носиљка ж“кука за водир“. — Направи се носиљка од жице и закачи се за каиш и

носиш рогару.

ноћéвати ноћевам несв“ноћивати, проводити ноћи“. — Ту сам ноћéво сам. — Ја

сам ноћéвб код њи.—Ту су ноћéвали у њој. —Ту стока ноћева, а дањи долази чобанин

те изгони. — Немојте ме мртву носити да ноћевам у цркви (5: 143).

ноћи прил ноћу“. — Ноћи скита, дањи спава и не ваља му влас! —Чекали смо га

ноћи до касно, а он дошб тек јутри (Б).

ноћом / ноћом прил ноћу“. — Кад је дошб ноћом, само попио каву илего, в.

дањом.

нукати / нункати / нуткати -ам несв“нудити, нуткати“. — Ка-сам ја нунко

Јованад-узме марке, нијетео (Б). — Више пута ме нукоза пиће зато што радитејаде у

реци.

Нb

њива ж “, в. утрина (5:6).

њивати (се) њива (се) угибати се, увијати се“. — Ово танко па се њива.

њиштати њишти несв“; в. рзати.

њукати њуче несв“мукати“.—Крава ми њукала па насам чуо, в. одлучити.
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О

\обад м зоол инсект Таbаnidae“. — Гадно то кад обад нападне краву.

обадати се -а се 1. растрчати се бежећи пред обадима“. — Енесе краве обадају,

са-ће побећи у шуму; 2. отимати се, бити узнемирен”. — Шта се обадаш цео дан?!

обајати -јем св према бајати. — Гледо ја како то баба баје, шта ради, нешто

мpнџа и кад обаје, даде тамо ону воду.

iобалаж оштра стрмина, страна уз речно корито“. — Мост ћу правити на обали,

нећу дол на броду; в. изворни.

обалити обалим св“оборити, срушити“. — Наредише, тамо, општина, да нико не

може на селу сушити шљиве, мора мишану обалити, шљиве ће откупљивати задруга.

— Гледам неке куће— све то обалило. —3 га обалили на испиту. — Распали зета

летвом с леђа и обали га. — Они су оно обалили, а не знам ка(д) ће га исећи. —

Обали... муштерију на ту тезгу, а оздо метне шајак или сукно и онда опкроји човека

онако живог (5: 122).

обаљегати -а св 1. запрљати, унередити балегом”. — Све ми овце обаљегале

авлију; 2. осрамотити“. — Не треба млого да обаљегаш кућу.

обаљивати обаљивам несвпрема обалити. — Морали краву да обаљивају:

секли папак и да је поткују.

обамести -éте(м) св. "пореметити планове“. — У, што нас ова киша обамете!

обаметати обаметам несв°ометати, реметити планове“. —Ја вас сад обаметам.

обаметнути обаметнем св омотати, појачати нешто омотавањем”. — Још ја

добро зашијем дугме, па обаметнем конац више пута (5: 105).

обангавити -им св“почети храмати“. — И крава и ја обангавиле, обе старе. —

Обангавио је начисто, не можда коракне.

обанђијати -а сва.“набацити магијску моћ, замађијати“. — Обанђијала га тако

да се више не окреће на кућу, б. ошамутити се“. — Обанђијала ми глава: дошо сам

иш-Чачка на мотору. м

обашка прил посебно, одвојено”.— Имали смо једну кућу обашка. — Обашка се

направила ваљарица, одма је ту била ваљарица у Драгољу.

обдашце прил за дана, за видела“. — Ваљало би д-овбурадимо обданце, да нас

н-увати ноћ (Р).

обдржати (ce) -им (се) св одржати (ce)”. — Да би тај фонд обдржали мало,

мораш да радиш. — Ништа се није од слáне обдржало.

обезвијати -ам св избезумити се“. — Уби ми генерал кера и обезвијо сам, не

могу ни ракију попити. — А оно обезвијало како се мучило у кречани.

обезвољити (ce) -им (се) св“снуждити се, изгубити интересовање”.— Што ми се

дете обезвољило?

обезнанити се обезнаним се сва.“изгубити свест, тешко доживети неку вест“. —

Шта је то било са Светланом, јуче се обезнанила. — Умал се није обезнанила кад је

чула за Прежу (и његов саобраћајни удес).

Ђбележје с “надгробни камен, белег“. — Подигб му белег, на месту де је погино,

подигб му обележје.
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обетина ж сеоска (пре)слава, заветина”. — После се причало по селу како

домаћин умало није умро на обетини (6: 15).

обеутити се -им се св“обамрети, укочити се“.

обеушити -и св“остати без важног обележја“. — Обеуши се ексер тамо кат капа

његова прође па се не види, а каже)мо да и шоља обеушена.

обешењак м 1. човек који је извршио самоубиство вешањем”. —Ти обешењаци

„траже“ све док вода не избије из земље. — „Ој Радомире (или изговори неко друго

име човека који се обесио или утопио), обешењаче, води коло наоколо. Врати та

бијела говеда тамо, не дај им овамо... (3:132); 2. несташан дечак“. — Онај ми његов

öбешењак потеро теле у мурузе (КЗ).

„ обиграти -ам св. оптрчати, обићи већи простор, стићи на много места“. —

Обигро сам варош трипут и доста ми.

обилазити (ce) -им (се) несв1.. ићи око нечега“. — Обилази нешто око куће, 2.

“уклањати се од некога”. — Мораш обилазити бекpије; 3. посећивати се“. — Некад се

обилазили, а сад се нешто (пореметило).

обирак обиркам састојак јела који ће на тањиру остати непоједен“. — За мене

нема обирка.

објарчити направити јарак и скренути водени ток“ (Р).

објачивати -ачивам несв“правити јаз“. — Ја објачивам да не уђе вода. — Ишб

Милан те објачиво да не иде вода путом.

објачити објачим св према објачивати. — Још да се објачи онај базен, да не иде

вода, јаз да се направи гор повр њега; уп. Зајачити.

објашити -е св 1. кружно прејахати на коњу неки простор”; 2. преклопити се

преко нечега и уклопити се у део испод њега, повезати се ”. — Треба бвд да објаше,

преко овога дол.

облазнути се не се св истрошити се и постати неупотребљив (навој или неки

део уређаја)“. — Ка-се облазне (навој), мож-га бацити.

облак м “. — Облакови су суви.

облачати се -а се несв“наоблачивати се“. — Нешто се облача, боим се кише, в.

кoмрдити се.

облачина ж пеј облак, оморина“. — Облачина је па не знам колко може бити

СаТИ.

oблетати облeћем несв“обигравати, наметати се, удварати се“. — Раскомбтио

се: види да ја облeћeм око ње; в. сијати (3:122).

oблетети /облетити св према облетати. — Они расекли лубеницу да једу и

деца облетила.

облизнити се облизним се “. — Ако роди двое — облизнила се. — Кад се бвца

облизни, онда су јагњад близнаци.

\облица ж одсечен комад стабла”. — Метиш облицу над прочевљем и на њу

вериге.

обложити (се) обложи (се) св. "положити, ставити“. — Шина обложи се на

наплатке (КЗ).

облутак -тка м обао углачан камен, из речног корита“.

обнићи -кне св нићи, изнићи“. — Сува земља била па није обникло.

обогатити се -им се св 3. — Ала се они напљачкаше и обогатише.

обожити се обожим се св посветити се Богу, постати верник“.
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обојак-бјкам платнени или вунени уложак у опанцима“. — Опересна обојке; в.

опута (2: 52).

обор / ббор обора м ненаткривен простор испред свињца, штале“. — Зове се

ббор тамо де свиње. —Звали и обор, али деје покривено иде се затвара.— Окотрла су

обори, торови и кошаре (1: 766).

обраван -вна -о претежно раван, равничаст”. — Већи део тог обравног зе

мљишта... засадио лозом (6: 23).

bбравница / обрамача / обрамица / обраница ж лепо обликована, на кра

јевима мало повијена, мотка за ношење терета на раменима”.— Ја се бојала набавану,

а она обраница љуља се тамо, све пљуцка онај пасуљ. — Обраница на рамену, носиш

по десет кила (КЗ), в. видрица, тучак (2: 143).

bбраз образам част“. — Да има образа, не би накб зарадио. — Чист ми је образ

куј год сам прошо.

образли прид непром тактичан, деликатан у опхођењу”. — Вишти како је он

образли: неће) да каже да су њени (уштипци) бољи.

\oбрано обично само с у коме је редуцирана масноћа”. — Млеко које је узварено

и скинут кајмак, то се зове обрано млеко.

обрежак -шка м питом брежуљак“. — Виноград му на оним обрешку лепим. —

Још се био заклео на Крфу да ће кућу преместити на овај обрежак и поред ње

засновати виноград. — Треба дуже да се задрже на обрешку, па кад... потабају добро

гроб, да заседну около њега и забораве да су на гробљу (5:132 2:23).

обрезати -жем св опсећи”; в. унаколо.

bбрeти се -ем се св наћи се на неком месту, обрести се“. — Не знам де сам се

обрела.

обрстити -им) св према брстити.— Коза ће светод-обрсти.— Обрстиле ми сву

башту.

обртањ -pтњам свијена гвоздена плоча по којој клизе кракови на предњем делу

запрежних кола”. — Кад предњи део кола окреће, онда се обртањ окрене, а канате иду

право и онда и оне окрену. — На њега је озго јастуче, лежи обртањ на њему (КЗ, P), в.

јастуче, оплен.

обртач -āча м "гвоздени плуг са два раоника који се обрћу око осовине“.

обртушка ж преклопница за затварање капија на оградама”.

Ђбруч -уча м “. — Била она бурад са великим обручевима.

обуватити (ce) -им (се) св“обухватити“. — Осече се граница, дебела, не можда

се обувати и пребаци се преко реке и правиш баван.

обујмити обујмим св обухватити”. — По три човека једно стабло не могу

обујмити (5: 75).

обукати обуче св разнети, растурити роговима“. — Оне мене сено обучу и

растуре.

обурвавати се обурвава се несв“рушити се, обрушавати се“. —Туне се обурвава

и можда звpкне камен. — Обурвавају се куће, нема народа, каква имања па све

пропало.

обуpвати се -а се св урушити се“. — Кућа се обуpвала

обуставити -им св.“ престати са радом”. — Ладњача обустављена, саднака ни они

не раде.
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iобућа ж1. *; 2. потков на ногама теглеће стоке, шине на точковима кола“. —

Мењаш обућу коњу ил волу кад-ће)ш да радиш нешто велико, в, в. паоци (3:56).

овас овса м бот стрмно жито Аvena sativa”. — Овас је данас искључиво сточна

храна. Некад, у гладним годинама, и људи су јели овсеницу (3:18).

овијати овијем св“. — Узму вилама па истресу сламу и овију (КЗ).

овитина ж део саоница“, в. процеп (3:56).

овицир -ира м заст официр“.

овициpка ж официрова жена”. — Јес видо „Овицирку“?

овицируша ж официрова жена”. — Је л овицируша заборавила како се копа

кокуруз“

бвлаш прил 'полако, опрезно“.

овнујски -a -o “који се односи на овна“.

оволицно прил сасвим мало”.

оврандати -ам св 1. грубо, невешто подшишати“. — Је л те оврандо Мића?; 2.

обрати и последњи плод с воћке“. — Деца су оврандала трешњу.

овратати се -ата се св добити по врату ране, жуљеве (од јарма)”. — Оврата се

говече кад га јарам (жуља) и овратало се говече, жуљеви одјарма.

оврати на узв стоци приликом орања да се врати назад (Р).

овратина ж крај њиве на коме се обрће плуг”; в. увратина.

овратити овратим св окренути плуг на крају њиве“.

овpкати оврчем св“смакнути једним покретом, трзајем”. — Можд-оврчеш све,

немб лист по лист.

oврошак-шкам“врх кукурузног клипа“. —Најгореје семе соврошка клипа.

овршина ж површински слој џибре“. — Мора овршину да скинеш, ако потоне,

нема ракије, није добра и (изврни) кацу, немб да печеш.

овршити овршим св 1. оврћи (пшеницу, јечам)“. — Кад овршим јечам, доћу

д-урадимо и то, 2. уобличити надгробну хумку“. — Нису сачекали ни гроб да оврше,

а већ се посвађали око имања. — Пречекајте док овршимо гроб. — А људи, кад оврше

гроб, кажу: Био је леп дан, имала је среће (5: 25).

oвсеница ж “хлеб од овсеног брашна“, в. овас (3: 18 28).

oвсиште с њива с које је покошен овас“, в. ражовина.

овудије прил овуда“. — Прошли су овудије.

огаздити се-им се сврстећи богатство“. — Он се огаздио на народној муци.

огањ огња м заст“гром”. — Стари говорили, кад тамо севне и удари, ударио

огањ.

огарица ж дуже дрвце, штапић који стоји поред огњишта (може бити упо

требљен као жарач). — Огарица њему треба! — Нембјдаздомчам огарицу, сво ћу ти

дупе наплавити (Р). м

bглав м део опреме који се коњу за вођење ставља око главе, улар“. — Има онај

оглав што се коњу око главе (стави) и за поводњик и водиш коња.

оглавак -āвкам 1. геогр“голо брдашце, брежуљчић“. — Прошли смо и ми поред

онбг оглавка кад смо скренули вамо. — Прими их заувек и не тера са свога оглавка

никога (5:5); 2. марама која се везује око главе“. — Деца му (затурила) капу и он везб

оглавак.

оглушак -шка м оглушење, понашање као да се нешто није чуло“.

огњиште с • в. оџак (1. 761).
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bгодинити -им св доживети крај године“. — Толико је болестан, не верујем да
ће д-огодини.

ограјиш м ситуација у којој се може страдати, „ограјисати“.

ограњак -āњка м огранак“. — Он тео да му помогне неке ограњкед-окреше. —

Стави се дебљи ограњак.

огребачаж гребени с кратким зупцима, за конопљу,тарак”, в. тарак, тарчара.

огрешити се -им се свр *. — Нећемо пуштити да се огреши о макању. — Ви ћете

да се огрешите од оног Ђорђа.

огризак -ска м а комадић хлеба који се не поједе“. — Не треба оставити

„огризак“ хлеба, већ све појести (3:73), б. остатак од поједене јабуке”. — Баци тај

огризак, немб ми га туне остављати.

огризине пл. т. “оједене стабљике сена”. — Кад овце поједу сено, огpизине то

што остане и бациш у ђубре.

огрињавити -им св оронути, онемоћати“. — Огрињавио је и не мож ни прет

кућу, в. извешчати.

огроњити огроњим св остарити, оронути“. — Огроњило се.

iогрт / бгрт огртам“друго прашење кукуруза, огртање”. —Други пут прашење је

öгрт, муруз)-се извали ако не направиш бџак око њега (КЗ).

огртати огрћем несв*окопавати неке усеве пригрћући земљу уз њихову ста

бљику“. — Цео дан огртала кукуруз и сад ноге не држе.

огубати се ам се “окрастати се”, в. накpичивати (6: 152).

одавpћити се штрчати из неке равни”.

одагнати -ам св“отерати”. —Одагнај овце гор у ливаду. — За Стану Томић кажу

да она врачањем најбоље уме да „одагна“ град (3: 132).

одаламити / одалачити ударити” (Р).

оданути оданем свр 1. одахнути“. — Ид-узмеш пушку, д-убијеш и д-оданеш! 2.

“одушити“. — Морам да прободем бураг, да одане, да из бурага изађе то што се

надуло.

одапрати (се) одаперем (се) доказати невиност, „опрати се“. — Ове поубијали,

а њима — ништа: одапрали се, а држали су их), јели са њима и пили, клали им

краве...И сад — чисти!

одбиљежити -им св прецртати оно што је забиљежено”; в. забиљежити.

одбрајати одбрајам несв“набрајати у оквиру формула за скидање чини”. —

Скида зла дела од ови: има одбрајања, помиње славу, Светбг Николу, СветбгЛуку.

одбрусити одбрусим св“грубо одговорити“. — Неким људма мораш д-одбрусиш

кад не да чује.

\одвар м течност од куване пшенице, кољива”.

одвојити одвојим св 1. “. — Она се вода одвоји, остане дол креч, а вода се одвоји,

чиста ко кристал, 2. бити вреднији, имати боља својства”. — Брзак је од њи одвојио, а

остали не коштају динар.

одвркнути -нем св. 1. ојачати, (п)одрасти“. — Синје њему већ одврко и може!

да помогне. — Одврко ми лук лепо. — Влајин Драгољуб већ одвркао, те могао да

помаже и у тежим пословима. — Кад су му синови одвркли, препустио њима овај

посао (5:33, 2:23); 2. одвратити“. — Одвркб га је од пута.

одврљати одврљам св одлутати, одскитати“. — Она је неде одврљала.

одврсти одврзем свр одмотати“. — Морам да одврзем кера, в. заврсти се.
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одгéљати одгељам св“одгегати се“. —Ти се мош одморити док ја одгељам до ње.

оделити (се) оделим (се) св. издвојити се из породичне задруге“. — Тек ce

оделио и имб је мало земље, после) куповали земљу.

одерина /одеротина ж стар, поцепан комад одеће, рита“. —Запалила тамо неке

öдерине. — Де ће носити ту одеротину?!

одјарчити -им св“направитијарак и скренути водени току жељеном правцу?

iодјаторити -и св поодрасти“. — Чим мало одјатори, све мора радити.

одједампут прил изненада, неочекивано“. — Одједампут нареде да дође та

родбина.

одједном прил. изједног дела, изједног покушаја”. — Крава попије триес кила

одједном воде.

одједнома прил изједног дела, изједног потеза, истовремено“. — Одједнома се

ради.

одјутрити -и безл потпуно сванути, разданити се”. — Било одјутрило кад су

пошли, а мишљели да ће рано.

одлакнути одлакне св“дочекати олакшање, пребринути неку бригу”. — Сад му

одлакнуло и више му не треба (Р).

одланити -им св ударити дланом, ошамарити“. — Одланио сам га добро, да

запамти (Р).

одлéзати одлеже несв“враћати се као одјек, одјекивати“. — Ка-дорђе)м на

чеврму, ја притиснем свирену и она одлеже.

одлити одлијем св“. — Угријем па одлијем сурутку.

одлучити одлучим свр”одвојити, оделити (јагње, теле — да не сисају)”. — Блеје

оне овчице: одлучио јагњад па и рани естра. — Пошто се теле одлучи, кравањуче и

тражи га, в. залучити.

одљокнути -нем св одбити теле док се крава не помузе“. — Одљокнеш теле да

ти не смета док музеш (Р).

одмагати одмажем несв“. — Помози чоека ако можеш, а немој га одмагати.

одмах, у изр. на одмах врло брзо, без оклевања”. — Добро је, ако се гуша „на

одмах“ маже још и катраном и негашеним кречом. Ово се каже за то „на одмах“ што

ако болест узме маха, верује се, да јој лека нема (2: 227).

одмекнути одмекне св омекшати“. — Ако је слатки купус, само га мало на

шпорет да одмекне, не сме да се опури или да почне да гори; в. заврнути.

одмекњавати -екњава несв“постајати мекши”. — Одмекњава сам собом, ко да

се пече.

одморак-брка м / одмбрка ж кратак одмор, предах“. — Кад ради, тај не зна за

одморак. — Нема код њега одмбрке, куд ћему душа.

однуд прил одонуд“. — Однуд идеш ономо.

одозгоре прил“с горње стране, одозго“. — Дошли су одозгоре. — Можејош мало

одозгоре (Р). “

одоздоле прил с доње стране, одоздо“. — Еве иг, иду одоздоле (Р).

одолети -им св “. — Не могу срцу д-одолим.

одорати одорем св“поорати на месту на коме се то не чини“. — Није жив ако не

одоре од међе (Р).

одоцнити одоцним св“закаснити“. — Кокуруш-ће ове године да ми одоцни, да

ми га н-увате кише. — Мало сам одоцнио и он није мого да чека (Р).
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одрадити одрадим св“вратити дуг радом”. —Треба д-одрадим Бошкићу што ми

помаго кад сам секо јасен. — Ја ћу да му одрадим кад буде тео.

одрешити (се) одрешим (се) сва.“одвезати (ce)”. — Нисам могод-одрешим џак.

—Добро стегнем да се ишеди, да се не одреши, исечеш кришке и у чабар, б. искупити

се“. — Мајка се одрешила на Материце, а оцеви на Оце.

одујмити одујмим св“смањити цену, неку обавезу, порез“.

одуставити -им св обуставити нешто, одустати од нечега“. — Ти одуставио

славу због Брзака. — Кад одуставиш краве, готов си за Спасовину (гробље). — Ако не

одуставиш пиће, твоја ће кућа да пропадне. — Мајко, ако оћеш да ти ја живим,

Одустави славу.

одушка ж “. — Ка-се прелије кајмак, то се конзервира, нема одушке.

одшепељати -ам св отићи с напором, храмљући“. — Некако одшепељала до

Коњевца. — Баба сада можд-отшепеља до врата, в. шепељати.

öдшокнути -нем сва.“ударити пошокни“.— Пази дате не отшокнем, б. одбити

с ниподаштавањем”. — Ма отшокни га да ти не досађива (Р).

бђа ж ход, путовање по невремену“. — Поним кијамету 6ђа била да Ббк сачува!

ођогатити -и(м) остарети“. — Коњ му ођогатио и мора га макнути. — Кад

ођогатиш, не кошташ ништа! — А и његов коњ Султан био ођогатио и није могао лако

више да носи свога газду по брдима рудничким (5: 112).

ожарити (се) ожарим (се) /ожарим (се) додирнути коприву голим телом”. —

Како чучнула, а она на коприву и ожарила се добро по гузици. — Ако се не смириш,

ожарићу те мало, да се смириш.

ождребити се ождреби се св 3. — Њему ће кобила троје ождребити!

ожиљчић-ића дем ожиљак.— Мени остбједан ожиљчић, бели се, на лицу.

озимака ж сорта крушке” (3: 24).

озимкуљаж крава која се музе, а није стеона“.— Имала сам озимкуљу добру,то

крава што се музе, а није водила, в. зимкуља.

озимњача ж. “сорта крушке” (Бљ, 14. 41).

озбвнути се озбвнем се св“одазвати се“. — Деда је виче, а она не да се озбвне.

ојагњити се -и се “; в. јагњеница.

ојађеник м несрећник“. — Е, мој ојађениче, шта с дочеко!?

ојађено прил много, толико да то човека може ојадити, упропастити“. — Мого

је да плати ојађено.

bјарити се -и се св окозити се“. — Она ми се коза ноћас ојарила.

ојарцати -ам св невешто, лоше ошишати“ (Р).

бје с део запрежне опреме који повезује јарам с оруђем” (М).

ојнице ж пл. т. дрвена гредица која повезује јармове два пара волова код

четворења” (2: 48).

ојужити -и св отоплити од јужног ветра”.

ојуфити -им св“(пр)омашити, погрешно урадити“. — Ојуфио сам на два места,

не знам како сам мерио (Р).

ока ж стара мера за тежиину”. — Раније се у трговинама мерило оком (при

ближно 11/4 кг), која је данас изобичајена (3: 133); в. писма (2:15).

окагача ж носећа подрумска греда (на коју се нешто качи) (Р).

окајарити окајарим св потковати волове“.
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окалити се окали се св очврснути на ватри”. — Ако за време печења ватра није

довољнојака, креч се „окали“ и такав се камен више не може употребити (3: 195846).

окапина ж геогр“подлокана обала, вир испод стеновите обале“. — Има ту нека

окапина, бојим се да се н-удави. — Кад ваташ рибу, под оном окапином уватиш лепу

рибу. — Вато рибу испод оне окапине.

окембесити се -им се св 1. снуждити се, сневољити се, отромбољити се”. — Шта

си се окембесио: ако је (жена) отишла, зна она пут и да се врати; 2. опустити се на

једну страну”. — Окембесила јој се аљина: напред до земље, а позади до гузице.

океница ж посуда од оке“. — Океница — суд у који стаје више од једног

килограма употребљаван је у воденицама за ујам (3: 133).

öкилавити -им свра. добити килу, херније“. — Окилавио сам у оним мајдану,

живот мије узо, б. преморити се одтешког посла“. —Окилавила сам данас от посла.

окиснути -не натопити се водом”. — Спремљена земља (за израду цигле) се

прелије водом и тако остави сат-два да „окисне“ (3:41).

окишати се -а се св“постати блатњаво (због кише)”. — Сад се окишало, не мож

трактор д-уђе у шуму, мораће волови д-извлаче дрва.

оклагија ж дрво у облику ваљка за развијање кора”. — Њега ће жена поучити

оклагијом.

оклапина ж орахова љуска“. — Браон-кафена (боја) добива се кувањем „окла

пине“, орахове љуске, која се претходно покисели и тако остане неколико дана до

бојења (3:49).

око су слепо - слепоочница“. — Ја јутри нисам узела лек и око подне почело

нешто да се подиже на слепим очима, ударио притисак.

окобрљати се -а се откотрљати се“. — Окобрљала се јабука стањира и сломила

чашу.

оковати окујем свр *; в. карика.

\oкoлиш м брашно које се задржи око воденичног камена”. — Čколиш — то је

онај паспаљ у воденици, пада оно брашно ситнб.

околишити околишим несв“избегавати директан одговор, врдати“. — Шта ми

околишиш и замотаваш, кажи шта је.

околишница ж первaз око воденичног камена”. — Око горњег и доњег воде

ничног камена налази се околишница од дебелих дасака, а испред ње је мучањ,

сандук у који пада самлевено брашно (3. 39).

около предл око“. — Чак је послао једног свог човека да припази Радојеве

родитеље. Поиздаље около куће да шетка. — Јеркићи су и даље, сва четворица, били

около колибе. — Две велике групе људи и жена... Једна около одра, у авлији. Друга

изван дворишта (5: 170, 2:158 177).

окољчати -ам св“побости кочиће“.

окомббљити се окомбољим се “постати безвољан, апатичан”. — Нешто се и он

oкoмбољио: болесан, ударило га у очи, не познаје човека на пет метара.

окомишати -ам св према комишати (в.).

окончити окбнчим сва.“обележити на балвану линију по којој ће се тестерити”.

—Ставиш конац у неку земљу црвену и на трупицу дећеш да сечеш потегнеш конац,

окончиш. – Čкбнчи се трупица и два дол, а један гбр и удри, б, затезањем канапа

означити правац по коме ће се копати неки канал“.
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окопилити се окопили се свp донети на свет младунче пре пуне зрелости“. —

Окопилила ми се јуница, в. копилуша.

окорак окбркам спољни део трупца“. — Дошб да ми иструже окбрке, има туне

добри дрва.

окорељак -āкам 1. тврдо, окорело парче хлеба”. — Окорело парче хлеба зове се

окорељак (окорити, значи постати тврд као кора — 2: 62); 2. *фанатизовани при

сталица, заговорник неке идеје“. — Он блејб за Милошевићом, а садаке окорељак за
Тадићом.

окорити окори постати тврд као кора”; в. окорељак.

окбровити -и св“зарасти у коров“. — Не долази две године, све окбровило око

куће (Р).

окотити се окоти се св“. —Зечица се, изгледа, окотила у кокурузу. — Оно треба

да се опет окоти.

окрајак -āјка м крај њиве, ливаде“, в. закашати.

окрајина ж крајеви, ивице уштављене коже“. — Од оног места, где је кожа

тања, а то је идући све ближе окрајини, ваше се секу уже (2: 51).

окрајцати /окрајцовати -ам /-ујем св опсећи, сасећи крајеве“. — Кад женатке

срџаде, она окрајца оно што је дуже, да биде равно. — Направиш метлу и ондак је

окрајцује (Р).

окрајчити -им св“одсећи под правим углом (гредицу, балван)“. — Кад оћеш да

обалиш дрво, сече се на клин, равно доле па укосо, и кад извадиш клин, онда згорње

стране и кад падне, окрајчиш онај дупељак и биде раван (Р).

oкраставити -им св“добити красте“. — Окраставио се по лицу, имало дете оне

(богиње).

окрвити окрви св“ почети крварити”. — Кад овца окрви, пуштају јој крв на уво

(3; 130).

окриље с 1. крило“. — Најлепше (унучету) у бабиним окриљу, 2. други /трећи

дан славе”. — О слави, јагњећу главу, која је испечена заједно са роговима, (Цигани)

не једу, већ исту остављају за трећи дан — за окриље (2:220). — Данас... слава траје

највише два дана: „главна слава“ и други дан — „окриље“ (3: 106).

окрљати (ce) -a(м) (се) сва. "бујно расти, развијати се из из приземног дела

стабла”. — Кад избије више младара око стабла, онда се окрља, окрљала се липа, б.

“стећи иметак, обогатити се“. — Да ми је да се окрљам (да огаздим) (2: 135).

окровити окровим св“поставити кровну конструкцију“. — Окровили су цркву у

Штавици — још да је покрију, в. укровити.

окром предл заст“сем, осим”.

округлина -ине ж“нека површина кружног облика”. —Озида се на округлину.

округлица ж 1. врста украсне игле”. — Иглама „округлицама“ или „златкама“,

на чијем је врху био причвршћен мали дукат, за луб (конђе) се причвршћивала

велика, бела марама, чији су крајеви падали до испод крста (3:80); 2.“сорта крушке”

(Бљ, 14:41); сорта шљиве“, в. пандара (3:23).

бкс! узв за заустављање запреге”.

окућница ж делови имања око куће“. — А око воћњака је окућница, т.ј. њиве и

ливаде најближе кући (1: 765).

окуцити се окуци се св оштенити се“. —Дошло однекуд и ту се окуцило. — По

седам-осам окуци. — Кучка се окуцила у слами.
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окце окцета с преграда у амбару”, в. амбар (3. 64).

оладити оладим свр"умрети“. — Ономадје и бн оладио, — се охладити се” “. —

Ви нисте гладни кад пуштате да се ручак олади.

олај олаја м ланено уље“. — Олајом премазивали под у школи.

олајавати олајавам несв“оговарати”; в. отрцавати.

олајисати -шем несв“премазивати ланеним уљем“.

олакнути -нем св одбацити, одагнати“.

олéпити олепим св в. улепити

олињати се -а се св*променити длаку“. — Кад у пролеће убије лисицу, мора даје

баци — олињала се (Р).

оломак оломка м ситно суво дрвце, за потпалу”. —То суво дрво, изломљено, за

потпалу: жене изломе, вpк-врк, преко колена и то оломак, да потпали ватру.

öломлани / оломлане прил ономлани, пре неку годину“. — Један ми је умро

оломлани.

бљагати -ам св бацити љагу“. — Најлакше је човека олагати. — Oљаган мож

бити само поштен човек (P).

омагањити -им св према магањити.— Е, јеси га омагањио, свака ти част (Р).

омазати -жем св“облепити зидове, омалтерисати“; в. мелез, кошара.

омаја ж вода с воденичног камена“.

омајиа ж в. маија (3: 63 64).

омалити (се) омали (се) смањити се”. — Потрошило се жито, омалило се добро

(Б). — Омалило народа у селима (5:98).

оман м бот врста лековитог биља”; црни — (Inula Helenium L.)— употребљава се

због главобоље, бели —— због врућице, жути ——због главобоље и врућице (2:225).

оманђијати -ам св омађијати, опчинити“. — Просто га је оманђијала, не види

куд иде (Р).

омантупавити -им св“посенилити“. — Начисто сам омантупавио: некад станем

и не знам де сам.

оманути омане свp донети слабији род од очекиваног”. — Čва година оће да

омане.

ч - ć 5 Шта ј * Апсо?

омањати -а св“смањити (ce)”. — Шта је, омањало млеко?

оматорити -им св“остарити”. — Ја се удала у осамнестој години, кад се удаје, а

ко пређе осамнесту — он је оматорио! И мора да чека триесту — а то мени било

далеко.

омацити се омаци се св “. — Омацила се и свако маче јој мртво.

öмашак-шкам геогр“брежуљак, обрежак“. —Кућа му лепа, на оним омашку.

омашити им св "погрешити, промашити”. — Једном, тако, омашио, па зашио

рукаве за панталоне (5: 122).

омашка ж "грешка”.

Ђмашно прил замахом руке“. — Сијали људи омашно, накб, из руке бацали. —

Понегде се пасуљ сеје омашно (на сачму), заједно са кукурузом и дулецима (2:27), в.

под мотику (2: 22).

омекнути омекне омекшати“; в. угмилити.

омбље с осојно место“. — Oмбљетиједе слабо сунце грије, подосбјно место.

оморина ж “. — Нека оморина ударила, успара.
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омркнути -нем св“не обавити послове до мрака“. — Ја ћу д-омркнем, а ви

сређивајте у штали.

м омрцати -чем несвирема омркнути. — Убијо се од рада, омрцо на њиви, на

Ливади, а сад пропада, деца отишла

омршати -ам св“омршавити, постати мршавији“.— Само да омршаш мало — ко

ћете (тако дебелог) изнети гор (до гробља!?! — Не волим ни да ми омрша.

öмудина ж“казна за штету коју причини стока“. — Плаћа омудину, то кад стока

поједе буранију, купус, направи зијан, па мора да плати омудину.

омута ж јело од брашна, млека и воде”.

омча ж. замка за лов дивљачи“; в. гвожђа.

ономад прил пре извесног времена, подавно“.— она његова сна наишла ономад

öвде и дете. — Ономад сам стревио једног дечака и жену.

бномо прил онамо“; в. однуд.

oнудије прил онуда“. — Врљам ја онудије.

опадати -a(м) несв1. “. —Опадају шљиве, а нема ко да купи, 2. снижавати се (о

водостају)”. — Престала киша и Качер одма почод-опада; 3. оговарати, опањкавати”.

— Не мож она да га н-опада.

опáјати опајам несв. опојити (в.). — Кад су га почели опајати, ударила је киша,

да Бок сачува. — Тако се опаја трипут, кад умре онај дан. — Причало се дуго да је

једнога спасао пред самом раком, док су га попови последњи пут опајали (5: 12), в.

подушја (6: 51).

опајдара ж “. — Права је опајдара.

Ђпак опака -о "опасан“. — Била је шарена, доста опака; в. кобац, ловасица.

опанак -анка м “. — На ногама су опанци — пресни (домаћи) или грађени

(купљени) (2: 69).

опандpчити -им св ударити” (Р).

опанчар -ăра м “. — И наш Среја био опанчар.

опањкавати опањкавам несв°оговарати“. — Нембд-опањкаваш девојку, грешно

(р).

опањкати -ам св испричати о некоме ружне појединости“. — Она ће и оца

опањкати, а што не би комшију, в. напањкати (Р).

опарамене дечја игра с лоптом”.

опарати опарам св“расплести оно штоје оплетено“, в. прслучиште, згрчкати се.

опарити (ce) -им (се) св окупати се и попарити одећу у врелој води да би се

уништиле вашке“. — Идемо ми да се опаримо код) Драгана, кад не лези ђаволе —

искочи он пред нас.

Ђпасан -сна -о 1. “. — Не бој се, он само лаје, ал није опасан, 2. “вредан,

приљежан на послу“. — Радник био опасан, стеко, ал сад дошб зет, бекpија, и нема

му живота.

опасник -ика м в. безјак.

оперутати -ам св очупати перје са заклане живине”.

оперушати -ам св“очистити перушком свеже печен хлеб“, в. бубњати (3:74).

опечити -и свударити, убости жаоком”.—Опечио га стршљени одма се надуо.

опити се опијем се св “. — Оно се опило и не да да се реч чује.

опкосити опкосим св покосити унаоколо, по крајевима“. — Како си уишо да

опкосиш све?— Свето опкосио около и сад мујезгодно: кад прецеди, може косити.
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опкрачати опкрачам несв“указивати пажњу незваном госту“. — Опкрачам га

цело јутро, а он никако да оде да би ја свидила нека посла (Р).

опкројити опкројим в. обалити (5: 122).

оплавак -авка м краћи комад облог дрвета, дебљи штап“. — Кад га је саставио с

оплавком, седам дана није мого да седне на гузицу. —Оплавак се узима да се направи

преденац, да се стегне конопац кад возиш сено, упреде се онај конопац (Р); в. клип.

iоплавити -и св излити се из корита, поплавити“; в. лука.

оплаз / оплаза ж неузоран део бразде настао искакањем плуга”. — Кад искочи

плуг из бразде, онда она оплаза, па стукнеш волове и поореш, тај оплаз. — Пооро је

оно на бескурац: све оплаза до оплазе.

оплазати се -a(мј се св“направити оплазу“.—То кад се оплаза, онда се настукају

волови натраг и поореш оплазу.

оплазнути -нем св омршавити“. — Добро је оплазно каки је био кад)-смо га

видели јесенас (Р), в. опузнути.

оплен / билен оплена м део кола“. —Задњи оплен прикачен за задњу совину. —

Оплен се обрће на јастуку. — Одозго задњи билен, он је широк једанес цоли (КЗ), в.

срчаница, обртањ.

bпливати -ам св*бити захваћен поплавом”. —И вели да му лука опливала и да се

обала осула. — Опливала лука и вода му однела мост. — Оним Љубиши дали две

иљаде — што му опливала њива (Б).

опљузгати се -ам се св“добити осип по кожи, окрастати се”. — Опљузго се, сав

је у пљузгама (Р).

оповиђати оповиђам несв“угледати се на лоше примере“. — Ти оповиђаш да

бије и он своју жену (Л).

опојити -им св 1. извршити опело“. — Опојиће он још доста народа пре нег сам

дође на ред. — Парохијани су се чудили, ... да ће поп знати и да опоји мртваца (6:

105); 2. напојити (уморног и знојавог коња)”. — Опојио га — то кат коња напоји

уморног, знојавог, па се коњ (разболи).

опоравити -им св“урадити нешто добро, вешто, паметно“. —Опоравио је, свака

му част! (Р).

опорит -a -o “опор, киселкаст”. — Јабука ми је некако опорита.

опбрњак м масно ткиво којим су обложене животињске изнутрице“. — Опор

њак — што веже црева једно са другим.

oпoслити опoслим св“завршити посао“.

оправити -им св 1. “поправити“. — Још ми Гута није оправио трактор, 2.

*послати, отправити“. — Оправила Милану паре, да доlђle из војске.

опрасити се опраси се св“. — Опрасила ми крмача тринаесторо и поз-два дана

крепала.

опрашачити -āшачим св обрадити прашачем”. — Онје то опрашачио и мора му

ручак.

опрашити опрашим св“окопати“. — Треба да опрашим башчу, а плéвити је да

почупаш траву руком и-земље (КЗ).

опрешаст -аста -о “неправилног облика, криво“. — Даде ми ово опрешасто

(дрво), не могу д-извадим држалицу из њега (Р).

\опржај / опржаљ м опекотина”. — Опржаљ је опасан ако се одма не стави шта

треба. (Лек: чашу гашенога креча измешати у чаши воде, кад се креч сталожи,
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пажљиво одлити воду и додати јој исту количину јестивог уља и мешати док се не

згусне, згрејати на плочи од шпореталист зеленог купуса, ставити на њега танак слој

припремљене течности и привити на опекотину; облог мењати свака два сата).

м“. опржити се -им се св опећи се врелом течношћу”. — Опет ова није веровала да

се она опржила.

опричати опричам детаљно испричати“. — Одем ја код инспектора и опричам

му: така и така ствар, умрла комшији жена и он је саранио виш моје куће, виш мог

бунара, да ми отрује бунар и да потрује мој народ и моју стоку.

опрљити (се) опрљи (се) св 1. спарушити се (на високој температури“. — Ова

успара велика, и воће опрљено, 2. опалити длаке на ватри, осмудити“. — Палећи

дуван, деда опрљио бркове.

iопсег / опсек / опсек / опсец мн опсекови, ма камена, бетонска ивица око

гроба“. — Око гроба поставиш опсег, озидаш а унутра земља. — Жика прави мојим

деди Драгићу опсек. — Обично се ставља опсек код нас на гробљима: сече се от

камена, раније се секо, сад се изливају од бетона (Т), б. озидана ивица око огњишта”.

— Около огњишта стоји камење (опсец) (2: 54).

опсецати опсецам несв“сећи по крајевима (кожу, платно). — Опсецаш оне

крајеве и бациш онб.

опузнути се -нем се омршавити, изнурити се“. — Ове године је опузо. — Крава

опузла од пута, водили је на вашер. — Добро се опузнула. —Добар је, само мено опузо

(р).

опурити се-и се а. cпарушити се на високој температури“. —Не сме купус да се

опури или да почне да гори, него само малкице да одмекне, б. опалити длаке,

осмудити“. — Сад само да опурим ове ноге (свињске), да направиш питије, в.

одмекнути.

опустити -и св 1. опустети“. — Опустило све, оселили се људи и испродавали

имања; 2. опустошити“. — Опустише ми воћку, изломише ми гране. — Опљачкају

све и опусте.
-

опута ж уска трака од овчије или козје коже, за израду опанака”. — Опута се

сече од танке коже а кајиши од дебље.— Кад се опанци исцепају, крпе се опутом, па

се после на та места мећу подлоге и обојци (2: 51 52), в. сашивунци.

опутица ж дем опута, в. преплет.

опучавати несв“отискивати балване низ стрмину”. — Има више места где низ

низбрдицу „опучавају“ трупце (3:44).

опучити се-и се св откинути се, одскочити“. — Утоварбу камибн и опучио се

камен — и њему на ногу.

опчињити опчињим св затворити рупе, пукотине кроз које продире хладноћа,

ушушкати, утоплити“.— Иди опчињи она врата на штали, да (ветар) н-убацива снег.

опчувати опчувам св“сачувати“. — Ми смо све опчували у трапу. — Стара је

она, само се опчувала. — Морб је и он да да опчува жену.

општити -им несв“имати ванбрачни однос”. — Ја сам, дијете, општио с по

којном Миљбјком и једном нисам мого и то ме толико узлoвредило да нисам знао

шта д-урадим.

ора ж погодно време“. — Ора за лов, зими, (погодно време) је најбоље, кад

преко ноћ падне мали снег (зв. поновац), те покрије стари снег (2: 34).
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opa/opac / орах м бот дрво Јuglans regia“. — У јесен играју ораха, са добијањем

(2: 140); в. дуња (2: 26).

oрajeвина жа, орахово дрво, ораховина”. —Тоје од орајевине и тешко се реже,

б. “зелени омотач на плоду ораха”. — То се фарбало у орајевину.

ораница ж 1. “. —У Шуцима имају боље оранице, немају волко шуме, в. утрина

(5: 6); 2. a. “хлеб који се пече за Бадње вече“. — Најпре се ломи „ораница“, коју меси

домаћица још пре подне. То је хлеб „у квас“ који се специјално припрема за бад

њеданску вечеру. — На Бадњи дан се... меси бадњедански колач — „ораница“ (3: 107

108), б. погача која се носи на њиву пред почетак орања”. — За време ручка орач

обавезно ломи „ораницу“ — погачу од чиста пшенична брашна коју му је домаћица

умесила и спремила даје у торби понесе на њиву. Ораница се избразда ножем, јер она

симболично претставља њиву које се оре (3: 17).

öрасница / орашница ж врста колача с орасима” (P), в. орачица.

орати орем несв“. — Изгубио паре у тим орању, тамо орали у Јошћу. — Још не

знам ка-ћу моћи у Луку, прикаљаво, не можеш орати.

брачица ж славски колач са орасима“.

орезати орежем св“. — Остало ми још мало д-брежем.

орезивати орезивам несвпрема орезати. — Орезиваш лозу у пролеће.

орјатка ж жена тешке нарави“. — Нека орјатка села до мене. — Неће) она

орјатка да ми каже.

брницаж ораница“. — Узели су јој најбољу брницу па се на њој сами раширили

(Б). — Чија је ово орница у којој сам сада (6: 164); в. утрефити (5: 123).

орњак / орњаш -āка / -āшам крупан плод ораха”. — Лако теби играти купе кад

имаш таки орњак.

бро бpла м зоол птица грабљивица из породице АGuilae, орао“. — Орб ко

јастреб, једна врста јастреб, друга врста бро, јастреб лови пилад (КЗ).

оробити оробим св извући, измамити“. — Како да имам паре кад ме унука

једнако ороби?

орбиина ж ораховина”; в. јасеновина, орајевина.

ороњавати ороњава несвпрема оронути. — А чоек ороњава, кад остари, зна да

ће д-иде.

ортачина ж заједнички посао, ортаклук“. — Нема са њим ортачине.

ортачки -a -o ж заједнички”. — Воденице су као и ваљавице и стругаре нај

чешће заједничко власништво неколико домаћина — „ортачке“ (3:39).

оса, беа Госица ж зоол инсектVespa vulgaris“. — Оса је у виду стршљена, мало

је дужа о-челе, а тања је о-челе (КЗ). — Пецнула га осица и не мож га смирити (Р), в.

припојити.

осајганити -им св урадити преко везе, брзо“. — Осајгани ти то мени па ћемо и

јаре и прасе.

Ђсамаж усамљеност”. — Отишоје у осаму, нешто му се (непријатно догодило).

осâмити се осамим се св“. — Ка-се чоек осами, не дирај га, болује.

осевак осевка / осјевак / oćевак осјевка / oćевка отпад који остане на ситу,

решету после сејања” м . — Још да разбацим овај осевак.

осевапити се осевапим се св учинити добро дело“. — Осевапио се код оне

удовице.
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осегнути осегне сва.“повући се, вратити се у корито после поплаве (о во

дотоку)“. — Кад вода осегне, да може да се гази по води, онда се балвани поново

поставе, б. снизити се (о нивоу воде). — Осегнула вода у бунару. — По четири сата

ради пумпа, а вода волицко не осегне. — Осегла вода, не може да меље воденица.

осек м млади клип кукуруза”.

осеклица ж каменорезачка алатка”.

ôселница ж докуменат којим се легализује сеоба”. — Један мој син отишо у

Немачку, а други је добио оселницу за Ваљево (К).

осењати -ам св 1. обманути, преварити“; 2. истрљати коња гужвицом сена”. —

Осења се коњ да не назебе кад је знојав, а дува ветар (Р); в. сењати.

осетан -тна -о а. “осетљив“. — Много сам осетна и не смем тамо д-идем, б.

слабуњав“. — Осетна била и није могла да ради, седала прет кућом.

осећи осече св осецати.

осецати осеца несв“почети показивати заметке клипова на младом кукурузу“. —

Кокуруз је почо да осеца.

осечит -a -o “жустар, енергичан”; в. попрдљив.

осечић осечића м дем осек (в.). — Гледам онај кокуруз танка шашчица, осечићи

мали, шиљати.

осица ж зоол оса”; в. ошњак, тужити се.

оскорушажбог дрво Sorbus domestica“. — Оскоруша, то е много лепо зајело, ал

треба да се усити и угнили (КЗ), в. дуња, стрекња.

iоскудан -дна -дно “; в. оскудација.

оскудација ж оскудица, немаштина”. — Свети је данас на оскудацији, свако је

оскудан нечему.

оскуђевати -уђевам несв“оскудевати“. — Ми у тим не оскуђевамо. — У бу

далама Бог не оскуђева.

ославити -и св“појачати доток воде“. — Поток ноћу ослави, кад придбђе вода,

ноћу, кад је суша, ославила вода.

ослобођавати (ce) -ођавам (се) несв°ослобађати (се), понашати се слободније,

опуштено“. — Морам је терати — нека се ослобођава.

осмудити осмудим св опрљити, овлаш опалити длаке“. — Осмудио деда мено

брк (P).

основаж затегнути конци на вратилу разбоја за ткање“. — Правила се основа од

те тежине па се сновало, в. пoвeсмо, гребенање (2:28). — Од повесма се преде за

основу, а од кудељице за потку (3:47).

осовина ж део запрежних кола”. — Задњи оплен прикачен за осовину, а кроз њи

је прошла срчаница. — Кракови се углављују за „осовину“ предњих кола помоћу

„цугова“ (3: 55—56); уп. ваона, совина.

осока ж животињска мокраћа која се цеди изђубрета”. — Она се осока тамо из

штале (слива) на ђубре и пос почистиш све испот крава.

оставити -им св направити на другом месту“. — Ја каже)м да оставимо пут

горнак, по вру, биће земље, нема ко да ради.

останац-нца м продужетак воденичног вретена“. — На руди има плазина, на њу

лежи вретено на којем је уграђен останац оздб, а између плазине и останца има једна

куглица челична на којој се окреће све то. — Останац, оно што стоји у вретенету, оно
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је укопано парче гвожђа и доле мало заобљено, од њега после иде вретено па

преслица.

остати -не(м) 1. “. — Не би доста док не оста; 2. заостати иза групе“. — Остала

ми једна крава, тешка, не држе ноге.

острагуша ж тип старе пушке”.

оструга ж купина“. — Отишла је бака да набере оструга, шта ћеш — кад је

најмлађа (Ш). — Где оструга расте, и гује се легу (5: 74).

остружица ж дем оструга. — Скинеш само ону остружицу.

\осуда ж усуд, проклетство“. — Што се гој догоди, нека осуда постоји: кум је

кума убио и ми сад плаћамо.

осулина ж“одрон“. — Видб си више воденице: осулина она ди се вади камен

зове се Чот.

осути оспем св расплести ткање“, в. пoвијати.

осушит-а-о“стрм, оцедит“. —Тамо је осушито и кромпир је добар, осушита она

њива под грббљом. — Мора чоек да сеје башчу де је мало осушитије.

осушити осушим св“. — Осушила се сама, оће лоза креч, ја остругб де је била

кречана и све бацио около њи.

отава ж “. — Оно је код Милана отава, а код мене пасу краве и пашњак. — Сено

смо покосили прво, а ово сад отава, подотавило. — Отава је ситна, па се добро није

могла осушити, те је бојазан, да се не упали (2: 24).

отапавити -и св“изгубити осетљивост у прстима, укочити се, одрвенети“. —

Отапавили ми прсти од мраза. — Отапавили прсти панезнаш шта имаш у рукама (Р).

отaракотаркам дебљи дрвени штап за џарање ватре“. — Има онај отарак па

џараш ватру.

отарасити се-им се решити се нечега или некога”. —Да се отарасим (бруха) ако

преживим; ако не преживим — лака ми смрт.

отаросити -им се св 1. обавити послове“. — Све је на време отарошено: јуче

испечено прасе а данас остало, 2. предахнути после обављених послова“. — Сад) ће

мало да отароси.

отарашавати (ce) / отарошавати -ошавам несвпрема отаросити се. — Ота

рошаваш паприке.

отарашан / отарошан -шна -о “вредан, марљив, који брзо обавља послове“. —

Види се: отарашно живинче.

отворизати -ам несв*често отварати (врата), без потребе“.

отворчић -ића м дем отвор. — И до дна остави један отворчић де ће д-улази

(пчела).

отелити се отели се св“. — Крава ми сејуче отелила, ал није избацила пометину.

отерсуме /отресуме прил насумице, отприлике, случајно”. — Ја гађб отресуме

и погодим, а да сам тео — не би никад (Р).

отети се отмем се спасти се, преживети“. —Онје се отео, а млађије подлего.

отиснути -нем св одгурнути“. — Отиснули све трупце.

отићи отиднем 1. “. — отишла с Миланом на вашеp, 2. умрети“.— Један отишо,

а други при путу.; 3. прећи у туђе власништво“. — Ти доведеш братичину и овај

синовац његов се ожени њоме да не б отишло имање.

отишан -шна -о смирен, утишан. — Они су други били отишни, а Јован био

жустар.
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отканити се отканим се св“престати с досађивањем, одустати“. — Откани ме се,

човече, остави ме да данем (Р).

откивати откивам несв1. тањити чекићем оштрицу косе“; в. ков, 2. скидати

оно што је приковано ексерима”; в. премештати.

отклапати се отклапам се несв“ритуална радња на гробљу, због спасавања

болесника који се разболео од туге за покојником”.

отклопити отклопим св откључати”. — Кућа је отклопљена.

отковчати -ам св откопчати”.

iоткос откоса м “; в. пласка, баш!

откуpити откурим св“вратити или одрадити дуг“. —Дугово сам му надницу и то

сам јуче откурио.

откучити откучим св откачити, одвојити”. — Они откучише задњу машину и

вратише се према Косову, - се повр. — Откучи се приколица и на његова кола и

погине он и, не знам, погине још неко (Т).

öтоич / отбич прил заст малопре. — Отоич говорили стари, а ми сад кажемо

малопpије.—Не знате ви село Дудовицу, поћи из Љига за Бебград, и кажу „отбич“ (КЗ).

оток м отеклина, надутост”.

отомбољити се отомбољим се в. окомбољити се.

оточити отoчим св 1. наоштрити на тоцилу“. — Дајде, оточи ми мéно ову

сикиру, 2. одлити вино“. — Оточили смо и вино.

отпадити отпадим св“одвикнути, ослободити се порока”. — Није нико мого да

га отпади од ракије и пропб је.

отпаручити -им св“делимично испразнити (посуду, врећу)“. — Отпаручи ми

још мало из оне вреће (Р).

отперлијати -ам св“отићи с радошћу, одлепршати“. — Он је отперлиjб тамо де

је волби сад га не треба звати. — Богами, могао је такав и да отперлија (5: 106).

отпразан -зна -о полупразан“. — Ушб у отпразан аутобус.

отпустати отпуста несв“почети наливати млеко у виме (пре тељења)”. — Кад

почне да отпуста виме, она зачиње, почиње виме да расте.

отпучити се-и се св одвојити се и отпасти“. — Отпучио се малтерна зиду.

отрапавити -им свр постати трапав, несигуран на ногама”. — Отрапавила сам:

идем на петама и нисам више ућерезна.

отребити отребим св очистити”. — Пуна кофа бураније горе, нема ко ни да

отреби.

отpлити -им свобавити, завршити трљење“.—Отрлила сам два снопа конопље

(Р); в. трлити.

отpнути отpне св утрнути”. — Ноге му мало отрнуле на столици без наслона (6:73).

отровати отрујем св“; в. опричати.

отројанити се -ојани(м) (ce) 1. донети на свет три младунчета”. — Овца ми се

отројанила; 2. остати у гостима три дана”. — Ја отројанио кот кумова.

отромавити -омавим св“постати тром, теже се кретати“. — Отромавио је и бн и

сад неће) д-иде ни у кафану. — Она се угојила и отромавила.

отромбољити се -омббљим се св постати безвољан, апатичан”.

öтрулити -и св иструнути“. — Оне греде све отрулиле, в. главња.

отрцавати отрцавам несв“оговарати, ширити сплетке“. — Волид-отрцава више

нег леба да једе. --
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отрцати се отрца(м) се 1. похабати се“. — Мора све да с-отрца, а не твоје

чакшире, 2. остарити“. —Ми се стари отрцали, а деца пошла и нема кодаради.

bтупавити -им св“постати склеротичан”. — Отупавио, јадан, и не зна де је.

оћоравити -им св“ослепети”. — Оћоравило јој дете.

оћуласити оћуласим св°ошишати до главе“ (Р). — Котетако оћуласио, мајкети?

офарбати офарбам св обојити”. — Капију сам офарбо.

oфингер м вешалица за одело“ (Р).

официруша ж пеј официрова жена“. — Отишла тамо ко сиротиња, а дошла ко

официруша (К). — Официруше од беса гледају у небеса (5: 136).

оцветак -тка в. бундева (7:197).

оцедак -тка м "оно што је оцеђено”.

оцедит -а -о који није подводан, са којега се киша брзо оцеди“. — Пањевац је

оцедит (5: 99).

оцеђевина ж в. оцедак.

öцика м хип, отац’ (T).

очаворити се -и се св закржљати“. — Лепо никло, а све се очаворило.

очадити -и почађавити“; в. сиришњака.

очев очева -о који се тиче оца или припада оцу”. — То ми деда, очев отац.

öчевина ж наслеђено земљиште, имање“. — Ја сам продала сву очевину, в.

завата (1: 749).

очепити очепи св“нагазити“. — Очепила ме крава у штали, мал ми није стопало

сломила (Р).

очин очина -о очев“.—То мије очин штап.— Њемује очина мајка из Гараша.

очинак очинка м / очинка ж отпаци при вејању пшенице, слаба и ситна зрна

пшенице“. — Кад вијеш пшеницу, па они очинци, што штуро, бациш тамо стоци,

кокошкама (Р).

очнице -ица плт бочни штитник за очи на амовима”. — Да коњ не види лево и

десно, има очнице и гледа само пре-собом.

очукати -ам св 1. отковати косу“. — Oчуко сам косу, 2. отрести“. — Oчукајону

шљиву, остало мало у вру, 3. покуцкати“. — Мало и је очуко град, али добро је, биће

грожђа.

оџак оџака м 1. а. димњак“. — Ложена ватра на прочевље и био гор широки оџак

(К). — Стара кућа била, четири оделења: оџак, оџаклија била за госте па соба мала са

душембм. — У оџаку, над огњиштем, увек висе вериге. — Оџак је у углу између

дуварова што раздвајају „кућу“ од соба (1: 761 762). — Многе породице у овој кујни

имају и старинско огњиште — „оџак“, које у већини кућа служи... за сушење меса и

сланине (3: 60); в. оџаклија, б. кућа, домаћинство“.— Ја се вратио да се неугаси оџак.

— У селу још остало петнаестину оџака, све се остало угасило 2.а. Крупа у земљи,

припремљена за сејање неких повртарских култура“. — Припремимо оџаке за бу

ранију, компир, а оџаци су и за бостан, б. бџак оџакам хрпа земље око корена неких

биљака“ (КЗ), в. огрт.

оџаклија / оџаклија жа. “соба за госте“. — Стара кућа била, четири оделења, де

се ложи ватра, па оџаклија, за госте, па соба мала са душембм и ту се простре сламе,

место кревета, од) дасака подигнуто (Ш). — Оџаклија — то соба гостинска. — На

горњем је спрату оџаклија са дивананом пред њом и једна или две собе. — Имућнији

домаћини имају, поред куће, још и оџаклију, кућу за госте, с оџаком (камином) (1:
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757 762). — Поред „куће“ грађена је једна, две или три собе, од којих је једна

„оџаклија” — гостинска соба (3:59), б. кухиња“. — Оџаклија — то је место што сад

зовемо кујна (К). — Оџаклија је биладе је прочевље, ту ватриште и изнад њега оџак, а

у њему имале оне вериге. — Две су типске оџаклије. Једна, у свему слична са кућом,

састоји се из „куће“ и собе, које су приближно једнаке, оџак је на средини зида

између куће и собе (1: 762), в. прочевље.

оџачити -им св копати рупе у земљи, за сејање неких пољопривредних кул

тура”. — Једни износе ђубре стајско, једни оџаче, други затрпавају (Т).

iошантавити -и св“добити пеге, опегавити“. — Шљива сва ошантави.

ошашавити ошашавим св "прескупо наплатити услугу, направити некога бу

далом“, в. балирати.

öшинути -нем св ударити“. — Ја га ошинула неким прутићом.

ошишати ошишам св остpићи (овце)“. — Ошишамо овце, па оперемо вуну, па

се учешља вако рукама, чешљамо (Ш). —Првом се ошишају овце па онда се однесете

се опере вуна (КЗ).

iошколовати -ујем св“ишколовати“. —Тели дете д-одведу, д-узму ону имовину,

пола д-оцепе и упропасте, дете не би ошколовали. — Сад је све ошколовано.

ошкопица ж зла жена, злица”.

бшља с / ошљика ж осје“. — Има неки когод бшље.

ошљара ж стара сорта пшенице дугог осја“. — Сијали смо старинску пшеницу

ошљару (Л).

ошљарити ошљарим несв“избегавати посао, радити површно, забушавати”. —

Код њега не можд-ошљариш: или ради ил иди (Р).

ошњак м "осињак. — Осица има саће ко и чела — и то ошњак. — Њу можеш

видети де има ошњак на дрвету, неде под) стревама већинбм, оно саће ко у чела (КЗ).

ошóкати се ошбкам се св опити се”.— Ошóкали се колетве и незна десу.

ошбрити се ошбрим се сва.“намргодити се“. — Овако се ошорио, б. опустити

доњу усну, напућити усне”.

оштенити се оштени се св “. — Оштенила се у слами.

оштетити (ce) -им (се) св“. — Кад камен удариш с резом, оштетиш косу, ал кад

ударишаркбм — она се не оштећава (Т), оштећавати (се) оштећава(м)(се) несв.

оштрик -ика м бот пиревина“.

П

пабирак -ирка м мали кукурузни клип, с ретким зрнима“, в. бабица.

пабирчити -им несв“скупљати ретке плодове“. — Пабирчила буранију и неће да

биде ни за ручак.

павит ж пузавица Сlematis” (2: 48).

павитина /паветина жбот“павит“. — Павитина је она што је колоза дугачка па

краве брсте. — Уватила павитина. — И кад се дању крећеш, не видиш добро од

паветине, навале, шишљака и жбуња (6: 159).

пагубити пагубим несв“оговарати”; в. изразан.

падалица ж плод који сам (о)пада с воћке“. —Падалице купимо за ракију (Б).
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падаћа у сталном споју - болест епилепсија, падавица“. — Има падаћу болест,

далеко било!

паз 1 пазув м пазухо.— Не мож потпазда носи. — Мети новине потпазув (Р).

паздрен м бот варијетет дрена, Rhamnus frangula, „пасји дрен“.

паздренов-а-о“који је од паздрена”. — То ти је дрво паздреново, не смеш њиме

терати краве: гуле се ако се шиба паздреновим прутом.

паздреновина ж дрво паздрена”. —Да ли је то збогте паздреновине или тај који

је носио то тресно је па она промутила — не знам; в. крвомутити.

паздpкача ж пеј жена оштрог језика и осионог понашања“. — Де ћеш с оном

паздpкачом, она не мари ни за себе ни за кућу (Р).

пазити се пазе се несв*бити у добрим односима једни с другима”. — Били као

рођена браћа. Пазили се још како (5: 17).

пазув I пазун / пазух манат пазуво“. — Имб сам бвде потпазун. — Носио под

мишку, потпазув,— Некако је склонише, хватајући је под пазухе (6: 176). — Може се

носити и „под пазух“, „под мишку“ или у „наручју“ (3: 55).

пајантљика ж в. пантљика. — Имаш метар од метар, метар од два метра, а оно

веће је пајантљика.

пајташ -āша м другар“. — Дошли му пајташи и пошб ш њима у Босуту.

пајтáшити пајташим несв*бити, кретати се у сумњивом друштву”. — Каже)м ја

њему да нећу да пајташи з бекpијама.

пакло с кутија цигарета”. — Сељак радо иде да ради онде, где ће уз новац, за

надницу добити још и пакло дувана (2: 68).

пакбштиња ж пакост“. — Постала је пакоштиња у народ и мрзи те ако види да

је нешто лепо код) тебе. — Чим у кући немаштиња — то одма пакоштиња.

паксијан -ăна м 1. ништарија”. — Паз-де се тог паксијана, с њим није нико

добро прошб, 2. враголан, деран”. — Онај мој паксијан опет направио посб: пао с

трешње и могб се покрјати.

палаврље с крупнија нечистоћа (у житу, пасуљу, течности)“. — Не знам откуд

толико палаврља у пасуљу (Р).

паламар -ăра м 1. крупан кукурузни клип“. — Каки је кокуруз — паламар, 2.

“сплетови паучине“. — Висе они паламари у воденици кад се паучина напуни оним

паспаљом (Р).

паламашка ж велики мушки полни орган”.

паламида I паламуда ж1. бoт“Cirsium arvense, дивље зеље“. — Избила она

паламида, 2. особа проблематичног понашања“. —Ма не можд-изађе на крај с оном

паламудом.

паламудити -амудим несв“причати сумњиве приче, брбљати без смисла“.

палачинкаж“.— Поједе пé-шес палачинака. —Не воли палачинке с орасима.

палдум палдума м “подрепни каиш на амовима“. — Каиш онај, палдум, иде

испод репа коњу.

палијаж дрвена полуга”. — Кад ми дигнемо сандук, ти подвуци палију. — Дебло

се, ако је цело (или у трупцима) помоћу палија, једним крајем натовари (дигне) на кола

(2: 42). — Помоћу палија товаре (балване) са обале на кола, а са земље на тезгу на

стругари—Скела има ове делове: „палије“, „пречаге“, “клинове“ и „стубице“ (3:56).

палити палим несв“пушити“. — Одавно ниси палио. — Ти више не палиш

дуван? — Кад радим, не палим цигару.
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палица ж бочна метална или дренова шипка којом се поличица, подгрљача

везује за јарам”.

палбција ж 1. руља”. — Она палоција се скркала из Албаније, 2. мршаве

свиње“. — Свиње су се продавале као мршаве или као полу-угојене (уполовачене). То

је т. зв. палоција (2: 16-17).

паметан -тна -о “. — Паметни су с паметнима, а ја дошб с вама.

пампураж чеп од плуте (за флашу)“. — Она плута што иде на влашу код нас

зове пампура, а врањ је већи, од) дрвета.

памуклија ж 1. део одеће“. — Памуклија се носила преко кошуље (3:81); 2.

сорта јабуке” (Р. Бљ, 14:41, 3: 24).

панаија ж кувано обредно жито, за душу покојника“. — Скувај панаије па носи

у цркву. — Јесу ли те сакране ко и код нас, пале ли се свеће, те панаије, кува ли се

жито па да поп очита?

пандара ж сорта шљиве“. — Велика шљива, густа ко диња, пандара, в. бе

лошљива, црвењача (2: 19). — Такође има и пандара (оне су крупне и црвене),

округлица... и маџарки (3:23).

паница ж глинени суд, здела, чинија“. — Паница било глеђеисани судови, ко

шерпа. — У долапу и на полици су: дрвени и земљани тањири, земљане „панице“

(ћасе), ... дрвени „сланик“ („солир“) и др. (1:761). — Врачара узме воде у паницу и

мало жара на ватраљ (2: 141).

панталбне -öна пл. т. * — Доња хаљина — панталоне, или су од шајка или од

какве купљене материје (2: 69).

пантљика ж “. — Пантљика — то онај метар да знаш колко има која парцела

(КЗ), В. Пајантљика.

пањ пања м “. — То су пањеви бивали, па (пчеле) нађу у шуми оно шупљо дрво,

шупљара се зове, и тамо направи саће, в. сувара (2: 141).

пањић -ића м огревно дрво (до метра дужине)”. — Истpужеш они пањића па

бациш тамо, прочевље оно, ватра.

пањуга ж аугм “пањ, дебло“. — Волика она пањуга, па (узмемо) Кладару и

стружемо.

пабц м део точка, жбица између главчине и наплатка”. — Пабц зовемо то што

иде з-главчине у наплатак (К). — Са главчине полазе „паоци“, којих има 12. Паоци су

другим крајем углављени у „обућу“, „гобела“. Обућа је везана „можданицима“ (3:

56), в. наплатак, точак, главчине, ваона.

пáпак папкам “. — Има болест кад гноји између папака, в. баљега.

папрат -и ж растиње Аspidium filix-mas, навала (в.). — Брали папрат и по

кривали кошаре.

паприца ж део воденичног механизма: гвоздена плочица којом се преслица

утврђује за горњак“. — На вру тоцета ставља се паприца која је укопана у камен

горњи и тако покреће све, кат прође преслица кростóце, на њу долази паприца (Б). —

Та паприца је гор, има две карике то стегле и не можд-окрене и иде у камен. —

Осовина пролази кроз под воденице и кроз доњи непокретни воденични камен, а на

своме врху има гвоздену паприцу (3:39); в. сечивица, руда.

папула ж јело од угњеченог пасуља”. — Папула се спрема о посту са доста

упржена црна лука. — За Бадње вече најчешће се спремају: „папула“ (гњечен пасуљ),
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посна сарма од пиринча, риба, пита од пиринча, печени дулеци, смокве, мед и ораси

(3:75 108).

папуча ж део направе за кочење запрежних кола— дрвена гредица постављена

испред задњих точкова”. — Папуча је што кочи, на задњим точковима, на винту,

обрћеш руком винт и тамо дрво једно напред, пред точковима, везано за сврачине и

обрћеш винт и дрво прилази точку (К).

пар м “. — Волови треба да буду парови (спарени) (2: 204).

пара, обично мн, ж новац“. — Немци су откупљивали ракију, јаја, орасе, вуну,

али су плаћали оним Недићевим парама; в. бабине (3:88). -

парадајс м заст повртарска биљка Solanum lycopersicum“. — Стари говорили

патлиџан, а сад парадајс и каже плави патлиџан (Р). -

парадати -ам слагати шљиве на лесу за сушење“. — Нарадају се шљиве на

лесама; в. леса.

парамак м в. пармак.

парибница /парионица / перионица ж бачвa зa пaрење веша”. — Парионица

била, паковале жене (веш) у перионици и застирача тежана озгбр и заливано цеђом,

па тако прале. — Кошуље се перу у парионицама са лугом (цеђем од жеравице и то без

сапуна) (2: 62), в. застирача.

парица ж украс на повезници”; в. конђа (3: 80).

париџати се -ам се спорити се, бунити се, жустро се опирати”. — З-државом се

не мош париџати ко с Васом.

парлисати -ам брзо доћи, дојурити”.

пармак пармака /парамак м дрвени штап“. — Пармак, то дрво на колима да се

направи преденац, кад вежеш сено, парамак каже (Р).

парменка ж сорта јабуке” (3: 24).

парник -ика м 1. “пар, парњак“. — Имаш ли ти парника, треба ти парник

д-изнесете; 2. вршњак“. — Čни су парници, рођени у два дана (Р).

парница ж 1. друга чланица пара“. — Дети је парница овој папучи?; 2. вршња

киња“. — Оне су парнице.

парњак -āкамв. парник. —Парњак ми није дошо, погодила га влаша ноћас.

парњача ж. 1. парна машина, вршалица“. — Парњача врла пшеницу; 2. тек

испечена врућа ракија“. — Била љута ракија и блага ракија, а парњача ракија то онда

кад је врућа и кад тек исказана (источила), блага ракија.

паровати -ујем несва друговати“. — Оне су паровале и ко деца и зајно ће и

д-умру, 2. бити у браку“. — Нису они дуго паровали.

парожак-шкам рог на вилама“. — За виле се каже (да су на њима) парошци, а

рогуље су оне са два рога.

партински прил партијски“. — Мрзили су га партински.

парче -ета, мн -ета, с *. — Погодила га парчета гранате.

пасати паше несва.“бити у непосреднијем односу — Неће с кметом Вулом

много да паше (6:5), б. одговарати, погодовати“. —То ми никако не паше. — Не паше

му што му се ћерка забавља с његовим сином (Р).

пасместо с неодговарајуће место (за неку ствар)“. —Мето на пасместо и не мож

да нађе.

пасовати -ујем несв1. подешавати“. — Шта ви то пасујете?; 2. одговарати“. —

То не пасује за ову рупу. — Лепа је, ал ми не пасује.
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м пасом прил пасући“. — Имали педесет ђерзбнки и крену пасом од бугарске

границе.

паспаљ -āља брашнени прах у млину“, в. околиш.

пасти паднем св наћи се у непријатној ситуацији“. — Ко би рекб да овај човек

тако падне код њега: дошо му на конак, а изубијб га на вашеру!

пасти пасе несв“. — Нема де овце да пасу.

пастир -ира чувар оваца“. — Пастирје ако чува овце, а ако овце и говеда — он је

чобанин.— Пастир је... раније само овце чували, а чобанин је чувб стоку: и краве, и

ОВЦе, И СВе.

пасторак-брка м мушко дете из претходног брака једног од супружника“, в.

tlo6623(fitili,

пастрма ж суво месо“. — Под таваном су испречене мотке, о које се веша

пастрма за сушење (1: 761).

пастув-ува приплодни коњ”. — Кад мора да почисти пастува, тражи ко зна дато

paДИ.

пасуљевина ж осушене махуне пасуља”. — Добраје и она пасуљевина за чај.

патарице / патерице -ица пл. т. други (или трећи) дан крсне славе“. —Дођи на

патерице, да видимо је л шта остало.

патинути патине(м) сва.“предахнути, одморити се”. — Нису ми до зоре дали да

патинем, б. престати“. — Два дана није киша патинула. —Једва је патинула врућина.

— Никад да патине зима — не може чоек ис куће д-изађе.

патити (ce) -и (се) св“множити се, котити се“. — Козе се пате ко зечићи (Дњ), в.

За ПајпиlПи.

патишпањ-ишпања м слатко тесто сјајима, као основа за торту”.

патлиџан -ăнам повртарска биљка Solanum melongena”; в. парадајс, боранија

(2: 27).

патлиџануша ж“сорта паприке, у облику парадајза”. — Ми имамо разне врсте

паприке: рогару, бабуру, патлиџанушу...

патока ж “слаба ракија“. — При крају печења добива се патока — најслабија

ракија (3: 25).

патосница ж крпара”. — Па му на бетон прострла патоснице, па сламњачу и

тако хранила свиње и свога Милана (6:27).

патрљ -а / патрљак -љка м део нечег сломљеног, остатак нечега што је

одсечено”.

патрбн -öна м метак за ловачку пушку”; в. преламача.

патршка жа, патрљак“. — Остале (после градај саме патршке од кукуруза, б.

"кукурузни корен са кога је одсечена шашка, џомба”. — Кад осечеш кокуруз, шашку

ону, остане патршка и онда мотиком покидамо па заоремо.

паун м фолк обредно коло“. —Да би поспешиле родност конопље, (жене су се)

скупљале и играле коло „Паун“, у коме се поскакивало „да би конопље боље расле“

(3:111).

пачавра ж стара крпа“. — Де ми ту пачавpу, да скинем лулу (с казана) (Р).

пачалук м, обично мн, део народне ношње“. — Носили су широке чакшире са

великим туром, уских ногавица, које су се завршавале пачалуцима (3:80); в. дизлуци,

ћурче (9: 85).
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пачвати се пачвам се несв“интересовати се за туђе ствари, мешати се у туђе

послове“. — Не ваљати, Стеване, што се пачваш у туђе и читаш туђа писма. — Што се

ти пачваш о војним стварима? (6: 142 166).

пашеног / пашеног -ěнога м муж женине сестре”. — Били они његови па

шенози. — Био ми тамо и пашеног (КЗ).

пашњак м “; в. забран.

пашњик -ика м пашњак“. — Ми кажемо пашњик.

паштрмак -мка бот зачинска биљка Раstinaca sativa”.

пашчара ж “штенара“.

певати -ам несв“. — Певаје људи, па певаје на глас (Др).

певац певца м петао“. — Све су ово дивље кокбшке, а Жико купио педесет

комада и све били певчеви.

певчић -ића м дем певац. — Ми кажемо певац, певчић већинбм.

пеглати -ам “; в. прецедити (3:37).

пед -иж /педаљ педљам народна јединица мере за дужину једнака распону

између растегнутих врхова палца и средњег прста“. — Пед је дужина између врха

палца и врха средњег прста (3:133). — Педаљ и шакић — три прста па главић (Р), в.

ступа (2: 45).

пéзити -им несв“обигравати око некога, чинити све да се некоме угоди“. — Пези

му цела живота — и да не чује лепу реч! (Б). —Женско не воли особењака. Хоће да јој

гледаш у очи, да јој стално пезиш. — Свак хоће земљу, па ће да му пези до смрти (5.

102, 2: 22).

пекач -āча м тепсија за печење“. — Тако се растопила у пекачу, а ништа није

лојава.

пекмеза ж осетљива, слабашна особа”.

пелвераш -āша / пелевер -евера м приучен, невешт мајстор“ (Р).

пелверити им несв“радити невешто, неквалитетно“ (Р).

пеленгаће -аћа пл. т. “„ерске чакшире“. — Пеленгаће (ерске чакшире) биле су

или од тежине, или од неуваљаног белог сукна (од вуне) (2: 68). — Крајем ХVIП и

током ХIХ века старији људи... носили су пеленгаће од тежине у које су зими

увлачили кошуље, док лети извлаче кошуље. — Мушка деша су носила гуњић и

пеленгаће које су позади биле прорезане (9: 84–85).

пеленгири мв. пеленгаће. — Ером га сматра: због јужног дијалекта, који већ од

Качера почиње, због пеленгира, који се се до скора у Качеру носили (2: 198).

пеленка ж пелена”. — Новорођенчад су се раније завијала у тежињаве „пе

ленке“, а покривала неком вуненом тканином (3:86).

пенџерлија ж хартија којом су застирани прозори“; в. трбушина (3: 57).

перач м лопатица за прање веша, пракљача” (2: 4849)

первaз м уска дашчица, летвица која се прикива уз спољни оквир врата“; в.

лоза, горњи - отвор кречане“, дно (3:45).

пердашити пердашим несв“глачати малтер на зиду, поду“.

пердашица / пердашка ж алатка за фино глачање малтера“.

перетисати перетишем несвзаст пословати по кући”.

перило с место на водотоку где се пере веш“. — Однесе веш на перило па оном

пракљачом — удри!
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периодуша ж бот лековита трава против менструалних тегоба”. — Периодуша

— лековита трава, против многе периоде (женске) (2: 226).

перионица ж велико буре за купање и/ли прање веша”. — Имали смо пери

оницу, буре неко велико, и купали се, в. парионица.

перјаница ж кићанка“. — Иду коњаници, с оним перјаницама.

перјар м сакупљач перја”; в. скитач (2: 220).

перлијати -ă(м) несв1. напредовати“. — И посб му перлија: напредује све чега

се привати; 2. лепршати; бити раздраган, разигран”. — И одећа на њему перлија. —

Сав нешто перлија, не мож га смирити. — Рада и даље перлија, као да ништа није било

(5: 44). — Случајно су сковали ову чудну немачку кованицу с којом су перлијали по

свету (6: 64).

перо / перо перета с 1. “. Све било писано перетом; 2. кашике на које пада вода и

покреће воденични механизам”. — Вода удара у перад и покреће коло, пера, перад

или „шоуле“, в. ваљавица, буква (3:37 44); 3. лист лука, кукуруза”. — Тај лук је са

дугачким пeрaдма (КЗ). — Црва у перадма било увек, они нису опасни; 4. угаони крај

мараме, столњака“. — Покупе она пера и сваку мрву поједу.

перуника ж бот цвет Iris“, в. босиок (2: 27), љубичица (3: 67). — Перуника —

најстарије цвеће, које се лако одржава; било га је испред сваке куће (вероватно му је

придавана нека магијска моћ — 16. 58).

перушка ж снопић великих, обично гушчијих, пера којим се чисти тек извађен

хлеб из огњишта”; в. бубњати.

перчин м уплетена коса коју су носили старији људи“. — Старији људи су

носили перчине позади оплетене, а браду су бријали само пред славу (9: 86). —

Старији људи су још носили перчине (3:78).

пескован -вна -о “песковит“. — Песковна земља је ту око Качера.

песковит -овита -о “; в. настранит.

пескуша ж песковита земља”. — То ти је земља сам песак, слабо родева у

пескуши (5:5).

пета жанат. “. — Има и млого што старе у пету: ја још нисам почела, има реч: не

знају ништа, ко пета. — Подеро сам опанак на пети // па ми стално рупа на памети (Р).

петица ж део косе поред којега се она гривном притеже уз косиште“. — Петица

је онбдеје коса насађена и што гpивна увати (Т). — Затегне се и веже за петицу косе, а

има она алка што насађива се, зове се гривна.

петка ж петак?”. — Пости среду и петку.

петкара ж жена која сваког пијачног дана, петком, иде у Г. Милановац“.

петровац-вца м бот камилица”. — Траву петровац (камилица)... стока не воли

(3:20).

петровача ж. сорта ситне летње јабуке, крушке”; петровача (Бљ, 14:41, 3: 24),

В. Колачара.

петровски (месец) јун”, в. богојављенски (3: 133).

пеца ж сорта беле бундеве, за људску исхрану”. — Дулеци се у јесен пеку у

жару... То су нарочити црвени дулеци, зв. пеце (2: 64). — Пеце су велика посластица.

То су печене бундеве, које се највише једу зими (3:76).

пецка ж a. “пегица, тачкица“, б. пега, флека на воћу“, в. белоушка.

пецкица ж дем в. пецка.

печа м/ж уображена особа”.
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печеница ж божићно печење“. — Печеница је прасе, јагње које се коље за

Божић. — Печеница се пече на Божић. У неким кућама пекује на Бадњи дан по подне

и када буде печена, уноси се бадњак (3: 108—109).

печењак -āкам млад кукуруз печен на жару”. — Око Чачка кажу пурењак, а ми

печењак.

печење с "старо јело“. —То месо овчије печено и печење кажејмо.— (Од старих

јела) су многа задржана у Качеру данас (печење, ћевап, бунгур) (2: 63).

печити се печи се несв“узносити се, истицати своју супериорност у односу на

непосредно окружење“ (Р).

печурка ж бот “; в. нашобуpити се.

пешеви — У другој половини XIX века су ношени гуњеви на преклапање, а

крајеви који се преклапају се зову пешеви (9: 85).

пешке/пешки прил “. — Краљ Петар и синови носили карабин и ишли пешке од

Тополе и дошли вуде кроз Доросову и отишли на Колубару. — Вратио се пешки из

Љига.

пешкир -ира м “; деверски -, штиковани - (2: 59).

пивац пивца м који воли пробрана пића, мераклија”. — Пивац мож попити

добро пиће, ал неће) збекpијама и неће) да бекpија.

пивница ж виноградарска кућица задржање буради, каца“. — У винограду... су

постојале саграђене за то нарочите зградице — пивнице. У пивницама се држало пиће

у великим бурадима и кацама (3: 26).

пикаљ пикља, мн. пикљеви 1. а. анат. део ноге код живориња од колена до

папка”. — Пикљеви су то код бвце от колена до папка, б. пеј дуга мршава нога”. —

Склони те пикљеве. — Шта си опружио пикљеве?!; 2. чукаљ“.

пикљаст -а -о дугоног”.

пиктије пиктија плт јело од куваних свињских кожура“. — Пиктије код мајке

гор направила; в. питије.

пилав -āва м пиринач“.

пиладија зб "пилићи“.

пилана -ане ж “. — Једна зграда велика има и само пилане, стругаре што стружу

дрва.

пилац пилца м млад петлић”. —Заклала онога пилца, почо да бије оне мале.

пиле -ета зб -ад с 1.“младунче кокошке“, 2. део рабоша којим се означава сукно

у ваљавици и даје се власнику“, в. квочка (3:38).

пилеж -иж “пилићи, млада живина”. — Треба ти баба, да ти види пилеж, да не

прегори лебац, да...; в. живина.

пилетар/ пилећар / пилићар -ăра м просторија у којој бораве пилићи, пи

лићарник“. — Поплашило их) нешто у пилећару.

пилећарић / пилићарић -ића м дем, према пилићар. — Направи се пилећарић код

кокошара, за мале пилиће.— Не можети он направити ни пилићарића не кућу (Б).

пилештра ж чекић за тесање камена” (Р).

пили-пили-ћу-кок: узв за дозивање, вабљење живине (Р).

пилица ж “млада кокица“.

пилка / пилка ж млада кокошка“. — Пилке — то младе кокбшке и каже)мо:

пронеле ми пилке. — Сад и не носе, а ове пилке младе.

пиљак пиљка м каменчић, камичак” (Р).
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пиљака дечја игра”; в. кума (3: 123).

пинокот || пинокот дуже дрво с издубеним рупама у којима се држи хлебно

Тесто пре стављања да се пече“. — Хлеб стављају на лопар или у пинокоте и носе до

фуруне где ће га пећи (3:74); в. стублина.

пинтер / пинтор м бачвар“. — У Јарменовцима... добро пролазе бачвари —

„пинтери“, који израђују и оправљају бурад, каце и сл. (3:40). — Дрвене судове су

правили пинтори, а за покућство су биле у употреби баквице и видрице (9: 84).

пипав -a -o “спор у раду“.

пирга / пиргуља / пиргуша ж“кокошка црно-белог перја“. — Не можд-отераш

пиргуљу од врата. — Лепа ми ова пиргуша.

пиревина ж бот “коровска биљка Аgrоpyron repens”.

пирка ж отвор на вратанцима фуруне, за довод ваздуха”.

пис: узв за терање мачке.

писанија ж прилог за цркву, манастир“. — О славама свештеници (и калуђери)

су ишли по кућама и од народа тражили писанију — за цркву (манастир) (2:90).

пискавац / пискор м сорта шљиве” (Бљ, 14:41); в. белошљива (2:25).

писма ж писмо“. — Три сам му писме писб, писма (2: 14). — Чим ову писму

добијеш спакују један пакет да буде тежине једна ока и по (2: 15. писмо из Јар

меноваца, 1878).

писманце / писменце с дем писмо, писамце”. —Дала му неко писманце (2:14).

у питати се питам се свр поздравити се при сусрету“. — Неће да се пита с никим.

— Одемо ми у Венчане, нађемо их), питасмо се. — Десном се руком пита.

питије питија плт пихтије“, в. опурити.

питом -a -o 1. * "мек", питома нана в. босиок (2:27). — Питом камен је онај који

од сунца прсне и у води се распадне (2: 205).

пићара м/ж “особа која много псује, псовач(ица)”. — А био је пићара — да Ббк

сачува: од његовог језика морб си добро да се чуваш (Б).

пићарати -ам несв. "стално, неконтролисано псовати, изражавати се простачки”.

— Кад би моја баба почела да пићара, морб си се далеко склањати (Б).

пићовац-бвцам“љубитељ добре капљице, који воли попити“. — Имбја седам

-осам радника и сви били пићовци. — Ја нисам пићовац.

пицан -ăна м који се лепо одева, кицош”.

пицивашка ж 1. стидна ваш”; 2. неморална особа”.

пицука ж мала мршава особа”. — Дедаје Драгана звао пицука кадје био мали.

пичетњак м опанак од сирове коже“. мм.

пичковина ж женино родитељско имање“. — Отишо на пичковину, в. же

На614Hall.

пиша / пишуља ж пеј женска особа”.

пишак пишка м млаз мокраће“. — Није то извор— иде вода ко дечји пишак.

пишаћа ж “мокраћа”. — S ти вода ко пишаћа, иди донеси тазу. м

пишманити се пишманим се несв“одустајати од неког посла, намере“. — Уме

он и да се пишмани и немој се млого надати.

пишњак м можданик“.

пишора ж слаба ракија, лоше пиће“.

пиштавац -авца м подводно земљиште, баруштина”. — На оним пиштaвцу не

мож ништа сијати.
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пиштољина подбарно тле место на коме избија подземна вода”; в. пиштавац.

пиштољага ж аугм“пиштољ, пиштољчина”. — Он донесе неку пиштољагу. —

Пиштољага била код мене. — Носио пушку и неку пиштољагу.

пиштољић -ића м дем пиштољ. — Носе пиштољиће и на мене (их окрену).

плавушан -ăна м мушка особа светле пути“. — Он је био леп плавушан.

плазм део плуга, хоризонтална полуга иза раоника, којом се одређује дубина

бразде” — Плаз на тим црталу от плуга (КЗ).

плазина ж део воденице: дебља гвоздена плоча ужлебљена на руди испод рачве

на коју се опире вретено”; в. останац, руда.

плајваз м оловка”.

плакнути -нем св овлаш опрати”; в. купусни.

пламењача ж болест биљака коју изазивају неки паразити“. — Пламењача је

кад је сунце и киша и кад пропада што с посијо, в. спурити се.

пламтити -п несв“. — Оно гори, само пламтп.

пландиште с пашњак на коме овце бораве без надзора”. — Пландиште је де

пландују овце.

пландовати пландује несв“кретати се без надзора”. — Пустио стоку да план

дује. — Стока пландовала по целој Кељи. — Пландује он како оће — нико му не зна

путеве. — Пландује он само такб; в. пландиште.

планинка ж жена која у патријархалној задрузи брине о мужи и преради

млека”. — Жене се ређају: седам дана једна, седам дана друга, а једна је планинка,

музе само краве и сири. — Само планинка могла ући у млекар, планинка ради само

око белог мрса, а биле и редуше. — Планинка се зна једна, а друга редуша, в.

недељати се, ударити (2:31). — Планинка се неде мења годишње.

плаовит -овита -о јак, плаховит“. — Плаовита киша пала, баш јака.

пласка ж навиљак сена“. — Скупиш ону пласку и дигнеш на виле (Ш). —

Правимо мале пласке, плашчице. — Пласка сена, кад идеш по оним откосу и скупиш

колко можда понесеш и мећеш на пласт, в. и брљковина.

пласкица / плашчица ж дем пласка“ (в.). — Правимо пласкице, брљкотине, и

онда пластимо, најпре брљкамо па после) пластимо.

пласт пласта м, зб плашће, “. — Има да превучем још дваес пласти. — Сено

денеш у плашће, имаш мотку па превлачи пласт, то ко мало сено, па пос возиш и

денеш. — Кад на оној мотки превлаче плашће, има онај конопац и мотка и стегнеш. —

Отишо у ливаду да растури плашће; в. пластара

пластaр -ăрам 1. конопац којим се свози плашће“. — Конопац којим се вуче

пласт да се дене сено, то конопац пластaр, в. вренгија; 2. део пласта који се, везан за

пластару (в.), превлачи до стога”. — Пластар ти је део пласта који се вуче до сена,

де-Iђе)ш да денеш (Т).

пластaра ж дрво на коме се превлачи пласт“. — Пластара је мотка) која се

подбија под плашће и веже се и вуче, вако ко рука дебело и има три метра, четири (Т).

пластић -ића м 1. “мали пласт“; 2. “смотак вуне из кога се испреда нит за

„повијање“ губера”. — Са две руке то мора да радиш: у једној држиш пластић вуне, а

у другој ова рука окреће па се завије око оне канураче (Ш); в. канурача.

пластpбн -öна м “врста украса на женској блузи“.

платина ж, обично мн, прецепљен букови балван под чијим су се половинама

сахрањивали покојници“. —До 1900 године није се сахрањивало у сандуцима, већ би
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букву расцепили и отесали две „платине“, које би склопили под углом преко по

којника, а код главе и ногу су стављали „узглавнице“ (3: 102).

платно -ac 1. “; в. гребенање (2:28); 2. зид од брвана или плетера“. — У вајату)

уз једно платно од брвана је дрвени кревет, застpвен поњавама и јастуцима. — У

млекара је обично горњи део платна оплетен прућем, ради потребне промаје за бели

смок“ (1: 764); 3. јак подземни водени ток“. — Копб (бунар) и нашо жицу, не жицу

него платно воде. — Наишло је платно воде, не жица.

плац м в. у поље (2: 30).

плачивче -ета с плачљиво дете“ (КЗ).

плачипичка ж ко лако заплаче“.

плачком плачљивац“.

плашња ж бојазан“. — Чоека стално држи нека плашња — само да није миран

(Б). — А у очевој богаштини било је увек тмурније, увек нека плашња (5: 108).

плашће с зб в. пласт.

плашчица ж дем в. пласка.

плćвити -им несв“руком чупати траву око повртарских усева”; в. опрашити.

плетар м ограда од прућа” (2: 48).

плетара ж 1. просторија чији су зидови од прућа“, в. брвнара (2: 56); 2.

кошница од плетера, вршкара”; в. ракљић.

плетиван -ăна м мушкарац који плете и везе“.

плетивара ж плетена вунена чарапа“. — Чарапе се носе плетиваре, које код

момака и одраслих, имају шаре и вођице од разнобојне вуне.—У истој кући има... 30

пари чарапа (плетивара) (2: 69).

плетиво ж оно шшто се плете, заједно с иглама и клупчетом“, в. игларице (2:

100); преслица (9: 84).

плетића ж, обично у сталном споју плетиће игле, в. игларице (2: 100).

плетница ж део јарма” (П).

плећа ж страна, косина“.

плећка жанат 1.a. раме (код човека)“. — Иде Ђорђе уз Реку и на плећки (носи

џак от педесет кила, б. "лопатица”. — Годину и по дана, бајо мој, на плећки није

зарасло! Није дала ћерка: „Идем ја лекарима“. Увpтила се рана, не да зарасте. 2. део

предње ноге уз труп (код животиње), в. колецати.

плитка ж в. притка. — Она плитка била дебела и уз њу буранија, свака буранија

оће плитку, а има поземљака — не треба плитка (КЗ).

плот м ограда од прошћа, по врху ојачана исплетеним прућем, поплетом“ (КЗ),

в. баскија (2:46). — Двориште је ограђено плотом, ређе кољем и врљикама; в. врзина

(3. 66 67; 16:58).

плоча ж. “потковица“ (КЗ).

плочевље с поплочани део пода око огњишта”. — Поплочани део пода око

огњишта зове се плочевље (1: 756), в. прочевље.

плуг м 1. *; 2. мера за површину”. — Површина се мерила најчешће плугом —

дан орања плугом. Казивали су нам да се раније тако мерила земља— пет дана орања,

или дан орања, и тачно се знало колико је то земље (3: 133).

пљéштати -им несв1. лупати по течности или пратљачом“; 2. тући”.

пљбва ж кисела земља”. — Пљбва је земља кисељача.

пљовара ж кисела земља”; в. пљова.
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пљоска ж плоска“. — Пљоске сада нема, али је некад постојала и звала се земба

(2: 39).

пљувати -јем несв“. — Де народ пљује — река тече.

пљузга ж осип, краста” (P), в. опљузгати.

пљунка ж “пљувачка”.

пљунут -a -o “сличан, исти као неко други“. — Личи на оца, ко пљунут (Р).

пљуцкавица ж ситна риба“.

пљуцкати -а несв1. дем. Пљувати; 2. преливати се из пуне отворене посуде“; в.

обраница.

поарати -ам св направити штету”. — Поарале ми овце Љубинчин купус.

поасити (се) почети се понашати надмено, осионо, подивљати“. — Не смирује

се никако. Поасила сасвим. — Шта сте се поасили, побогу (6: 87 166).

побаскијати -ам св“приковати баскије“. —До вечерас ће да побаскија, ајутри ће

(прикивати летве); в. баскијати.

побауљити -ауљим св ући четвороношке“.

побауљке прил четвороношке“.

побегуља ж девојка која се уда без родитељског благослова“. — Отац неће!

д-опрости ни данас побегуљи.

побећи -егнем свp напустити мужевљеву кућу“.— Она Парандилова побегла.

побити побијем св 1. поубијати, пострељати“. — Ја сам имб списак од сто шесет

кулака да побијем и не даде ми онај Гавриловић; 2. побости, укопати у земљу“. —

Побије се две сове па се туриједан надвратник толико и дигне се горе онај трупац (КЗ).

поблејати -им сва.“постати склеротичан”. — Кад чоек поблеји, онда га остави,

б. пошашавити“.— (Давали нам) мало хлеба, ... мало соли да не поблејимо (5:122).

поборавити -им св“позаборављати“. — Све сам ти, дијете, поборавила што било

данас, а не номад.

побрбуљити -рбуљим св“замочити главу у воду”.—Побрбуљио главу у воду (Р).

побркати побpчем св“. — Пази да не побрчеш која је бе-шећера (Т).

побрљавити -рљавим св. в. забрљавити.

побрљити побрљим св“пасти” (Р).

Побусаније с “Побусани понедељак”. — Побусаније је први понедељак по

Ускрсу (3: 112).

повадати /повађати повада /повађа 1. поново (се) водити, парити (о крави)”. —

Ако повађа крава, они наплаћивају, а пре нису него само кад се води; 2. скупо

наплатити увреду, жестоко се осветити“. — Кад га ја осеменим, повадати неће.

повадити -им св издупсти“. — Узмеш па повадиш из оног дрвета и карлица се

добије.

повантрзати -ам св изгубити контролу над својим поступцима, жестоко се

узнемирити”. — Још му и то треба па да повaнтрза. — Од ове врућине човек мора да

повантрза. — Мислили Претуpичани да је... повaнтрзао од готоваца и драгољског

вина. — А ми га сматрали да је повaнтрзао (5: 75; 2: 164).

повáсити -им св. "повиленити, помахнитати“ (Р).

повезати повежем св“везати мараму као знак жалости за покојником”. — Ја сам

повезала мараму и нисам се обазирала што је весеље. — Сад ми је умрла и ова сна за

другог пастбрка, њена ћер није повезала црну мараму.
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повезача ж. марама“. — Повезача то што жене вежу на глави, а и она марама

трокрака што се веже позади исто повезача. — Повезача се тако везива на глави,

позади, а мож и под брадом. — Кад је Јека скинула црну повезачу, дође јој отац. —

Она, сва у црнини, са повезачом преко главе... стоји и држи се за дирек од капије (5.

30, 6: 174).

повезница ж в. конђа (3: 80).

поверан -рна -о “неограниченог поверења”. — Драган је толико био поверан у

њега: кад он дође, он не мисли ништа.

повесмо с / повесма ж кудељне влати очишћене од поздера и припремљене за

предење“. — Влакна се класирају у два дела: од првих граде се повесма, која су добра

за потку, а од других саставља се кудељица, која је добра за основу (2:28). — Лепо

прерађено и очишћено влакно везује се у „повесма“(3:47), в. гребенање, ручица.

повести се -ěдем се св занети се, изгубити равнотежу“. — Ја се бојим поведем

се па да га не погазим.

повијарац -рца м блага косина која се одваја од планине“. — Кренули по

вијарцем изнад села.

повијати повијам несвојачавати нити у губеру“. — Она жица ослаби и мораш

поново оно да оспеш и узмеш вуну у једну руку, у једну руку жицу и повијаш, ко да

предеш, појачаш конац (Ш); в. канурача, извлачити, пластић.

повијуша ж в. репуша (3:18).

повиланити / повиленити св“помахнитати“. — Само закључили: повиланила

жена (6: 166).

повирити -им св овлаш погледати, проверити“. — Пошље га да повиpи да овај

не изађе из бунара.

поводњик -ика м “поводац”. — Да нађеш поводњик за мужа и да га вежеш —

никад не знаш де ти је.

повозит-а-о“погодан за вожњу“. — Баш су повозита кола, мож и човек сам да иг

вуче (Р).

повој м плетена вунена трака за повијање беба преко пелена”.

повразма.“лучна метална ручка на посуди“. — Имаш онај на катрењачи повраз,

ручка она да носиш, б. јача плетена узица на торби“. — Има онај повраз на торби па

преко рамена (Р).

повранети / повранити -им св потамнети, поцрнети“. — Оно сено све по

вранило. — Поврани у лицу ко гуњ, в. малаксање. — Сигурно су дуго пешачили. Па

повранели од умора. — Повранели око очију од умора (6: 152 174).

повратити се поврати се освежити се, живнути“. — И ка-сам залио, мало ко да

се повратиле.

повратич м бот растиње Таnacetum parthenium“; в. босиок (2: 27).

повратуша ж јело од танко пржене смеше брашна и јаја” (Р).

повраћати се -а се “бити тешко искорењив”. —Јазнам да се мувар повраћа.

поврзица / поврзлица / поврзма / поврзмица ж 1. повраз(ац), јак уплетен

канап за повезивање лонаца кад се окаче на обрамицу“. — Поврзица се мети на шерпу,

на лонац и носиш. — Онб што иде на лонацземљани или овај има ручке па не може да

се носи косачима или радницима на њиву, онда се мети поврзлица: канап се провуче

око они ушију са стране и имаш гор ручку да носиш. Има поврзлица и на торби, то
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што носиш торбу, 2. генетска особина”. — Вуче он поврзлице и на ујаке, и они су

високи, то му на ујчевину, од ујака (Р).

повруша ж риба која плива по површини воде“ (Р).

површити (се) површи(м се) св в. извршити. — Чека да се површи гроб.

повући -чем св 1. генетски наследити неке особине“. — Он је повуко на ту

ћоковину, 2. “користити се нечим (обично прибором за јело)”. — Тај сам тањир ја

повуко. — Колико има повучени чаша?

поган погана -о а. “прљав, нечист“. — Нешто си погано јела ил пила и зато

повраћаш, није то ништа, проћи ће, б. “зао, проблематичан”. — Поган је он — не буди

му друг. — Нема поганијег села од Драгоља.

поган жа. стока, животиње уопште, рђав човек“. — Говеда и сва друга поган

слободно су вршљала око његове вечне куће (5: 78), б. прљавштина, нечистоћа”. —

Једва смо се отресли погани, па поново вратили џамију у нашу богомољу. Колико је

само владика и попова читало данима да истерају поган из ње (6: 4).

поганија ж олош, шљам”. — Никад није било ваке поганије.

погасити погасим сва.“прснути водом и угасити жар“; в. жишка, б. прелити

креч водом”. — Ту треба креч који је раније погашен, да је устајб.

погача ж бесквасни хлеб”. — Када се брашну додаје само со и Вода, добива се

погача. Погача се меси у изузетним приликама и за част. — Погача се носи породиљи

на бабине... Кум се на крштење зове погачом. Са погачом се позивају на свадбу кум и

старојко (3; 73. 74), шарена - погача којом будући свекар дарује девојку после

веридбе“. — Младожењин отац девојци предаје „шарену погачу“ украшену вуницом.

На погачи су сапун, чешаљ и огледало (3:91).

погибељ -и жа. “погибија; опасност по живот”.

погибеније с погибија, велико страдање“. — Пошли људи на погибеније.

погинути -нем св“. — Сто двадесет погинуло у нашим селу на тим Церу. —

Погинуло је и у овим рату другим доста.

погледнути погледнем св“. — Погледни у небо, нећемо стићи са сеном.

поговарати -оварам несв“показивати незадовољство, приговарати”. — Дао ми

алат у послугу, а сад поговара.

погодити погодим св уговорити, договорити се“. — Милан и ја погодимо

спомен: за Васкрс да биде готов.

погреб м ручак у покојниковој кући после сахране“. — После погреба враћају се

сви домаћиновој кући, где оперу руке и седају за сто, где ће ручати. Тај ручак зове се

погреб, в. даћа (2: 100—101).

погузичке прил на стражњици, стражњицом”. — Чувај се да не суљаш по

гузичке доле.

погурeмaти се -ăмо се св ускомешати се, погурати мећу собом” (Р).

подај обично само импер дати“. — У Јаћимовиће подај (девојку), а из Јаћи

мовића не узимај: оне воле да суде људма.— Самоти Момиру подај овај папир.

подапрати (ce) -перем (се) св овлашно (се) опрати” (Р).

подасећи -сечем св подсећи“. — Ми подасекли с ове стране.

податећи -кне св“отећи, добити оток“. — Кад овца ометиља, тј. „податекне“ (3:

130).

податкати се -ткем се св утемељити се, наоружати се знањем“ (Р).
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податресати се -āтресам се несв“доживљавати нешто као снажан емоционални

потрес, потресати се“. — Нисам то причо — не могу да се податресам.

подбаран -рна -о који има висок ниво подземне воде“ (Р).

подбијати подбијам несв“подметати, подвлачити“; в. пластара.

подбости -дем св боцнути штапом у стомак говече да би кренуло“ (Р).

подбрадњак м део невестинске опреме“; в. слиљевац (9: 87).

подбрати-берем сва.“поломити, поскидати заперке“. — Мораш да подбереш

заперке, да се не учечвари, б. делимично нешто обрати”.— Подбери ми мало трешње
ИСПО-ШТаЛе.

подбркати подбрчем св“промешати“. — Ја то само мало подбрчем и дам стоци,

јагњадма (Р).

подведравати -едрава несв“ведрити се од хоризонта“. — Подведрава оздб.

подвеза ж трака која се везивала испод колена”. — Испод колена дизлуке су

подвезивали подвезама које су жене ткале. — Испод колена биле су памучне или

свилене подвезе (3: 7980).

подвирати -е несв“ избијати из земље (оводи). — Вода подвире, па бара тамо на

њиви, рогоз расте.

подгајити -им св подићи, одгајити”. — Деда погино на Солунским фронту и

баба подгајила двое деце. — Сву је децу подгајила у Претурици (5: 79).

подглавити подглавим св учврстити нешто што је нестабилно“, в. подубити,

сачивија.

подгрљача ж део јарма који воловима стоји испод грла“. — Овај део јарма што

је долмизовемо подгрљача, а ту се рече и поличица (Бр П); уп. полица, поличица.

поделаж храна која се дели на гробљу, после сахране“. — Идемоја, Раја и Ћоса

на сарану и узећемо по две поделе.

поденути / поденути поденем св послагати, саденути“. — Дотераваш жито са

њиве и кад га поденеш, чекаш вршачу, да вршеш. — Данас сам подено сено у

пластове. — Треба то покосити, покупити, поденути; в. кочаница.

подзида ж зид на стрмом земљишту, направљен да се спречи ерозија”. — Де

нема земље, у брдима, направи се подзида и можда посадиш врстицу лука, који оџак

компира.

поди “походи, прво похођење невесте после венчања“. — Код нас се каже на

разно: иду у поде, иду у игле, иду у игларице, иду у иглоноше, брат носи игле и преда

сестри кад дође у игларице (Д), в. игле, игларице, иглоноше.

подилканити -им св“изгубити контролу над својим поступцима“. — Кад су му

рекли с киме се ћерка (виђа), начисто подилканио (Р).

подина ж a. “доња половина незавршеног (или развршеног) стога”. — Кад

саденеш неколко пластбва, кад има још дости да завршиш— то је подина (Ш). — Кад

развршиш сено и вучеш па остане оно сена — то се зове подина, од половине до

грања, што остане (Т). — Кад се дене сено, каже се) дај пот подину, б. настор од

грања или гредица у основи стога”. — Почо сам подину, трпа се да не трули сено, да

није на земљи.

подиница ж дем према подина. — Овб ти је бвд два пласта и то ти је подиница,

тек сам почо подину, а у сено иде од десет до петнес пластбва (Ш).

подићи -гнем “; в. вињага.

подићи -иђе св“ући оздо, са доње стране“. — Вода подиђе и дигне га.
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подјажје с преливни испуст испред воденичне уставе“. — Ловио је рибу у

подјажју (К). — (Гледала) и у рибе у подјажју како ујатима беже кад наиђем (5: 146).

подјаловити се -и св. донети на свет мртво младунче, изјаловити се“. — Под

јалови се овца кад ојагњи мртво јагње.

подлагати (се) подлаже (се) несв“простирати сламу, комишину под стоку“, в.

КО 11111ttliHa.

подливак м в. подливка. — Увече квасац неће нико дати из куће, као ни

подливак ни сириште, што не ваља дати због пчела (3:74).

подливати подливам несв “сирити“. — То што се подлива млеко, кад сунеш

подливку у млеко, кажемо да се млеко подлива, сири се. — Видим ја зашто Љубина

подлива сир четрдес динара кило. — Кад се подлива сир, угрије се млеко. — Са тим

подливаш, а друго налијеш, те стоји док то не истрошиш.—Подливено млеко, то кад

се подлива, а кад се подлије — онда је груда, подливање. — Да се млеко при

подливању не квари и да се не прогруша, треба исто прекувати (2: 229); в. си

pишњака.

подливка / подливка ж течност за сирење млека, сурутка у којој је одстојало

сириште“. — То што се подлива млеко да се спри зове се подливка, на десет кила

млека сунеш двеста грамате подливке. — Сурутка се суне и оно се посоли сириште, и

подливка те се подлива сир.

подлити подлијем св усирити (млеко). — Увати се кад ја подлијем њу и турим

на шпорет, одвоји се груда и сурутка постепену (Л).

подлога ж кожни уложак у окрпљеном опанку“, в. опута (2: 52).

подложара м/ж ситан лопов, положара“. — Не волим ти ја таке подложаре.

подложник / подножник-пкам део разбоја, подножник”. — Каже и подложник

и подножник, једножично ткеш на два, а двожично на четири подложника, дол

ногама радиш на подложнике (Л). — Доле подложнике има и ногама радиш, про

туриш једном и удариш оним (како се оно беше зове?) брдила, да направиш зев,

место де ће да прође чунак

подлупити се подлупи се свр потклобучити се”. — Видиш како се то подлу

пило, па се одвојила она плоча.

подлупљивати се подлупљива се несвр према подлутити. — Подлупљива се

онај малтер и отпада.

подмезграти -а св добити мезгру, налити поткорни сок (о дрвету)”. — Све је

поново подмезграло и листало други пут, в. лика, мезграти.

подмерити -и св измерити“. — Не може овај (кантар) да подмери.

подметаж запршка”. — Гљиве пеку а и кувају у тигању, са подметом од пројина

брашна (2: 64).

подметати подметам несв“зачињавати брашном (чорбу, мећу)“. — Направиш

подмету те подметаш.

подмијурати се -а се св потприштити се“. — Подмијурала му се гузица од

батина (Р).

подмити (се) подмијем (се) св опрати (се), умити (ce) (Р).

подмлађивати (се) подмлађива (се) несв“. — Она ме подмлађива.

подмлачити подмлачим св “мало подгрејати”.

подни -a -б који се тиче пода”; в. зндни.

поднимити се поднимим се св уображено се усправити”.
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подницати -иче несв“проницати“. — Ако не ошишаш (овце), подниче нова вуна

па се меша са старом и не ваља.

подњача ж подна даска“; в. душема.

подобит, само у сталној вези на подоблт слично, попут“. — Ибнје почоранода

краде — на подобит оцу. — Она је на подобит колачаре. — Рајин, као на подобит

Игрутину, с гроба на гроб (5: 13).

подојче-ета с младунче које сиса туђу мајку“. — Подбјче — то јагње које сиса

туђу мајку, удаја се.

подолазити -е св“доћи у великом броју”.— И пoдолазили код мене на свадбу.

подорати подорем св узорати испод стрмине или неке препреке“. — Подоро

под обалу докле год је мого.

подосојан-јна о мало изложен сунцу, који се налази под осојем“: в. омоље.

подотав ж“касни плодови поврћа“. — Ви имате, видим, краставце—то подотав.

подотавити се -и се свр поново изнићи (о младој трави). — Кад се подотави

трава, премештићу овце на Дочову ливаду. — Сено смо покосили прво, а ово сад

отава, подотавило, в. отава.

подбђи подбђе св ускиснути, надоћи“. — Кад тесто подбђе, онда печеш. —

Замесила, и тесто подошло, укувала купус и ете ти ручак, в. сиришњака.

подочњак м 1. угао очију према носу“; 2. зуб очњак“. — Подочњак— то зуб из

горње вилице, испод ока (КЗ).

подрамити -им св. "подупрети терет на једном рамену мотком преко другог

рамена”.— Кат подрамиш, лако носити. — Подрами се мотком, џак, да лакше носиш,

то с другог рамена.

подрастати подраста несв“поново израстати“. — Ако се бвца не ошиша на

време, онда вуна подраста, расте млада вуна.

подробац -пцама, јело од хлеба удробљеног у млеко“. — Удробиш проје па

млека врућег и то подрoбац, б. остатак јела у тањиру”. — Мајка навек говорила:

нембте д-остављате подробац (Р).

подрожњача ж.“тања гредица којом се по средини, од рога према шљемењачи

(в.), учвршћују рогови у кровној конструкцији”

подрум му. — Одемо у подрум, укопан им у земљу, а наш није. — Друга врста

ових кућа има на доњем спрату од брвана склопљену качару или два преграђена

вајата или изидан подрум, а на горњем је „кућа“ или оџаклија и једна или две собе (1:

759).

подрумџија м човек који је задужен оставом у подруму (на свадби)”. — Кад се

он женио, ја био подрумџија, сређивб печење, пиће.

пó(д)севак / под)čевак -евка м накнадно сејање, досевање на деоницама на

којима семе није никло”. — Приредио сам семе за подсевак (а ђед говорио „ćеме за

подćевак“).

подсећи -éчем св “скратити” (Р).

подсиревина ж млад, неоцеђен сир”.

подубити подубим св“продубити, ископати дубљу рупу”. — Ово ћу ја мало да

подубим и да подглавим.

подубица ж бот “нека лековита трава”. — Подубица— трава за мушке и женске.

Женскима отвара периоду (2: 226).

подубљивати -убљивам несвподубити (в.).— Ово не смем вишеда подубљивам.
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подузимати -а св почети се навлачити (о облацима)“. — Бве оздб подузима и

гомила се.

подупирати-ем несв“помагати“. — Синбвче, ја ћу те подупирати, ако ти оћеш

д-идеш на факултет.

подупирач -āчам “. — Ово са стране подупирач, а лемез се тура кад се заврши

сено, ми зовемо лемез, а зову и сургија неде. — Читава ваона се ослања добрим делом

на подупираче а укопана је у земљу (3:37).

подурјасити се -урјасим се “добити неку необичну енергију, осилити се“. —

Подурјасио се — ко пред) смрт (Б). — Али се некако пред сам рат подурјасио онако

матор и болестан (5: 112).

подуспорити -успори свж 1. a. “поплавити воденично коло, довести воденицу у

поступ”. — Кад је Качер, по седам, по десет дана, пуне обале, воденица не може да

меље, јачата вода тамо и не да овој да отиче, подуспори воденицу, коло дође у воду и

не може да се окреће (Б); б. подићи ниво речног дна и успорити ток“. — Овај песак

нанела река и подуспорила; 2. потискивати плућа и отежавати дисање“. — Она не

може да дише и лекар реко да је то трудноћа подуспорила.

подушје с помен, парастос“. — Наш поп не свети (само) водице, чита подушја,

венчава и опаја парохијане (6: 51); в. издати.

пођани в. поди “прва посета родбине невести”.

пожегача ж сорта шљива, маџарка (в.). — Од ње се најбоље прави ракија, кажу

да је пореклом од Ужица и зову је пожегача. — А најбоља је она пожегача старинска,

B. маџарка.

поживити -им несвр проживети“. — Ништа нисам поживио: убио се од рада, а

сад ти не треба ништа.

позајмица ж изнајмљивање рада“. — Помагб он мени у позајмицу па му ја

враћо. — То иде у позајмицу: они мени — ја њима; в. коло (1:777). — Он из Козеља

(оде) у Аранђеловац, прода сир и кајмак и дође у позајмицу да копа.

позајмичити се -имо се несв“узајамно се помагати позајмицама“.

поздер / поздер поздера м дрвенасти део конопљане стабљике“. — Испод)

трлице оно што остане ситно то је поздер. Каже се код нас: ко псето на поздеру, лежи

у кући ко куче на поздеру, изр. спао на поздер осиромашити“; в. трлица. Поздер.

Иситњени отпаци од конопље и лана. Падају при трљењу и ступању. Леже, не

дељама, док их киша у земљу не сабије. Крајем лета у реку се уваљује конопља да се

укисели. Снопове притисну великим камењем. Кад на површину избију љуткасти

мехурићи, то значи да је кисељење готово. Распростру по обали да се осуши, онда

вуку кућама. Цело михољско лето прште трљице, посрћу главате ступе. Уз стубове,

уровљене у земљу, слаже се поздер. Оштар као измрвљене кости, светлуца попут

крљушти (7:197). — Дрвенасти део — „поздер“ бацају у њиву и на тај начин гоне

јазавце... јер поздер има јак мирис од кога јазавци беже (3:47).

поздравље с поздрав“.

поземљака / поземљуша ж боранија која расте у облику бокора и не диже се уз

притку”. — Имамо буранију поземљаку (КЗ). — Буранију кад узимамо — имамо

поземљушу и приткару, в. плитка.

позивица ж позивница, позивно писмо”.

позима прил прохладно“.— А,јутрије било позима. — Беше јесен, позима, први

мраз опалио лишће (6: 109).
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познати се -а се св утврдити, закључити по неким знацима”. — Не терају тамо

краве, то би се познало по баљегама.

поизлазити -е св изићи редом”. — Видим: овце поизлазиле, а не знам ко је

отворио.

поискупљати се -ају се св искупити се“. — Поискупљаше се сва деца по

ВеЉИЧИНИ.

појагмити се -им се св упустити се ујагму, почети се отимати око нечега“.

појас м 1. a. “узана тканина која се омотавала око паса”. — Раније се ткали

појасеви из више боја и гледало се ко лепши појас има (Ш). — Појас што жене раније

ткале, десет сантиметара широко и опасивало се преко стомака (КЗ), б. “каиш“. —

Њему ће појас да пукне под оноликом трбушином; 2. a. “тања дугачка гредица која

повезује рогове у кровној конструкцији“. — Меће се појас унаоколо да повеже све

рогове, б, заштитна даска на зиду“. — Да би се заштитило нешто, удари се појас

около, да зид не страда. — Појасеви око вајата су плаве и црвене боје (2: 53).

појаторан -рна -о повећи, поодрастао“. — Дај ми, сине, чашу воде, али ону

појатбрну. — Онај му син већ појатбран.

појац појца м човек који пева за певницом“.

појилиште / појило с *. — То ти је појилиште де појиш овце, говеда.

појмити св 1. почети се будити (о природи у пролеће)”. — Воће се калемило око

Младенаца (9. марта по ст. кал.) до Благовести, кад појми гора (кад у дрвету настане

кретање сокова). — Обично се тај пупољак сасуши и отпадне а други за њим појми (2:

18). — Воће се калеми у пролеће, пре Младенаца, „док не појми“ (3:25); 2. разумети,

схватити“. — Не мож он то појмити, џабе му причаш (Р).

појолпазити се -им се св прозлити се, променити карактер, понашање“. — И он

ми се нешто појолпазио, немо му веровати. — Појолпазио се, не знам шта му се

десило (Р).

појтати -ам св пожурити, похитати“. — Морам појтати ако ћу да стигнем. —

Моја баба стално говорила „појтај“.

покалупити -им св послагати, наслагати“. — У мишани дођу три вуруне, ту

покалупиш дрва, озидају се на округлину (Ш).

покарабасити се / покарабосити се / покарамбасити се / покаробосити се

-абосим се / -обосим се св“поспорити се, посвађати се, пореметити добре односе“. —

Нешто су се међу собом покаробосили (Б); — Покарабосили су се они па не знам оћел

ти дати.

покваренлук -енлука м поквареност, неморалан поступак”.

покесати се -ам се св према кесати се. — Ајде да се покесамо и ко има више пара

— да плати пиће!

покипити -и прелити се преко ивице посуде (збогзагревања)”; в. проврети.

покиселити -им св в. закиселити. — Кад се каца расуши, онда се покисели,

закисели се, и мало покуцаш обручеве.

покладе поклада пл. т. *.

покладовати -ујем (не)св“последњи пут се омрсити пред почетак поста“.

поклекнути -нем св попустити пред проблемима, деморалисати се“. — Она

није поклекнула: човек јој пропб у четрес првој години, вамо узела зета, одржала

кућу.
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поклисар -ăрам црквењак“. — Дошо поп и поклисар. — И даље му ништа није

било тешко, као кад је ушао у цркву као поклисар пре онога рата (6: 53).

поклопац -пца м “. — Бачва била са поклопцом, а каца отворена.

поклопница ж коритасти цреп на сецишту кровних површина“.

покоревати (ce) -орева (се) покоравати се”. — Ниједним се кучету не поко

ревају — само га гребну шапбм!

покорушити се

покошкати се -ам се св погурати се међусобно, поспорити се”. — Деца се лако

покошкају, ал се лако и помире.

пократак -тка -о “. — А будак је пократак.

пократи / покрјати -ам св поломити“; в. косиште.

покрбвац-вца м покривач од кострети, за стоку“. — Откозје кострeти правили

се и покровци, да се покрију волови, корабаџија с воловима (терали шљиве суве), ко

гој ћилим, не прокисива (КЗ). — Ти покровци били тешки ко туч (Р).

Покровија ж“црквени празник, Покров Пресвете Богородице“. — Слави црква

за Покровију и долази владика обавезно. — Покровија (јесењи празник, Богородични

Покров — 1. октобра); у Краг. Јасеници тај празник зову Покровица (2: 14), као и на

Руднику. — Сећао се стално тог датума (било је негде по Покровији) (6: 25).

покрстица ж начин плетења, ткања“. — Шаре се (на ћилиму) изводе покрсти

цом на ђерђефу, а оне најчешће претстављају ружу, пупољак и лист (3:50).

покрчити покрчим свисећи, искрчити“. — Сад) ћу да покрчим туне, порет

пута.

полагати полажем несв“хранити стоку“. — Горњи крај јасалај одмакнут је од

зида да можда се полаже.

полагивати св“додавати нове лажи старима, надлагивати се”. — А толико су

се... хвалили и лагали и полагивали (5: 141).

полаженик / полажоник м божићни полазник“. — Важан тренутак је долазак

полаженика или полажоника, који је обично неко од мушкараца или од родбине.

Женску особу не би нипошто примили место полаженика или пре њега. — Старији

људи памте да се и стока уводила у кућу уместо полаженика. То је обично био во или

ован (3: 109); в. чесница (2: 93).

полакице / полакице прил ' полако“. — Деда је посијо свуде — сад полакице

ниче. — Ми долазимо полакице, да не чује отац. — Идем ја полакице ливадом, в.

Н{23}{(IHlf./10.

полегнути -не св “. — Боље роди, мање улагања, а не да полегне.

полежак -āка м. “хлеб који није остругaн одмах после печења”. — Верује се да

мушкарца који једе хлеб полежак (који није одмах остругaн) могу виле и јунаци

устрелити, а он се неће моћи да брани (3:74); в. ујемак.

полежака / полежакушаж боранија која расте без притке, у облику бокора”. —

Лепа ми она полежака, в. поземљака.

полемезати -ам св поставити лемезе на сену”.

поленути -не безл“загрцнути се увлачењем течности у душник“. — Полену га и

умал се не угуши. — Полену ме вода, умал се не удави.

полеп м "бујна трава која се под ногама угиба”. — На пропланку се ухватио

полеп од траве (ућебило се), те представља мекани зелени ћилим, који се под ногама

угиба (2: 8).
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полéпити се полепи се св прилепити се, залепити се“. — Ако је жито сирово,

полепи се и камен стане.

полетвáвати -етвавам несвЈ полетвати -ам / полетвицати / полетвичати -ам

св прикивати, приковати летве”, в. мертек.

полетити -и "линути“. — Мени су једном сузе у цркви полетиле саме.

полешке прил положено“. — Стави га полешке (Б).

полицаж 1. *;2. гредица која у јарму стоји воловима испод грла, подгрлица“.

поличица ж полица, подгрљача (в)“. — Ми у Калањевцима кажемо за то испод

грла поличица (К), в. јармењача.

полог / полог полога / полога м 1. полегла пшеница, трава”. — Полог је де

полегне жито. — Сва ми њива у пологу, в. налагати; 2. јаје које стално стоји у

гнезду, да би кокошке на њему носиле“.—Полог—тојаје мућак, усија се, глатко.

положајник мв. полаженик. — Бадњаци су раније горели целе ноћи и све док не

дође положајник (3: 107).

положара ж особа која краде полог 2“, в. подложара.

положине-ина пл. т. трава која се полаже говедима када се не изводе на пашу“.

— Говеда су на положинама.

положити положим св“дати стоци сена”. — Оћеш ти да положиш овцама, да ја

истерам краве? — Мораш положити стоци; в. затворити.

полошка ж ниска кошница сандучара”. — (Ђерзонке) су биле једноспратне,

звали су их и полошке (3. 35).

полошке прил водоравно, положено“. — Корен је постављен вако полошке. —

Избледела (фотографија на надгробној плочи), лошо урађено, а полошке постављена.

полуга ж део запрежних кола,јармац“.—За полугу закуче се двајардумца.

полудити -им св полудети“. — Добиће пензију кад биде начисто полудила.

полујак м "флаша од пола оке, полуока”.

полутан -ăнам мешанац“. — Он био неки полутан, мајка му Немица, ал ко зна

какви смо и ми мелезани.

получити -им св“додати лук јелу“. — Испеци то и получи.

получити получим св одвојити јагњад од оваца“. — Получио Милан јагњад па

блеје. — Овце отишла да получи.

поље с “; у сталном изразу у поље. — Кад се покосе ливаде и кад се обере

берићет, бива заједничко чување стоке, које се зове: у поље, сампас, или плац. (У

Краг. Јасеници зове сејурија — ЈП 30); мало — мала нужда“. — Ја пошла на мало поље

и видим — крв, кад идем на мало поље, почне да крвари, велико - велика нужда“. —

Иде на велико поље.

помајкати -ăмо св поумирати, полипсати“. — Ми помајкасмо гладни (Ж). —

Јесу ти помајкали праци?, уп. мајкати.

помацати -а бити ухваћено мемлом, побуђати“, в. маца.

помачињати (ce) -ем (се) помицати се, померати се“. — Не сме да се помачиње;

в. прокисивати.

помељар -ăра м који је донео жито у воденицу”. — Од другог понедељка да

почињу с помељарима (5: 143). — Ако има доста воде а мало помељара, и ујам је

мањи (3:39).

помести се помету се пореметити односе, поспорити се“. — Нешто су се

помели, покарабосили.
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пометина жанат постељица, плацента”. — Крава избаци пометину, и крмача.

Крмача обично поједе пометину, ал крава можда се угуши. — Крава ми још није

избацила пометину, боим се и морам звати ветеринара (Д).

пометник м надгробни камен, споменик”.— Кад чоек умре, он не види какав му

пóметникдижеш (Д). — У гробљу те сећају само они где им пометник видиш (5; 5), в.

белег.

помештати помештам несв“померати, премештати? / помештити -им св“пре

местити”.

помира ж “мирење“. — Ка-смо ишли на помиру, ја ишб први.

помирџија м помиритељ”.

помрети св поумирати“. — Помреше и они: клео се криво, добио парцелу

Земље, а сад нема НИКОГ.

помусти -узем св“. — Ако није далеко, долазиле су жене те помузу и однесу

млеко.

понајлак / понајлак прил 'полако, без журбе. — Ова мала (крава) понајлак

трапка. —А она понајлактрапуља уз брдо. —Кренити понајлак, а ја ћу да дође)м.

понаџакаст -а -о помало ћудљив, непредвидљивог понашања“. — Он је по

наџакаст, не знаш оће л ти дати.

понедибник / понедоник м понедељак“. — Није долазио от понедибника. —

Рекоше да дођем у понедбник, не знам који оно датум бијаше.

поништити -им св 1. уништити, срушити“. — Морају се поништити мишане да

људи не би сушили шљиве (Ж); 2. прекинути трудноћу, абортирати“. — Троје

поништила са оним првим мужом.

понова ж нова одећа?

поновак -овкам дар који рођаци и пријатељи доносе млади на Младенце током

прве године брака”; в. Младенци.

поновац -вца м нови снег” (2: 34).

поновити поновим св“учинити нешто поново“, - печење („о слави, свадби или

др. благом дану, кад се гостима по други пут даје печење“ — 2: 14); - се обући нову

одећу“. — Била у Љигу па се мено и поновила.

понуде -уда “мале бабине“ — Отац отишо у понуде (2:95).

понукати -ам св понудити“. — Би он — само да га неко понука,

поњава ж a. “тањи покривач од вуне“. — Преко њега пребациш поњаву, б.

*постељина”. — Не смеш д-уђеш да му намештиш поњаве, в. сламарица.

поњурити се поњурим се св в. ушукутити се.

пооди побдамн први долазак родбине невесте у њеном новом дому“. — Пошли

у пооди у Гараше, ћерка ми тамо (удата).

поођани обично мн родбина која походи невесту у њеном новом дому“. —

После треће здравице поођани дају дарове, што су донели (2: 99-100). — Сутрадан

младожењиној кући долазе „поођани“ (3: 96).

поомáлити (се) поомали (се) а.“знатно се смањити, понестати“. — Кад је свима

скоро поомалило, код Јеке било свега (5: 129); б. окраћати“. — Нешто му се одело

поомалило (Б).

попараж 9. — Од старог и тврдог хлеба прави се попара и прелије машћу или

кајмаком (3:75). —У задружној кући (Козељ) сви доручкују махом попару (2: 65).
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попаравати-аравам несв“стављати у врелу воду, парити“. — Па платно белиш,

па га попараваш, па га омекшаваш.

попарадати -ам св. према парадати. — Кад ће да попарадамо и оне две лесе

шљива?

попарити -им св ставити у врелу воду”. — Са-ћу ја да идем оном мом да

попарим браду (КЗ), в. згрчкати, прслучиште.

попаша ж такса за напасање стоке на државним пашњацима, пашарина”. —

Било је доста заједничких — државних — пашњака па се у то време плаћала „по

паша“. Такође се на свиње плаћало „жириште“ (9: 73).

попенити -и св запенити се од тешког напора”. — Попенили волови, нек мало

предану.

попишманити се -ишмани се св предомислити се, одустати од нечега што је

обећано или планирано. — Појтај ти и узми док се он не попишмани (Р).

поплет поплетам 1. оплетена ограда, плот”. — Ово што су људи раније радили,

поплет: прутови дебљи од прста и побије коље и плете то поплет, в. прошће, 2.

последњи ред плетива”.

пóпо -а м хип "поп” (КЗ).

попoнaц -бнца бот биљка Сonvolvulus arvensis“, в. лозица.

поправити“ има. “. — Дошб да ми поправи ограду и ону жицу да затегне, б.

“ побољшати квалитет ракије“. — Ракија може имати и мана, па се „поправља“,

„лечи“ (3:25).

поправити? -им поизграђивати“. — И свим синовима поправио кућеједначите.

попрдљив -рдљива -о тих, ненаметљив“. — Даринка је попрдљива, није ко

сестра, сестра осечита.

попречке прил ' попречно“. — Вратине се поору попречке и сију се попречке.

попридигнути се -нем се “мало се придићи и полако устати”.

попуњати попуњам несв“попуњавати”; в. маказе.

поравњати -ам св“поравнати“. — Ја пошо да поравњам пут.

порадити порадим св обавити све послове“. — Не мошти све за дан да по

радиш.

поранити пораним св“прихранити, окрепити“. — Морају да се одморе, да се

öчисте, да се поране— да буду војници ко што су били кад) су отишли од њини кућа.

порасан-сна -о повисок“. — Драган је порасан.

порезати -жем св одсећи комаде саћа у вршкари“. — И онда, кад је напуни,

преврне је и онда је пореже, то је порезивање, до половине поваде мед, а она после)

то извлачи мед.

порезивати -ēзивам несв“одсецати комаде саћа у вршкари“. — То се зове

порезивање, а цедили мед — у корито па рукама.

порити порим несв“расецати“. — Кад пориш црева, онда да их) переш, пори се

и перје лука. — Док је дрво у порасту — напону, обично око Духова, пори се са

западне стране, да не греје сунце. На тај начин дрво дебља и мисли се, да истерује у

поље, љут (дивљи) сок, па тек онда почиње рађати добрим питомим родом (2:19).

поробити поробим св“. — Стиже Немац пре и пороби и нас и Енглезе.

порозати се порбза се св“померити се из основног положаја и изгубити основну

функцију“. — На оним ситу ил на протаку, кад се порбза жица уједну страну, не мож

више ништа (просејати).
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порушити се -им се св обући црнину као знак жалости за покојником”. —

Многе се порушиле кад су им деца у Срему (изгинула) и никад..., и порушене и

умреле.

посâлак-лкам“мали посао, послић“. — Имб неки посâлак, морб да га заврши. —

Још овај посâлак да завршим и д-идемо на пиво (Р).

посан посна -о “. — Ако скидаш двапут кајмак, онда ти је сир посан.

посек / посек посека м ухрањена свиња која се коље у зиму”.—Закоље се посек,

великога вепра закољеш и извадиш оно сириште (КЗ), в. уранити.

посековати -ујем / посечити -им несв“клати посеке“. — Посеково сам ови дана

и биће...

поселуша ж жена која скита по селу“. — Никад нисам била поселуша, ко ту

неке.

посести-днем св сести на тренутак, тек да се предахне“. — Еве ја посела код

Мире и Драге.

посећи посечем св према посецати (в.). — После не може да се меље брашно,

ка(д) се посече, мора да меље јарму за стоку, било би камена у брашну (Б).

посецати посеца несв“назубљивати млински камен кад се углача од млевења,

искуцкати га да буде нераван“. — Горњак подигнеш винтом и онда сечивицом га

посецаш, куцаш да буде неравно, то се зове посецање, имају сечивице да посецаш

камен (Б); в. сечивица.

посечић -ěчића дем посек“ (в.). — Моји уране један посечић.

поситнице ж, обично мн, ситне потрепштине за кућу“.

поскидати -ам св“. — Све (црепове) морамо да поскидамо и после) да вратимо,

В. 6t{H}(1201.

посклонити (се) посклоним се св“померити се на безбедно одстојање“. — Боље

да се ја мало посклоним негда налети (колима) на мене (Пољ).

поскок поскока м зоол“змија отровница Vipera ammodytes”. — Поскоци имају

ко неки чворић на глави.

поскурник м печат за украшавање славског колача“, в. слово.

послатак -тка м мали дар“. — Еве, донела ја и послатак. — Ја купово неке

послатке, а Нада била у апотеци. -

пословати послујем несв“радити кућне, домаћичке послове“. — Ти причаш, а

она послује.

послуга ж пријатељи и комшије који брину о послуживању присутних на

већим скуповима у кући (свадбе, сахране)”. — Ова моја сна кад је умрла, послуга је

све обаљала по нашим обичају, и свеће и панаија.

послуживати (ce) -уживам (се) *. — Не ваља да се послуживаш.

послушеник-ика м млађи члан домаћинства који је обавезан на послушност“.

— Ти си шеф домаћинства, а он је послушеник, послушник м. — Ет и мог послушни

ка. — За славу... помажу у послу све жене а узима се још и по један послушник, за

теже послове (2: 84).

поснака прил после”. — Пуште га поснака кући.

поспаљ м ситни прах одбрашна у воденици“.—Сирово жито, поред тога што се

теже меље, више се и расипа, иде у „поспаљ“ (прах који отпада) и то на 100

килограма жита оде 1 килограм у поспаљ (3:39); в. паспаљ.
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пост поста м, Савин - осмодневнни пост између Богојављења и Св. Саве“. —

После Богојављења настаје циклус од осам дана који се празнује највише ради стоке.

То је Савин пос, који траје до св. Саве (14/27. I) (3: 111).

постава ж капалица, суд у који цури ракија из лампека”.

поставак -авка м део запрежних кола”. — Вежу руду за ашлук и поставак на

предњим колима и зову се кракови (К).

постављача ж платно са кога се јело на њиви”. — Постављача се носила на

њиву и стављало се да ручају на њиви.

постат -и / постатица ж деоница коју захватају жетеоци, косачи на њиви”.

постранце прил накривљено, искошено“. — Да је било на равни, не би било

ништа, ал било постранце и — поломи се.

пострешница ж јачалетва на коју се ослања стреха“. — Кад пуштиш преко зида

да стреву (направиш), онда она летва мало дебља и кажје пострешница. — Прва

доња летвица (у крову вајата)је нешто јача и њу називају пострешницом (3:63).

поступ поступа м заустављање воденице, немогућност млевења због високог

водостаја и плављења воденичког кола“. — Коло онб које се окреће дође у воду и не

можда се окреће — и то се зове поступ, поступила воденица (Б).

поступити поступи св наћи се у поступу“ (в.).

посуђија с зб бачве, бурад”. — Од посуђија деобничар добија једно буре од 12

акова, једну кацу од десет товара (КЗ).

посулити се “споразумети се у вансудском поступку”. — Већином се парничари

намире (посуле) сами, или утицајем добрих људи и власти (2: 109).

посуљати се -ам се “оклизнути се”. — Било пред шталом блато и ја се посуљам,

могла сам туне мајкати.

потабати -ам св 1. засукати и превити струк лука (да би боље главичио“. —

Потабо данас лук, да главица већа бидне; 2. довести у непријатну ситуацију“. —

Потабаћу га ја за то, нек не мисли да нећу.

потаванисати -шем св прекрити дебелим слојем”. — Ми сваке године по

таванишемо ђубретом.

потаја ж тајност“.

потајник м доушник, шпијун“. — Менеје ту пријавио неки потајник, јер де би

они мене нашли у Скопљу!? — Био потајник код војне поште. — Био мој отац и

потајник на Солунском фронту (5: 69).

потајно прил тајно”. — Организује болницу у својој кући потајно.

потанути потане св потонути”. — Вода на путу, не може да потане.

потањати потања(м) несв“тонути“. — То се веже да не потања. — Ако је тамо

бара, онда ће да потања. — Потања Букуља, а расте Рудник. — Тамо је камен и ту не

мож бити потањања, в. загажавати.

потарашити -арашим св пребрати по стварима тражећи нешто“. — Потaраши

мено по обући и види де је парница овој ципели.

потегача ж. рачваста дрвена полуга на млинском кошу, која је везана за корице

(в.), а на горњем крају испод ње је прометнута рабошка (в.)”. — Потегача дбл држи

корице које су закачене и позади (Б).

потежати -ам св“добити у тежини, постати тежи“. — Није потежала ни кило за

ова три месеца. — Ја сам једанес кила потежо.

потерати -ам св “. — Ми потерали говеда тамо у луку.



224 Драгољуб Петровић и Јелена Капустина

потећи најчешће у императиву. — Потеци брзо.

потија . — Нада је мало потија.

потка ж конци који се удевају у основу при ткању“, в. пoвeсмо, гребенање (2:

28), основа (3:47).

поткајарити -āјарим св 1. поправити потков на стоци“; в. кајарити; 2. за

ложити се, окрепити се (храном)“. — Саднака можд-иде, мало се поткајарила, поела,

3. “појачати, подјарити ватру“. — Мора да се поткајари ватра, да се испече лебац.

поткивач м*.—У Качеру стоку знају да лече поткивачи (готово сви) а и по неки

сељак (2: 227), в. колар (3: 40).

поткинути се-нем се својести се (од зноја) (Р). — Поткинуло ме између ногу.

поткресати поткрешем св делимично скратити гране“. — Ја мало поткресо

гране, да не смета кад сено претеравам.

поткрпити се -им се “снабдети се (храном, новцем)“. — Мало се поткрпили и

одма лакше.

поткувати -ам св“замесити, умесити“. — Ти да поткуваш леб, а ја ћу д-ицепам

ДрВа.

поткупити -им св“делимично покупити опале плодове воћа”. — Ја поткупила

јабуке, да не поеде крава. -

поткупљати поткупљам несвпрема поткупити. — Кад шљива опада сама, она

се поткупља, али од тога нема неке вајде, бациш у кацу.

поткусити поткусим св “скратити“. — Млого ти поткусила сукњу.

поткусурити -усурим св“вратити дуг, подмирити“. — Данас сам се и с Васом

поткусурио. — Док све поткусурим, мени ништа не остаде (Р).

поток / поток потока *. — То ти је поток де тече вода између два брда, он

пресушива кад нема кише (КЗ).

потолит-а-о“ који се налази у низини, у ували“. — Онбје место дије твоја кућа

потолито и тамо можда бидне ладно. — Потолито једе не грије сунце, де су влаге.

потопити потопим св укопати ластaр (лозе, руже) у земљу“. — Само да је

потопиш овд и разведеш поред зида.

поторавати -оравам несв“понављати, „повторавати“. — Он је више разреда

потораво и зато је све тако („добро научио“.) (Р).

поточина ж пеј поток.— Ту била поточина, па насуто пé-шесметара и тамо сад

ресторан, пумпа, продавнице.

потпала ж “. — Доно суварака за потпалу, оне сувине из шиба, в. сносак 2.

потпалити се потпали се свр”осушити се (о нижим листовима житарица)”. —

Најгоре је што је кокуруз потпаљен. — Није се кокуруз јоште потпалио.

потпасач м в. иамадан (1: 778).

потпетити потпетим св 1. “гажењем повити луб обуће на потпетицу”. — Гази

некако па потпети; 2.“не успети у неком подухвату“. — Мислио да купим ону ливаду,

ал потпéтило се, тражи млого и не мож (Р).

потпéчити се потпечим се св усправити се, укрутити се, понашати се из

вештачено, променити и глас и понашање“. — Потпéчила се ко да је прогутала

оклагију (Р).

потприштити се потпришти се св“добити модрице, приштове“. — Сва му се

гузица потприштила од батина, в. уприштити (Р).
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потпуштати потпуштам несв“ пуштати у одређеним интервалима”. — Јагње се

потпушта да доји, припушта се.

потраж штета”. — Требало три године да наплати потру. — (Неверство, пре

љуба) — то је највећа жалбста најмања потра. — Честе сукобе међу људима изазивају

потре (које чини стока у имањима) (2: 109).

потравити -и мед обрасти травом, зарасти у траву”. — Све потравило, није на

време окопано.

потрбуши прил потрбушке“. — Ја легнем потрбуши.

потрбушина ж месо с трбуха”. — Дајде ми и мало потрбушине.

потрбушњакм каиш којим се седло причвршћује коњу исподтрбуха”; в. колан.

потревити -им св“погодити”. — Није потревила кућу, пошла гор, а требало да

пође лево — Милан гађб гују каменом и потревио је у главу: није се померила!

потревљавати -евљавам несв“погађати“. — Потревљавају ови метеролози:

рекли су да ће бити киша.

потровати потрујем св“; в. опричати.

потрулити -и св. "иструнути“. — Шљиве сам давб, имам свиња, једанестеро

прасади, две крмаче и вепра, јели су, нисам купио, није све потрулило. — Узмите

јабуке, потрулиће ту, ми и(х) не можемо поести; в. старински, спурити се.

потрусити потрусим св посути”; в. потурусити.

потсукња ж “. — Свака старија жена носила потсукњу.

потулити потулим св“прелити водом и угасити“. — Кад се створи угљен, полије

се водом (потули се) и осуши (2: 44).

потурaти потурам несв1. подметати“. — КадГдјce poе челе, у то се потура, де је

недена дрвету, и ону ширу страну оздб потуриш и накадиш онбм смрдушом травом и

öна бега тамо (КЗ); 2. подбацивати”. — Пушка нека стара и потура кад гађаш.

потурач -ăчам подметач“. —Донећуја овдеједан потурач па да се то држи.

потурити -им св в. потурaти.

потурлије пл. т. “широке панталоне са великим туром”. — На доњем делу тела

носили су сукнене потурлије, врло широке и са великим туром, у појасу набране

„гатњиком“ (3:79). —У место момачких панталона, носе се уске чакшире. Потурлије

су ретке (има их само код имућнијих) (2: 70).

потурусити -урусим св посути сипком материјом“. — Де ми још менко поту

руси (штрудлу шећером) (Р).

потчистити -им св. "кастрирати вепра“ (Р). -

поћерити поћерим св усвојити женско дете“. — Он је поћери и одрасла са

маћом.

поћерка ж усвојено женско дете“. — Мића има поћерку.

пофронтити (се) пофронтимо (се) свр “постројити (ce)”. — То се све пофрон

тило, а гор на бини генерали.

почесто прил с малим размаком, густо“. — Јесте мало почесто, ал то ћу да

силирам.

почетак -тка “плетиво које је тек започето”; в. игличари (2: 100).

почикивати -икивам несвр “изазивати, зачикивати“. — Почикива нас, да се с

нама игра.

почист -и ж“вуна која се остpиже са овчијег стомака или врата“; в. почистити 2

(3:47).
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почистити -им св 1. “кастрирати, уштројити”.— Ја га звао да почисти пастува; 2.

“остpићи овцу по стомаку, око репа и врата”. — Овце се најпре око Ускрса „почисте“

по стомаку, око репа и врата, тако добивена вуна зове се „почист“ (3:47).

почишћати почишћам несвпрема почистити; в. јајце.

почукати се -ам се св потуцати се (ускршњим јајима)“. — Ајде да се почукамо

мало.

почупати -ам св“. — Ајде да почупамо ону полежаку.

поџавељати се / поџаветати се -ам се св према џавељати се, џаветати се (в.).

— Поџавељб се с неким тамо, ал ће се и помирити. — Поџаветале се жене. — Деца се

брзо поџаветају и помпре. — Они се поџаветали већ сутрeдaн.

поџакати -ам св“попричати“. — Оћу са њим да поџакам нешто. — Ајде да

поџакамо.

пóша ж 1. “попадија”. — Поша се намучила: мужа јој убили Немци, а ови

причали да је сарађивб ш њима; 2. део народне ношње” (9: 85).

пошљати пошљем свр св.“послати“. — Пошљала јој судбва, јоргана. — И они су

њега возом пошљали.

поштапати се поштапљем се несв“ићи ослањајући се на штап“. — Оће Драго

мало да се поштапље. — Поштапљем се и идем.

поштати се поштам се несва.“представљати се у лепшем светлу, понашати се

мимо уобичајених ружних навика“.—Тамо се пошта, а вамо свако зна даје ништак. —

Мож и бекpија да се пошта де га не знају, б. снебивати се“. — Овде нема поштања:

што на ум — то на друм! — Сви се ми знамо, нико не мора да се пошта.

поштетити поштети св разболети се”. — За то се и дешава, да се неком

Јасеничанину поштети брав (2: 42–43).

пошушњараж 1. лош пас, џукела“. — Пошушњара шњува побуњацима, а није

ни за лов ни за кућу; 2. “непоуздана, некарактерна особа“ .

правница ж. ренде за прецизно равнање даске” (Р). *

праг м део саоница”; в. ногар, разбој (2: 48, 3:44). — На ногарима у попречни

„прагови“, са којих се уздижу „ступци“ (3: 56).

прадедовина ж старо власништво“. — Имам ја једну њиву поред Качера — то

ми прадедовина (П).

празилукм бот врста лука“.— Имаш празилук, с оним дугачким пeрaдма, тај се

са ротквом меша.

празник-икама. “празан тањир, постављен за обед (за намерника, на даћи— за

покојника, изврнут). — Оставила је, еве, празнике. — Дај ми празник. — Кад је даћа,

постави се празник и за покојника, ал га преврну. — Празници. Празници, дуго

узлазно и. Празни тањири, само о слави и свадби. У остале дане пландују у орману.

Ником ни на ум не пада да их дирне. Кад се кућа препуни гостима, празнике

позајмљују из околних кућа. Из пет кућа тањири се помешају, дивота права. А опет,

ако се пажљиво загледаш, лако ћеш утврдити који су тањири са стране, који домаћи.

Они позајмљени увек се нечим истичу, превише сијају. Једном речју, не уклапају се

(7: 198), б. “празна кошница” (15; 28)

празничак -чка м*мали празник“. — Недеља била, не недеља—један празничак.

празовит-овита -о непотпуно почишћен, кастриран”. — Мешчини да ми онај во

остб празовит (Р).
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пракљача / пратњача ж. 1. лопатица за прање веша”. — Покупиш то, па

пратљача, па у потоку тучеш, 2. ирон. гробна пирамида (уместо крста)“. —Комунист

је он и зато пракљача, неће) да крст мети.

прамен м *. — Вуна се чешљала, жене рукама раздвајале на праменове.

- пранга ж гвоздена полуга, засун за затварање врата“. — Има она пранга што

метиш на врата да не мож отворити.

прангије пл. т. “. — Пуцају пушке, грме прангије (5: 28).

„прандус мн-усевима, средишњи део корена који вертикално ураста у земљу“.

— Орас тешко обалити, прандус му јак и треба много откопати, б. подземни део

стабљике“. — На прандусу има доста кромпира (Р).

прасара / прачараж крмача која ће се прасити”. — Крмача која се праси —

прачара, а која се не праси, он је прода или урани те закоље (КЗ). — Имб сам две

прачаре.

прасенце -ета с дем прасе. — Иде прасенце за нама и ришка.

праска ж бресква“ (3:25).

пратити -им св послати“. — Пратила сам јој седамдесет комада јаја) и сад

НСМаМ.

пратња ж погребна поворка“. — Да л идеш на пратњу?

праћнути се праћне се нагло одскочити“. — Боље да си ставио даску: ова мотка

може) да се праћне ка-точкови на њу нагазе.

праци працију зб свиње“. — Наранили праце, помузли краве и после) пошли у

Белановицу. — Жико је тамо код працију.

прачић прачића м мушко прасе“. — Мете двое телади, мете прачиће, двиче,

овце.

прашач -āчам "справа, машина за окопавање усева између редова, шпартач. —

Сад трактор има три прашача, а онда био самоједан па увати вола и праши (КЗ). —Ми

прођемо прашачом и после) мотиком око кокуруза. — Доће ми данас човек са

прашачом и да прираним кокуруз, в. дућати.

прашити прашим несв“окопавати усеве, обично први пут”. — Муруз прашимо

најпре док је мали па се разреди, разређиваш који је чест (КЗ). — Није дала да се

праши кокуруз, померају се жиле. — Колико сам само пута... прашила и окопавала

кукуруз у њој (5: 123); в. дућати, грашнути.

првенац -енца м прва ракија која потече из казана”. — Отпрвенца се одма

напију. — Најјачи је „првенац“ — ракија која прва потече (3:25).

првешка ж женка која се први пут млади“. — Опрасила ми осам, а била

првешка. — Била првешка, а ојагњила мртво. — Кат се први пут ојагњи, онда она

првешка.

првешче -ета с прво младунче“. — Кад се први пут тели, јагњи, то је младунче

првешче.

први -a -o “најугледнији“; в. белац (5: 28).

првина ж “што се догађа први пут, почетак“

првом прил "најпре“. — Плас руком упластиш првом па после превлачиш. —

Првом се навије, опреде се пређа за то па се уведе у ните (Ш). — Он чека првом

коферат, па ондак д-оперише. — Првом се ошишају овце. — Код попа се првом иде:

ако каже да је драге воље, онда венча.

прворотка ж жена која први пут рађа”. — Ја да сам прворотка— па да не знам.
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првотелка ж крава која се први пут тели“.

прдара ж вулг крупнија жена средњих година“.

прдекнути прдекнем св вулг умрети” (Р).

прдолесница ж њива, земљиште лошег квалитета”. — Није му тео продати вод

кот куће и морб купити неку прдолесницу. —То није земља, прдолесница, расте само

купина.

пребеглица ж избеглица”; в. спајташити Се..

пребелешка ж прибелешка”. — Имб сам неде пребелешку па изгубио. — Ти

ваташ прeбелешке.

пребббати (се) пребобам (се) сва пребродити кризу“. — Он се пребобо, б.

ојачати“. — Пребобало теле: прешло с млека и сад може и мало траве, јарме,

детелину.

преборавити -им св“заборавити“. — Преборавик и не затворик авлију (Р).

превађавати -ађавам несв“премештати садржај из једне посуде у другу”. —

Само превађавам јаја.

преварка ж превара, обмана”. — То добар човек, код њега нема преварке; в.

ударити.

преватити -им свр"упрегнути вола или коња у ону страну запреге на коју није

навикнут“. — Акоје коњ навико да биде десни, неда вуче ако га преватиш и метиш да

је леви.

преваћати -ам свр према преватити. — Волови не могу да се преваћају.

превенути превене свр просушити се“. — Овај малтер набациваш кад превене

(основа од цементног млека).

превијати превијам несв“привијати“. — Ја дошла д-идеш са мном да превијаш

тај мелем детету, да лечиш дете.

превирати е несв“киселити се, сазревати“. — Сурутка се врати тамо, да и она

превире са сириштом. -

превити се превијем се св“привити се, бити одан“. — Она је ревијена нашој

породици.

превлачити превлачим несв“; в. пласт.

превоз м саобраћај“. — Ишлб се у Милановац пешке, није било превоза.

прéвој м “. —“ пут није требод-иде н-онај превој, него лево пад-иде на

Лукића куће па вамо на Петровића куће.

превратуша ж јело одтеста у које је умућено једно јаје, сиротињска кајгана“.

превpзивати -рзивам несвр преживљавати бавећи се сумњивим пословима“. —

Не ради ништа и превpзива по селу.

превртати преврћем несв“. — И ти само преврћеш земљу.

превртача м/ж 1. део плуга, даска која се на крају бразде преврће за орање у

супротном смеру“. — Има на плугу она даска па се преврне и превртача кажемо, 2.

“превртљивац”. — Вук је превртача, Боже-сачувај!

прегача ж тежинава кецеља као део женске народне ношње“ (КЗ).

прегибати се прегибље се бити нераван, са узбрдицама и низбрдицама”. —

Прегибље се пут, није раван ко код вас тамо у Банату.

преглава ж гредица изнад предњег дела руде кроз коју се учвршћује јарам у

волујској запрези“. — Преглава — то на руди волујској де се ставља јарам и завбрањ

(КЗ). — На руди је преглава, тури се заворањ и јарам (КЗ). — У „преглави“ се налази
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шупљина, кроз коју пролази „дочекача“, која служи да процеп и јарам не падају на

земљу (3:56).

прегнати -ам св 1. претерати неки терет”. — Могли смо да прегнамо све. —

Прегнали смо дрва; 2. претерати у нечему, изгубити осећај замеру“.— Бекрија незна

Кад прегна.

прегнуће с "подухват“.

прегодинити / прегодинети -и св одстојати годину, не бити стављен у упо

требу”. — Најбоље је кад паркет прегодини, а ово још није прегодинело.

прегонити прегоним несв“ претеривати у неким тврдњама, поступцима“. — Ти

прегониш, брате, претераваш.

прегорéвати -орева "трунути“. — У штали има осамдесет сантима ђубрета,

прегорева, па није здраво.

прегорети -и мед. 1. престати давати млеко (о крави)”. — Крава ми прегорела и

сад!-ће бити мање млека. — Кад не помузеш на време, па крава прегорела; 2.

иструнути”. — То ти је прегорело, види)ш како је масно.

прегрешити прегрешим погрешити“. — И ја, ако видим нешто, да она нешто

прегреши, мислим да је то морало да буде.

прегршт ж “; в. шака (3: 133).

предаљка ж преслица” (2: 48).

предâнити преданим св провести дан, проборавити“. — Ту смо преданили и

кад смо друго јутро устали — Немаца нема нигде.

преданути преданем св“предахнути после великог напора”. — Не да ти скотина

ни да преданеш

преденац -енца м упреден конопац којим се стеже терет на колима (сено,

снопови), в. оплавак, пармак.

предењавати -ēњавам поновосадевати несв. — Они данас предењавају сламу,

накривила се.

предиклицаж надимак.— Име ми Драгослав, а Станковац— то предиклица.

предржавати (ce) -ржавам (се) несв1. “придржавати се за нешто, ослањати се“.

— Предржава се за зид, ноге не држе; 2. поштовати нешто, држати се неких уста

љених правила“. — Ја се тога предржавам, тако навико (КЗ).

пређа ж опредена вуна”. — Ткало се на разбоју, опреде се пређа за то, лепа да

буде, власната, два канапа се препреде, па се оснује, па после) д-уведеш у ните, па

метнеш на разбој, па се тек почне ткати. — Овако опредена вуна је „пређа“ и она се

даље боји и припрема за ткање и плетење (3:48).

прежало с човек који нешто прати, вреба”.

прежати прежам несв“вребати“. — Да видиш како (мачка) прежа врапца. — Кад

нема никог у кући, само прежа да скочин-астал. — Видла нешто мачка и прежа.

преживити -им св преживети“. — Једва сам то преживила. — Е, шта сам ја све

преживила.

прежињати се прежињем се прегибати се”. — Не могу да се прежињем (у

појасу).

презалогајити -огајим св нешто мало појести”.

презивати се презивам се несв“прозивати“. — Сви се они тамо презивају

Јаћимовићи.
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презнајати се презнајам се несвр знојити се, презнојавати се”. — Баба се само

презнаја.- Шта је то било јуче кат се Светлана презнајала?

презрелити -и свпрема зрелити. — Кадзоб презрели, зрно опане, в. уситети.

презрети презрем св“ понети се према некоме с презрењем”. — Презро сам га.

презути се презујем се св 1. “ „погрешно се“ обути (леву ципелу на десну ногу

или обратно)”; 2. променити обућу”. — Чекај само да се презујем.

прејагњити се -ње се завршити јагњење“. — Овце ми се прејагњиле.

преједати се преједам се несв“јести преко мере“. — Ја се не преједам, но само

мало.

прекађивати -ађивам несв“кадити”. — Дошо Ратко, прекађивб.

прекаја ж прегача“. — Преко кошуље-аљине опасивала се прекаја— прегача из

једне поле, „клечкама“ (клечаним шарама) украшена (3:81).

прекантарити-антарим св овлаш поквасити, „угасити прашину“ (о киши)”. —

Пала кишица, тек прекантарила.

прекантарити -им св измерити одока”. — Кад он прекантари, не треба га

проверавати (Р).

прекапити прекапи св. "пресушити”. — Прекапила чесма (Р).

прекинути -не(м) свр престати падати (о киши)”. — Нешто ми сумњиво: ко да

ће да прекине.

преклапач м гуњ који се преклапа”. — Данас је у употреби гуњ са пешевима,

који се преклапа и закопчава, те се зове преклапач (1: 778).

преклапача жанат девијација вагиналног отвора која се мора уклонити при

тиском на неку тачку да би се коитус могао остварити“. — Има она преклапача и не

можд-уђе уд у пруд.

преклинчити -им св“досадити, дојадити“. — Преклинчили су ми већ с том

песмом (Р).

прекључе прил прекјуче“. — Прекључе сам ишб на грббље. — Прекључе

правим две пите, са зељом и са тиквицама, а она дошла па ме обамета.

преко прил ' попречно“. — Воловима смо орали преко, а трактором не мош и

идеш на залаз.

прекодан прил дању, током дана”. — Више се надује јутри него прекодан.

преконосити -оносим несв“приговарати, „набијати на нос“. — Нећу да ме

преконоси нико: нек првом набаце пут, а ја ћу пос да платим до куће.

прекословити -ословим свр ставити замерку, приговорити”. — Нико му није

прекословио ни једну реч откад је почо да ради са том децом.

прекостати-не преостати“. — Прекостало нас неколко стари води неки дечаци

не жене се, девојке отишле.

прекосутра прил “. — Јавили су и сутра вако, а прекосутра лепо.

прекратити прекрати(м) а. “пресећи, учинити да се нешто скрати”. — Треба да

ми прекрати једну палију, б. умрети“. — Прекрати га астма (5: 32).

прекрет, у сталном споју на прекрет, начин вађења нечега што је померено из

основног положаја; снажно трзати, с извесношћу да ће се нешто пре поломити него

извући“; в. вренгија (Р).

прекретати/-ћати? прекреће несв“несигурно ходати, заносити се“. — Прекреће

стално, уморио се, а и попио.
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прекувати -ам св скувати“. — Прекувам млеко па оладим и после јутру, кад

буде друго јутро, ти кајмака простри по оним киселим млеку (Лп).

прекукати -ам св“провести време кукајући”.— Ја сам прекукала два-три дана.

прекундачити -им св променити кундак“; в. кремењача (Ј, 2: 33).

прекустурити се -им се св“савити се, погнути се (од болести, старости) (Р). —

Јес видо Ђила како се прекустурио, једва иде. — Прекустури се кад га заболи.

преладак -ткам хладовина, прихладак“. — Овдје лепо, преладак.

преладити -и освежити, попустити (о жези)“. — Да је да прелади, ја би се

одморила. — Дојте мало кат прелади. — Што нис дошла кат прелади?

прелаз м место на коме се прелази преко ограде“. — Ако стаза пролази кроз

нечије имање, на томе је месту начињен на огради прелаз или струга, преко кога се

може лако прећи (3: 67); в. капија (2: 46).

преламача ж.“ловачка пушка“. — Имб је пушку обичну и преламачу. — Није

никад радио иде с керовима, преламача, ножеви и — никаткот куће! — Упртим ја ону

преламачу на леђа. — Гађа се већином из пушака преламача јер ту има доста

ливеница у оним патронима, кад бију зеца.

прелетак -ткам стог сена који „прелети“, остане за следећу годину“. — Остала

ми још два прелетка.

прелетити -и св в. прелетак. — Прелетила ми сена.

прелетни-а-о“који је прелетио“. — Имали и прелетна два сена и у балама цело

ПаКОВАЊе.

прелив м место на коме се прелива вишак воде пред воденицом”. — Имб је и

прелив пред буквом.

прело с • в. коло (1: 777).

преложити преложим свр приложити“; в. слепица.

преманути премане св престати падати (о киши)”.

премежденије с“дан када је неко избегао сигурну смрт”. — На данашњи дан сам

имо премежденије (Р).

премесивати -есивам несвпремесити. — Сад се нема ништа да премесива.

премесити премесим св“промесити тесто које је неко време киснуло“. — Кад)

тесто мало стоји, меси се опет, премесиш.

премета ж “спољна штафна на вајату“.

преметити -им св“приметити”. — И премети га ту и напушти и побегне.

преметнути (се) преметне (се) св. "преврнути (ce) (Р).

премештати / премéшћати премештам / премешћем несв“премештати, пре

носити с места на место“. — Кад је четал, има две баскије и можда премешташ, а од

ови прикиваница мораш да откиваш. — Кисне нам школа па премешћемо клупе.

премештити се -и се св преместити се“. — Премешти се он у стару кућу. —

Премешта се у Аранловац: оде на петоро деце и на живу жену.

премота ж в. ленка (2: 48).

премрсити премpсим св омрсити се током поста“. — Баба никад није пре

мрсила среду и петку.

пренемагати пренемажем несв“представљати у друкчијем светлу, притворно“.

— Кад би тако пренемагала, не би ништа урадила.

пренети пренесем св“. — Требало да пренесемо оружје тамо у Поља, преко

Мораве.
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пренос м први напони пред тељење“. — Краву једну уватио пренос, па смо је

одвоили, да се тели.

преопрати -ерем св опрати“. — Она дошла сва прљава и ја њу преоперем и

средим.

преорати преорем св поново поорати“. — Мбрали људи да преору, није понико

кокуруз, мож бити да семе (није било добро).

препазити -им (не)свр припазити“.— Ја мало да препазим кад наиђу краве.

препарити се -и се прегрејати“. — Паз да се не препари груда, не сме да се

прегреје.

препаручити -им св“ прелити, пресути нешто из једне посуде у другу”. — Пукб

му обруч на бурету и мора да препаручи сву ракију, почела да цури (К).

преперјавати се -epјава се несвр мењати перје“. — Кокбшке се преперјавају и

зато мање носе.

преперутавати се -утава се несв“мењати перје“. — Таки је кат се преперутава,

пада му перје и ново ће (да никне).

преперутати се -а се св*променити перје“. — Певац сав го и црвен, мора да се

преперута.

преписм“рецепт, упутство“. — Лакоћуја направити торту кад имам препис.

преплет м украсни вез“. — Млада кожа јагњећа и јарећа раније је служила

опанчарима за преплет, као конац исече се та опутица и на опанцима ударају се разни

везови.

преповијати -овијам несв“поново повијати“. — Преповијала је она губере,

преповити преповијем несв*појачати нити у губеру“. — Вели: одо да повијем

овој жени губер, да преповијем губер (Ш); в. пoвити.

препокривати -окривам несв“обнављати, мењати кров“. — Ја препокривам

кућу. — То било онда кад смо препокривали кућу.

препокрити препокријем св*променити кров“. — Треба Милан да дође да ми

препокрије кућу.

преполовити -оловим св“смањити на половину“. — Ако осетиш главобољу,

преполови (прописану дозу лекова).

препочети препочнем св“почети поново (обично послове везане за предење,

плетење, ткање)”. — Да ти видиш мој ћилим — одма би препочела! (Ш). — Обично се

за препочињање—преглед—узимљу обе чарапе,јер их не ваља раздруживати (2:72).

препрати -перем св “мало опрати”.

препредати препредам несв“упредати више нити предива у једну, обично

дружицом“; в. вретено.

препрести -éдем св према препредати, в. пређа, власнат.

прерадити прерадим св довести посао до краја, прирадити“. — Јесте ли ви

прерадили?

прерањивати прерањују прихрањивати”. — Да би се (уполовачене) свиње још

више угојиле, код куће се прерањују (2: 30).

прерасти прерасте св прирасти, зарасти“; в. комшинка.

преручивати -учивам пребацивати садржај изједне посуде у другу”. — После)

ћемо ми то да преручивамо иж-џака. — У неким џаковима кости им донели. Па у

претуричкој цркви их препаручивали у мртвачке сандуке (5: 110).
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преса ж вуновлачара“. — Ошишамо овце, па оперемо вуну, па однесемо на

пресу, да се преса вуна (Ш); уп. дрндара.

пресалдумити -им св предомислити се, променити планове“. — Добро ће да

биде ако он не пресалдуми.

пресамитити -амитим св пребацити нешто преко нечега“. — Пресâмити га

преко ограде (Р).

пресати -ам несв“влачити вуну”; в. преса.

пресвојити пресвојим свр присвојити”. — Он ко да нешто оће да пресвоји.

пресевати пресевам несв“поново сејати“. — Морам да пресевам, у Луци није

нико. — Млога ће морати да пресевају. — Иду да пресевају кокуруз, није нико.

преседати -ам провести време седећи, преседети“. — Не може преседати.

пресек /пресеци/ м, обично мн, велики сандук у магази (в.), са посебним

преградама за пшеницу, кукуруз, брашно и друге производе у зрну или млевене“. —

Ова је зграда магаза, а у њој су пресеци: за жито, за кокуруз... (Ш); в. и тачар,

пресијек в. амбар (1: 764, 3: 64).

прескакало с место на коме се може прескочити нека препрека“.

прескакача ж жена слободног понашања“.

преслава ж сеоска слава”. — Преслава је кад цело село слави један дан, ко се

затеко у тим селу или дође у село — њему је то слава (T). — Увек је код нас гостију

било доста о преслави (5: 148), јагњенце.

преслица ж 1. “. — Кад уредиш вуну, онда преслицу и преди. — Ретко се може

видети домаћица са преслицом за појасом и плетивом у рукама (9: 84), в. кудеља (3:

48); 2. део воденичког механизма: горњи део вретена”. — Вретено се от половине

наставља са гвозденом преслицом, која пролази кростоце (Б). — Покретањем осо

вине „преслице“ преко паприце покреће се горњи камен који лежи на доњем и меље

жито (3. 39); в. вретено, руда, плазина.

пресло с 1. прелаз кроз ограду, обично ниже постављене пречаге које се могу

опкорачити“; 2. покретни сегмент ограде између два стуба, четал (в.). — Пре

мештиш оборе, четири-пет пресала, и ђубри земљу, сијеш лукове, ајму.

пресмакче -ета с дете које је престало па поново почело да доји”.

пресни в. опанци (2: 69).

пресобљанце с мало предсобље“. — Има куина, соба и пресобљанце и шесет

ари земље.

пресобље с •. — Има соба и претсббље, мала кућица.

пресолац / пресолац -блца м саламура“. — Мало да држим то месо у пресблцу

па да га сушим. — Извадио месо испресблца (Р).

преставити се -им се 1. умрети“. — Оче, мој се отац Станислав ноћас преставио

(2: 105); 2. спојити два канапа, две жице, да би се продужили“. — Мораш преставити,

то ти кратко.

прести преде несве. — Мачка преде.

пресушити пресуши св “. — Пресушило све, само понеки вирић остб.

претарашити -ăрашим св претражити, пребрати“. — Претарашио целу њиву и

једва нашо (новчаник који је испао из џепа) (Р).

претега ж“конопац или полуга којима се помера тежиште терета, оптерећења“.

— И на бика стави претегу, да би више вуко, да не би крава вукла.

претек претека м остатак, оно што претекне”.
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претекач м средовечан човек који није био обухваћен општом мобилиза

цијом”. — Ратне 1913. год. био сам Качеру два пута. Први пут, кад су код кућа били

старци, бабе, жене и деца, и по неки средњевечни човек, звани претекач (2:3).

претеравати -еравам несв“претеривати“; в. прегонити.

претећи претекне св преживети“. — Претекб је од) тифуса, али од ракије није

мого. — Не знам ни како сам претеко. —Тако су причали они који су претекли. —Сада

је важно да се претекне, а не да се у крв улети (6: 14 155).

претиснути -нем притиснути“. — Треба неко дугме ту да се претисне.

претоварити се -им се “прејести се“. — Претовари се да не можданути.

претраљати -ам св на брзину и лоше нешто урадити, смандрљати“.

претребити претребим св очистити, извадити зрна из махуне“. — Само је

очишћен и претребљен и метиш у замрзивач.

претрзати се -жем се несв“радити до изнемоглости”.

претуpити -им св 1. оборити, срушити“. — Претурило му се сено, није добро

вćзб; 2. савладати тешкоће, издржати напоре и искушења“. — Е, шта сам ја све

претурила!?

претуцати се претуцам се несв“ићи од немила до недрага, потуцати се“. —

Претуцали се по туђим кућама.

прецедити св“процедити, просушити се“. — Кад мало буде прецедило, саднака

трактор не можд-уђе (у њиву). — Крај саме ваоне налази се даска за цеђење сукна.

Кад се сукно извади из ступе да се „прецеди“... а затим се „пегла“ мотком про

вученом кроз крајеве даске (3: 37); в. опкосити.

прецепљивати -епљивам несв“цепати облице“. — Некад су даске цепали,

прецепљиваш оне дебеле ћуткове, па сикиром отешеш. — Греде... су нешто краће

него у време када се „прецепљивало на руке“ (3: 44–45).

пречага ж a. в. палија (3: 56), б. прека летва, спојница”; в. степеник на

мердевинама” (Р).

пречански а о који је „из Прека“, с оне стране Саве и Дунава”. — Код мене у

дворишту било они пречански кола, троја-четвора, официрски сандука, ствари, одела.

прéчати се пречам се несв“погледом, мимиком, гестом показивати нетрпе

ЉИВОСТ, Неслагање; претити”.

пречестити се пречестим / -éстим се св причестити“. — Годишње се једном

пречестимо. — Пошла у цркву да се пречести. — Пошб Гута да се „пречести“ (у

кафани).

пречешљати -ам св“све ишчешљати“. — Седну жене и све пречешљају, па се

после носи на дрндару (КЗ).

прéчешће -а “причешће“.— Ко оће да се пречести прве недеље поста часнбга, он

мора да пости недељу дана и после три-четири дана после пречешћа (КЗ).

пречешћивати (ce) -ешћивам (се) несв“причешћивати (ce)”. — Ја се сваке

године прве недеље поста пречешћивам часнбга (КЗ). -

пречина -ине ж“право првенства куповине“. — Како може бити моја пречина?!

пречице прил ' попреко, преким путевима“. — Јурио је селом пречице, пре

скакао, онако матор, ограде, пресла (6: 163).

пречњак ма.“кост изнад колена код јагњета“. — То на предњим ногама пречњак,

повише колене, између колене и плећке, б. потколеница предње ноге којом се
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затвара трбух јагњета кад се пече на ражњу“; пречњак — запонац код печених

јагањаца, оваца, коза или јарића (16; 58).

пречути -ујем несв“не чути добро и тачно“. — Кажу да је реко, а ја нисам

разумила, пречула (Р).

преџмељити преџмељим св пригњечити (најчешће прсте) између два тврда

предмета”. — Умал да преџмељим прсте, она гредица се откачила и на ногу (Р).

прешибаљкаж кафа испратница“. — Кад ти да прешибаљку, немати но устај

и крећи.

прешивати прешавам несв“поново шити“. — Прешивали кошуље, није било да

купиш. — Прекрајаш и прешиваш по пет пута исто (5: 122).

прешњак -āкам пречњак, опанак од нештaвљене свињске коже“. — Испреча се

ситно и направиш прешњаке (КЗ).

прештавити -им св“уштавити“. — Кат се кожа не прештави, она је крта и ломfice.

прештуљаст -а -о нераван“. —Даска остала прештуљаста, мораш је протурити

кроз абриктер (Р).

прештуљити прештуљим св в. преимељити.

пржење с јело од испржених црева и ситних изнутрица“. — Ја направила

пржења пуну шерпу, оно о-црева.

пржуља ж1. глинена посуда за печење меса или за сливање масти од бравчета

печеног на ражњу“. — Пекло се месо у црепуљи ил у пржуљи, а пржуља и кад метиш

ражањ па она моца иде у пржуљу, в. моца, 2. направа за пржење кафе“.

пржуљица ждем просуља 2. — Имала пржуљица отплéка и пржила се кафа (КЗ).

приблесав -a -o “ограничених умних способности“; в. нетемаљ / нетеман.

прибрати -ерем св поспремити сто после обеда“.

приват м бесправно запоседнута земља”. — Противницима се прети: да ће им се

обалити приват (одузеће им се земљиште које су бесправно заузели од општинске

шуме) (2: 187).

привиђеније с привиђење, утвара”.

привратити се -иврати се свр посувратити се“; в. воза.

привржен -a -o “. — Дете је привржено њој, ки да нема оца.

приврљезити -им св урадити невешто, било како“.

приврсти -зем св овлаш завезати”.

привући се -учем се св“. — И Бора зна шта је добро: он се привуко да руча кад је

видо да је последњи сноп убачен (у вршалицу).

приглава ж део кола, саоница на крају руде који иде најарам“, в. руда, ногар (2:

48).

приговарати -оварам несв“изокола, неприметно наметати неке теме, наводити

на нешто, проводаџисати“. — Нека приговара што оће.

приготовити -им св припремити нешто за јело“.

пригустити -и безл в. загустити 1, напослено.

прида ж додатак уз договорену цену”. — Требо је да му да приду.

придолазити -и несв“надолазити, нарастати (о нивоу воденог тока)“. — Није

река придолазила.

придошлица м/ж дошљак“.
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придржавати -ржавам несв“давати уточиште, бити јатак“. — Они су одма са

четницима, јели, пили и придржавали њих) и ка{д) су после партизани осетили да

они држе те четнике, они су тели и(х) поапсити.

призајмити призајмим св“узети узајам”. — Иде да призајми за кућу, тео кућу да

зида па да призајми.

призеленкаст -а -о који има благу нијансу зелене боје“. — Сурутка дође

призеленкаста у боји ка-се оцеди (КЗ), в. бледак.

приземљаш -āшам 1. патуљак, кепец“. — Ма он је, јадан, приземљаш, можеш)

га прескочити (Б). — Нарочито се истицао неки приземљаш Миленкић, који је

вриштао из свих жила као да је старојко на свадби (5: 90); 2. духовно ограничен

човек“. — Приземљаш ти је он и са њим се не можеш договорити, тупав (Б).

приземљуша ж боранија која расте при земљи, поземљака, поземљуша“. —

Имаш буранију приземљушу и приткару (Б).

призбрити призбрим св учинити нешто на силу, назор“. — Нембј призбрити

млечику, стави је на топло да она сама омекша (К), в. зорити.

пријатељски у изр. пријатељски дан. — Пријатељски дан је трећи дан славе. На

тај дан се пријатељи почасте и растану (2:90).

пријеклад м “велико камење уз огњиште”. — На два краја огњишта је велико

камење, пријеклад или завала (1: 756). — За пријеклад служе два већа камена,

усправљена у дубац (2: 54).

приказа ж привиђење, утвара“.

прикаљав / прикаљав-а-о“блатњав”. — Мало је јутрос прикаљаво, ал нека је:

мало од росе. — Кад је прикаљаво, сабије земљу ко камен.

прикиваница ж прикована летва, даска“. — Пресло може да биде и од ови

прикиваница, али није четал, в. премештати.

прикивати прикивам несв“прикуцавати ексерима“. — То није прикивано, то су

чатмаре.

прикојаса м привиђење, утвара“. — Узjо га прикојаса и носио га док нису први

пéвци запјевали, а послежб седам дана.

прикољак-бљка м*мали колац, кочић“. — Нембд-узмем овај прикољак и да ти

кажем шта треба да радиш (Р).

прикопаницаж завршетак копања”. — Оће л бити вечерас прикопаница? (Р).

прикрушач -āчам прекрупач”. — Измешаш кокуруз и пшеницу и у прикpупач

(убациш) и ујармиш.

прилика ж појава, фигура човека”; в. смејурити се (5: 149).

приложара ж жена која прилаже дар на некој свечаности”.

примати примам несв“имати сталан извор прихода, пензију, инвалиднину”. —

А шта каже: прима ли нешто?

приметити -им св“. — Лежи прет кућом и устане само кад нешто примети.— Не

могу ништа да приметим.

примити се прими се свукоренити се“. —Ја посадио (смрчу) и она се примила.

примка ж калем, део гранчице којим се калеми воћке“. — Узмеш, казати,

примку трешње да је накалемиш на дивљу трешњу.

принављати принављам несв“повећавати, проширивати“. — Милан ми при

навља једну поједну краву и сад их) је пет. — И ти си, Жиле, њему принáвљб и краве

и ливаде, па сад трпи.
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приостаљати -ам остављати нешто да се нађе у оскудици“. —Ти си само нешто

приостаљала и то сад све пропало.

прибћати се прибћа се прохтети се“.

припат припата / припатм“парење стоке“. — Потеро крмачу на припат. — Ту ћу

јуницу за припат (Р).

припатити се-и се св бити оплођена, оплодити се“.— Имам две мале козе, а већ

припатиле (Дњ), в. јуница.

припаћавати -āћава несвпрема припатити. — Нема сад термина кат се оне

припаћавају: мене се већ припатиле неке.

припети / припнути припнем св. “привезати накратко (животињу, да не од

лута)”; — се попети се (на дрво, уз узбрдицу)”.

припојити (се) припоји(м) се а.“саставити (се), спојити (се), измешати (ce)”. —

Припојиле му се Брзакове овце, б. прилепити се, почети правити осињак“. — Оне се

припоје негде по-стреву, негде на дрву, и то саће, улазе и ноћeвају, то бca, осица (КЗ).

припорит-а-о“стрм”. — Припорита она страна да Ббг сачува! — Јесте ближе, ал

је припоритије.

припучаница ж игла сигурница, зихернадла” (Р).

припучити -им св прикопчати, учврстити“; в. спучити.

припуштати се -ипушта се в. потпуштати се.

приранити прираним св прихранити”. — Бациш сијачом вештак, а поз да

прираниш — опет вештак.

прирожак-шкам“кратка гредица у кровној конструкцији која се с рога подмеће

под шљемењачу“. — Треба туне ставити још два-три прирошка да веже (рог за

шљемењачу).

присести-днем св сести накратко, предахнути“. — Приседни мало, није сено

тица д-одлети, безл“додијати, отежати положај”. — Присело ми све због његовог

бекрилука.

присмбн -a -o (земља) са доста смонице“. — Земља ми присмбна и неће) да

роди.

присмочити -им св. "мало појести, пробати јело”.

приставити -им св ставити суд за кување на ватру“.

пристрањак-ањка м мала стрмина”.— Нат кућом ми био пристрањак (КЗ).

притегнути притегнем свp “. — Оздо притегне онај колан да не јури коњ.

притка ж дрвена мотка уз коју се пење боранија, пасуљ“ (Р).

приткара ж боранија која расте уз притке”; в. поземљуша.

приупитати -упитам св узгред запитати”.

причалица м/ж "брбљива особа” (КЗ).

причало с човек који прича, причалац“. — Неки од њих... умолили су та

причала, да престану више с тим, и нека нешто лепо кажу (2: 165).

причара ж врста бораније“ (Р).

причати причам несва. *. — Шта причаш, дијете?!, б. “говоркати се, пре

причавати се као гласина”. — То се измеђ себе прича.

причати -ам несв“побадати притке“. — Доно нарамак притки и иде да прича

пасуљ (Р).

причути -јем св нејасно чути (неки звук, непроверену информацију), начути”.

— Причуо сам и ја нешто да тамо није добро.



238 Драгољуб Петровић и Јелена Капустина

пришибаљка ж пришипетља”. — Неће он никим да биде пришибаљка.

пришипетља м/ж “особа која се намеће тамо где је непожељна“ (Р).

пришљамчити се -им се св прићи некоме, прикључити се непозван“ (Р).

пришмркивати -ркивам несв“пити помало али стално, припијати“. — Купио

сандук пива па једнако пришмркива.

пришт м “. — Пришт је кад бвце има око уста красте.

пркљача ж брбљивац”. — Пркљача (који много говори, а не разуме му се, шта

хоће да каже) (2: 14).

пркно-ета с ретко, заст“стражњица“.—Ја чуо о-деде „пркно“ и више никад.

прлина ж место на коме је трава спрљена, прљуша“.

прљавштиња ж прљавштина”. — Унели ми на опанцима прљавштињу.

прљуша ж лоша земља, пескуша“. — Од оне прљуше немам вајде.

прнар м варијетет храста“.

прња ж стар и похабан комад тканине, рита“.

прњад -и трули делови пања (који светле ноћу) (Р).

прњадовит -овита -о“прозукао, који показује прве знаке труљења (о дрвету)“. —

Нема од тог (трупца) ништа, прњадовито, ал ћемо се гријати (Р).

пробади јаки болови који се јављају у неким интервалима, жигови“.

пробеленијати се -ам се св према беленијати (в.). — И мој Душан се про

беленијб, осто је ноћас до три сата (Б).

пробојац-бјца м алатка за пробијање рупа (на кожи, каишу)“. — Онај пробојац

има па прозумба рупе на каишу (Р); в. зумба, прозумбати.

пробpцнути се-не се 1. укварити се (о храни)“. — Можда се пробpцне, мети га у

шпајз, 2. променити понашање“. — Пробpцнб се и бн, немб му веровати.

провашерити -им св 1. проћи кроз вашар”. — Ја мало провашерила, прошла, и

саднака морам кући; 2. урадити нешто површно“. — Ти си ми кроз кокурузе само

провашерио и остало траве.

провенути св“просушити се”. — Шума се по сечењу 2-3 дана провене (мало се

осуши), па се дене у истом лугу, где је сечена, на сниско, рачвасто дрво (2: 24).

провести-едем несв“. —Онаје провела ове до куће и тамо убили;- се упасти у

невоље“. — Ако се биде вако понашб, исто ће се и провести.

провод м женски полни орган код животиња“.

проводаџија м “. — Собом поведу и некога, који уме лепо да прича. Тај је

обично проводаџија. Уз њих иде и неколико жена. Тоје прво гледање девојке (2:97).

провpáчати се проврачам се почети се бавити гатањем, врачањем”. — Сад, кад

бидеш ошб у село, ти треба да се проврачаш. — Мени рекоше да могу да се про

врачам, да постанем врачар.

провpвити -и св“смирити се после бурних догађаја”. — Кат се проврви, можда

се смири. — Проврвило је његово, сад је лего на руду.

провpити -и св прокувати”. — Млеко се кува док провpи, кад оће да покипи,

смакне се и наметне да мало ври, скине се и разлива се, оставе то у шерпама или се

разлива у карлице.

провриштати -и св 1. почети вриштати“. — Провришта дете — ко да га деру; 2.

“укиселити се, узљутети“. — Млеко ми провриштало — није ни за свиње.

провулати се / профулати се -ам се провући се неопажено“ (Р).
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провуpдати се / профуpдати се -а се прогрушати се”. — Провурдало се млеко,

профурдало се, како ко вели; в. фурда, укварити се.

проглавити проглавим св проговорити, једва и кратко, у разговору више

људи“. — Подви реп и више једне не проглави. — Немб више једну проглавити! —

Народ их пљувао. Ми солунци претили батинама. Нисмо им дали да проглаве (6:46).

проглођати проглођем св. "пробити глодањем”.

прогнати -ам св“протерати”.

проговорити -оворим св“. — Мене је пуно срце кад имам да проговорим са

народом.

прогулити се св прогули(м) “пробити кожу трењем, добити декубитус”. —

Бојим се да се не прогули и онда не знам шта да радим.

прогунути прогунем св прогутати, презалогајити”. — По цео дан ништа не

прогуне, ништа не проговори (5: 124).

продавничица ж дем продавница. — Радила у оној продавничици у Јеловику. —

Тамо је код оне продавничице.

проживити -им св“проживети“. — Жена с којбм си проживио живот не да те

разуме.

прожицати се прожица се св добити пролив (о стоци)”. — Не знам шта поједе

кад се прожица.

прозвиждати -и св ускиснути (о тесту)”. — Тесто ми дуго остало (непро

мешено) и прозвиждало

прозорић -ића м дем прозор“. — Она улети кроз онај прозорић.

прозујати -им свp “брзо проћи“. — Видеја да он прозуја.

прозукнути -не свр показати прве знаке труљења”. — Јабука прозукне пре

труљења. —За овај посао се обично употребљавају лошија—„прозукла“ дрва (3:46).

прозумбати -ам св“пробити рупе зумбом (на кожи, каишу“, в. зумба, пробојац.

проја -е ж “хлеб од кукурузног брашна“. — Од кукурузног брашна прави се

проја, која може бити умешена са квасцем и без њега (3:73).

пројаник-ика м јело од кукурузног брашна с млеком и јајима”. — Баба гото

вила и пројаник, а садена жене не раде. — Пројаник... се готови на овај начин.

Качамак укуван у млеку помеша се са јајима и сиром и пече у црепуљи (3:75).

пројара ж в. мурузњача (2: 65).

пројица ж дем хлепчић од проје“. — Умесила ми баба пројицу, мето ја на

жагрицу.

прокисивати -исива несв“прокишњавати“. — Кућа стоји, ал не знам да л

прокисива. — Прокисива школа и помачињеш клупе, в. покровац.

прокиснути -не св 1. пропустити воду, прокапати (кров, шатор)“. — Оће да ми

прокисне на оним црепу; 2. укиселити се и постати неупотребљиво (о млеку)“. —

Била на њиви, млеко прокисло и ете га свињама.

проклетиња м/ж “уклета особа”. — То је нека проклетиња: они не трпе пару ко

ни магаре муву.

Прокбпље м црквени празник Св. Прокопија“.

прокрвомутити -омутим св почети мокрити крв“.

прокресивати -есивам несв“просецати“. — Пошб да прокресивам пут тамо до

неке луке.
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пролећи прил у пролеће“. — На брани удари лети вода или пролећи и заспе нам

онај песак па буде ило на песку.

пролитати се пролитам се свp добити пролив“. — Не знам шта је појб кад се

такб пролитб. — Бојим се да ми се јагње не пролита.

пролупати се 2 проширити знање у сусретима с људима из других крајева”. —

У рату су се многи пролупали (попунили своје образовање без школовања), особито

они, који су стицајем прилика ишли по страним земљама (2:189).

променити променим св“, изр - бреме, в. бреме.

промешати промешам св 1. *; 2. проџарати ватру на Божић”. — Данас је обичај

у неким кућама да положајник донесе гранчицу бадњака којом „промеша“ ватру у

штедњаку (3: 107–108).

промиљати промиља почети млети“. — Присуствовали смо промиљању.

проминути промине св проћи“. — И то ће брзо да промине и ете ти зиме.

промудати се -ам се св премамудати се (в.).— Изишо да се промуда по авлији.

промутити промути св“почети мокрити крв“. — Промутити — то кад не пиша,

не мокри чисто, него има..., умеша се и крв, мутна мокраћа, црвена, крвава.

пронаџачити се -им се св постати злобан, пакостан”.

пронети пронесе св снети прво јаје (о младој кокошки)”. — Пронела ми она

млада кокица (Р).

проносак -ска м прво јаје које снесе млада кокошка”; в. проносити.

проносити проносе несв“почети носити“. — Почеле да ми проносе младе пилке:

јуче нашла два проноска и данас два (Р).

пропасти пропаднем св умрети, погинути, нестати“. — Два јој сина пропала:

један у Приштини, петнесте године, а други кроз Албанију. — Један им син пропбу

војсци. — Кад је Бошку пропала жена, неко реко: узми ову. — Није имо четрнез

година, отерали га у Босну и тамо пропб.

пропац, обично у изр у пропац, издићи се на задње ноге (о коњу)”.

пропети се пропнем се св издићи се на прсте ногу (о човеку) или на задње ноге

(о животињи)”.

пропињати се -ем се несвпрема протети се. —Он био нако мали па се пропиње.

пропирати пропирам несвпрема пропрати.

пропрати -ерем св св “мало опрати (о вешу)“

пропржити -им св“. — Исечеш на парчета и на тигањ, мало пропржиш.

пропртити -им св направити пртину (у снегу)”.

пропуст м цев за одливање воде испод пута“. — Као да је њима важнији неки

пропуст на потоку (5: 32).

проредити се проредимо се св 1. изређати се“. — Сви су се проредили; 2.

“учинити нешто што је ред да се учини (удати се, оженити се)“. — Мораш и ти

проредити, па шта Бог да.

прородити -и / пророди св почети рађати“. — За шес-седам година не да

пророди. — То брзо пророди.

просанути просане св 1. усахнути, потонути у земљу“. — Кад вода оплива, то

брзо просане и оде, 2. “трењем изазвати на кожи појаву поткрвљених печата“; в.

пртењак.

просвадбовати -ујем свр према свадбовати; в. редно.

просек м алатка за обраду дрвета, длето”.
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просенути се просене се св похабати се и истањити”.

просиоц м просилац“.— Нећети долазити просиоци и шта то стално чистиш.

простак -āкам помоћни неквалификовани радник у грађевинарству”. — Седам

зидара, бес простака, радило ми на кући.

простирка ж настор, слама која се ставља под стоку да на њој лежи”. — Под

стоку слама кад се простре — то је простирка, да краве тамо леже (Т).

простран пространа пространо незајажљив у јелу“. — Простран је, да Ббк

сачува: тај пред ручак можда поједе јагње.

проструга ж геогр“пролаз између два непроходна терена, два брда, шуме”

просут -а -о који има хернију, килав“.

просути проспем пролити течност“. — Они су мојим оцу просули дваестовара

ракије, попалили бурад и после и њега убили, - се “добити брух, окилавити“. —

Просули се о-тешке аргатије.

просушивати -ушивам несв“. — Ја сам то све износила те просушивала.

протак м сито са крупним окцима”. — Кад сијеш пасуљ, узмеш онај протак и

исије се из руке у руку, а пос се то вије (Р).

противно прил "неправо”. — Што год кажеш — њему је противно.

протнути протнем св провући, протурити кроз отвор“. — Протни ми то кроз

прозорић (Р).

протодумисати-шем св“промислити“. — Не мошти у твојој шупљој глави да

протодумишеш. — Протодумисо сам ја то добро (Б).

протолковати -ујем св протумачити”.

протурити -им св 1.a. *, б. “додати нешто (кроз прозор)”; 2. промашити (мету”).

прóћи прођем св. “. — После четири месеца смо прошли кроз Југославију и

отишли за Немачку, изр. прошао конац, уздужно претестерити пањ по линији

обележеној загарављеним концем“. — Кад се ћутак уздуж претестерише, каже се:

„прошао конац“ (3:44).

проћукати проћукам св.“проћердати, профућкати“. — Нашб се с некима ки што

је и сам и — проћукб пола плате.

проујати -ћ сводживети, наживети се“. — Ми смо проујали матори, ал не знам

за ову децу.

профирцати -ам св ручно прошити тканину пре машинског шивења“.

профисор м “професор. — Профисор био с Косова.

процеп м део саоница”. — Солници су са процепом спојени „овитином“.

Процеп је учвршћен „кариком“ и „клином“ (3:56); в. ногар (2: 48), процеп-расцеп.

— Кад се калеми у процеп-расцеп, подлога се пресече тестером, расцепи се на пола

(или) на четири дела, (а) калем гранчица среже се на коланце као клин и меће се у

крајеве процепа на подлози (2: 19).

прочевље с огњиште”. — Било прочевље на земљи, де се ложи ватра, мало

патосано циглбм и ту се ватра ложила (К). — Прочевље тамо у оџаклији, де су некад

пекли леб у црепуљи, ложили ватру, биле вериге па на њи обесе бакрач. — Било онб

прочевље и над њим вериге, в. и оџак.

прошакати -ам попричати”. — Дођи, да мало проџакамо. — Мање се креће...,

сем до свештеника што дође, и с њим проџака (6:5).

прошевина ж просидба“. — Иде отац на прошевину.

прошеницаж испрошена девојка“.— „Прошеница“завршава своју спрему (3:91).
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проштац -аца м обли колац“.

прошће с цепано коље“ (Р); плот— дрвена ограда од прошћа (цепаних колаца)

оплетеног повијем (16:58).

прпоћати прпоће несв“испуштати ситне капљице воде, „цврчати“ на високој

температури“. — Кад бациш онај ћутак зелен на ватру, он прпоће, избије оне (капи) ко

роса. — Кад искачу они мали клобуци, тад прпоће. — Најбољи је (креч) када камен

одаје јаку светлост и „прпоће“, а по цреповима избије сумпор (3:46).

прсити се -им се хвалити се, поносити се нечим“.

прслотина / прслотина ж мала пукотина, напрснуће“. — Залије се она прсло

тина. — Та стена има прслотину.

прслотиница ждем према прслотина. — (Лак) треба да уђе у оне прслотинице.

прслучeнце -ета с прслучић“. — Имб на себе неко прслучeнце. — Прслученце

оно тресеш и вашке само падају.

прслучиште спеј прслук“. — Било неко прслучиште ија га опарала и попарила.

прснути -не(м) св 1. *; 2. разићи се, раширити се“. — Свеје то прсло по страним

земљама. — Прско кут који.

прс-ојце, узв. за вабљење оваца (Р).

прстен м “. — Играмо се прстена, марамице.— Обично смо се играли прстена. У

тој игри изабере се прво игра-баша... Како марама има четири угла, сваки се угао

завеже, а у један се, крадом, веже прстен... Ко погоди, где је прстен, почиње игру (2:

142—143).

прстенка ж овца која око очију има црне кругове“.

пртен пртена -о направљен од лана, конопље“. — Завршио је школу са пртеном

кошуљом и гаћама.

пртењак -āкам тканина, комад одеће од лана, кудеље“. — Били они пртењаци,

пртене гаће, оједеш се између ногу да крв просане.

пртењача ж ткана торба с упртама”. — Она пртењача ткана, торба била па има

оне упрте и на леђима носиш, ко (ојво сад деца.

пртити се -им се упињати се”. — Прти се, а не можд-уради. — Заузели су целу

Европу, а ми се пртимо да их победимо (6:41); 2. мешати се у туђ посао“. — Шта се

пртиш тамо дети није место?

пртљача м/ж“причалица“.—Ђуроје пртљача, а онај) је опасан: био у суду порота.

пружати -ам несв“. — Неће да ти пружа руке.

пружити -им св“, изр. пружити прст. — Имам три сина, само да пружим прст

— одерали би те! wм

прут прута м “. — Узме и направи прутове за кошницу, колко треба и он и

привеже или прикује гор за ону дачицу.

прутача ж. сорта слатке јабуке” (Бљ, 14. 41).

прућити се прућим се опружити се” (Р).

прушће с пруће за уплитање горњег дела плота“.

прцбка ж “лоша ракија“. — Пили неку прцбку и потровали се (Р).

прцбљак / прчвбљак / прчбљак -љка м који је мали, мајушан”. — То кад је

нешто мало каже прцбљак (P). — Ко би реко: ваки момак из наког прчвољка. —

Компир ми слаб, сваки прчбљак.

пршетљи непром прид "растресит”. — Та земља била пршетљи.

пршић -ића м сув, сипак снег“, пршећи снег в. возник (Р).
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пршњак -āкам предњи део ама, грудњак“. — Онај део што коњу иде напред да

вуче у Белановици каже пршњак (Б).

псето псетета с пашче“. — Падне ми наум — ко псетету да рамље (Р).

псећи који се тиче пса”. — Ни по коју цену не би онолико запео и трчао колико

запиње и трчи за псећом памећу (куда га кер води) и за литру меса (лов)(2:33).

птичар м ловачки пас дресиран за лов на птице“; в. зечар (2: 34).

пуваљка ж 1. ливадска гљива округлог облика; кад је зрела, при стезању

избацује прах”; 2. мокраћни мехур животиње, као дечја играчка, „балон“.

пузавац м зоол детлић”. — Пузавац је што кљује по дрвету.

пуздрaж волујски уд“. — Пуздрaје код бикова онажила што припаћава краву.

пузија ж зоол врста ситне рибе“. — Пузија личи на малу гују (глатка је, танка и

масна); в. Клен.

пук м зоол пуx Myоxux glis“. — Да ли ће пукови ово да једу?; в. дрндар.

пуљка ж дугме”. — Гуњ је имао дугачке рукаве, на грудима се преклапао и са

стране закопчавао „пуљкама“ (3: 78–79).

пундравци 1 пундpah -āћа м, у сталној вези пундравци у дупету, пундраћ у

дупету, али се значење не зна. — Немирно дете, ко да су му пундравци у дупету (Р). —

Пундраћ му у дупету.

пунђара ж жена са пунђом“. — Била она лепа пунђара.

пун пунцит пун до врха, пун пунцат”. — Пуна пунцита кола отерали.

пунцола ж метални клин за сечење камена” (Р).

пунче пунчета, мн пунчета, клин за цепање камена”. — Удуби се камен са

шпицом на неколико места и после удара пунчета, чекићом, једно, друго, треће,

четврто, подједнако набија и камен прсне тачно куд оћеш.

пуњездра / пуњестраж 1. стара трошна кућа, неуредна просторија“. — Он би

најволио у овој својој пуњездри. — Из ове моје пуњестре ја могу само у земљу. —

Пуњестра ти је неуредна соба у којој живиш, неуредна кућа. — Предвече макар

изађем из ове моје пуњестре (5:19); 2. “неуредна торба, у којој се може наћи и оно

што се не очекује“. — Пуњестра је неуредна торба; каже се: она његова пуњестра —

има у њој и мртви гуја (T).

пубр м “пепео од спаљеног лишћа, папира“.

пупав -a -o “?”. — Била болесна и пупава.

пупка ж црна тачкица на зрну пасуља”; в. кићош / кицош.

пупуљ м пупољак“. — Види колико на њој има пупуља— и тако до зиме. — Има

на њбј доста пупуља, - мртва - непробуђени пупољак“.

пупуљати -а несв“пупољчити“. — На ружи остане доста пупуља и она пупуља

до првог снега. — Мене је то пупуљало.

пупуљчић -ића дем пупољак. — Кренули пупуљчићи на лози.

пупуњати -а несв“газити, прпушати кокошку (о петлу)”.

пупчаст -a -o “нераван, испупчен“. — То остало пупчасто.

пурењак -āкам“млад кукуруз печен на жару”. — Чували овце, пекли пурењаке,

пури се на жару. — Траже пурењаке и доносе их на ватру, где их пеку (2: 64).

пурити -им несв“пећи кукуруз на жару”; в. пурењак.

пусник-ика м невољник, несрећник“. — Овај пусник све упропасти. — Овим

пуснику вода однела њиву.
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пуст пуста -о несрећан, проклет”. — Имб је сина једнога и поливо шљиве

лизблом пустим и отрује се и умре.

пустати пустам несв“ пуштати“. — Ђуро своје краве музе у четири и већ у пола

пет — пет он и пуста на пашу.

пустињак м “нерадник, скитница“.

пустолина ж 1. пуст, безводан и неприступачан крај“. — Живи тамо у ној

пустолини, не се знати ни кад умре; 2. напуштено, запустело имање“. — Ко зна чија

је то пустолина.

пустошан -шна -шно необуздан“. — А унук ми био пустошан и није добро учио.

пусула ж “документ“.

путакм трупац”. — „Путак“— трупац се закачи за ланац и вуче једним крајем

по земљи (3:44).

путаљ / путком коњ са белим пегама по ногама” (Р).

путонога ж бела овца са црним ногама”; уп. чизма.

пућкарати -ам несв“помало пушити, пућкати“. — Моја Јелена пућкара.

пуца ж пукотина од суше у земљи”. — Колко она пуца попије воде!

пуце -ета зрно грожђа”. — Ко има грожђе — неће ове године имати пуце да

поједе. — И ја видим: пуцад, бобице оне, мало ситније, као мало увењава.

пуција ж пукотина”. — Све пуције по њиви от суше. — Видиш колике су

пуције.

пучица ж хип пушка”. — Треба ја д-идем с онбм пучицом.

пушница ж сушара (за воће, месо)”. — У време када нису имали пушнице,

Шљиве су „цепали“, кошпице вадили... и остављали да се суше на сунцу. — Многа

домаћинства имају пушнице у којима се суши воће (3: 2466).

пуштити -им св 1. пустити“; 2. заорати (бразду)“. — Нема ко да пушти бразду,

све отишло са села, в. огрешити.

пушчегања ж пеј“пушка”.—Ја љуљам с оном пушчегањом.—Драган доно неку

пушчегању. — Ја пребацим ону пушчегању преко рамена и идем да им мобим.

пчела ж зоол“, беле пчеле, чукунунуче(?). — Треба да буду сретњи: имају беле

пчеле.

пчеланик м пчелињак“. — За то у пчеланик мећу костур од коњске главе и

прегорели бадњак, од Божића (2: 32). — Место где се постављају кошнице зове се

пчеланик, уљаник или кованлук (3:35 66).

Р

рабатан -тна -о стар, ислужен“. — Купио је ту близу рабатну кућу за триста

милиона (Б). — Сад немам ни кућу, само туђи рабатан стан (5: 121).

рабаџија м превозник робе запрежним колима“. — Били рабаџије и возили на

оним колима сељачким ко шта оће.

рабаџијати -ам несв1. “радити са волујским и коњским запрегама, превозити”;

в. покровац, 2. псовати као рабаџија”. — Беште, еве га иде и рабаџија!

рабаџилук / рабаџилук -илука м рабаџијање“. — Терали шљиве суве, ра

баџилук било, ко гој ћилим, (покровац) не прокисава, кад идеш на рабаџилук (КЗ).
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работаж “рад, посао”, изр. рука работе "сумњив посао, крађа”. — То је тамо

завршила рука работе.

рабош м 1. дрвце расечено по половини чији се један део увезивао у пређу када

се давала на бојење, а други давао власнику да би своју пређу могао подићи“. —

Рабош је то што се мети у пређу кад је боје: дачица, па рацепе, па вежу (Б). — Од тада

почнем плаћати порез (који се купио на рабош) (2: 161); 2. рабошка“ (в.). — Рабош је

то што зову и рабошка (Б); в. ваљарица, белега (2: 45).

рабошка ж дрвена полуга на млинском кошу, постављена укосо и њоме се

регулише брзина млевења“. — Рабошка је изрезана и постављена укосо, ако се повуче

гор, онда се спуштају корице и више жита пада у камен (Б).

раван равни ж равнина”. — Ја сам све свуко у раван, а он тамо исеко. — Акоје

суша, роди у равни (5: 128); изр свући у раван истерати на чистину, изнудити

истину”. — Свући ћу ја њега у раван!

равена изр „у равену“ једнако“. — За отварање лова ловци између себе скупе

прилог. Сваки да подједнако „у равену“ да би за овај дан купили прасе (3: 33).

равњати -ам несв“равнати“. — Ја све тамо равњам. — Само равњају, а нема

асфалта, в. ракаљ 3.

равњача ж. алатка за равнање сламарице“ (Р).

рагастов м стуб на који се вешају врата“. — Имаш тај рагастов, то што носи

врата, рагастови.

рад м“, ручни -. — Има д-узме рад у руке, бели - вез“.

раденик м радник”. — Ја нисам био неки велики раденик.

радити радим“. — Сад има земље туђе да радиш, раније није било. —Дабогда се

у њбј сломио радећи, а ништа не аснио. — Ми цркосмо радећи.

раж ж бот житарица Secale cereale”. — Раж се сеје и употребљаа за исхрану

људи и стоке, а слама служи за покривање зграда (3:18).

ражењавати се -ěњавам се несвразводити се“.— Он се женио и ражењавб.

ражњача ж. мотка за ражањ“.

ражовина ж њива на којој је засејана раж”.

разбаталити -āталим св покварити, срушити” (Р). — Разбаталили и вајат и

мишану.

разбијати разбијам св несвпрема разбити; в. дућати.

разбити разбијем, изр. разбијање града дечја, чобанска игра“. — Кад смо

излазили на пољану, метали смо по три плоче на ред, по један корак удаљенеједна од

друге, после двадесет корака, још тако по три плоче, и све назначимо чија је која.

Онда се поделимо и из далека гађамо плоче. Чију ударимо и оборимо, онај нас мора

носити до одређеног места. Та игра звала се разбијање града (2: 141).

разбој-ојам 1. направа за ткање”. — Разбој онај био па жене ткале, ткало се на

разбоју дрвеним, седи се за разбојом и тке се (КЗ). — Када се на вратило пренесе

основа, оно се ставља на разбој на горње стативице и тада се основа уводи у нити (3:

49); в. пређа, воза, 2. “направа за ручно тестерисање балвана”. — Разбој има две

стативе и горњи и доњи праг, у које су углављена гвожђа са просеком. Између два

гвожђа учвршћена је тестера, која се креће горе-доле и реже трупце (3:44).

разбојача ж велика тестера“. — Имаш тестеру што сече дрво, разбојачу, с оним

оквиром, па затежеш онај канап, то разбојача тестера, она велика: један озгор на

трупцу, а два дол (Б КЗ).
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разбољевати се разбољева се оболевати“. — То се сад разбољева и младо и

старо.

разбркати разбpчем св“ измешати, промешати“.

разбуцати разбуцам св разбити; исцепати“ (Р).

разваљотина ж разваљена кућа, рушевина”. — То нека разваљотина па да

дигнем са ње макар нешто.

развиђивати се -иђива се безл“свитати“. — Почну певци и да се развиђива.

развиогорац-рца м пролећни ветар, развигор.—У пролеће дуне развиогорац.

разврачити разврачим св скинути једно дно с бурета да би се користило као

каца“.

развржен -a -o “неуредан, непоспремљен“.

разврзати разврзам несв“разбацивати, растурaти ствари, правити неред.

развршити развршим св“скинути са стога врх и почети са њега вући сено“, в.

подина.

развући -чем св“. — Кот куће мачке развучу те опанке (од свеже коже).

разгазити -им св ношењем проширити тесну обућу“.

разговоран-брна -о“причљив“. — Она није разговбрна кад неко дође, ал ка(д)

смо сами— не престаје (да прича). —Ловци су врло друштвени, „разговорни“ (3:32).

разгојатити -ојатим св раширити, разбацати, направити неред“. — Шта си

разгојатио?!

разгон м бот “Solanum niger”; в. лекаруша.

разгртача ж. машина за чишћење снега“. — Дошо с онбм разгртачом и разгрнб

снег.

разданити се раздани се св 4.

раздарушан -шна -шно широке руке, дарежљив”. — Ал си ти, мама, раз

дарушна: дајеш нам три ара да направимо кућу!

раздеренчити се св“?”. — Једном био код мене и раздеренчб се.

раздрљити се раздрљим се раскопчати се од грла до стомака“. — Шта си се

раздрљио? (Р).

раздрндати -ам св разбити; оштетити, покварити”. — Раздрндаће ти он и

мацолу, а де неће трактор (Р).

раздрцати раздрцам св. а. разбуцати, поцепати“. — Раздрцб ми свеску, б.

оштетити непажљивим руковањем”. — Што си му дао,знаш да ће да га раздрца.

разиграти се разиграм се ”. — Срне се разиграју кроз кокуруз.

разлаз м чобанска игра”. — Чобанске игре данас су: кајиша (разлаза), лопте,

клиса, жмуре и крмаче (2: 142); в. кајиш.

разливати разливам несв“; в. провpити.

разма предл“сем, осим, до, једино“.

размерак -ерка м мерење, размеравање“. — Јефтиније узети на џак нег на

размерке.

размерка ж трговина на ситно“. — Оду паре на размерке.

размесивати -есивам св“овлаш премесити тесто пре печења”. — Треба сад и тај

други да размесивам.

разметача ж. алатка за уређивање распореда зубаца на ручној тестери“ (Р).

размимолазити се -им се несв“размимоилазити се“. — На ној чаврми се тешко

размимолазе.
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размимбћи се -бђем се св 1. размимоићи се”. — Нисмо могли да се раз

мимбјемо; 2. догодити се“. — Не зна се шта ће се јоште размимбћи које ће невоље

наићи“.

разминути (се) разминем (се) св.“проћи, мимоићи (се). — Једва се разминули на

ној чеврми.

размислити се -им се св размислити, помислити“. — Ја ка-се размислим: стари

су им били радикали, а млади држе слику Милошевићову!

размолушити се -олуши се св олабавити, расплинути се“.

разобадати се -a(м) се св 1. разјурити се, разбежати се пред нападом обада”. —

Разобадају се говеда; 2. разљутити се“. — Разобадб се и склони му се с пута, в.

обадати.

разор -а м средина њиве, од које се оре на једну и на другу страну“. — Уватиш

разор и онда около (ореш), у сталном изразу орати на разор. — Не ореш ни на разор

ни на слог (КЗ), в. страна (3: 17).

разоравати оравам несв“орати ледину“. — Разоравб ону стрменицу и гледо

ка-ћу се свалити.

разорати разорем св поорати ледину“. — Питај Бошкића да ти разоре ливаду

виш Милове куће.

разредити разредим св проредити“; в. прашити.

разређивати -еђивам несвпрема разредити. — Разреди се муруз, разређиваш

који је чест; в. прашити.

разрезати -жем св в. нарезати

разрушити се -им се св скинути црнину за покојником”.— Сви се разрушили, а

отац и мајка нису и син им се није вратио.

разуторити -им св скинути дно с бурета”.

рак м зоол“љускар Сrustacea”. — Јасеничка водена животиња, некад се ловила и

јела (кувани и печени), нарочито у воденици док се млело (16; 58).

рака ж гробнајама”. — Милан је копораку и зна да нису били (на сахрани).

ракаљ ракљам 1. ракља на коју се намотава предиво да би се добиле кануре“. —

Мотовило мора онај ракаљ да има, а ти ракљеви треба да су дуги, 2. а. раскрсница”. —

Погино Милан Словенац код ракља, б. одвојак пута, бочни пут”. — После ови

ракљеви требало д-иду сваком и да се асфалтира, 3. рачва на дрвету“. — Ја равњб

авлију и затрпам шљиву и орас до ракљева. — Пробила трава до ракаља.

ракањ ракња м крак рачве“ (Р).

ракијчина ж пеј“ракија“. — Његова ракијчина била у нашим подруму до лане.

ракита ж бот (12: 23)

ракља ж дрвени оковратник за свиње“ (Р), в. ракуља.

ракљаст -a -o “. — Онда се намота на једно клуче или на дрво дугачко један

метар и доле је ракљасто (КЗ).

ракљић -ића м дем ракаљ 1. — Има она три ракљића па око њи плели ко год

кошариће и такве биле те плетаре кошнице.

páколити се -и се несв“гласати се кад хоће да снесе јаје (о кокошки) (Р).

ракуља ж 1. ракља, рачвасто дрво које се шипилом (в.) учвршћује овци или

свињчету око врата да се не може провући кроз ограду”. — Усечеш дрво ко рогуље и

гóр метиш шипило и носи на врату ракуљу, 2. а. ракља којом се покреће воза (в.)”. —

Ракуља је што се тера воза: има гор на врву чапур, клин, па се закучи за Гојнај клин да
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се вуче, да се са њбм снује за ткиво, б. кука на јарму за коју се качи ланац (в. влачег)

којим се вуче дрљача, ралица и сл.“, в. потегача.

ракуљица ж дем ракуља, в. утуцати.

ралица ж старинско дрвено рало“. — Била она ралица и на њу даска и раник. —

Најстарија пољоприредна справа била је дрвена ралица. — Гвоздена ралица има

делове: гредељ, рукунице, точак, даску, раоник и козалац (3:16).

рало с дрвени плуг, примитивна справа за орање“ (16:58).

рамати рамље несв“храмати“. — Ударио га сикиром и о-тб доба рамље.

páна ж храна”. — Ми имамо прилично ране, ал неће) да биде много.

ранац м сорта крушке” (Бљ, 14. 41).

ранија ж велики казан“. — Сат кажје казан и за маст ка-се топп, а пре била

ранија, звало се, ранија масти, и пекмез у њој се кувао); в. саџак. „Ранија. Казан од

бакра или гвожђа. Целе се јесени у њему нешто кува. Пекмез, који паклено бућка и

распрскује се уоколо. Сапун, од свињске масноће и камене соде. Кавурма и чварци.

Касно у јесен, надеви за туршију. Ветар стреса јабуке кожаре низ кров штале. Врба се

ломи у струку и преко потока савија, а под ранијом ватра тутњи, храна за зиму се

спрема. Издужени пламени прсти извијају се ка небу и са свих страна је обавијају.

Посуда стоји на четири огарављена камена. Около су парчићи погашена угљевља,

помешани с коштицама из џибре, и са иверјем. Недељом ујутро, расхлађена: чађави

ђаво обрастао длачицама гара“ (7: 197).

раник м раоник”. — Носи ранике да ми клепа.

ранка ж a. “сорта шљиве“. — Најпре стижу ранке, има доста џенарика и бе

лошљива, али су најукусније црвењаче (3:23); б. “рана воћка”.

раношљива ж “рануша“.— Постељу су сместили иза великих каца, које су биле

пуне раношљиве (6: 92).

рануша ж“сорта ране шљиве, рањача (в.)”. — Рањача, рануша, шумадинка — то

ти све иста рана шљива. — Брат засадио, однекуд донео, нову шљиву. Маџарку и

ранушу (5: 64).

рањав -a -o “који је у ранама“. — Сав му нос рањав.

рањац рањца м сорта ране шљиве“, в. Караманка, рануша.

рањача ж. сорта ране шљиве“. — Тамо смо накупили шљива рањача, купили

рањаче, а имамо још (Ш).

рањеник-ика м 1. ухрањена свиња, посек“. — По педесет рањеника је имб, 2.

“лековита трава”. — Рањеник (зечје уши, Веfonica officinalis L.),— истуцан, превија се

на ране (2: 225).

раоник м део плуга који преврће бразду“; в. гредељ.

расада ж поврће које се сеје за расађивање“. — Није ми била добра расада и

нема купуса.

расадити расадим св пресадити“. — Посијеш семе рано и оно тамо никне и

поснака ти то расадиш.

расветлити -и безл“постати светлије“. — Видиш колико је расветлио кадје пао

(велики граб пошто је посечен).

páсвит м свитање“.— Усто сам у расвит, кад седели дан и ноћ, кад видиш испре

себе (КЗ).

расвитати се расвиће се безл“. — Далеко је збра, кад забели, кад се расвиће дан

и ноћ.
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раскалити раскалим св лоше окалити”.

раскáшати раскашам несвв. раскосити.

расквоцати се / раскоцати се -e 1. почети квоцати (о квочки)”. — Доцкан ми се

расквоцала. — Не да се раскоче, 2. пеј распричати се“.

раскокати се раскока се распрснути се, попуцати (о кукурузу кокавцу”.

раскокељити се -окељи се св ”? . — Он се раскокељи.

раскос м прва два откоса набачена један на други“.

раскречити (се) раскречи (се) св раширити ноге“ (Р).

раскуждрати се -а се св разбарушити се“.

раскућавати -ућавам несв“упропашћавати домаћинство”, в. колено.

páсб -ола м “. — Моја баба, кат пости, уточи расола, црвени се расб, и (узме)

вруће проје и — румени се ко ружа

распадуља ж жена слободног понашања, проститутка” (Р).

распартаљити се -артаљим се распремити се, растоварити се“.

распикатити се -им се св 1. непристојно опружити ноге“. — Шта си се рас

пикатио!? 2. непристојно се обући, разголитити се“. — Она се распикатила и — у

кафић!

расплатити расплатим св распорити заклано бравче“. — Кадга расплати, гледа:

ако је слезина спредатања—биће благазима на почетку, ако је дебља— бићејака.

расплишити се расплише се св размилети се, разићи се на све стране“. —

Расплише се кокбшке и однесе кобац.

расповијати -овијам несв“скидати повој с бебе“.

распрашит -a -o “растресит“.

распрдети се -им се несв“хвалисаво се распричати”.

распрцати распрцам св непажљиво исећи, оштетити”.

распуштенком разведен човек“. — Удала се за распуштенка, а така била лепа

(Б). — А после двадесетпете ни чича те неће. Сем неки распуштенко, или удовац, или

богаљ.

раставити се -им се св 1. породити се“. — Нека да Бог да се срећно растави, в.

бреме • 2. умрети“. — Мучи се, никако да се растави (с душом).

растапати растапа несв“растварати“. — Растапа камење из жуча (Б).

растоврсти -рзем св. "испретурати ствари, направити неред међу њима“.

расторокати се -чем се пеј распричати се“.

расточити расточим св 1. преточити пиће из бурета у флаше“; 2. продужити

шинска кола (размакнути точкове, за превоз дужих трупаца)“. — Расточи кола да

дотерамо оно мало сена, — се расушити се, почети пропуштати воду (каца, буре)“ (Р);

В. криваљ, расушити се.

растpвољити -им св разбацати без реда, направити неред, растурити“. — Све

растpвољено бвде.

расути се распе се свр раширити се, освојити простор“. — Расуће се дивље

свиње и вудије, мајко божја!

расушити се расуши се св“. — Каца се расуши кад је празна. — Чабар се расуши

и онда се мора закиселити.

рат прил безбрижно”.

ратан ратна -о миран, лагодан“, в. дућати.

ратар м “. — Био сељак. Обичан наш ратар и говедар (5: 16).
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ратиште с “; в. ратовати.

раткати -ам несвдем радити”. — Мораш да раткаш. — Идем сад кући: имам

нешто да раткам.

ратно прил мирно, спокојно“. — Ратније сад народ живи, а ми се мучили, ратни

били доста (Ш).

ратовати ратујем несв“. — Они су сви ратовали, на ратиште ишли.

ратос в. шипрага (Р)

ратосиљати се -осиљам се св отрести се, отарасити се“.

рауна ж прорез на фуруни, за довод ваздуха“. — Има на вуруни она рауна. —

Затварала рауну на фуруни (6: 17).

рафант м лековита биљка“. — Рафант (турски корен)— меша се са линцуром и

срчаником и употребљује се против пролива са крвљу (од сpдобоље) — за народ и

стоку. — Рафант — корење — за грозницу (2: 226).

рафија врста везива за винову лозу добијена од поткорних влакана дрвета (Р).

рачва ж део воденичног механизма“; в. останац.

рачвица ж дем рачва. — Нема то, само она рачвица де почне да плете.

рачепркати -ам св рашчепркати“. — Рачепркале ми кокошке око цвећа.

рачепутати -ам св рашчепркати“. — Мало заградила, да ми кокошке не би

рачепутале.

рачуњати -ам несв“рачунати“.— Ја нешто рачуњам да то не да биде добро.

рашаторити се и се св раширити се, разбокорити се“. — Види)ш како се

рашаторило цвеће.

рашлбпити се рашлбпи се св деформисати се, раширити се (о обући)”.

рашљица ж дем рашља”; в. мотовило.

рашчаврнути -аврнем св раздвојити два спојена предмета”.

рашчварити -им св пропржити“. — Рашчвари га мало у тигањ.

рашчепуља ж жена која хода раширених ногу, рашчепљено”.

рашчинити рашчиним св "скинути чини, мађије; в. зачинити.

рашчишћати се рашчишћа се несв“ведрити се, проведравати се (о времену)“. —

Добро је: рашчишћа се време.

pвољм много, мноштво“. — Има рвољ воде (Б).

ргнути -нем сва. "овлаш додирнути, боцнути“. — Мало га само ргнула, а он

кука, б. повалити жену“. — Милан је први ргно.

ред му изр. у два реда двапут“. — Она је у два реда долазила.

рćдак ретка -o 1. који се налази на већем одстојању у устаљеном поретку,

размакнут“. — Кокуруз ми редак, слабо нико; 2. мање густине, жидак“. — Узмеш

креча ову чашу, да не буде густ, да је мало ређи.

редан редна -о“који је сталан као обавеза, који се ради свакодневно“. — Немам!

ја времена, треба друге ствари да радим редне.

редараж 1. жена која је у патријархалној задрузи задужена, на одређено време,

за све домаћичке послове сем за бригу о мужи и преради млека”. — По недељу дана

бидеш редара; 2. вуновлачара“. — Носим мало вуне у редару— не може више да се

реди рукама.

редити редим несв1. влачити вуну, припремати је за употребу”. — Ошишамо

овце и редимо вуну: перемо је, чешљамо, на гребене (Ш), в. гребени; 2. сређивати
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заклано бравче“. — Нећу моћи да редим кад радник дође и ја морам пред-уредим. —

Негде иза подне „реди се“ се печеница (3: 107); в. бравчад (5: 149).

редно прил редом, све штоје ред”.— Све смо купили редно и просвадбовали.

редња ж зараза, епидемија”. — Нека редња била и све напала. — Има ми крава

пролив, а жале се и други: нека редња наишла. — Живина, углавном, страда одредње

и куге (3: 131).

редов-бвам војник“. — Не гледа она ни које официр, ни доктор, ни редбв (КЗ).

редовник-икам човек који има право млевења у воденици по утврђеном реду”.

— Милош и Јован су редовници у воденици, по петнез дана.

редотач м сетвена површина на којој семе није изникло“. — Ту ми остбредотач

и морб поново сијати мотиком, није никло.

редуша ж в. редара. — Раније, кад је имало више жена, биле редуше, да готове

ручкове. — Готовљење јела и хлеба прима редуша понедељком у јутру, а предаје

дужност у недељу, у вече (2:84). —У кући у којој има више жена, хлеб меси и ручак

готови „редуша” (3:72). Редуша—жена чија је недеља, ред да ради одређене послове

у кући где живе више породица у једној заједници, задрузи, види: станара, чобаница

(16, 58).

ређаја ж в. редуша. — Која је била ређаја — свака јој част!

рез м оштрица косе“. — Рез ти је на коси то што сече, чим она сече (Т).

реза ж врста старинске браве“ (Р).

резати режем несва. *, б. постављати кров“. — Мора да му реже кров.

резидба ж резање, орезивање лозе, воћа”. — Брзо ће резидба воћа.

резилити / резиљити резилим I резиљим несв“приговарати, ружити“. — Били

ми сами и ја га резилио што неfће) да се жени. — Јаћим ишб да га резиљи што је ишб

код Луће.

рćзити -и несв“. — Онб вино слатко, рези, и ја попијем две-три чаше.

рćка -ě ж водоток који не пресушује“. — Ту су млели кад није било воде на

рекама (Тр).

рекла ж део женске одеће, блуза”. — Тако и реклу радним даном носе пре

врнуту (2:71). — Уместо кошуље и вунене сукње шију се штофане „рекле“ (блузе) и

дуге сукње (3:83).

репеж -éжам дршка преслице“. — То се зове репеж, што жене преду: она је гор

широка, а онај крај де је уишла (за појас) репеж.

репељ -éљам тањи крај преслице“. — Преслица ова на воденици личитачно на

преслицу што жене преду: онаје дол широка деје уишла, а онај крај има репељ (Б).

репељак -љка м "петељка на плоду воћке”; в. брeкиња.

репуша м/ж онај који заостаје, који се налази на репу”. — Онога „ко би к'о од

беде радио“ или ако би заостао исмевају у песми „Репуша, повијуша, што и остала?“

(3:18).

репушина ж бот 1. лопух Тussilago farfara”. — Има она репушина, расте поред

воде, 2. “велики реп с бујном длаком”. — Космата му она репушина.

реса ж 1. дечја китица, пенис”; в. нажирити се, 2. ресице испод уста неких

животиња”; в. кићанка.

реснат -а -о који има ресе”. — Појединци су носили велики гуњ, дугачак до

земље, а како је на рубу до земље имао ресе звао се реснати гуњ (9: 85).
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рество / ресто с остатак“. — За те паре купио је циглу, камен, а за оно рество

узимб је друго што му треба.

ретеница ж хрптеница, кичма”. — Сéче низ ретеницу, кичму.

речиште с обала водотока“. — То се зове Матића поток и ту се населили наши

стари, куће биле око речишта па пос куће правили гор на брегу. — У речишту укопа

вода.

рз / рс м част, понос”.

рзати рже несв“гласати се као коњ”. — Коњ pже, или њишти, говеда ричу, овце

блеје, коза врекеће, свиње грде, грде и гуриче, пас лаје, мачка мауче (КЗ).

ривати (се) ривам (се) несв1. гурати (ce)”. — Ривају се дечурлија. — Ривају ко

јунчићи: један на палицу, други на јармењачу. — Јуне рава у врзину. — Не ривај ко

јуне у пласт, 2. a. “померати”; в. арњеви, б. склањати (се) у страну”. — Ривају се у

врзину кад иде камибн.

pивкати (ce) -ам (се) несв, дем ривати 1. — Шта ме ривкаш?!; в. царати. — Не

иде им се по камењу него се ривкају по крају.

рид м велики камен”. — Пусти будалу, да не узме онај рад у руке (Б).

ридина ж аугм. према рид. — Пази се да те не удари ридином (Б).

ријека ж река” (2: 14).

рикатириче несв“.— Једног бика су имали и кад су деда-Цвејутурили у кола —

рикб је до куће, кад су увишли на капију, деда, јадан, умро, издано, ко да нешто

преказивало, брав један.

риљати риљам несв“копати ашовом”. — Винограде људи риљали, садили, а сад

их) сечу, ваде вотњаке. — Не могу босом ногом да риљам. — Онд више куће, де је узо

Живорад, риљали за виноград. — Нека риља у расаднику и нека ћути (6: 47).

pингла ж 1. полуга за затварање врата, засун“. — Она рингла била и само

повучеш и заклопљено, 2. кружни прстен на плочи штедњака“. — Дигнеш рингле и

убациш ћуткове.

pинглбв -ова м / рингловка ж “фабричка цигла“. — Довуко цемент, шљунак,

песак, ринглбвке, кућу ће (да зида).

ринути ринем св 1. “гурнути“. — Ка-дођу на казан, ониторину и проспу. — Он га

pино и пао је вако на страну. — Рини врата, ладно је, 2. набацити“. — Ово удариш по

пласту конопац и дол мотку, оздб, и ранеш плас и свежеш, а вамо иде коњ или крава,

закучиш ланцом и вучеш.

рипа ж повећи камен“ (Р).

pипати рипљем несв“тешко дисати, хрипати“. — Буби је мало преладио и почo

да рипље.

pишкати -а несв“рити земљу њушком“. — Отерајте свиње да ми ту неришкају,

в. прасенце.

ришнути -нем св бацити, одбацити“. — Јован је био такши, а онај ришне камен

и пободу кочић; кад добаце, зову га и он дође и ришне још два метра.

ркаст -а-о“неодмерених покрета, незграпан“. — Сви су они, накб, мало ркасти,

солотукасти; в. солотукаст, шикаст (Р).

pкач ркачам човек „танких живаца“, раздражљив“. — Ркач је кад је немиран

човек, немирни живаца.

рке об. мн старе, неупотребљиве ствари, отпад“.

ркезар -ăра м остава за неупотребљиве ствари”.
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рке-крке. — Он пошб на Косово и, рke-крке, почо да ствара капитал.

pкнути рKнем св ударити”. — Једном га pкно и он пао ко летва.

рковит рковита -о осион, спреман на све“.

pкташије с гужва, галама (обично на масовним народним скуповима, на свад

беним весељима)“. — Торктаније само код нас може бити.

pктати рKће несв1. галамити, трештати“. — Рећу они трубачи. — Довели

музику, рKтали целу ноћ, ниси мого заспати; 2. нестручно руковати неком справом,

алатком. — Немб тај трактор рктати, мајке ти, не мож мењач пре куплунга (Р).

pктача ж неуредна жена, која небрижљиво ради, а за своје пропусте увек је

спремна да се извиче на некога из околине“. — Није му била достаједна рктача, сад му

дошла и друга.

pкуља ж крупна незграпна жена”. — Шта је тела она ркуља од тебе?

pкутати / pкућати ркућем несв“кашљуцати“. — Само ркуће дете, не мож

д-искашље онај шлајм.

pмбати -ам несв“тешко и напорно радити“. — Радило се, рмбало, а сад се маторо

и више не мож ништа. — Данас ћеш да рмбаш ко коњина.

рњав -a -o а. cпљоштеног носа”. — Ма разбио би му нос да иде рњав, б.

“несрећан”; в. шљепити.

рњага ж велика гомила старих ствари”. — Виде да није на ној рњати у вајату иза

врата.

рњати (ce) pњам (се) несв1. протресати, мучити се око нечега“. — Мораш да га

трлиш, гребенаш, да га рваш и да се намучиш док изаткеш кошуље, 2.а. “мучити

захтевима, провоцирати”. — Један скот мерња за кад гу. — Рњали ме годину и по,

терали ме на рад, б. “гурати се, тискати се, сударати се телима у гужви“. — Рњали се

на вашеру, а ништа нисмо купили. -

роб м невољник, несрећник“. — Он је имб, роб, код њега мобилни.

роваш м неред, неуређеност, претрпаност стварима“.

ровашити ровашим несв 1. “правити неред, тумбати, претурати ствари”; 2.

обележавати стоку да би се распознавала у случају мешања с другим стадом”.

ровељ жежељ-ровељ (за пса) (2: 49).

рог рога м 1. “. — Велика мука за брава кад туче роговима. — Има црве у

poговима и муче га, нагризају и зато бије, каже: бије ко овану дивљаку, в. рогара 1, 2.

“косе гредице у кровној конструкцији по којима се прикивају летве”; в. мертек, мн.

poгoви -öва свечаност поводом постављања првог рога на крову нове куће“.

póга ж овца с роговима“.

рогањ -āња, дем рогањчић-ића, рогато младунче (овце, козе). — Има рогања,

рогањчића они, с роговима.

рогараж 1. водир“. — Рогара ти је код нас брусара, кад косач носи од рога, онај

рог бушан је и напуни се воде и закачи се за каиш да мети брус, 2. сорта паприке”. —

Има и рогара паприка у облику рога (Б); в. патлиџануша.

рогат рогата -о који има рогове“.

рогаџа / рогоџа ж в. розга (Р). 1 •

рогоз рогозам барска трава Турha latifolia'.

рогоња м°во, ован великих рогова” (3:29).

рогуље рогуља пл. т. дуге двороге дрвене виле, за избацивање снопова на већу

висину“. — Рогуље су ко виле, има два рога и да избацујеш сено гор високо. — То су
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нам рогуље и са њима се дене сено, узимаш са пласта ил са кола, то оне виле двороге

(Ш); в. коса, виле (9: 84).

рогушити се рогушим се несв“бити незадовољан“. — Нембда се рогушиш на

сваку реч, в. алауџа (5: 131).

род рода м родна кућа удате жене“. — Не даду јој да оде у род код мајке.

родбина -ине ж “. — Све то родбина јака.

родéвати / рођевати родевам / рођевам несв“рађати“.— Родевала му жена: прво

било женско, па друго — биће мушко па опет (било) женско, па решила да више не

родева. — Слабо вод родевају ораси. — Мало се рођева, а доста гине. — Сваке године

ми рођева јабука).

родити роди “. — Данас не да роди ако не бациш вештака, родило ко чичак —

каже се за воћку... кад прероди (2: 14).

родни -a -o “који је (направљен) од дрвета воћке“. — Покојника износе нај

рођенији на носилима, која праве од родног дрвета да би, како кажу, „родевала

година” (3: 98-99).

родница ж (горњи) слој родне земље“. — Донеси бвде роднице да покријеш ову

мртвицу.

розгаж 1. колац са кратко поткресаним гранама, за сушење сена, пасуља”. —

Кад окрешеш дрво и остану они чапуреви, па онда на то набациваш детелину да се

суши па дође ко плашће. — Розга да се суши пасуљ. — На розги има они чапурбва и

набациш пасуљ да га сушиш, то било прије, а сад има они трокути и више стане; 2. пеј

* висока мршава жена“.

розетла ж бот цвет Pelargonia radulа, мушкатла“, в. босиок (2: 27).

розни -a -б светлоцрвен“. — Овб ти је парадајс розни; в. борди.

роктати / рокћати -ће несв“гласати се као свиња“. — Свиња рокће (КЗ).

рокуља ж мушкобањаста жена”. — Дође она рокуља и све их) растера (Р).

pбља ж1. батина”; 2. мушки полни орган”. — Велика му рбља.

рољнути -нем св 1. бацити на гомилу“. — Рољне оно грожђе у кацу, 2. уда

рити”. — Немб да те рољнем па да пребројиш све звезде (Р).

ромор м 1. тих и монотон говор“, 2. жубор, шум (о води)”.

роморити -им) несв1. тихо и монотоно говорити“; 2. жуборити, шумити (о

води)”.

ронути ронем св оронути, онемоћати“. — Она кад је ронула и умрла, Боро осто

сам у кући, није ни ватру ложио.

рошити -и несв“снажно, силовито вући“. —Какве сам имб коње: то само ропи!

póпство с ропство, заробљеништво“. — Радојко са мном биоу ропству (КЗ).

роспија ж зла жена“.

росуља ж ситна киша“, в. сипуљати.

poџга ж в. розга, рогаџа / рогоџа.

роштиљ-иља гвоздена решеткаста направа за печење меса”, мв, ватраљ (1:761).

pпарпеж хрпа, гомила (обично кукуруза)“. — Били два брата сироме па брали

кокуруз, а мале биле рпе, па један вели: „Бајо, видиш ли ме“? „Видим помало“.

„Дабогда, догодине нимало“! Ко — да биде већа рпа. — Има рпа нека шодера, па

зарасла.

pскавац -вца м сорта трешње“, в. белица (2: 26).
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pтеница ж 1. анат “кичма”; 2. геогр“брдски превој“. — Дошо на онуртеницу од

Вагана: тамо Прогорбвци, а вамо Живковци.

pуво с невестинска спрема, мираз“. — И ту је младино руво, што је донела за

мираз: ћилими, поњаве, шаренице и о ти тежињави ствари, кошуља, гаће.

руд руда -о мек”, в. декав(o).

руда ж 1. део запрежних кола“. — Руда је закачена за кракове, а кракови

повезани са дрвеном совином.—На руди гор стоји преглава, горњи деојарма се качи,

а преглава од сврачина равња са рудбм. — Руда може бити од једног дрвета, које је

природно. А кад се вештачки саставља, има делове: два крака, стрелицу и приглаву

(2:47). — Дугачка руда је „штелом” везана за „кракове“ (3: 55), 2. део воденичног

механизма: дебља греда, рачваста на једном крају и ослоњена рачвом на другу

хоризонтално постављену греду; на месту где се руда рачва на плазину се опире

вретено, а на супротној страни је шипка са навојем којим се регулише мељава”. —

Доле има руда, на руди плазина, на плазини има останац, вретено, преслица, на

прица, в останац.

рудеж ж нит која штрчи из неке тканине, џемпера, ћилима” (Р).

рудина (рудина жравно земљиште обрасло травом”. — Окрешу рудину, траву,

то се зове гувно, и вршу с коњима, мој ђед врб.

рудица ж 1. дем руда“. — Има две рудице, за једног коња; 2. двоструко или

троструко упредена вунена нит”. — Два вретенета кад их) упредеш, од две струке,

онда добијеш рудицу, то ти рудица двострука, а има и трострука, а рудица то

упредено. — Рудица кад се удвостручи вуна и упреде се да се плету чарапе, да се

упреде у две струке или три.

pудишњача ж. сорта јестиве гљиве која расте по ливадама“.

рудњача ж јестива гљива жуте боје“. — Рудњача је ситна печурка, кажу и

дивљи шампињон, в. књега (2: 64).

ружити ружим несв“псовати“. — Мешто да ми захвали, он ме још ружи.

ружњак -āка м лужњак“ (в.). — Видб сам у шибу један леп ружњак да га

обалимо.

руј м биљка Сotinus coggigria”.

руја жута боја”. —У Јарменовцима се и неке боје називају друкчије него што је

уобичајено. Тако за жуту кажу „руја“, за браон — „кафена“, за црвену — „алева“, за

зелену — „зељикава“, за црну — „врана“, за модpу — „мораста“, а за све друге

неодређене — „шућмурасте“ (3:48).

pујан рујна -о црвенкаст”.

рујачица ж ситан жути пасуљ“.

pујка ж крава црвенкасте боје“.

pукатка ж посуда са дужом ручком“, в. тестија (9: 84).

рукнути -нем св подићи глас, продерати се“.

руковат м ручка, дршка на баквици”; в. баквица.

руковати се рукујем се ”. — Он се рукова са мном.

руковед /руковедљика / руковеђ/ руковет-иж количина пшенице, јечма која

се при жњевењу може захватити руком”. — То кад налажемо снопље, скупљамо

руковеди у сноп. — Манеш српом три-четири пута и то спуштиш, руковеђ зовемо. —

То кад се жело раније, све на руковети се остављало и после иду други који налажу

снопље, скупљају те руковети и трећи иду после и везују. То на мобама. — Кад сежње
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ручно, то што метеш руком— руковеђ, а може и вако ка-се коси, има да се више пута

мете, исто ко једна руковеђ. — Пожњевено жито се слаже у руковеди и везује у

снопове (3:19). -

рукотворан -рна -о вешт, умешан”. — Баба била рукотворна— да Бок сачува!

руктати 2 несв“снажно се и неартикулисано оглашавати, урликати“; в. рук

нути.

рукуница ж ручка, дршка“. — На нашим косишту има само једна рукуница. —

Ја косио па сломи рукуницу. — Веже се на косишту близу рукунице (Т). — Затварача

на средини има рукуницу (5), а беочузи (6), углављени на гредици, по два на свакој,

држе затварачу (3: 66), в. наћви, мерица, гредељ.

румати -ам несв“халапљиво, прождрљиво јести”.

руно с “ — То целокупно кад се бвца ошиша–pуно. — Има код сељака вуне за

десет година, кад ошишаш овцу, немаш рачун да руно стрпаш у џак и д-однесеш и

бациш. — Острижена вуна зове се „руно“ (3:48)

рупаџаж“велика рупа, увала“. — Превалио сено у неку рупаџу и сад— извлачи (Р).

pупити -им св банути, нахрупити; нагрнути”.

pупљив / рупљив рупљива -о“који има много рупа“. — Тај је пут рупљив, једва

прошла вршача (КЗ). — Асфалтирали до Јовичине куће, а ово остало рупљиво.

русица ж в. босиок (2: 27).

ручак ручкам доручак”. — Код нас ручакјутри, а ово што сад кајжје ручак—то

ужина. — Има земља, стока, башча, а у кући треба ручка, не можбе-жене. — Једе се

трипут дневно: „ручак“ је око 10 сати, „ужина“ у подне, а увече се вечера (3:73). —

Код кога косачи раде, дужан је да им спреми „јаку“ храну. У 8 или 9 сати добијају

„ручак“, око 14 часова „ужину“. За вечерује обавезно да има доста меса (3:21).

ручица ж 1. количина струкова која се може обухватити руком”. — Узмеш ону

ручицу конопље и ставиш утрлицу и трлиш, остане чисто повесмо, а испадне поздер.

— Онда се (ћетенј бере (чупа се) у ручице, које се везују ланом (2:28). — Конопља се

чупа. Онолико колико се ухвати руком јесте „ручица“. Двадесет ручица чине „сно

пић“ (3:47); 2. дршка на косишту“, в. рукуница.

ручка ж држалица чекића”. — Паде чаканац с ручке, али добро је што није по

руци.

ручковиште с време обеда, ручка”. — Стока се лети чува од малог до великог

ручковишта (од 8 сати пре подне до 2 сата по подне (2: 30).

ручконоша м/ж особа која радницима доноси ручак на њиву”. — Ако су летњи

радови, ручак на њиву доноси „ручконоша“. — „Подне падне, девојке су гладне / што

ли нама ручконоше нема?“ (3: 1873).

pушан рушна -о ожалошћен, у жалости“. — За ким сте рушни? — Приликом

облачења помаже јој заова, ако је удата, или која друга жена из мужевљева рода, али

се нарочито пази да та жена не буде удовица, нероткиња или жена која је „рушна“ за

било ким (3:93).

рушити се -им се (не)св“носити црнину као знак жалости“. — Ја сам се рушио за

краљом, ја сам волб краља и служио војску кад је погино, био у другим пуку; уп.

разрушити.

рушком во са шаром у облику руже на челу“. — Кад во има ко ружу на глави,

зове гарушко.—„Рушко“— по шари на челу која личи на расцветалу ружу (3:29-30).

pушница ж ознака жалости (на оделу), црни флор“.
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С

сабајле прил рано“. — Само у кратким гаћама сабајле трчкарао по Змајевцу (5:75).

сабити сабијем св“. — Сабићу га у земљу, макар до појаса, па да стоји ко спомен.

саблазан -зни ж утвара, приказа“.

саблазнути (се) саблазнем (се) непријатно се изненадити, шокирати се“.

сабрати саберем св сачувати“. — Највеће је богаство кад стекнеш и умеш да

сабереш и да научиш другог да сабере.

савијуша ж пита, гибаница од савијених кора”. — Коре се испечу на шпорету,

јуква што ми зовемо, па се поквасе пред прављење и савија се косавијуша. — Нико

никад не виде да узе ни парче савијуше, нити чашу ракије (5: 14).

савладати савладам свр *. — Савлада је болест.

савлађивати -ађива(м) несвр према савладати. — Организам јак савлађива

болест.

сагнати -ам св сатерати“. — Уватили га они и сагнали у онај круг и отерали у

заробљеништво. — Сагнали матицу у неизрађено саће. — Сагна те у воду да се

удавиш. — Нема де да сагна машину. — Пошб Милан да сагна овце, изр. - у ћоше

“иживљавати се“; в. загнати.

сагонити сагоним несвр према сагнати. —Сад ме сагоне у канал. — Свако вече,

кад и{x} сагоним, бван стане па те гледа, ко да предосећа, в. сатеравати.

садаљка ж дрво у облику кратког закривљеног штапића зашиљеног на врху

помоћу кога се сади расад” (Р). — Садаљка дрво онб да садиш паприку, купус,

парадајз.

садач -āча мв. садаљка. — Налијем вечи водбм да јутри могу садачом рупу

направити и посадити купус.

садčвати садевам несв“денути“. — Ја садевбсено и паде киша, нисам стиго ни да

покријем.

саденути -нем св “. — Саденб сам и извршио сено, а киша пала вечи.

садити садим несв“. — Ишб да садим купус, залио сам паприку.

саднака прил сада”. — Саднака гледају све да казне.

сазрелити -и св“сазрети, дозрети“. — Сазрелиће муруз. — Жито је кад сазрели и

онда у магазу, а друго мишана, сушница, свињац, штала.

сазуљати -ам св скинути обућу без развезивања”.

сајма / сајмача ж геогр“урвина, непроходна дубодолина”.

сака ж мала каната на двоколици”.

сакалуда ж шашава особа”. — Ово су све биле сакалуде.

сакатуља ж саката жена“. — Дово сакатуљу у кућу.

сакаћела ж неисправна направа“ (Р).

сакламан -амана м човек неспретног хода“. — Види)де га: каки сакламан, в.

заврзан, суклиман (Р).

сакељати -ам несвр ићи с муком”. — Идемо да сакељамо гор.

саковати сакујем св “сковати”.
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саковац -вца м врста старог плуга”. — Почетком [20] века појавили су се

плугови „саковци“ (3: 16).

салав -a -o “лепљив, глиновит, тежак за обраду (терен, земљиште)“.

саламура ж прекувана слана вода“.

салана ж??. — Скоро по свима селима биле су салане (као у Краг. Јасеници), а

долазили су и трговци из Колубаре, те узимали стоку за своје салане) (2: 17).

саланце с дем сало“. — Увати се оно саланце па га не мош опрати.

салаш м кош за кукуруз у клипу, чардак”. — Ово је салаш де држимо муруз, а

кош је оно те се плете (Ш). — Салаши су раније били оплетени прућем, а данас су

преко греда уковане летве између којих остављају потребне шупљине „за промају“

кукуруза, в. вајат (1: 763 764), в. дубећи (2: 51), в. кочањ (3:20).

салетити салетим св упорно тражити“. — Салетио д-иде код бабе.

салигуз м напитак који се користи у црној магији“; в. слетигуз (Р).

салир -ира м сланик“.

самар -ăра дрвено седло“. — Били они самари па натовариш на коња и у

воденицу.

самотвор -отвора м особа која све уме направити, проналазач, новатор”.

сампас у сталној вези у сампас испаша без контроле чобанина“.— Пустио овце

у сампас, в. у поље (2: 30).

сам самцијат -ијата -о / сам самцит •. — Ја се вратила сама самцијата. — Влаја

оде оцу Јекином, сам самцит, што онда није био обичај. И запросио Јеку (5: 30).

самсов -ова м "грубијан, неотесанко”.

самћи в санћим.

самун -yнам пшенични хлеб“. — Сваки пшенични леба зову самун (Ш). — Што

мен нис дао самуна? Самун — стрмни, пшенични кисео хлеб, кисељак (16: 59); в.

изићи.

самштина ж бездетност”. — Кад су отац и мати без деце, таква породица зове се

самштина (2: 104).

сан сана м “. — Никад сана нисам имб. — Немам чврстог сана.

сандук сандука м “. — Сандук за брашно био, карлица, карличица, сито.

сандучара ж земљана пећ“. — Земљане пећи су сандучаре, коцкастог облика,

пирамидалне или купасте (1: 761).

санбван -вна -вно бунован”. — Нисам га ни позно, онакб санбван.

сантам -има м сантиметар“; в. улепити.

сантрач м 1. заштитна ограда на бунару” (2:48); 2. дрвени сандук за мешање

малтера“ (Р). wм

санћим кобајаги“. — Они њи једнако шиљали код мене: што не идете мало код

зета, код) сестре, како ми вас држимо, санћим, знаш, а они неће. — А он ће самћи да

купи.

саонице пл Т “ в. сонице. — Терет се зими и лети превози саоницама. Саоницама

се превозе дрва, камен за кречане и креч (3:56); в. двоколице (2: 47).

сапети сапнем св

сапи сапи пл. т. *; в. мајчина. — Волу се гледа и на сапи (кучине) (2: 204).

сапињати -њем несв“накратко везивати крупну стоку да не би бежала (обично

око рогова или врата и ноге). — И она сапиње краве.

сапни-а-б који се тиче сапи, који се налази на сапима”. —Сапни каиш (К).
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cáпон м конопчић којим се сапиње крупна стока да би јој се ограничило

кретање“. — Има онај сапон па вежеш ноге ил с рогова па једну ногу па не можд-иде

далеко.

сапуњара ж дебела масна сланина, без имало меса”. — Ма, на њиви добра и

сапуњара, кад си гладан и уморан — појешћеш све.

capáвити саравим уништавати“. — Нема више шта да сарави и сад можfej да

мајка.

сарана ж сахрана”. — Ја био у селу, ишб на неку сарану, један на Винковцима

погино.

саргија ж асура од кострети” (Р).

сарма ж “. — Од паприка се справља и сарма са пиринчом (3:76). — Најлепше

јело које се готови само у свечанијим приликама јесу сарме са сиром (3: 76), в.

бобошара.

саселити се саселим се св преселити се у низину”. —Она се саселила са брда. —

Стриц се саселио з-брда, сишб ту поред Качера.

саснити -им св уснити“. — Она је нешто саснила. — Ја саснио Исуса Криста. —

Ноћас сам саснила да се опет удајем.

састаљати -ам несв“састављати“. — Ту имају двое што се састаља.

састругивати -угивам несв“скидати, стругати нечистоћу или слој старе фарбе”;

в. струшка.

сасуљати (ce) -ам (се) спустити (се) низ стрмину”. — Она се нбд сасуљала на

гузици и три дана није могла да седне.

сат м медоносни блок у кошници“. — Неку (вршкару) истресеш целу, а неку

осечеш, понеки сат, и извадиш, а неки оставиш (КЗ).

сатарити -им св“упропастити“.—Дећеш са њим кадје сатарио и кућу и имање (Р).

сатеравати сатеравам несв“сагонити“. — То је сатеравање; ако су оне горе па

мора да и сагони са планине.

сатирати (ce) -ем (се) уништавати се, убијати се од посла“. — Сатире се бедник

од посла, ал н-уме.

сатљик м мала ракијска чаша (у облику флашице), чокањ”. — При томе, акојош

држе сатљик ракије у рукама, онда и капу накриве (2: 117).

сатоноша ж горња дашчица рама која носи саће (о кошници)”.

сатрати (се) сат(а)рем (се) св.“ . — Послб ми сина и каже) ми: сатари га!

сатрулити -и св“иструнути“. — Све је то сатрулило, в. бељичица.

cáћа, само у изразу тежа саћа него нећа. — Катка/жјеш неком д-уради нешто, а

он каже сад) ћу па никад не уради, кажемо тежа саћа него нећа.

сач м в. ватраљ (1: 761).

сачивија ж подметач, клин који се под нешто подмеће“. — Сачивија то да се

нешто подглави.

сачма ж сејање руком? — Сачма је кад насеваш руком, а друго је кад сијеш

сијалицом.

саџакм троножни сталак на коме се кувало на огњишту”. — Има саџак па се на

њега ставља бакрач. — И она ранија била на саџаку, в. ватраљ (1. 761).

cauгати -ам св уништити, спалити“ (Р). — Ови ће наши све саџгати.

сашивак -āка / сашивуњак -њка м опанак од сирове свињске коже“. — Са

шиваци били они од свињске коже опанци па само спртиш напред и назад и гази! (T).
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— Правили смо оне сашивуњке, од свињске коже, па направи ону врнчаницу и

испреча опанке.

сашивутак -тка м амајлија ушивена у одело војника“. — Мајке правиле војнику

сашивутак, тамо нешто ушије, да га сачува.

свáбити свабим намамити“. —Увече се свиње смаме (свабе) у свињац и затворе

(2:29).

свадба ж “. — Било је на свадби три иљаде душе.

свадбовати -ујем несв“. — Ишб је на свадбу и свадбовали су.

свак м сестрин муж“.

свањавати свањава / свањивати свањива несв“свитати“. — Седнем на први воз

кад је свањавало (5: 10).

свастика ж женина сестра”.

свастић м свастикин син“ (К). —Свастић се мој женио и ја ишб да служим.

свастичина ж свастикина кћи (Т).

сведни “исти, једнаки”. — Ма они су сведни.

свекрова ж свекрва“. — Ја браним свекрову, а после) мене муж туче.

свењавати свењава несв“венути“. — Лук ми добар, ал почо да свењава, в.

тушити.

светина ж маса народа“. — Колко светине на вашеру!

светњак м зоол свитац Lampyrus noctiluса“ (КЗ).

свећа ж“. — Ка-сам ја усто, она жена каже: “Жико, види шта ти је више главе,

Он упалио свећу! Живим човеку свећу!

свећица -ице муња“. — Удари свећица и ја видим — гори сено!

свидити -им св обавити посао, урадити” (Р); в. опкрачати.

свилај м широки кожни појас, силав”. — Преко тканице се носио свилај — силав

(широки кожни појас) (3: 79).

свилица -ице ж фина влакна на врху кукурузног клипа“. — Има она свилица

кукурузна.

свињар м чувар свиња“. — Ако свиње оду далеко, свињар их мора наћи (2:29).

свињаруша ж бот“штир“.—То она трава штоједу свиње, свињаруша, штирак.

свињац —њца м “; в. сазрелити, крмача (2: 142).

свињетак / свињећак -āкам опанак од нештaвљене свињске коже“.— Обували

су црвене опанке, ... а и свињетаке, које су сами правили од нештaвљене коже (3:79).

свињећак -āка м кромпир за свиње“.

свињски -a -5 °. — Не једе се свињско месо, не пије се кафа.

свињуpија ж зб мноштво свиња“. — Имам свињуpије седамнаес комада.

свињчић -ића дем "свињац”; в. комешљати се.

свирајка / свирала / свираљка ж “. — Мого да направи свиралу. — Данас

народни свирачи свирају на сеоским седељкама (мобама, прелима и комишању) у

свирале (2: 139); в. кланет, двојеница (1: 777).

свирач -āча “; в. скитач (2: 220).

свируцати -ам дем несв1. пеј“помало свирати“. — И он ми нешто свируца; 2.

“изокола, индиректно нешто сугерирати“. — Шта ти је данас свируцб комшија на

вашеpy?

свитњакм зоол свитац, Lampyrus noctiluса“. — Он поно свитњаке и пушта их):

В. СвеfПњак.
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свитњак м део женске одеће?”. — Женскиње је... носило црвене опанке и

свитњаке (3:81).

свићи свикнем свр “извештити се”. — Милан је то свико, а како ће дете — не

знам.

свлак ж1. змијска кошуљица“. — Еве, виш, свлак од гује; 2. у изр. на свлак

начин извлачења дрва из шуме”. — Ако се дрво, низ благ нагиб, свлачи на дво

колицама, или саоницама, онда се каже: да се вуче на свлак (влак) (2: 42).

свлака ж в. свлак 2. — Трупце до пута свлаче помоћу „свлаке“, где их товаре на

кола (3:44).

свод м део кречане“, в. дно (3:45).

својак / својак својака м рођак, својта”.

својта ж сродници“. — Својта су и мушкиње и женскиње. — А овај му официр

био својта. — Зове га нека Надина својта из Босуте. — Нису они никаква својта. —

Свештеник ће је венчати, али то ипак народ сматра за својту (2:87).

своштити се своштим се свр омршавити“.— Сав се своштио, нема ни стомака.

свразати / сврзати се свразам / свpзам се несв“бавити се неизвесним послом,

задржавати се без потребе, дангубити“. — Свраза се око тога цео дани— ништа! (Р).

свракељица ж зоол сврака Рica caudata”; в. јастреб.

сврачине сврачина плт кракови у задњем делу сељачких кола“. — Сврачине

дођу између ашлука и јастука на задњим делу кола (К). — Сврачине — то за шта се

везива руда. —За срчаницу се веже сврачине, лежу на ашлук, в. срчаница.

сврдлар м човек који не бира средства за остваривање циљева”. — Све ће то

онај мој сврдлар д-уради, в. шврдлов.

сврдло с бургија за дрво“. — Ни сврдлом сврдлито ни брадвом брадвито, а све

рупа до рупе (загонетка — саће).

свpкати сврчем св “смаћи, стргнути”. — А они само врк-врк и свpкаше све

лишће.

сврнути сврнем св “скренути с пута, свратити“. — Ај, сврни на ракију.

свртити се -им се св примирити се“.

свући свучем св 1. “вучењем спустити”. — Јес свуко сво плашће?; 2. изути

чарапе“. — Ја свукла чарапе кад је она дошла, — у раван истерати на чистину“. —

Мбраћу ја вас да свучем у раван.

себивук м алатка за равнање округлих штапова, држалица”; в. маклица.

севап -āпа м “. — Севап је сирому помоћи.

севапно прил хумано, вредно лепог сећања“. — Најсевапније је код грббља

посадити воћку.

север м северни ветар“.— Од ветрова најчешће дувају север и устока (1:746).

северац -рца м северни ветар” (9: 19).

седати -ам несв“седети”. — Он седа ту мало и оде. — Ми смо један до другбга

седали (КЗ).

седење с посело“. — Било је седење код њи кад је дошла Озна.

седећки прил седећи“. — Она седећки умрла.

седлић -ића м геогр1. превој између два брега“. — За зараван ону на брду каже

седлић, 2. алка кроз коју се провлаче кајаси на коњском аму”. — На леђима гор куд

пролазе кајаси зове се седлић.
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седмак -ака м “пшенични сноп од седам ручица?”. — Сноп може да буде

„седмак“ или „деветак“; крстина има 13 снопова. Горњи сноп на крстини зову „капа“

(3:19).

седмица ж седмодневни помен”. — Даје се седмица, то седми дан кад умре. —

„Седмица“ се такође издаје иза ту прилику треба да се спремитри или петјела (3:101).

седница ж вечерња седељка“. — Имали ми седницу код Васа и седали, причали.

секач -āча м “. — Са-ћу ја да ти дам и тупи и оштри секач.

секнути -не св жигнути, боцнути“. — Нешто мене секну.

Секованије с црквени празник, Усековање главе Јована Крститеља”.—То било

око Секованија. — Некако око Секованија упаде у село чета немачких војника (6:84).

секула м сестрић“. — Де је мој мали секула? (3).

селен селенамбот биљка Levisticum officinale”; в. босиок, љубичица (2:27,3. 67).

селикати се -а се несв“сељакати се“. — Неко време се селико и пос побего.

селина ж*заједничко сеоско добро, комуница“. — Све је ово имање било некад

селина, али су временом Боровљани парчали део по део (6: 162).

сељак -āка м 1. “. — Сељак је врба: док) га крешеш — подмлађива се, 2.

“сељанин“. — Ка-су дошли Немци, ја и један сељак наш имали опасач под шињером и

уватили и сагнали нас у круг (КЗ).

семењарка ж “семењача, која се оставља за семе“. — Та ми је тиквица се

мењарка, остаје д-узрели. *

ceнараж 1. киша која падне на непокупљено сено“. — Уватила ми сенара сено

на ливади, бојим се — пропашће; 2. просторија за смештај сена, сеник“.

сенигорица ж зоол “сеница”?

сеница ж зоол птица Раrus”. — Сеница је плавша од врапца.

сено с мн сена, с стог, сено садевено око коца“. — Сено је вако кад саденемо,

пободе се колац и дене се (Ш). —Закучиш отуде плас и до сена довучеш, тамо дећеш

да денеш (Т). — Имам кот куће тринес сена и боим се да ће ми бити мало.

сент м слутња, предосећање“.

сентати -ам слутити, наслућивати”. — Сентам ја да не бити добро.

сенчурак-ркам дем сено“. — Имали прошле године девет сена, а ове само три

сенчурка.

сењак м место на коме се дену сена“. — Сењак је то деденемо сено (Ш). — У

мојим сењаку било је петнес сена.

сењак м просторија за смештај сена”. — Прави му сењак, а пос ће шталу.

сењати -ам несв1. варати, обмањивати, заводити на погрешне закључке“. — Не

кажем ја за Милана ништа, ни задругога, ко да га браним, а да тебе сењам, дате варам

у причи (Т); 2. тимарити коња гужвом сена“. — Сењаш коња кад је знојави кад ветар,

да биде сув (Р).

сепија ж велико буре или бетонски базен за штављење кожа“. — Са шишарком

од грма се штавило, стави се у сепију и штави. — Направи се сепија, од бетона, ко

неки базен, и убациш коже и имају оне чакље које су насађене на оно дрво и имају

куку.

серињати -ам несв“брбљати без мере и обзира”; в. травињати.

сéрницаж пролив“.—Појб печење и добио серницу, једва стиго до купатила.

серџада ж ткани креветски прекривач“. — Вератке, она ми ћерка, серџаде, оне

што се простиру по креветима (КЗ), в. срџада.
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сестрић м сестрин син“. — Имб је сестрића — исти ко Боро (Т).

сестричинаж сестрина кћи“. — Моје жене сестричина ишла са њим у школу (Т).

сефте први пут, за срећан почетак (нешто урадити)“. — Тебе ћу сефте да дам

јефтиније (као првом купцу).

сеча ж. ожиљак (од дуже посекотине или хируршког ножа)“. — Еве ти крпељ

близу сече.

сечен, у изр. сечена чаша чаша за врућу ракију, од 1дл“.

сечивица м клин за подсецање млинског камена”. — Камен кад изађе ис

паприце, можеш да га свучеш, ти га онда окренеш на оним и чукаш са сечивицама и

посецаш (Б); в. посецати.

сибоквица ж мршава, веретизна женска особа”.

сивоња м 1. “во сиве боје“. — Продо сивоњу на вашеру, 2. снажан а приглуп

човек“. — Можда повуче и понесе, сивоња, ал не зна, за кућу треба и глава.

сигав-а-о“светлосиве боје“. — Одело од белог сукна замењено (је) хаљецима од

сукна „сигаве“ боје (небојено сукно ткано од вуне „сигавих“ оваца светло-мрке боје)

(3, 78).

сиграти сиграм несв“играти“. — Пропадоше сиграјући.

сијалицаж машина засејање, сејачица“. —Закачио сијалицу и посијо, в. клин 2.

сијати сија сјати”. — Кућа му сијала ко сунце, а он облетао око ње и кукао

(клетва — 3: 122).

сијач -āчам 1. машина засејање“. — Бациш сијачом вештак, а позда прираниш,

2. “направа за означавање редова приликом сејања”. — Било је сијач, па направиш

оџак па у њега зрно (кукуруза) и два зрна пасуља.

сијер -a -o “беличаст, сивкаст”.

сијерак м сорта крушке” (Бљ — М41), сијерци „крупне и гњиле крушке“ уп.

караманке (2: 26); в. цеђац.

сијерма ж

сикира ж секира“ (Кз Т Бр ЛР).

сикирати (ce) -ам (се) несв“љутити, секирати“. — А они не да те секирају. —

Направе ти деца да се сикираш.

сикирација ж секирација, нервирање“. — Не знам како сам жива: све радила,

мучила се, имала млого сикирације.

сикирица ж дем секира“. — Дајде ми сикирицу.

сикирче -ета м дем секира.

сиктати сикћем) несв1. оглашавати се оштрим непријатним гласом (о неким

птицама, змији). — Сиктала ноћас виш куће нека (птицај, не знам која је, 2. псовати,

ружити“. — Нашле се двејезичаре, алје млада опаснија: сикће ко она изтраве (Р).

силав м широки кожни појас (за којим се носило оружје)”; в. свилај, тром

болос.

силесија ж мноштво, велика сила”. — Навалила силесија.

силовати -ујем несв“покушавати да се нешто уради силом, неразумно истра

јавати на нечему што је немогуће урадити“. — Немб то силовати, молим те ко Бога,

видиш да не иде. — Гледај како силује онај трактор: можда се скрнџа, ал не мож

д-извуче.

силотија ж в. слотија. — Направи ми ову силотију, не могу да га окренем.
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сиљевина ж бот. — Сиљевина (Peucedanum Cervaria) — даје се са водом, деци,

против грознице (2: 225).

симит симита м “врста пецива”.

симс м испуст на зиду непосредно испод крова, стрехе”.

синга / синга ж “сива овца“.

сингав-а-о“тамносив“.—Ојагњи се сингава, сура, сингаво („сигаво сукно“)(2:14).

синија ж ниски округли стoчић, трпеза”. — Биле оне синије ниске, округле, и

није било други астала, в. совра.

синијица / синица ж дем према синија. — Нек стоји на синици док га не

прередимо.

синовац -öвца м 1. братов син стрицу“; 2. деверов син“ (Т). — Имам тамо

једнога мога синовца у војсци. — Да се ти удаш за овог његовог синовца, да се не губи

имање. — Дошли из Наталинаца чича и синовац.

синовица ж 1. братова кћи стрицу“; 2. “деверова кћи (Т).

синор синора / сињор сињорам "граница међу имањима, гранични камен”. —

Што се љутиш ко да сам ти синор заоро?— Био сињор, камење у земљи, и он разоро и

прешб метар.

синџир -ира м ланац; в. вериге.

сипав -a -o “сипак, који се лако осипа“.

сипња ж астма”.

сипуљати -а несв“сипити, росити”. — А у Љигу кажу — киша сипуља, то она

росуља.

сир м “, в. смок (3:30). — Сир с паприком је омиљена посластица. У кацу се ређа

ред сира ред паприка, посоли се и налије сурутком. Сир остављен на овај начин стоји

дуже, а добија пријатан укус и мирис, „добије миру“ (3:76).

сиpишњака ж 1. течност за сирење, сириште“. — Сириште мора да буде

свињско или говеђе, па се опере, па се осуши на диму, у крају, да не би очадило, па се

стави у теглу да стоји, да подбђе сиришњака па се са тим подлива, није имало маје ко

сад (Ш). — Сиришњака се купи па се сипа по три кашике јелбвне (КЗ); 2. посуда за

сириште”. —Малоледа тури у ту сиришњаку, то што се подлива млеко да се сири (Л).

— То се прокувавала та сурутка кат се налива вамо у сиришњаку. — Ставим у

сиpишњаку то што се подлива млеко, да биде груда ладна колед и слатка комед.

сиpишњача ж посуда за сириште“ (Р).

сириште ж орган од кога се припрема материја за сирење“. — Закоље нешто,

остави оно сириште, осуше га, суну сурутку и сад са тим подливаш. — Закољеш

свинче или теле, па се извади сириште па се опере добро и стоји у сиришњаки. —

Сириште се прво осуши, сече се помало и тури у ћуп.

сирњача ж. “пита са сиром”. — За ручак се обично припрема... после печења

пита „сирњача“ (гибаница) (3: 106).

сиров -ова -о “. — Ако је сирова, слама иструли.

сирома м / прид сиромах/сиромашан”. — Сиромије млого и кад му мало даш.

— Овде били сироми људи.

сиротан -тна -о сиромашан, оскудан”. — Јадан је и сиротан.

сиротно прил сиромашно“. — Сиротно су живели.

сироче -очета с “. — Сирочету можеш стати на скут, а не мож на срећу.

сиса ж“дојка“. — Некад се звале сисе, а дете дојило, сад су дојке— адете сиса.
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сисанче -ета с младунче које сиса (јагње, дете)“. —И сисанчадма некад не знаш

(како удовољити).

сисараж овца са великим вименом и дугим сисама”.

сисати -a(м) несв*; в. сиса.

сисуљак -љкам мали отвор на ручки, дршци тестије кроз који се пије вода“. —

На дршки тестија има сисуљак и пијеш воду (Т).

сит -a -o a. *, б. који може заситити“. — Што је то сито, мош радити дуго.

ситан ситна -о“; ситна кисела (јабука) в. колачара, ситна проја; в. елда (2:21).

— Био онај ситни цреп бибер, а овај сад крупни.

ситнина / ситнина -ине ж нечистоћа у житу“. — Узмеш сито па га овијеш и

ситнина она испадне (КЗ).

ситничар м ситни улични трговац“.

ситниш м фолк коло“, в. тројанац.

сито с“. — Сито је за брашно да се просије, сије брашно, сије песак, а сито је и за

пасуљ, в. сандук, наћве (1: 761).

сићан -ана -о ситан”. — Рекб ти да покупиш онај његбв сићани алат.

сићи сиђем св“. — Така-така — сиђе он з-бине, руковасмо се.

сичан сичана, обично у изр, љут ко сичан, “отров за мишеве, мишомор“.

сјагњена која носи у себи јагње (о овци)” (Дњ КЗ). — Све ми овце сјагњене. —

Овца сјагњена — која има у себе јагње (КЗ).

cjepa ж масноћа, прљавштина у овчијој вуни“. — Она сјера у вуни и мораш

опрати, масно.

сјерав -a -o “замашћен сјером”. — Сјерава вуна, кад бвце ошишаш, и мораш

д-опереш.

сјеравина / сјеревина ж, в. сјера. — Ако вуна није опрана добро — она не да

реди, машину улепљује она сјеравина. — Сјеревина, то она масноћа у вуни, кад је

неопрана вуна.

скавликати / скавличати скавличе несвр оглашавати се кратким лавежима,

кевтати“. — Не може да слуша да му кер скавличе пот прозором.

скадарка ж сорта грожђа”. — Тада је од врсти грожђа било највише: скадарке,

белке и каменичарке (2:25).

скаламоција ж направа чудног изгледа, скаламерија” (Р).

скамија / скамлијаж“школска клупа“. — Садречи нестају: било скамлија, а сад

клупа, било амрел, а сад кишобран, било виранга, а сад завеса. -

скањерати се скањерам се несвпеј оклевати, накањивати се”. — Он се скањера

и ка(д)-треба да јебе (Р).

скањивати се скањивам се “накањивати се”. — Скањивам се да поlђе)м до

Трудеља, ал навек нешто (искрсне).

скапати -ам “. — Ја скапо од рада, а сад — ништа!

скапса ж жега”. — А откуд ти по овој скапси?

скела ж1. “. — Нећу ја да се пењем на скелу, да се скрам с ње; 2. четири тање

гредице постављене у облику рама на запрежним колима за превоз сена или дужих

дрва“. — То нам је скела, натрпамо на то сено и вучемо, да је шире од кола (III). — За

превоз жита у сноповима служе бокасте скеле, за сено лотреса шиљцима а за џакове,

лотре без шиљака. — Да би више дрва стало на кола и да би се могла преносити

дугачка дрва, служи скела (2:47). — За превоз сламе, сена или снопова употребљава
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се скела, која је клиновима причвршћена за предња или задња кола (предњи и задњи

трап) да не „лети“ кад се иде низ брдо или уз брдо (3:56).

скембати -ам св уништити, упропастити”. — Био пијан, а киша, и он скемба

трактор, ал Бог га погледо.

скентовати -ујем св“насилно прекинути трудноћу, абортирати“. — Скентовала

је она дете, није тела да роди.

скенџа ж 1. део кола у облику чвршће тарабе који онемогућује да се на

низбрдици терет помера према запрези“. — Да се низ брдо, дрва са кола не би

сасуљавала на волове, служи справа која се зове скенџа (2:47); 2. скела за вучење

сена“.

скидати -ам несв“. — Ону длаку (на шивењацима) нећемо да скидамо: биће

топлије и мање се цепа. Изр, - вино с мајке претакати“. — Да се не би укиселило,

вино претачу, „скида се вино с мајке“, да би се од њега одвојио талог (3:27); - се

“силазити (с дрвета), излазити из превозног средства”.

скинути -нем св“спустити с висине“. — Ако не могу са пушкама, одма се један

из сватова пење да скине јабуку.

скитач -āча м луталица“. — Сад је ти скитача мало, и Цигани, господа, колима

долазе на вашер. И данас су ови наши скитачи опаснији, украли комби и запалили. —

Као скитача има Цигана: свирача, бакрачара, кашикара, коритара и перјара (2:220).

скитуњарити -уњарим несв“лутати, скитати“. — Скитуњари по Белановици, по

Аранђеловцу, никад није кот куће.

скитуцати -ам дем в. скитуњарити. — Скитуца до Белановице, не да ради.

склад м“гранична линија између њива која се не оре“. — Остане тако неорано

између две њиве па зову склад.

склепати -ам св“направити на брзину“. — Склепо он две сове и четири пречаге и

— мердевине (Р).

склептати св“ухватити опкољавањем, савладати“. —Дуго се скриво, чиниојаде

с људма и једва га склептали и убили.

склешит склешита -о / скљечит скљечита -о складан, лепо обликован”. — А

била девојка склешита (Б).

скљокати се скљокам се св“ пасти, срушити се“. — Самfој се скљокб и остб на

месту (мртав).

склоп м “густ шумарак”. — Шума се шири и прави склопове.

скобаљ м зоол“риба Сhondrostoma nasus”. — Риба је имало ових врста: скобаља,

кленова и кркуша (данас скобаља нема) (2: 20).

скоблаж повијена метална алатка за дубење дрвета и за обраду кривих по

вршина (корита, карлица)“. — Скобла ти је оно што Цигани копају дрво. — Имала је

скобла, па повади све и очисти изнутра (КЗ), в. текне.

скббло -а м човек са изразито истуреним зубима“.

скобрљати (ce) -āм (се) св сваљати се, стумбати се низа страну, низ стрмину”.

— Скобрљб се низ ону страну, ал се само огребо, врзина била. — Немирно му дете,

скобрља се с крушке и ногу (повреди).

скозна која носи јаре у себи (о кози)“ (Дњ КЗ).

скокати скокам св непромишљено потрошити, проћердати“. — Скоко је целу

плату заједно вече.
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сколесати -ā(м) / сколити сколим св сколити, навалити на некога да на нешто

пристане“.— Кад те сколеса срце — никад не знаш шта ће бити. — Скoлесали га људи

и он пристане.

скомрачити -им св цицијашити“. — Ја извуко оне кудеље и мотам и, видим,

мало, а он ми каже „шта скомрачиш?“

сконаторити сконаторим св. "скупити с великом муком” (Р).

скорушити се скоруши се св“свeнути под покорицом од мраза”. — Ноћас мраз и

све се (у башти) скорушило.

скот м 1. животиња”; 2. подлац“. — Немб ми тог скота у кућу да доводиш.

скотина / скотиња м/ж аугм пеј скот, ништарија”. — Шта да от скотине

очекиваш. — Његова прва жена била је скотиња, да Ббк сачува!

скотна која носи плод у себи (о женкама неких животиња)”. — За зечицу

каже)мо да је скотна.

скотурaти -ам св скотрљати се, испревртати се (с колима, трактором)“. —

Дешава се да се и он негде скотура сав, да се прекине.

скочањити се скочањим се св*промрзнути“. —Ладно, скочањила сам се док сам

догнала овце.

скочити скочи св појавити се, избити“; в. јаштарица.

скрати -ам св“поломити, уништити, упропастити”.

скркати (се) скрка (се) св. 1. згомилати се, збити се на малом простору”. —

Скpкб се народна вашеру, 2. поломити се, попадати“.—Скркале оне гране на пут.

скркнути се скркне се скупити се, сјатити се“. — Скркне се за у мајдан

три-четири човека. — Јутри се скркне дваес људи на плац. — Скркнуо се народ са сви

страна.

скрлепити -им св. "склепати, примитивно направити“. — Скрлепио неку ко

шарицу, тек да презими (Р).

скрнџати (ce) -ам (се) св“ пасти, упасти, слетети“. — Скрнџб се ставана у јасле

(Р); в. скрџумати се.

скроб м "житко јело од кукурузног брашна“. — Скроб се прави од кукурузна

брашна које се укува у врелој води и добро измеша. Скробје жидак, а у њега се насече

лука, парадајза, а некад се дода и кромпира (3:75).

скробаница ж кувана смеша пшенице и кукуруза као храна за свиње“. —

Кокуруз и пшеница ујарми се, скува се и раниш свиње том скробаницом.

скрббоња м човек који се најчешће храни скробом, познато и као надимак (P).

скрозирати скрозира(м) св. "проћи кроз нешто“ (Р).

скрпити -им св“прикупити, обезбедити мању количину нечега“. —Једва скрпио

за порез, а млеко му не плаћају.

скрцати -ам св поломити коштицу”. — Гор под орасима има много скрцано. —

Ка-се скрца бра — језгра.

скрџумати се -ам се св“пасти с висине, повредити се“. — Морам около — да се

не би скрџумала, в. скрнџати се.

скувикати скувичем свискривити“.— Имбја неки шарени штапић скувичен.

скувичити скувачим св савити“. — Скувичи мало и мене ту грану, да и ја

поједем коју трешњу (Р); — се повити се од болова, старости“. — Она се скувичила,

болесна, стара.
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скукуњити скукуњим св“покуњити се“. — Онај мали се скукуњио и отишо за

њим.

скунаторити -им св“прибавити, скупити; скрпити“. — Једва сам скунаторио

паре да купим лучицу.

скупљати -а несв“поскупљивати“. — Видим да све скупља.

скут скута м сукња”. —А он се био уватио за скут и како се она окренула да је

спушти, а он — у жар! Ово све, изгори му лице.

скуцна која носи плод у себи (о куји)“. — Кучка је, кажемо, скуцна.

слаб -a -o а. болестан”. — Сад је слапши и не излази искуће, б. бојажљив,

поплашен“. — Ја сам слаба на те аперације због Љубинке пусте.

слава ж“.— Видиш како служио слави, а докје код нас био— није умб ништа. —

У старо време у Качеру се славила слава и преслава и обдржавало се навече, ... само

је још имао и пријатељски дан (трећи дан славе) (2:90).

славар -ăра м гост на слави“. — Јуче је имало много славара.

славујић-ујићам зоол“славуј".— Ондакимају славујићи, онимали, ситни (КЗ).

сладак слатка -о“; прил. слатко. — У другом опет месту (Козељу), један је син

био оца да слађе вечера (2: 75).

сладити се сладим се св“смирити се, охладити се”. — Једва се мало сладио. —

Стани, слади се!

сламарица ж.“. —Преко сламарице ставља се шареница или поњава, поњава она

мало простија, а сламарица се пуни зобаном сламом (Тр), в. комишина.

сламњачаж в. сламарица. — Дотерали га преко коња пребаченог као сламњачу

(5: 6), в. гребенање (2:28). „Сламњача. У јесен се напуни новом слaмoм. Постеља

замирише по стрњици и сунцу. На новој слами лакше се и брже заспива. У почетку,

увек се нађе понека сламка, која боде (7: 198).

сланик („солир“) в. паница (1: 761).

сланица ж велика посуда за со“. — До долапа о дувару, виси сланица и „совра“,

до којих је утврђена дрвена полица, често и дрвени чивилук (1: 761).

слаткача ж. сорта слатке јабуке, шећерлија”.

слатко с воће кувано у шећеру“. — А зна слатко да укува. — Од воћа кувају

слатко (Шутци, Бољковци, Бањани, Љиг, Белановица, Рудник) (2: 65). — Почела да

кува и слатка (5: 74). м

слебу изри леб и слеб као код доброг, вредногдомаћина”. — Има код њега и леб

и слеб.

слез бели - “Althaea officinalis L.“ — против кашља и катара (2: 226).

слезина жанат. “. — Слезина јој аперисана и главни лекар реко да не сме да ради

ништа тешко.

cлеме -енa ca. “сециште кровних површина“. — Слеме ти то на вруде се вако

спаја (кров) с једне и друге стране, в. укројити, б. “гозба којом је праћен почетак

постављања кровне конструкције“. — Каддигну прва два-три рога, па тамо обеседар,

каже: идемо на слеме, дођу комшије, донесу ракије, вина, кошуље, пешкир и прави се

гозба, весеље (К), в. слеме (8) (3: 64).

cлемчаница ж слемењача“. — Дужином куће намештала се обла греда на два

обла и ракљаста дирека. Дужином доње стране побадало се широко прошће висине

1m. Преко прошћа и поменуте греде намештане су дугачке цепанице или облице —

cлемчанице, као тараба на крову (1: 753).
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слеп слепа -о“; изр. — миш дечја игра“. — Деца обично играју ове игре: уз белу

недељу — слепог миша. Вежу једноме очи и он, у одређеном кругу, хвата остале

играче. Који се ухвати, томе вежу очи (2: 140); слепе дчи “слепоочница”.

слепаћ -āћам зоол“Ophisaurus apodus" . — Мора да је то био онај слепаћ, браон.

није то змија (Б); (14: 23).

слепица жа, убога сиротица“. —Дао ми Микаило пара да преложим (на мошти

Св. Василије) и да нисам слепица, б.“жена благо смањених умних способности“. —

Оставили слепицу саму, да крепа.

слетигуз м напитак у црној магији“; в. салигуз (Р).

слећи се слегнем се 1. сталожити се“. — Пусти да се слегне, па одвади оно с вра;

2. остарити, онемоћати“. — У старије доба, кад се и бн слего, био је добар кад није

мого да иде.

cлизак -ска /слишчић -ића м комадић сапуна који остане после употребе“. —

Осто ми само слизак сапуна, онај слишчић, а немам кад додем до Раја.

слинавка ж обољење оваца“.

слиндати се -ам се св прекомерно се угојити се (о жени) (Р).

слинити -им несв1. “. — Немб ми туне слинити; 2. тихо плакати, цмиздрити“.—

Шта је тим детету што толико слини, да се не разболи?

слино -а м коме вире слине из носа, слинавац“ (Р).

сличуга ж клизаљка направљена од дашчице са жицом с доње стране“. —

Направе деца оне сличуге, дачица и жица и два каишића да веже и сличуга се (Р).

сличугати се -ам се несв“клизати се на сличугама“; в. сличуга.

слово с дрвена плочица којом се утискује знак на славском колачу“. — Кад

замесиш тесто, онда ово меташ гор и каже се слово (Ш). — А то слово за славски

колач, изр. црвено — црквени празник, означен у календару црвеним словима“. —

Сутра је црвено слово и мало ћу се одморити.

слог м средина њиве где се сусрећу две бразде“. —То кад ореш на слог па слаже

бразде на једну страну, в. разор, орати на — в. страна (3: 17).

сломатати се / слометати се -ам се св“пасти, поломити се”. — Колко сам се пута

сломатб којекуда. — Морам д-изађем по оним камењу, да се не слометам.

слóтија м/ж 1. нешто велико, чиме се тешко манипулише или рукује, грдосија“.

— Она слотија не можд-увиђе у њиву; 2. незграпна висока особа”. — Немб се с њим

(свађати), он ће вола д-обали, а не тебе такбг, в. силотија.

cлошити се слоши се св позлити; занемоћи“. — Било јој се, каже, јуче слошило.

— Нешто ми се слошило. — Мало ми се слошило, имам песмејкер уграђен, а имам и

брук. -

слуга м/ж “особа која се унајмљује на одређено време за послове на имању“, в.

служба. — Ти дечаци или старији — „слуге“ погађани су најчешће од Ђурђева до

Митрова дана, или за целу годину (3: 40).

служавка / слушкиња ж дрвена направа помоћу које се пред кућом скида

обућа“.

служавник м камен којим се притиска груда сира да се исцеди“. — Ја то

испревијам, турим озго служавник

служба службе ж служење, као знак статуса сеоске сиротиње код богатих

сељака“. — Она се, јадна, и удала исте службе, била код) тог чоека.
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слушати -ам несв“имати статус слуге“. — Није редак случај да родитељи... дају

своје дете некоме домаћину „да га слуша“ и без плате, само да га храни и да му купи

одећу и обућу (3: 40).

слушкиња ж в. служавка.

смакнути смакнем сва. “померити с ватре“, в. проврети, б. спустити се,

снизити се”. — Срчани притисак сто, а онај се смако на сто триесет.

cмандрљати -ам св“урадити нешто површно, невешто, на брзину”. — Бојали се

кише па ми смандрљали сено, — се -ам се св пасти низ стрмину“.

сманути сманем свр украсти“. — Чувај се ти да ти нешто не смане, безлу изр

врат искривити врат”. — Кад дете смане врат, водили га код неке бабе, па она прст у

грло и тамо нешто притисне.

смацна која носи у себи мачиће“.

смачињати-ем несв“смицати, уклањати (с положаја, функције)“. — Он толико

урадио, а сад га смачињу, — се -ем се несв“ измицати се од посла, избегавати посао“. —

Он се само смачиње: ђа тамо —ђавамо и забушава кад се окопава оно што насева се

руком, сачма.

смашити -им уганути врат (о малој деци)”.

смежурити се смежури се св сасушити се, смежурати се”. — Кожа јој се

смежурила.

смејалица ж део лица са устима и око њих“. — Стукнеш одмах. Стане сме

јалица (5: 12).

смејанија ж смејуpија, спрдња“. — А он им зашио панталбне и што ти је била

смејанија (КЗ).

смејаница / смијаница ж. рупица на образу“.

смејурити се / смијурити се -им се несв“смешкати се, осмехивати се“. — Не зна

зашто му се смејуре. — Неке ми се прилике смејуре (2: 149). —Жена треба само да се

смијури; в. јабанац.

смести сметем св “спречити, онемогућити“. — Могли сте ви то смести да сте

ТеЛИ.

сметак -тка м смањивање броја жица, петљи, приликом плетења”.

сметати сметам несв“. — Видела ауто на путу и дошла да смета.

сметнути сметне свр 1. опасти пре сазревања (о плодовима воћа, поврћа)“. —

Они цветавају, заметну, ал не роде, сметне. — Она заметне, ал не да роди, сметне оно

и — ништа; 2. смањити број жица у плетењу“.

смештавати смештавам несв“смештати“. — Мора да смештава сено.

cМиље с В. Смиљевац.

смиљевац-вца м а. бoт“лековита трава”. — Смиљевац — трава — лек од велике

болести. Једе се за годину дана по једно зрно дневно — са млечиком (365 зрна

годишње) (2:226), б. део невестинске ношње“. — Младе су носиле смиљевац, високо

и тешко покривало главе, подвезано убрадачем (кумош) (1: 778). — Смиљевац и

убрадач су били од белог платна (2: 69). — Искићен разним цвећем, старинским

парама, пауновим перјем и смиљем (суво зимско цвеће, по коме је добио име),

смиљевацје био омиљена капа (3:80). — Смиљевац је био искићен смиљем, перјем и

парама, а са лица је имао забуљач за покривање очију. Са смиљевцем су младе ишле у

цркву и у госте, а носиле су га све док се не роди прво дете. — Младе су носиле
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смиљевац на глави којије био висок до пола метра а под брадом подбрадњак накићен

ситним белим парама и цвaнцизима (9: 87).

смлата м/ж“особа незграпног изгледа”. — Шта ти је причала она смлата? (Р).

смок / смок, бели -. — Млечни произоди се у Јарменовцима најчешће називају

заједничким именом бели смок. Ту спадају сир, кајмак, кисело млеко, сок и сурутка

(3:30), смок “бели мрс“ (Р).

смоп смо(л)на -о у коме има смонице“. —Тамоје смоно, пасле краве, заклонита

земља имбрб да орем на залаз, ореш наниже и вратиш се празан, идеш гор. —Смолна

земља је кречна.

смоница / смбницаж земља која није растресита“. — Смоница је земља кречна.

— Смирио се под смоницом (5: 24); в. навалити, буковача (5:5).

сморити се сморим се св*уморити се”. — Ја се сморио илего — ка-дбђе Брзак:

однела ти олуја цреп са штале. — Био кот крава и сморио се. — Онда се сморим и не

могу ни устати.

смотавац -авца “биљни паразит који напада лист лозе и доводи до његовог

коврџања”. — То сад напо смотавац.

смотати -ам св 1. замотати, направити смот(уљ)ак“. — Смотала нешто и по

шљала Вери,

смотрити -им свр видети, угледати“. — Мене се чини да сам вас смотрила.

смотрљати -ам св“смотати, скупити у гомилу“. — Скупиш чаршав и све то што

је на њему смотрљаш,

смочан -чна -о укусан, сладак“. — Што ситније — то смочније.

смочити смочим несв“јести помало, тек да се окуси”. — Смочи па остави. —

Сваки своје исе па смочите (Б).—И она смочи ко да се није удала у домаћинску кућу.

смрдања ж “смрад”. — Да угуши она смрдања.

смрдолипа ж варијетет липе“. — Смрдолипа је жућкаста, мањи јој лист и

мирише лепо, а чипава, тврђе дрво, а ова је мекша.

смркнути се смркне се безл св“смрачити се”. — Било се смркнуло кад су се

вратили (Р).

смркњавати смркњава безл несв“смркавати се“. — Смркњава ли ко-тебе?!

смрсак-ска мв. замрсак. — Неко бацио смрсак потпрагу штали, да зачини.

смук м зоол в. смукара. — Смукови су црни и дебљи.

смукара / смукуља ж црна неотровна змија”. — Шаран неће да бега, а смукара

бега, ова црна: кад напђе коса, она брише. — Овим једним у Белановици у кућу ушла

она смукуља црна, поред кревета био неки јорган и она уђе у јорган и легне (Б). —

Само се вуку шарани и смукуље (6: 74).

смуљати смуљам св. брзо припремити“.— Она ће то брзо да смуља, в. збуљати.

смута ж неугледна женска особа” (Р).

снагурина ж аугм “снага“. — Треба за то снагуpине, а маторо се.

снајетина ж пеј снаха“. — Она снајетина видила комбај и отишла да не помогне.

снебивати се снебивам се несв“устручавати се”.—Видимја да се она снебива.

снеруке прил "неповољно, незгодно“. — Далеко му је и снеруке.

спитити -им св измислити нешто против некога, напакостити” (Р).

снова / сноваљка ж направа за сновање пређе”. — Ако се ради у затвореном

простору, снује се помоћу сноваљке (слична је витлу самоје већих димензија) (3:49).
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сновати снујем несв“намотавати пређу за ткање, припремати основу за одре

ђену врсту ткања“. — Када се заврше послови око бојења, прелази се на сновање (3:

49); в. основа.

снопић м в. ручица (3:47).

сносак -ска м 1. уска плитка јаруга”. — Овај сносак је Сиваљица, био пут па

напуштен; 2. бреме грања“. — Доно овај сносак за потпалу.

снурати снурам несв1. размрсивати, осипати, раснивати конац, пређу”; 2.

“лутати, ићи без одређеног циља“. — Има времена да снура по Шумадији, а нед-иде

на прославу. — Чудно да је он баш тога дана нашб да снура по Шумадији.

снутак -тка м основана пређа”. — Када се сва основа пребаци на кочиће,

преноси се на вратило и сада се назива снутком. Нешто даље од вратила у снутак се

ставе „ћепци“ (два дуга танка штапа) помоћу којих се основа равномерније навија (3:

49); в. вратило.

соба ж “; мала - в. оџаклија.

coбичак -чка м мала соба”. — Није то кућа, кака кућа: два собичка мала, за нас

двое.

сова / сова со(в)е ж 1.a. “coха“. — Побио четири сое да дигне лозу, б. дрвена

ракља на коју се ослања ражањ за печење 2. мотка на коју се намиче основа

приликом ткања“. — Кард)-се снује основа одј-тежине, онда се намакне на сову.

совељага ж зоол сова“. — Ете се совељага чује у шибу. — Ове ти баљеге

оставила совељага, совуљага (Р).

совина ж“осовина”. —То на чему се точак окреће ми кажемо совина. — Не знам

да л је кратка совина, шта ли?!

совра / софра жа. “низак округао сточић, трпеза“. — После јела судови и сто

(совра) одмах се перу (2: 60). — Ако облаци носе град, сви заједнички настоје да их

растерају. То чине на разне начине: најчешће пале славску свећу, или преврћу совру

насред дворишта или износе со и богојављенску водицу (3:132), б. славска, свечана

трпеза“. — Нису сви ни за врсовре, в. сланица (1:761). Совра — троножац, синија; сто

за обедовање у цркви (16:59)

содом содома м стрма неприступачна јаруга, амбис“. — Смандрљб се у онај

содом (Б).

содомина ж аугм содом. — Да види)ш каква је ту содомина била (Б).

созбнтије м несналажљива особа, трапавко“ (Р).

соја в. со(в)а. — (Трлице) су сојама— ракљама укопане у земљу... Преко соја су

чељусне трлице, између којих пролази трлац (3:47).

сок сока м расо за сир”. — Груда се мета у чабар па се соли и налије се сурутка и

то се зове сок. — Сок је после у чабру, жене звале сок из чабра. — Сок се добија од

сока из старог сира и млека. У један суд се успе мало млека и исто толико сока. Када

то мало постоји на сунцу или на крају штедњака, добије се сок који се најчешће једе

са пројом (3: 31).

сокак -āка м сеоски пут”.

сокара ж посуда за сок“ (Р).

сокачара ж“жена која скита по селу“.— Је лона сокачара долазила на кафу?

сокаче -ачета с дем сокак.

соланица ж “сланик“.
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солило с место на коме се овцама даје со“. — Звало се то солило, де се даје со,

вели се „трчи ко овца на солило“.

солир -ира м сланик“ (Р).

солирче -ета с дем сланик од тиквице”. — Још увекје у употреби солирче, мала

тиквица, у којој су раније кириџије носиле со, а данас у њој носе со за ручак на њиви

(3. 62).

солница ж клизна гредица на саоницама”. — (Саонице) имају ове делове:

„солнице“, чији су врхови нагоре окренути да би се лакше лакше савлађивале

препреке и трење при кретању. То су „кљуневи“ (3:56).

солотук м особа сужене свести и непредвидљивог понашања“. — Иде ко соло

тук (P).

солотукаст -а -о који се понаша као солотук“. — Остави га, видијци да је

солотукаст (Р).

сомун-унам в. самун. — Пшенични лебјели смо само за славу — сомун га звали.

— Пшенично се јело за славу. Звали то сомун. Па само сомуна ко се наједе, као да је

јео нешто најлепше (5: 31).

сонице пл. т. в. саонице (Р).

сонке пл. т. дечје санке? (Р).

соњити -и несвр ромињати“. — И вакб цео дан соњи. — Каткиша вакб пада ко

данас, кажемо да соњи.

сопраж свечана трпеза“. — Ија правим гозбу на кућу и зовем опет њега, да ми

седи увр сопре... Па кога држаш у сопри?

сорати сорем несв“поорати”. — Боро није његовојош соро, остало му мало и оне

вратине.

сортачити се -им св“удружити се, уортачити се“. — Сортачили се бекpијштине,

а имања пропадају.

сортуљача ж. сорта“. — Ма Златија је наша сортуљача.

софора -оре ж сорта питомог багрeнa” (Р).

сочива ж сорта ситног пасуља”; в. кићош / кицош.

сочити сочим несв“посредовати, бити наводаџија”. —Ма Рачић је све то и сочио

и радио: не би она ни дошла да то Рачић тамо није реко, и дали му паре, и изгинуше,

изгину народ. — Соче му Драгишину ћер за сина.

спавнути -нем св заспати на тренутак“. — Пустиће ме да спавнем.

спадало с “шерет”. — Ма спадало био, Боже сачувај.

спајташити (се) спајташим (се) св пеј удружити се“. — Сат се спајташиле три

кучке, а нису ни говориле. — Спајташио се с неким пребеглицама из других крајева

(6:33).

спаламудити -амудим св напричати глупости” (Р).

спанђати се -ам се 1. ступити у ванбрачни однос”. — Они се, мешчин, спанђали

и саде се — ко своји; 2. удружити се с циљем да се неком напакости“. — Спанђали се

да му направе јаде.

спасај се! поздрав при сусрету, живели! (Р).

спасенија ж сигурност, спас“. — Овде је спасенија

спенити -им св скинути пену с помузеног млека”. — Деца волела да спене,

чекају да дођем и-штале и спени.
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спећи се спече се 1. “. — По влажним идемо па се земља спекла, 2. усушити се и

смањити“. — Таки је откад знам: спеко се и неће) д-умире.

спијузити спијузим св направити нешто мало у oснoсу на праву меру, сузити

одећу уз тело, стеснити“. — Спијузила је мајчина, не мож дочекати да је уда (Р).

сплав м” Сплавраван, удари се са стране бинија, поједна баскија, као крило.

сплачине -ина пл. т. “помије“. — Кат переш суде па вода от судова сплaчине, иде

то све у сплaчине. — Та се вода, сплaчине, улива у сплачињару и пос даје свињама. —

Ја узмем) оне сплaчине и поlђе)м тамо: „гуду-гуду“, а она каже „дугу-дугу“.

сплачињараж 1. посуда за сплaчине (в.). — Ја то бацим у сплачињару, нећу

туђе дете да пије моју воду, 2. ништарија, протува”. — Кака је то сплачињара: толико

се пута женило и разводило, крало...

сплет у изр. — гуја змијско легло“. — Сплет гуја — то кат се гује сплету.

спљаснути спљасне св спласнути, нестати“. — Спљаснуо мијур (кад мехур од

опекотине са коже нестане) (2: 14).

спљескати спљескам св 1. сабити, притиснути“. — Спљескала киша кукуруз. —

Све јој се спљескало у торби; 2. урадити нешто на брзину и невешто“. — Спљескала

ону торту, то ни на шта не личи (Р).

спљбвити спљови св спљоштити се извлачењем ваздуха из херметички за

творене посуде танких зидова“. — Спљбвио му се резервар и морб га мењати, нема,

кат се спљови.

сподбити сподбијем св“жустро узети у руке, зграбити“. — Кад они пођу на посб,

баба сподбије дете и у цркву и крсти га.

спојити (се) споји (се) св“хомогенизовати се“. — Сунити ове воде и уља — неће

се спојити никад. — Шољицу једну те воде и сунеш у једну посудицу и толико ћеш

исто сунути уља и мешајто, мешај док се спојити двоје, вода и уље, в. жутљикав.

спомен м споменик“. —За то време, док је дошло решење из) суда, они ударе и

спомен. — Некти каже каки смо спомен ударили. — Ја би желила, док сам ја жива, да

видим тај спомен и мој и његов. — Мама је зактевала да види спомен. — И подигоше

горе спомен и ручаше. — Док се види натпис на спомену, тај је још међу људима (5:

40); спомење с зб “надгробни белези”. — Дижу људи спомење, јер надгробник мораш

имати. — Спомење све порушено. — Тамо су кот Паланке неко спомење млого

поломљено.—Можеш са спомења читаву нашу историју да читаш (5:7), в. белег.

споменар -ăра м каменорезац. — Маркова кућа је друга од споменара, од

ћошка.

според предл поред“. — А његове овце според багрењака уишле у башчу.

спориш / споришак / споришевина бот растињe Verbena officinalis“; в. ајду

чица. — (Стока) избегава и спориш (хајдучку траву) (3: 20 128).

спрашити спрашим св опалити” (Р).

спрема ж мираз?— Други коњјој носио спрему. Пун сандук меких ствари што је

сама радила. Да се види каква ће бити кућаница (2:28).

спремање с јело“. — Кака су им била спремања на слави? — Мика се све време

гостио код нас. Не можеш да му навашеш. Јео много. И само лепа спремања (5:36).

спремити спремим св. “. — Дабогда јело које највише воли с мојим луком

спремио на грббљу.

спртити -им св 1. скупити и направити набор“; в. сашивак, 2. “повалити жену“.

— Одвб је у кокуруз и спртио.
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спрцати (се) спрцам (се) св.1, улудо потрошити, упропастити“. — Оће да спрца

имање, да га уништи начисто, 2. пасти“. — Спрцб се с крушке и сломио руку.

спрчити се-и се скорити се, смањити се“. — Сва се шљива спрчила, изгорела је

сунчаница.

спрчо -а “мали погурeн човек“ (Р).

спрштити -им св згњечити, згазити“. — Преврнули се у неку рупу и спрштио

и(х) трактор. **

спуж м пуж“.— Узму се она четири спужа и утуца се, нако скором, и привије се.

спужић -ића м дем пуж“. — Почели неки мали спужићи да нападају купус.

спурити се -и се спарушити се, смежурати се”. — Спури се лист и све потрули

от пламењаче.

спустити -и св“налити млеко у виме пре муже”. — Ако крава не спусти млеко,

онда тешко.

спутно прил ван пута, неприступачно, забачено”.

спучаница ж сигурносна игла, зихернадла”; в. припучаница.

спучити -им св“причврстити, прикопчати” (Р); в. припучити.

сраб м свраб“. — Болело ме и сраб ме мучио.

сравњати -ам св“поравнати“. — Ја носила земљу да сравњам рупу.

cрадати срадам несв“страдати“. — Добар увек срада.

cрадити срадим св. урадити“. —Он све полако и сради. — Покосишједну ливаду

и не можда срадиш.

срамотиња ж голотиња“. — А ови млади неће ни срамотињу да сакрију. —

Олајавамо власт што допушта да се гледа онолика срамотиња (5: 19).

срамотити -им несв“. — Немб да ме срамотиш.

срачуњати -ам св "срачунати”.

срдачка ж углађено дрвце које се углављује у средину чунка на коме је цевчица

за ткање?

срединица ж дем средина“. — Оне оће само таз лебац и ову срединицу.

средњача ж даска величине 25 х 3 sm” (2: 50)

сређ -и ж, мн. сређеви дно на бурету“. — Мој деда имб (буре) од шездесет

казана, ал му сређ страдала од мишију.

сређивати сређивам несв“. — Он сређива да ради кућу. — Морам да сређивам

нешто што се могадне.

сретењски месец “фебруар“, в. богојављенски.

срећан -ћна -о “ . — Прошевина се обавља недељом или четвртком, то су, по

народном веровању, „срећни дани“ (3:91).

сpкнути сркнем св“. — Сркнућемо још ово мало.

српдаћ -āћа м сорта јестиве печурке“.

српцало с весеље, забава, лумперајка“.

срњати -ам св“поломити, уништити”. — Ма срњала будалина и кола и волове:

нису могли извући из Качера. — Срњаше Воја, а он и дово на влас; в. и рљати.

cров м / срово с огромна гомила, количина (воћа)“. — Имало је јутрос у Љигу

cров божји (парадајза).

срозоје м неприкладно одевен човек“.

србљати се србљам се “пасти низ стрмину, порушити”.

срп м “. — Жње се српом, ређе се коси (3; 18), в. виле (9: 84).
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срце с 1. анат“, 2. средишњи, чврсти део дрвета”. — Ова дачица је од срца, а ова

од бељике и виш да нису једначите; в. цер, 3. језгро коштице“ (КЗ), в. кочица.

срчаник м лековита трава”. — Срчаник (Potentila tozmentila L.) — меша се у

ракији са линцуром, то је лек од сpдобоље (2: 226).

срчаница ж гредица која повезује предњи и задњи трап сељачких кола“. —

Срчаница се протури између јастучета и ашлука; ту има отвор између кракова и ту се

срчаница завуче и онда се озгор тури онај клин (К). — За срчаницу се вежу сврачине,

лежу на ашлук, одозго задњи бПлен, он је широк једанес цбли и он је проштемован са

два ступца или два шиљка (КЗ). — Срчаница качи предњи и задњи крај кола, в.

ОСО8ина, КОЛа.

срчанка ж марка косе“. — Срчанкаје мека, добра коса, пролази кроз траву ко...

Хч срчити -и добијати тамнију боју као први знак каснијег труљења”. — Буква

почела да срчи, тамно јој срце и није за јапију.

срџада ж вунени прекривач ишаран цветним мотивима“ (Р); в. серџада.

стабло с “.

став м скела на колима“.

стадо с “; в. буљук.

стаја ж просторија за смештај стоке, штала, кошара“. — За стоку су око трла

биле стаје (сувоте), а постојао је негде и млекар (2: 55). — Говеда и коње држе у

стајама (шталама), у којима су јасле (3. 65).

стајаћи -a -е свечан”. — То му стајаће одело, в. кошуље.

стакларија ж стаклене посуде”. — Чувај ту стакларију и узми котарицу.

стакло стаклета с 1. стакло”. — Слика била упрљана, није била потстаклетом. —

Звече стаклета; 2. флаша“. — Доно стакло ракије.

сталожљив -a -o “сталожен, смирен”. — Послужило је ме здравље, био сам

сталожљив, нисам био прек.

стан, мн. станови, м део имања за летње држање стоке“. — Били станови за

затварање стоке, при планини.— Раније је у Јарменовцима било и станова изван села,

где се стока држала преко лета, обично од Ђурђевдана до Митровдана (3:29); в. трло

(2: 55).

станара ж в. планинка. — Г. Ж. Живановић, бивши државни саветник, родом из

Живковаца, саопштио је Г. Ј. Цвијићу како је у свом селу гледао пре 30 година трла

под планином, где се целога лета бавила „станара“, музла стоку и справљала бели

смок (1: 766).

становљак -āкам“велики бели камену ливади, дубоко укопан у земљу, станац“.

старац старца м 1. стар човек“; 2. таст“. — Имб сам старца, он није имо мушке

деце. — Није био у добрим односима са старцем Вељом (2:13).

стареж -и ж осуто старо вунено плетиво” (Р).

старешина м домаћин“. — Има да радиш, да зарадиш, п-онда да кориш ста

решину.

старешовати -ēшујем несв*бити старешина куће, водити домаћинство“. — Ја

више не старешујем. — Лако је старешовати, треба радити.

старијештво с ред по старости, старешинство“.

старински -a -ô “. — Нема оног старинског (вечитог календара) да ти описива

шта ће да биде. — Старинска кућа била, греде потрулиле, па гламњама подупрли.
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старојко м стари сват“. — Јутрос сам пошб из Аранђеловца и прво сам звао

старојка (Л). — И он да буде старојко мојим Драгану и Ивану. — Прво се позива

старојко, па кум и остали. Куму и старојку носи се и погача (3: 92), в. војвода,

приземљаци.

старосвaт-освата м стари сват, старојко“.

старосвaтица ж жена старог свата“.

старунац -нца м шаљ (нај)старији син, унук“. — А који ви је то син? —

Старунац. — Казаће неко: онај Гутин старунац бежи из рата (6: 22).

старупица ж (нај)старија кћи, унука“. — Ја сам његова старуница, најстарија

унука.

стати -не(м) 1. “. —Да л ће она на брзину да стане ил ће да крене ко зна докле, 2.

престати мокрити“. — Кад стоци стане мокраћа, или је пак иста крвава (кад брав

крвомути), искува се шипурак у води, па ту воду брав пије (2: 229).

стативе пл т део ткачког разбоја”; в. разбој (3: 39 44).

стативице -ица плт део ткачког разбоја”; в. разбој (3:49).

стварно упитна реч. “зар, заиста“.

Створац -рца м “Бог, Створитељ”.

створити се створи (се) св постати“. — Мешаш, најбоље лопатицом, и мешаш

док се створи као млеко.

стевана / стелна / сте(в)она “стеона“.— За краву ка(жје се стеона, стевана (КЗ).

стега ж 1. направа за притезање, учвршћивање предмета који се обрађује”; 2.

“непријатно време, оморина”.—Данас је била стега —биће кише, 3. бојазан, слутња,

зебња”. — Вата ме нека стега, још иг нема.

стена ж велики камен”. — На дно мочила стави се мало грања па се наслажу

снопови и притисну моткама и „стеном“ (3:47).

стенкача ж. стеница“. — Ка-се улéже стенкача у кућу, мољац те исече одело —

то мука (КЗ).

стенчуга ж пеј аугм. “велика стена“. — Ту је стенчуга позади, стена о-двеста

КИЛa.

стењезгало с 1. особа која муца и стење кад говори, која неприродно мења боју

гласа, гњаватор“. — Соним стењезгалом сам се данас договарби не знам кард|-ћу.

стењезгати се -ам се устезати се, оклевати и то показивати мењањем боје гласа

и неуобичајеним гестама”. — Ја га питб може л да ми пооре, а он почо да стењезга, те

не зна, те има нека посла, те... (Р).

стидно прил стидљиво“. — Кад им даш, он то узима стидно.

стадњак м последње парче, колач“. — Неће д-узме стидњак. — Последњи ће да

се постиди што је узо стидњак.

стимати -ам поштовати, уважавати”.

стипсав -a -o “киселкаст, који стеже уста“; в. дрпав.

стипсара ж сорта крушке” (3: 24).

стићи -гне(м) св зауставити се, задржати се“. — Има десет метара воде, а кад је

суша — стигне на три и тако стоји.

стиштити -им св ударити”. — Стиштио га каменом у главу (Р).

стиштити се -и се св допећи се на тихој ватри”. — Остави га још мено да се

стишти на тијбј ватри (Р).
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стоварати стоварам несв1. скидати товар”. — Носи у Белановицу, стоварај

тамо, мучиш се; 2.“много падати (о киши)”. — Киша стовара и не мисли да стане.

стоварити -им св“скинути товар”. —То се стовари за сат. — Не може да се скује

грађе и узо децу да стоваре грађу.

стог стога м 1. стожер, колац на гумну“. — Око стога потрпаш снопове, из

дрешиш жито и простреш широко, четири-пет метара од) стога (Т); 2. “вршај“. —

Стог је тај колац и жито припада стогу тим, све се зове стог, кат простреш снопове

око стога, тога коца (T).

стогуља ж три рогоџе повезане на врху, за сушење детелине”.

стожер м стуб на гумну“. — На средини (гумна) побијали су стожер од грмовог

дрвета (3:19).

стојаљка ж гвоздени ослонац за руду на волујским колима“.

столица ж гредица која се у кровној конструкцији поставља између греде и

рога“. — Метају се столице које помажу да се не улегне рог, стави се на греду и под

рог (К).

стомак -āка м “; в. чир, мука.

стопара ж / стопарац -арца пола динара”.

сторњати се -ам се “пасти”.

стотак / стотинак / стотињак стотинак“. — Биће тамо стотак места.

сточни-а-о“који се односи на стоку“. — Кажје у шали: има вашер —пре подне

сточни, поподне марвени.

сточурлија ж пеј стока“. — Ете ја мало око сточурлије радим.

стражарчити стражарчим несв*стражарити“. — Мачка тамо дрежди, стра

жарчи.

страна ж стрмина”. — Ако је њива у „страни“, оре се са дна, иначе ору „на

разор“ или „на слог“... Кад се оре „на слог“, забразди се по средини њиве, па се оре

око ове прве бразде... Кад се оре „на разор“, почиње се с крајева, а заршава у средини

њиве (3: 17).

страновит -овита -о“стрм”. — Немам равне земље, све страновито (односи вода

ако орем) и каменито (ако је суша — изгорје све), не може да успи. — Овд му

страновито, не може орати трактором.

странце прил ' постранце, на стрмини“. — Сад се не може орати странце, пре

вали се трактор.

странчица ж “мала страна, пристранак“, в. крaвица.

страоба ж страх“. — Да те страоба увати!

страобалан -лна -о страшан”.

страћара ж сиромашка кућица“. — Страћаре су неке порушили и саде напра

вили куће, јој бајо!

страшило с *. —Да птице не би вадиле семе, поставља се „страшило“ (3:46).

стрв м в. стpвина. — Видијш тамо, гаврани, има стрв.

стрвина ж лешина животиње“. — Стрвина је кад мајка.

стрвинар -ăрам животиња, птица која се храни стрвинама“. — Гавран је познат

ко стрвинар (Р).

стрвињати -ам несв“ленчарити“. — Стрвињам наспаван, а не устаје ми се ис

кревета.
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стрвшо -а м сиромашак који скупља одбачене изнутрице заклане стоке (обично

у кафанама)“. — Кад закоље се овца, оно што баце — стрвцо у торбу и носи (Р).

стрева / стреја ж стреха”. — Испо-стреве станеш.

стревити -им св“срести, изићи усусрет, дочекати“. — Ћерка изишла преда ме,

стревила ме с мајком, дочекала, а родила се док сам ја био у ропству; в. ономад.

стрезнути -нем св престравити се (као пред каквим привиђењем)“. — Она је

стрезнула нешто.

стрекња / стрекњача / стрекоша ж“сорта касне тврде јабуке”. — За оне јабуке

што зреле касно а тврде — ми кажемо стрекња, стрекњача. Стрeкњаче могу и да

презиме. — Стрекња (крупне, киселе, зову још и краљице) (КТ, Бљ, 14:41); в.

колачара (2: 26). — Ма ко би стрекње засађивао! Ницале саме, или већ биле ту кад се

крчило имање. Као и оскоруше (5: 147).

стрела -е ж муња, гром”. — Стрела ударила у дрво (КЗ).

стрелица ж 1. дем стрела. — Ударила стрелица виш Микаjлове куће, в. за

мотрити; 2. део стругаре“. — Тезгу привлачи зупчаст точак, кога опет покреће рам

од тестере, помоћу стрелица (2: 50), 3. део руде”. — Кад се (руда) вештачки саставља,

има делове: два крака, стрелицу и приглаву (2: 47).

стрефити -им св. "срести”.

стричевић м стричев син“. — Били су ту и стричевићи мога чиче (5: 63).

стрменит -a -o "стрм”. — Испот куће било стрменито.

стрмни-а-о“пшенични“.— Уместо чеснице од „стрмног“ (пшеничног) брашна,

у многим кућама се меси чесница од пројиногбрашна (3:108); в. амбар (1:764).

стрн / стрњ мв. стрњак. — Њиву са које је пожњевено жито и на којој је остала

само стрњика зову „стрњ“ (3:19), в. стрњика.

стрњак -āка м стрниште“. — Она расти по воћњацима, по стрњацима. — Мало

ћуту да и чувам, а онда дај-итерам у стрњак тамо.— Да је пала киша, било би траве

по овим стрњацима. — Никад ми није била у стрњаку така трава.

стрњаковина ж стрњак“ (в.). — Пошб гор да заоре ону стрњаковину.

стрњика ж синг стабљика на стрњаку“. — Стрњика — то ти једна стабљика на

стрну и каже)мо да га убола стрњика.

стров м / строваж велика гомила плодова испод воћке, велика количина жита”.

— Гор код Јелене крушка сва опала и под њом стров (КЗ). — Покупио шездесет товара

шљива иједнако остала строва. —За житоје строва, а за кукуруз— рпа, в. сров.

стровалити се стровали се сва. срушити се“. — Стровалио му се кров, б.

“опасти“. — Стровалиле му се јабуке.

строжити строжим??несв“бити строгу поступцима, примењивати строге мере”.

струга ж пролаз кроз ограду, живицу”. — Ако имаш какав улаз у имање, да се

пређе, каже — иди на ону стругу (Т), в. прелаз (3. 67).

стругавина / стругљевина ж отпаци од стругања дрвета, пиљевина”; в. стру

гар (2:50). — Кад садиш орасе, сам баци (око њих) стругљевину и сваки ће да никне.

стругар-арама. “власник стругаре, радник у стругари“. — Стругари остављају

стругавину на гомиле и продају Јасеничанима (2: 50), б. металостругар“. — Има сад у

селу неки механичари, неки стругари, неки..., а нико школован.

стругара ж “пилана”. — Јапију и даске граде на својим стругарама (2: 50); в.

1{lИЛ(1Нći.
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стругати стружем / стружем несв“припремати дрвену грађу сечењем балвана“.

— Било то ка-смо стругали код Животе. — Дошбд-оструже оне окбрке.

стругнути стругнем св 1. овлаш нарезати тестером”. — Првом мало стругнеш док

она увати, а онда терај, 2. брзо побећи“.— Кадје видо краву, одма стругнбу кућу.

струк струкам стабљика”. —Боље да узрели на струку. — Сад више комишáмо

на струку, в. комишати, корен, типко.

струка ж 1. комад вунене тканине, мали покривач за дечју колевку; 2. а. две

или три нити упредене и припремљене за плетење“. — Ови који су мање држали овце,

саставе једну тежану струку иједну од вуне— зачарапе (Ш). —Акоје сукно дугачко,

предвостручи се на осам струка а ако је кратко, на четири (2: 45), б. предвостручен

конопац“. — Додајде ми ту струку да превежем (Р); в. тежани, рудица.

струма ж болест штитне жлезде, гушавост”.

струнити се струним се св разболети се од спуштеног желуца (од напора)“;

струњен са спуштеним желуцем“.

стручић -ића м дем струк, в. врстица.

струшка ж алатка за скидање нечистоће, фарбе, с равних површина“. — Има

она струшка па састругиваш варбу.

стршља ж “„пиле са кудравим перјем“ (2: 14).

стубе стуба пл. т. “лестве, мердевине“.

стубице пл т, в. палија (3:56).

стублина жа. “извор ограђен шупљим дрветом”. — Стублине су крај путева,

начињене одбуковог— шупљег дрвета, за 1/4 метра високе (2:45). — Стублина, извор

ограђен каквим шупљим ваљком, што је случај код извора вертикалног правца (1:

745), б. издубено дрво, разне величине и намене“. — Од дрвета су још стублине

(издубљени пањ), које служе за држање брашна и зрнасте хране, ступе за туцање

паприке и соли (3: 62), в. "велике каце за искувавање пређе”. — У Заграђу... постоје

стублине... за искувавање пређе (2: 62).

стубло с в. стублина.

студа ж јака хладноћа, студен“. — Долази студа, прошла јесен.

студен -и ж “. — Код нас студен брзо дође, ладно, мраз.

стужити се стужи се св“добити нагон за повраћање”. — Нешто ми се стужило,

мука ми.

стук се узв волу да се повуче уназад.

стукати -ам несв“померати назад” (Р).

стукач -āча м штап којим се волови терају да крену назад”.

стукнути се -нем се св повући се, устукнути”. — После се нешто стуко.

стулити стулим св 1. неразумно потрошити“. — Кад добију пару, гледају како

да је стуле, 2. нагло побећи“. — Стулиоје кад је видо доктора — не би га метак стиго,

3. “попити наискап“. — Ма тај ће стулити влашу док тренеш.

ступаж 1. направа за издвајање поздера из конопље”, в. трлити; 2. посуда за

туцање, ситњење, аван“. — Некад су то туцали, имали оне ступе, оне аване. — Тукло

се у ступи. — Кад се у ступитуца бели лук, па неки чен искочи према истоку, не враћа

се више у ступу, јер се верује да би вештице могле да нашкоде ономе лицу које га

буде појело (3:74); в. ујемак, поздер, в. део ваљарице (в.)”. — Тако предвостручена

(сукна), ушију се на растојању од две педи и баце у ступу, која личи на велику кашику

(2: 45), в. мотка (2: 28), наћве (1: 761).
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ступати -ам несв“ситнити ступом“, в. трлити, поздер.

ступац -пца м део запрежних кола“. — Ступци се ставе на задњи оплен и

предњи обртањ, в. прагови, ашлук.

стустити се -и се св згуснути се”. — Јутрос магла, све се стустило.

стутумрачити се -умрачи се “смрачити се, смрћи се, наоблачити се” (Р).

стутучити -им св направити невешто, импровизовати” (Р). — Стутучио како

зна, а не зна никако.

сублесаст -а -о благо психички поремећен“ (Р).

сублизу прил блиско“. — Они су сублизу и дете — менталац.

сувакаст -а -о умно ограничен“. — Она му жена, мешчин, мало сувакаста, в.

шувакаст.

сувар м суво дрво“. — Од курјака смо се бранили, што смо чукали о суваре и

пањеве (2: 141).

суварак-ркам сува грана која сама отпада са дрвета”. — Накупила сувaрaка да

потпалим ватру, в. кршкати.

сувaчак -чка -о сувоњав, мршуљав”. — Она ми мала нешто сувачка.

сувина -ине ж осушена дрва, суварци“. —Дошли да покупимо мало сувине.

сувињав-а-о“сувоњав”. — Била је сувињава прије удаје. — Деса сувињава, седи

ми у крилима.

сувица сувице ж 1. оцедито земљиште“. — Узвишење де нема воде, де се брзо

оцеди, то место сувица. —У сувици они анђају. Не труну као сви остали Претуpичани

(5:76); 2. суво грање, суварци“. — Накупи сувице мало, да заложимо ватру.

сувовина ж суве гранчице, танки суварци“. — Дај ми те сувовине да подложим

ватру (Р).

суволом -олома -о крт, лако ломљив“. — Ако је коса крта, суволома, ако се

круни док је откиваш, није добра.

сувота ж покривена просторија, заштићена од кише“. — О Гаврилу Шукрији и

Поли причају због капеле и сувоте у гробу (5: 77); в. стаја (2: 55).

сугреб м место на које су бачене чини“. — То место сугреб, депас изгребе, и

кажје да зачарано и ако нагазиш, срадаш.

суд м посуда“. — Она је у судовима помагала, у постељини. — Покућство

обухвата највише судове који су у свакодневној употреби (9: 84).

судић -ића м посудица”; в. чантрица.

судовни -a -o “који се односи на суд, посуђе“.

суждребна која у утроби носи ждребе (о кобили)? (КЗ Дњ). — Кобила суждреб

на ка-треба се се ждреби.

суканац -нца м канап добијен сукањем нити” (Р).

сукија ж папир за набијање барута“ (Р).

суклиман -имана м неспретан, трапав човек“; в. заврзан, сакламан (Р).

сукнарство с израда сукна”. — У селима поред Јасенице развијено је су

кнарство, т. ј. ваљање сукна (1: 782).

сукнен -а -о који је од сукна“. — До скора код нас је било сукнено, од вуне

изатке се.

сукнпште с пеј стара одећа од сукна”. — Гори тамо, спалили неко сукниште, то

било старински гуњеви, чакшире, све се ткало (Ш). — Вуче неко сукниште, гуњеви

старински, чакшире.
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сукнути-нем св. тргнути се и нагло отићи“.— Она сукну кад је видела да ми она

Седи На КОЛСНИМa.

сукњера ж пеј“мантија”.—Де ћешти да идеш у попове, да носиш ону сукњеру.

сукратити сукратим св ускратити“. — Нама били сукратили воду.

сукурдача ж. мушкобањаста жена“.

сукурина ж “сперма“.

сулéма / сулема -емеж земљани под”. —Вода и земља и плева: направи се густо

и то место патоса — и то зовемо сулема (КЗ), в. сурлема.

cулити -им несв1. пратити једино своју мисао“. — Ти му причаш, а он сули; 2.

понашати се дволично, понизно одобравати нечије речи“. — Он ти сули, а то не

мисли; 3. угађати, повлађивати“. — Цела века свима сулила, а саде је нико не гледа,

мајкава сама.

сулудаст -a -o “непромишљен“. — А ја била сулудаста.

сулундар -ăра м цев за одвод дима, чунак“.

суља ж балван који се отискује низ суљаницу (в.)”. — Она греда, која иде низ

суљаницу, зове се суља (2: 42).

суљаница ж 1. стрмина низ коју се отискују балвани до места са кога се могу

транспортовати“. — Ако је стрм (нагиб), спусти се (трупац) низ пут, звани суљаница

(то су на Тари т. зв. точила — 2: 42); 2. суљаоница ж клизалиште, које обично

направе деца на снегу или поледици”; в. суљати 2, 3. суљаница врста покретне

ограде” (Р).

суљати -ам несв1. а. радити неки посао старачки, с муком”. — Ја косио нешто

испод) штале доле, суљам ја кад нема ко (Т). — Нада суља једнако, суљка за ону кору

леба горку и чемерну, б. скромно живети од онога што је стечено”. — Ми можемо да

суљамо, имамо колко нам треба; 2. клизати се“. — Направила деца суљабницу и тамо

се суља, в. погузичке.

суљкати -ам дем према суљати (в.)

суљнути -ем св према суљати клизнути”.

сумеђарм власник суседног имања”. — Е, мој сумеђару, откад је века и света,

земља је мучила човека, али ти, брате, мучиш ову земљу. — Има сумеђаре добре,

купиће њиву одма (П).

суметак -тка м младунче животиње које се окотило деформисано”.

сумешак -шка м “додатни, друкчији састојак”, в. дамарљив.

сумњивац -вца “ситни лопов“. — Ово место обилазили сви чобани или су

мњивци ноћу (2:23).

сумосати се -шем св опаметити се, дозвати се памети“. — Ти никако да се

сумошеш, приведи се памети, дијете! (Р).

сундати -ам несв“завиривати женама међу ноге“. мм.

сунути сунем св“налити, уcути“. — Суни ми једно по влаше. — Иначи, то ко да

си сунуо врелу воду. — Направио тамо бојлер, лети, и сунем воде и заливам. — И

узмеш исто толико воде и сунеш у ту посуду. — Можеш да сунеш у неку ћáсу и Гојно

се укисели. — То је изнад камена да сунеш жито у кош, в. гумбур, млечавина,

подливати, турити, цимента.

сунчаница ж јако сунце, жега“. — Никуд на сунчаницу, ти не смеш изаћ на

сунчаницу. — Било свега, ал запече сунчаница и све пропаде. — Видиш како се то

спрчило од сунчанице.
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супрасна бременита (о крмачи). — За крмачу кажејмо супрасна.

сур сура суро сив“; в. сингав.

сургија жа, дугачко танко обло дрво“. — Кад осечеш такб дебље дрво, дугачко,

зове се сургија, б. висока, сувоњава особа”. — Кад је чоек висок, кажу му сургија, ко

овај наш месар— зову га Сургија (Ш). —Те ти устаде један крупан, висок као сургија,

људина огромна (6: 123); в. подупирач.

сургун сургуна м изгон, прогонство”.

сурдума / сурдума -уме стрмина, дубодолина, јаруга“. — Отме нам се бик на

Букуљи и оде низ ону сурдуму.

сурдумина пејсурдума“.— Упала му кравау неку сурдумину и једва је извуко.

сурлема -емеж земљани под”. — Још има сурлему у кући, а прича како је богат,

В. Сулема.

сурундило м особа „уврнуте“ памети и непредвидљивог понашања”.

сурутка ж “. — Споредни млечни производи су сурутка (слатка и кисела) и сок

(3. 31); в. одлити.

cустати -нем св преморити се“. — Сустала сам, не могу ни да стојим ни да

седим.

cустрем м сустримак, бастaрд . — Направио ми добро зубе. А био неки

cустрем, није лекар.

сутрeдaн прил сутрадан”. — Кад она дође опет сутредан: „Јој, Жико, вале ти

ракију“. — Кад је било сутрeдaн, прогледа на једно око, в. поџаветати.

суша ж“. — Кад окрене млад месец трбу земљи да мож просјак д-обеси торбу—

ете ти суша.

сушац сушца м сувоњав човек“. — Он је био сушац, стар човек, четири га пута

оперисали и ништа му: и сад вози трактор. — Доктор био неки сушац, смије се.

сушница ж просторија за сушење меса“.

сушнути се-не се мало просушити“. —То ће ситно (грање) за два-три дана да се

сушне па ћу га спалити.

сцинцати се -а се св“ стврднути се, заледити се“. — Јуче киша, ноћас мраз и све

се сцинцало, не мош преко прага.

ду

(ćеме -ена мн-ена с“семе“). — Моја баба говорила семе. — Јебем ти семе из кога

си се заметно!) (Р).

(ćести седнем). — Шједи (»каже се место сједи — Шилопајк: 2:15)).

T

табанати -ам пешачити без циља и потребе“. — Табанб сам цео дан, а не знам

шта сам урадио (Р).

табанаш -āша м утабан снег“.
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табарка ж буре у коме се кондензује алкохол при печењу ракије”; в. лула,

Капак.

табати -ам несв“шеткати“. — Ћуте и табају по (фабричком) кругу, а не смеју

проговорити, боје се.

табулант м интабулатор”. — Мој отац табулант био у суду, првостепеним суду,

радикал, код краља чинбвник и табулант у првостепеним суду (Т).

таван тавана м 1. поткровље“. — Избацива сено на таван, в. стајски 6:21); 2.

геогр“зараван на врху узвишења”. — Гор му кућа на оним тавану.

таванисати -шем несв“прикивати под преко греда на тавану”.

таз таза -е свеж“. — Рана им је увек таза. — Убери тазега катарибна и пиј

наштину поједну кашику седам дана. — Кад је леб таз, она воли да узме крајку. — Да

се послужи са тазег гроба покојника 5: 14); в. срединица.

таин таина м војнички оброк“. — Спремила сам му таин.

такиша ж ситна крушка за сушење“. — Такиша угнили и она се суши. —

Такишу покиселе у чабар па се пије водњика, такиша сорта крушке” (Бљ, 14:41); в.

караманка (2: 26).

такши-а-е “слабији; лакши“. — Јован је такши био. — На коњу га, само такшем,

прати и посилни. — Ономад је кмету Вулу дао за реквизицију бика. Оног такшег (6.

118 124); прил такше “слабијег интензитета”.

тал м део наслеђа”.

талаворница ж група доконих пратилаца, „беспослена свита“.

талакача ж. “причалица, торокуша“. — Деда га задоји она талакача?!

талантирати-антирам несв1. брбљати без икаквих кочница и самоконтроле“.

— Паметан човек не прича све што чује и што може мишљети и не талантира ко Васо,

2. трчкарати без одеће (обично о малој деци). — Ене га, талантира без гаћа; 3.

“љуљати се, клатити се (о нечему што се не би смело померати из одређеног по

ложаја)“. — Мож ли да ми ово утврдиш, да ми не талантира (Р).

тāличан -чна -чна који има среће, срећан“. — Они су најталичнији, ко и сва

копилад.

талпа дебела даска“; в. заклоп.

тамишварка ж. — Тамишварка (иђирот — Асогus calamus L.) — лек за гру

добољу и кашаљ (од назеба) (2: 226).

тамјанчица / тамњанка ж врста крушке” (3: 24).

тандарати -ам) 1. лупкати, клопарати”. — Види шта то тамо тандара; 2.

брбљати“. — Немб више да ми тандараш, в. тандрљати.

тандарија жа. “пропаст, неповрат“. — Оде све у тандарију, б. недођија, бес

трагија”. — Оће да прави кућу у-ној тандарији.

тандpк м а. лупа, трескање“. — Каки је то тандpк код Миће, шта ли ради?, б.

"несташлук“. — Виде ту децу, да не направе каки тандpк.

тандpкати тандpчем / тандрљати -ам несв1. испуштати јак непријатан звук”.

— Нешто ми тандpче у точку, „зове“ мајстора, 2. “причати без мере и смисла,

брбљати“. — Цео дан тандpче, не могу га више слушати.

танковијаст -a -oa. “витак, вижљаст”, б, мршав, слабуњав“. — Овај јетвој син

развијени за сељачке послове, а овај мој је мало нежни, он бијаше танковијаст, тањи

и није тако развијен за сељачке послове — Нако танковијаст, није он за таки посб. —

Вања је млађа и танковијаста.
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тантарисати -ишем несв“понашати се незрело, брбљати“. — Живорад само

тантарише.

, тантуз узам глупак, будала“. — Види колик сам ја тантуз никако да се сетим.

— Они тантузи и лопови све однеше.

танџара ж стара пушка”; в. зечара (Р).

тапав -a -o “спор, неспретан, невешт”.

тапаљак -љкам патрљак“. — Твој син има тапáљак одједне руке, а мој нема

ниједну руку: ниш не зна д-уради.

тараба/тараба ж“. — Направи се тараба од тарабљика (КЗ). — За ограду служе:

тарабе (летве, дуже и краће), баскије, врљике, плот... (2:46). — На кућама су кровови

од тарабе или летава, ређе под шиндром, обично су покривени ћерамидом, ређе

црепом (у новије доба), најређе су куће под голом шиндром (1: 7.62).

тарабљика ж синг летва, уска дашчица у тараби (в.)”. — То ти је широко ко да

две тарабљике да саставиш (КЗ), тараба, баскија.

тарак / тарактарка м в. огребача. — То гребени неки били, тарак се зове; в.

тарчара, огребача.

таракача ж торокуша, брбљивица“.— Опасна таракача била— да Ббк сачува.

тарана -ане ж тврдо тесто као додатак супи“. — Она тврда јуква па се кида и

метиш у супу, и то тарана.

тарга ж в. тезгере

тарлакаст -аста -о брбљив, причљив”. — Тарлакаста, да Бог сачува, н-уме да се

з{a}устави.

тарнице -ица пл. т. запрежно возило с душемом“.

тарчара ж гребени за конопљу, тарак”.

тaслак таслака м 1. “парче коже као уложак за појачање ђона за опанке”. —

Метиш у опанак онај таслак и не да боде кад станеш на каменчић; 2. комад, окрајак

престругaнoг стабла, нераван с једне стране“. — Потурио таслак под)-точак, да не

крене (трактор на низбрдици).

таслачити -им несв“бити у ванбрачним сексуалним односима“. — Он таслачио

— док му нису набили катрањачу.

таслице обично мн ојачани део рукава кошуље иза шаке, манжета“; в. колиp.

запетљач (1: 778, 3: 78).

тастаменат (тестеменат -амента /-eмeнта тестамент”. — Био и тастаменат, али

га ја изгубио.

татлити -им несв“брзо трчати, летети“. — Само му кажи и он ће да татли, једва

дочеко. — Татли по вароши.

татовина / татковина ж очевина, наследство“. — Све ми то татовина.

тачар-арам преграда у пресецима, заједну врсту житарица“. — Ово једно у

пресецима, де држимо жито, зове се тачар, а ту су, ет, три тачара (Ш). — У једним

тачару ставиш бвас, зоб, јечам (КЗ), в. пресеци.

тāшак тáшка м в. ћутак (5:22).

твpдаја ж сорта јабука“. — Тврдаја (слатке и тврде, у Краг. Јасеници оне се зову

бедрике), в. колачара (2: 26).

тврдокорка ж сорта јабуке” (Бљ, 14. 41).

тегнути -не безл имати тежину“. — Ова торба тегне, шта ли у њој?
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тежак тешка -o 1. *; 2. велики, достојан посебног поштовања”. — (На) Бо

гојављење (6/19 I)... се не раде никакви послови, јер је „тежак“ празник, осим што

положе стоци. — Огњена Марија (17/30. VII) је „тежак празник“, када се ништа не

ради „да све не сагори“ (3; 110 114).

тежани-а-о“који је од тежине, конопљани“.— За чарапе састави једно тежано и

једно од вуне, саставеједну тежану струку, а једну од вуне, за чарапе (Ш); в. струка.

тежати тежа(м) добијати утежини“.— По седам кила кошнице дневнотежале.

тежина ж“конопљано влакно“. — Тежина се укисели, па се трли, па се опреде, па

сетке (Ш). — Мени сашију о-тежине, а Драгици отпоркета. — Тежина се укисели па

се опреде, па се тке и, ете, тежињаве гаће, в. пеленгаће (9: 84–85).

тежињав / тежињав -ињава -о в. тежани. — Ја сам носио тежињаве гаће,

тежињаву кошуљу, све тежињаво (Ш). — Тежињаве гаће биле, све тежињаво, в.

кошуља (2: 69). — Платноје тежињаво, ако су му и основа и потка одтежине (3:50).

тезгера / тезгере / тезгери широка даска са четири ручке, као носиљка за

грађевински материјал“. — За вучу камена, на двоколице се мећу тезгере (2: 47).

текне /текне текнета с корито, карлица, наћве.” — Рацепљен попола трупац па

узмеш скоблу и са њбм се копала текнета, карлице.

текнић м коританце направљено од издубене пресечене облице“. — Имали они

текнићи па се у њима држало.

текнути

телећак -āкам 1. ограђен простор за телад. —Тамо де одвајаштелад открава —

то телећак, 2. телећа балега”. —Свето му дотера онај телећак и добро пођубри па мора

родити; 3. храпави израштаји на телећем рогу“. — Обично им погађа године старости

(да ли су скинули телећак са рогова, а то су они рапави делови на рогу) (2: 204).

тело с део рабоша који стоји код продавца“.

темељ / темељ темеља м греда постављена на цокли, на коју се опиру зидови

чатмаре.— Озида се долцбкло, па се постави темељ, штодржи кућу, повр камена (T).

темељача /темељначаж греда у основи старих дрвених грађевина”. — Основ

не, велике греде „темељначе“ положене у на велике каменове „тумбасе“. — Преко

зида (салаша) постављена је масивна греда темељача, на чијим су угловима ћостеци

(3. 62-64).

теница / тењица танка тканина” — Кајмак је ко теница, слаб.

тенути -e(м) св ослабити, изгубити нешто од битних особина”. — Тенуо је

прилично.—За нешто што мало није исправно кажетенуло.— Није нигде тенуло.

тењезгало с 1. нерадник, ленштина”. — Стењезгалом се не договарај, неће) ти

онто урадити; 2. досадан човек“. —Дошло тењезгало да досађива и да ме обамета.

тењезгати -ам несв“радити без воље и несистематично“. — Школу су тењезгали

две године и сад почели да нешто сређивају и, бијаги, раде.

тепати ам несв“говорити као мало дете, с неизграђеном артиикулацијом“.

тепељка ж петељка на плодовима воћа, поврћа”. — Шљиве беремо па у оне

гајбице, са оним плавилом (?), са оним тепељкама. — Ја тела да осечем, да ти не боде

кесу тепељка (тиквице). — Уватиш за тепељку и једеш све (Т), зб. тепеље с. — С

паприке поскидано тепеље и извађено семење.

тепсија ж, в. тигањ. — Равно поље, што кажу бабе, ко тепсија (3. 62).

терати -а несва.“покретати“. — Имал тај извор да тера воденицу”, б. давати (о

количини алкохолног дестилата из комине)”. — Ако је узрелила добро и добра
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година, сува, има шећера у себе — оно више тера, в. воден, — се а се “парити се (о

псима)“.

теретити -им несв“оптерећивати“. — Теретиш ли срце?

терзијам кројач народне ношње“. —У сваком селу има... занатлија за најпрече

потребе, као: терзија, колара, качара и т.д... Самоковачки занат раде нарочити људи,

којима је то главно занимање, понајвише Цигани (1: 781).

терзинка ж танка терзијска игла“. — Терзинка не може да им стане у дупе, она

најтања игла што терзије шију.

Терћије задњи део седла са каишима“. — У случају лепог времена кабаницу би

лепо савили и ставили на терћије (задњи део седла са каишима) (3: 79).

теслимити теслимим св дати, продати, утрапити“. — Ма, теслимио сам му

(косилицу), нисам више мого (да је поправљам) (Р).

теснити се тесне се налазити се у стешњеном положају”. — И што да се њих

двојица тесне... кад има толиких брда и брежуљака по Претурици (5: 79).

тестеменат в. тастаменат. — Он састави тестеменат, ал га не потпише.

тестија ж врч, крчаг”. — Тестија има онај сисуљак. —У свакодневној употреби

су биле тестије за доношење и држање питке воде, црепуље за печење хлеба, рукатке

за ношење млека и млечних производа, лонаца за кување хране, ћупова за остављање

зимнице и др., в. бакрач (1: 761, 9: 84).

тетак тетка м теткин муж, в, мандpкнути.

тешка “гравидна”; в. дебела (3:87).

тешкорадан -дна -о тежак за обраду”. — Смбница је тешкорадна земља: мораш

је јесени орати и опет није пршетли.

тигањ -āњам део посуђа, за пржење”. — Ја на тигањ бацим неку паприку и мене

доста. — Свака кућа има тигањ, тепсије, а у најновије време купују фабричко метално

посуђе (3: 62).

тији -a -ô “слаб“. — Кат пада полако — тија киша (КЗ). — Нека га мено на тијбј

ватри (Р).

тиква ж1. бoт. “биљка Сucurbita”. — Уз то може бити умешано и семе од тикава

и вргова (2: 27). — У првој половини XIX века највише су се користили судови

биљног порекла, као што су били тиква за ношење и држање воде, врг за захватање

воде са извора, натега за извлачење вина и ракије из бурета (9: 84), у изр. Дебела

тиква (Bryonila alba L.), устругана, у води потопљена, пије се против дебеле (водене)

болести (2: 225); 2. високо постављена јабука коју сватови, обично војвода, морају

„скинути“ пушком или револвером пре него што уђу у невестину кућу“. — Високо

поставили тикву и везали је жицом — шестим метком је скино.

тикваја ж сорта јабуке” (Бљ, 14. 41).

тилмашити тилмашим несв“неговати, тетошити, угађати“. — Лоза је ки че

љаде: оће да је тилмашиш, да знаш кад јој шта треба. — Цео век мутилмаши. — Мазе

се, тилмаше, све би једни другом дали (5: 81).

тимарити тимарим несв“чистити стоку чешагијом, четком”

тиња ж 1. плодна песковита земља”; 2. талог“.

типав -a -o “спор“; в. типак.

типак типка -о пипав, спор, невешт”. — Он добро ради, ал типакје, а не зна ни

да се погоди.
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типко прил споро“. — Нема воде и сад у воденици иде типко (Б). — Мало

типкије иде кат комишаш на струку (КЗ).

тирјанин м тиранин“. — Дедаје тирјанин за дете. — OHajе патила од мужа, он је

тирјанин био,

тисов-а-о“који је од тиc(овин)e“. —Тисово дрво— парче од њега уврти се стоци

у рогове, да јој се не одузима млеко, а и ушива се деци од урока (2: 225).

титлашити титлашим несв“улагивати се, подилазити“. — Он воли да им ти

Tлаши.

тићити се -и се ширити се, размножавати се“. — Што је више берем — она се

више тићи (Р).

тишљерај -āја столарија”. — Гор (на спрату) све озидано, а тишљерај нек

сређива коме треба, в. церов

тиштити се -и се несв“полако се пећи на тихој ватри”. — Печено је, ал нек се

joште тишти (Р).

ткаља ж“. —И моја мајка била ткаља, имала разбој, ткала ћилиме, шаренице (Р).

тканица ж детаљ народне ношње, узани појас“. —Чобани носе старе џоке, (а) за

појас им служе тканице (2: 69). — Преко потурлија су опасиване тканице, дугачке до

2,5 м, а широке око 25 см, често лепо украшене разнобојним вуницама. — Тканица се

опасивала преко прекаје-прегаче (3: 79 81).

ткати ткем, изрткани ћилим (2: 59). — Да је ткати ко по брду зjати, и моја би

мама ћилиме имала (Р).

ткиво с ткање“, в. ракуља 2.

тлачине -ина пл. т. ситна неквалитетна пшеница”.

тобош м добош, бубањ”; в. тобошар.

тобошар -ăрам добошар”. — Тобошар има онај тобош и попење се на највише

брдо и позива народ (КЗ).

тобџија м артиљерац”. — Тобџија погибе и погибе онај шофер.

товартоварам мера за тежину, 100 кг. — Испекб је три товара ракије. — Сад

ранке имам, и њи дваестину товара, триест, а товар сто кила, в. врускати (се), метар

(2: 14).

товарити се -имо се несв“?”. — По неки старији умеју и да се товаре — и то

већином који су вршњаци. И жене се товаре, обично кад се напију, то оне раде и

заједно с мушкима (2: 168).

токача ж. батина, штапина”. — Требаће десет токача.

толи а камоли? -

толики -a -o “бројан, којега је много“. — Где да измислиш толика имена. —

Ослaбиле ноге за толико ходање (5: 69 75).

толковати толкујем несв“тумачити“. —

толмач -āча м “преводилац, тумач”; в. асталић.

тоља ж дебљи прут, од дреновине, везан за косиште и петицу, да би се влаће

равномерно слагало приликом косидбе“ (15: 28); в. тоња 2.

тонотаж ситне безвредне ствари, стар одевни предмет, рита“. — Склонили сто

неких тонота. — Деси нашб ове тоноте да вучеш?

тонути тонем несвр *. — Како који дан — све више тонемо.

тоњаж 1. запах, непријатни мирис. — Она влага, она тоња, она магла. — Нембј

да скидаш, убиће га тоња (КЗ); 2. лучнo пoвијена палица на коси, за равномерно
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слагање откоса пшенице, тоља (в.)”. — Ако се коси, на косу се намести „тоња“, којом

се прихвата жито да се не „мрси“ (3:18); 3. “општи назив за болести на усевима и

воћу, пламењача“ (Р).

тошити -им несв“потапати“. — Топили се ово?

топлија ж летвица на средини прозора”. — Према средини доксата су велика

засвођена врата од „велике собе“. На овој су соби пространи прозори са по једном

дрвеном топлијом (колеником) преко средине, подапети хартијом, а затварани ка

пцима. — Прорези на зиду за прозоре били су... велики, са украшеним топлијама и

разапетом хартијом (1: 758).

топчидерка ж сорта трешње; в. белица (2: 26).

тор тора м ограђен отворени простор за смештај оваца“, в. обор (1: 766). —

Раније се звало, заграђено ал непокривено, звао се тор. — Остане у тору, у обору. —У

крају (чајира) има ограђено мање место, где се у подне утерује стока, ради одморка.

То су торови (2: 24), изр. Де је тор — ту је мор, в. кошара (3: 65).

торбак -āкам“мала торба, вунена или кожна“. — Дошб Добрица ко-Тита с оним

торбаком од јагњеће коже. — Торбак „мала, шарена, вунена торбица, коју носе и

људи о врату“ (2: 14); в. упрта.

торбараж жена са торбом”. — Лажу Циганке да нешто виде... Као она торбара

Микаина (5: 60).

торбица ж дем торба; в. упрта.

торбуља ж пеј торба”. — Ја то убацила у торбуљу па вукарим те торбуље.

торина ж плодна површина земље на којој је био тор”.

торина ж аугм “велики тор”.

торњати се -ам се (не)св“уклонити се, удаљити се (после грубог упозорења)”.

торокача / торокуша ж жена која много прича“. — Деда ми сад доlђЈе она

торокача кад имам посла.

тöтов м незналица, глупак”. — Не зна ништа ко тотбв (Р).

тöце -ета с 1. део воденице, облица која се налази у доњаку и кроз коју пролази

паприца”; в. паприца, 2. отвор на горњем воденичном камену” (3:39); в. чектало.

тоцило с округао брус за оштрење алата“.

тоциљајка ж клизалиште“. — Направила деца тоциљајку и баба пала: н-уме да

се тоциља!

тоциљати се тоциљам се несв“клизати се на леду“; в. тоциљајка.

тоциљчак -āка м камен од кога се израђују тоцила“.

точакточкам 1. “.— Предњи трап и два точка и дрвене главчине и дванаес пабца

у сваким точку, главчине су брестове или багрeнове, а паоци су багрeнови или

граничеви (КЗ), в. гредељ (3:16); 2. део воденичног механизма, точак на коме се

налазе пера на које пада вода“. — Бије вода у оне точкове; 3. чесма” (2: 14).

точак м „чесма“ (2: 14).

точурати -а / точурити -и несв“тећи слабим млазом, цурити“. — Точура нека

чесмица. — Једва да точури (Р).

трабунити трабуним несв“говорити неповезано, као у бунилу, трабуњати“. —

Čднели га у болницу, тамо почо да трабуни.

трава ж “, у сталним спојевима жучана - „за срчане мане и жуч“; зубна -

„Суnodon Dactilom Pers.) — кува се те се са том водом испирају зуби (2: 226). —

Најбоље ове године таке траве.
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травињати -ам несв*неконтролисано брбљати, трабуњати“. — Стално тра

вињаш, а онај шувртни Јаћим написб књигу „Успомене полицајца Ере“.

травка ж синг струк траве”. — А гор Ваган, Коице, нема травке.

, травуљача ж.“травуљина, коров“. — Горнак ти има само некве травуљаче. —

Она травуљача све покрила. — Претисла све травуљача, в. кровина.

травуљина ж в. травуљача. — Никла травуљина и мораш покосити.

трајисати -ишем несв°трајати, живети мучећи се“. — Свако мора да трајише док

му је суђено.

тракалица ж дрвена направа за плашење птица” (Р).

тракићати тракићем) несв“лупкати уједноличном ритму, клепетати“. — У мог

дике зуби ко врљике // кад ме љуби, тракићу му зуби (Р).

тракула -улаж, обично мн“стара изношена обућа“. — Обујеш какве тракуле, да

не изиђеш бос, натракулаш нешто. — Додајде ми те тракуле да иг назујем (Р).

траља / траља ж “лоша обућа, рита“.

траљав-а-о“неуредан”. — Не можтакотраљавни преткућу, а дећеш у варош.

трампити -им св“. —Трампили танте за бупе. — Датрампимо краве: моја саката

— твоја ћорава

трап м “. — Направи се трап у земљи и тако се чувб кромпир.

трап м, предњи -, задњи - део кола, два точка везана осовином”. — То ти је

предњи трап и два точка и дрвене главчине (КЗ).

трапађоза -e / трапађбзо -а м трапав човек, трапавко“. — Никад није скидб

рударске чизме, трапо у њима ко трапађóзо (Р).

трапати -ам несв“ићи с напором, полако, трапаво“. — Кад се музу краве, ево и

трапају један за другим.

трапкати -ам свдем трапати. — Ова мала понајлак трапка.

трапо-а/трапоњам човектешког хода”. — Идетрапо, не бој се, неће закаснити

на печење. — Стефане, де ти је онај трапоња?

трапуљати -ам несвпеј трапати“. — Баба опет трапуља. — То само трапуља

пешадија, гељају, в. понајлак.

трапуша ж кокошка са перјем изнад канџи, гаћанка”.

трбу трбува м трбух“. — Ја сам у трбу инвалид: не могу да се сагнем.

трбушак-шка м кожни или папирни застор на прозору”. — На соби су прорези

(за улаз светлости) већи, и на њима је био разапет трбушак или хартија (1: 756).

трбушина ж танка кожа којом су застирани прозори“. — Прозори су били

прекривени трбушином или хартијом пенџерлијом (3: 57).

трбушчина жаугм трбух“. — Не можда носи трбушчину. — Убиће га нолика

трбушчина ко што је и Васа.

тревити /трефити -и св“срести”. — Тревио сам га на ленији, - се “догодити се“.

— Не би се то тревило да није био пијан. м

трегеруша ж кеса са двоструком ручком”. — Узмеш ону трегерушу кесу.

трем ма наткривена тераса (уз кућу, пред вајатом). — Испред вајата је трем:

седи се преко лета, руча, поставља за раднике, трем „доксат“ в. кућа (1: 754), б.

*простор на који се у сушари за шљиве извлаче лесе“. — Направи се зграда, прегради

се то са три стране и вамо се остави трем за извлачење леса, за пребирање шљива.

трепавица ж “.

трепетљика ж бот јасика“
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трепна ж дрвена скела за изношење терета на грађевину“ (Р).

трепутати трепућем трептати“. — Види се како трепуће.

тресак-ска 1. удар грома“. — Следио сам се од онога треска; 2. у сталној вези ко

тресак снажан, силовит“. — Неко ко тресак, а зачас нестане. — Био је ко тресак, а

вандркнб напречац. — Игра ко тресак.

третовар м тротоар”. — Направићу ја тамо третовар метар широк.

трешеница ж тресена шљива”. — Имб сам све: и виноград, и вино, комова

ракија — љута, блага, мека, шљива — браница, трешеница за сушаре, за каце.

трешња -еж боранија уз коју се постављају притке”, трешња без лозе (лежак),

трешња са лозом (причана — уз притку), в. кицош, трешњева боранија и патлиџани,

услед висине, стижу доцкан у лето (2: 27).

тримирити несв“једноничити“. — У прошлости су жене „тримириле“, што ће

рећи једноничиле, три пута годишње: на Велики петак, Усековање главе С. Јована и

на Бадњи дан (3:71).

триња ж ситан отпадак од сена“. — Сено ка{д) се уситни па бациш поткраву

триња каже)мо.

трице трица мн“љуспице, ситни отпаци који остану на ситу приликом сејања

брашна”; “нечистоћа која испадне кроз решето приликом чишћења пасуља”. — Пасуљ

се просије д-испадну трице.

трком прил трчећи“.

тркопиш м журба, хитња“.

трла ж, в. тpло (Р).

трланце с дем трло. — Било ту неко трланце.

трлац тpлца “отесана храстова даска за плафон”.

трлити / трљити -им издвајати на трлици кудељно влакно од поздера”. —

Радила сам све: прела, ткала, трлила на трлици (Ш). — Трлило се са трлицом и

ступало у ступи.— Конопља се кисели, па се трли. —За трљење треба два лица: једно

је покреће (трљицу) — на њу стане и раскорачи се, држећи се рукама за барне, — a

друго лице седи уз трљицу и кад се иста отвара и затвара, увлачи и извлачи ручице, в.

ручица, трлица, поздер.

трлица/трљица. ж“направа за издвајање поздера из конопље“. — Једна сова се

побије бвде, а друга сова тамо, па тако трлица, и конопљу — и удри. — Трлица је то

кад лан трлиш па испада онај поздер. А неко ка(жје и ћетан, то лан што се рече. —

Трљица је овде на шиљцима (кољу), који су пободени у земљу, и на њих се мећу

мотке, те изгледа као разбој за гимнастику. Измећу мотака стоји трљица, која се

креће ногама, в. трлити.

трло с пољска колиба на имању, катун“. — Направи зградицу у пашњацима,

соба и мекар за млеко и то трло. — Трло нам било гор, то било ко салаш у Банату. —

Куће биле у брдима, а тpла у ливадама, дбл, тамо буде са стоком стар чоек, баба, а

садену се и сена, ми имали трла у Претурици.— Раније се то звало трло, де седржи не

само овце него стока. — Кад се који задругар делио, у недостатку зграда и потребног

простора (окућнице) — добивао је за свој део трло које би он одмах претворио у дом.

—У старо време у Качеру је имало трла. Она су се звала станови.—Трло је била боља

врста колибе, начињена у ливадама (2: 55). — (Трла) су биле просте једнодељне

сувоте, кровином или шиндром покривене (1: 766).

трљавина ж неспоразум, трвење“. — Увек код мене нека велика трљавина.
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трљати -ам несв“.- Ја трљам и босиљком.

трмка ж кошница плетара, без рамова, с крстом“, изрпун ко трмка пијан“.

трмчак -āка / трмчар -ăра пчелињак у коме су постављене трмке“.

трп м *. — Данас се баште и имања, да би се сачувала од стоке, највише ограђују

трњем и живом оградом (3: 67).

трнити тpни несв“трнути“. — То сад тpни и ко да немаш руку.

трновача ж. сорта шљиве” (Бљ, 14. 41).

тробок тробока м незасита особа, гладница” (Р).

трогодишњак -āка м "трогодишњи ован”.

тројанац -нца м фолк "народно коло“. — Нај радије се играју старе игре (тро

јанац и колубарка) (2:146). — Од осталих игара играју: тројанац, девојачко, у три, у

Шест, заврзано, влаињу и ситниш (3: 123).

Тројице “Педесетница“. — Ми каже)мо Тројице, нема друго име.

тројичински (месец) мај“, в. богојављенски.

тромболос м широки појас, као део народне ношње“. — Опасивали су се

куповним појасом — тромболосом, преко кога се носио силав (3:80).

троношка ж троножна столичица“. — Доно Жико две троношке.

трбнтати (се) тронтам (се) несв“навлачити много одеће“. — Шта толико тро

нташ то дете, није зима. — Само се ти тронтај, ал не рачуњај да ћу ти ја носити кад

бидеш скидала.

троњосати-шем несв1. “мучити се, растрзати се од послова и недаћа“. — Вучем

се и троњошем, а не знам ни зашто ни докле; 2. досађивати бесмисленим причама“.

— Долази туне да ми троњоше.

тропити -им св“свалити се у столицу, од умора“. — Кад не држе ноге, једва

чекаш да тропиш (Р).

трошити трошим несв“мрвити, дробити“. — Еве сад трошим проју, а млеко је

вруће.

трошица ж, обично мн“мрва“. — Уз њега се мећу мрве (трошице) и прљави

чанци са кашикама (2: 60).

трошкаџија м особа која неумерено троши, разбацује“.

трпанац-нца м ломљени камен којим се испуњавају рупе или празни простор у

зидовима“.

трпеж ж трпљење”, изр крпеж-трпеж. — Трпи док се не окрпи поново и то ти

крпеж-трпеж.

трпезаж низак округао сточић, обично на три ноге“. — Сад више нико не прави

трпезу. — То ниско округло трпеза и седне чељад око трпезе. — Трпеза то онај

асталић округб, на три ногара, и каже постави трпезу, постави совру, то исто сведно

(р).

трпезар -ăра м “?”.

трпило с способност трпљења, издржљивост“. — Са трпилима смо добро:

можемо д-издржимо много, па и мираџинке.

трпити -им несв“трпети”. — Остало ће се трпити све, мораш трпити. — Ја сам

трпио глад, ја би глад трпио и сад.

трпња ж трпљење”. — Цео је живот трпња (5: 113).

трт: узв ниподаштавања.

трта м/ж погрд дебељушкаста особа”.
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тртљача ж брбљивица“.

тртомудало с брбљивац, гњаватор”.

тртомудати -омудам несв"брбљати, гњавити бесмислицама (Р).

тртоња модм“мали прдоња“. — Мој се тргоња уплашио од краве и да видиш

како тртоњица бежи!

тртоњица м дем тртоња.

трубаљка / трубаљчица ж повијена беба“ (Р).

труд м бот гљива Polyporus fomentarius’.

трудна “. — Ишла сам тамо кад сам била трудна Драганом.

трулаћ -āћа м труло дрво“. — Не знам јесам ли узо трулаће.

трулити -и несв°трунути“. — Ти плаћаш пет динара, а овим Марку трули два

трактора јабуке.

трулоћа -оће ж труљење“, в. наклон.

трумбити пушити, димити“ (Р).

труњав -a -o “пун труња“. — Све му труњави џепови.

трупац -пца м одсечен део стабла”. — Цело стабло, а ако се пресече, ма које

дужине — трупац.

трупина ж1. a. “пањ, балван“. —Дођи вамо, да седнемо (има нека трупина) дати

нешто кажем, б. пањ за сечење меса”. — Виш каки му је пањ— никад га није опроl; 2.

“главчина у колском точку“. —Део на точку, главчину, у Качеру зову трупина (2: 47),

3. “мртво тело, леш“. — Лежи ко трупина.

трупић /трупчић -ића м дем трупац исечен накратко, за ложење“. — Мого да

исече на трупиће. — Рацепиш један трупчић па копаш доле колко можеш (КЗ).

трутав -a -o “тром и слабо покретан човек“ (Р).

трутоња м дебела, дежмекаста особа” (Р).

трућати -ам несв“причати глупости“ (Р).

трућити се -им се изненада и брзо свалити се на седиште“ (Р).

тувирати тувирам несвр с напором се кретати, мучити се на послу за који се

нема ни снаге ни воље да се уради“. — Тувира, не зна шта ради.

тувити -им несв“памтити, схватати“. —Тешко туви, пре би му ушло у дупе негу

главу (Р).

туга ж језа, страва”. — И мени је то туга.

тудије прил “туда“. — Кад наиђе тудије — питај га.

туднак прил туда”. — Сад је прошла туднак.

тужити се тужим се несвр жалити се“. — Тужи се јуче Љубица Миланова да јој

осице дошле у прозор и морала да и{x}трује.

тука ж припроста, неспретна и несналажљива особа” (Р).

тукнути -не безл запахнути непријатним мирисом”.— Ово ми месо мало тукне.

— Тукне на бели лук.

тулајка ж в. туљац.

тулац -лца / туљац / туљац туљца м гвоздена цев у главчини точка кроз коју

пролази осовина”. — Тулац се набије на крај совине. — Туљац је ко једна цев што се

стави у главчину, па кроз њу совина (К), “ пуна ко — пуна пунцата“.

тулити тулим несв“гасити“. — И они дошли туднак и тулили, рњали се, и све

изгорело. — Тули се ватра, убаци који трупић. — Не тули дуван (6: 105).
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тулумбаш -āша м митраљез с добошем“. — Признао да има и један митраљез

„тулумбаш“ (11: 17).

тумарати -ам несв“тражити нешто неодређено“ (Р).

тумбарати -ам несв“претурати без реда, тумбати, разбацивати“. — Тражиш

нешто и тумбараш. — Шта тамо ваздан тумбараш, јес нашо то што тражиш?

тумбас м камена подзида, велики камен на који се опире темељнача (в.) или

кош за кукуруз“.

тумурати се -а се несв“показивати знаке промене времена”. —Тумура се време,

бојим се оног облака.

туна прил ту“. — Седимо туна. — Они мали нису туна.

тунакице прил ту”. — Има ли те још или само то што тунакице видим?!

тунус м в. феc (9: 85).

туњав -a -o “повучен, ћутљив, несналажљив“.

туњати туњам несв“говорити кроз нос”. — Мало туња кроз нбс.

тупаљ м немаштовит човек, који у послу робује навикама“. — Мој Душан је

вредан, ал тупаљ—ради какоје навико, не покушава да себи олакша што може.

тупаћ-āћам туп нож“. — Имала некакавтупаћи син га одно да с-наоштри.

тупељак -āка м доњи део снопа” (P), в. дупељак, гузељак.

тупити се -и се безл учинити се, причинити се” (Р).

турм 1. анат. “тур, стражњица”; 2. задњи горњи део панталона“, в. ћурче (9:85).

тура у сталној вези тура и азија.—Докје био звечећи новац, у свако доба играло

се туре и азије. Ако се при паду окрену круне горе, то је тура, а ако је неједнако

окренут – азија (2: 140).

турaти -ам несв“стављати“; в. подупирач.

турити -им св ставити, положити“. — Не зна де је турила иглу. — Имам једну

жену у Козељу: на Велики петак ништа не трпа у уста, ништа у уста не тури на дан

Великога петка (КЗ). — Угрије се вода, опере се вуна, тури те осуши добро (КЗ). —

Ка-су га турили на кола, онај во рикб до куће. — И колко овога креча туриш тамо у

један суд, узмеш исто толико воде и сунеш у ту посуду.

туршија ж “. — Неки у сир стављају и паприке, које се до зиме укиселе и сиру

дају специјални укус. За овакав сир се каже „сир из туршије“ (3:30).

туршијара ж паприка за туршију“. — Паприке туршијаре се наслажу у чабар

или кацу, налију сирћетом, посоле, а горе се стави целер, лист винове лозе, лишћа од

вишње и све се повеже (3:76).

тута м/ж ћутљива особа”.

тутав -a -o “ћутљив, будаласт“; в. шунтав.

тутлеб тутлеба м будалина”. — Ми тутлеби не знамо ништа.

тутубан м неразумна особа“. —Однела све паре и украдујој ташну— тутубан!

тутумиш м 1. слепи миш”; 2. “врста дечје игре, „жмурке“ (Р).

тутумрак м уп. тутубан. — Не мошти тутумраку објаснити таку ствар!

тући тучем несв1. “. — Имали су право да тучу, 2. непрекидно брбљати,

блебетати“. — Туче поваздан.

туцаник м јело од „тученог“ пасуља”. — На Туцин дан се спрема „туцаник“

(добро скуван па утуцан пасуљ) (3: 107).
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туцара ж мотка која служи за „туцање“ волова, овнова”. — За тај посао служи

му туцара, која се састоји из мотке дуге 1,5m, на средини мало дебље. Она се меће на

јајце, које се провуче у подебљи канап, па се бије дрвеном маљицом (2: 228).

туцати -ам несв1. штројити, кастрирати”. — Исти, Трифун, зна још: да туца

волове, овнове и да штроји свиње (2: 228); 2. бити стално у покрету, не мировати;

радити послове од који се Не ВИДе резултати”. — А како и не бих заспала, кад по цео

дан туцам по кући и по авлији (5: 106). — Туцају по дворишту, у свињцу, у стаји, да им

прође дан (6:93).

тучак тучка м 1. маљ за ступу“; 2. маљић за ситњење соли“. — За појас задене

тучак (чиме се туца со), а узјаше обравницу (то му је коњ)(2: 143); в. наћве (1:761).

тучани само у изр. тучани пасуљ. — Једном они јели код настучани пасуљ, а

Зорица каже — пасуљ-пире, тучени -. — Тучeни пасуљ је кад се у ступи истуче бели

лук, па додаје куван пасуљ, посоли и стави мало сирћета (3:75).

тушити туши(м) несв“гушити, онемогућавати развој“. — Туше га оздо и све

њава.

тушта, само у изр. — и тама. — Долази и(х) тушта и тāма, тушта и тма

"мноштво“ (Р).

Ћ

ћаблес м благо ретардирана особа” (Р).

ћава ж “мало узвишење, брежуљак на коме стално ћарлија ветар“; в. гувно.

ћавкати -а несв“оглашавати се повременим кратким лавежом“. — Он ћавка

сваки час.

ћавнути -не св в. ћавкати. — Ако приђе пиле млеку, он само ћавне, отера га и

легне.

ћакнут -a -o “луцкаст”.

ћапавати ћапавам несв“ красти”; в. мулетина.

ћапити -им св 1. украсти“. —Он чека деће шта ћапити; 2. зграбити“; в. кобац.

ћаплизгати ћаплизгам несв*брбљати, причати без мере и смисла“. — Седи и

ћаплизга, а ја морам у шталу, да видим де с-овце, д-уберем трешње (Р); в. ча

пљизгати.

ћар м корист, добит(ак)“.

ћаркати -ам несвећарлијати“.— Код мене гор на брду немаросећарка ветар.

ћарнути -нем св према ћаркати. — Кад ветар ћарне, пријатније је.

ћáсаж мала посуда, земљана чинија”. — Док је била дрвена кашика и земљана

ћáса — било најздравије. — У Качеру зову чинију ћаса (2:39); в. сунути, млечавина,

удробити.

ћаћовина ж очевина”. — На мојој ћаћовини биће како ја каже)м.

häћорак-бркам нешто мало, закржљало“. — Ове ми године јабуке све ћаћор

ци... А кажемо и за дете, прасе, јагње, кад је мало, ћаћорак.

ћеба ж овца с густом и коврџавом вуном“.

ћебрати -ам несв°тући, пребијати”.

ћебуша ж в. ћеба.
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ћевап м в. печење (2: 63).

ћевапараж месната свиња“. — Свиња ми је сада таман ћевапара: само месо,

бе-сланине (Б).

ћелéтак -тка м ситан кукурузни клип“. — Сви му ћелéци, није копо, слабо

родило.

ћемане -ета с виолина”. — Колко је прово с Циганима — заслужио је да му купе

ћемане!

ћемер ћемера м “појас са џепом за паре“ (Р).

ћемерити им несв“штедети, слагати „динар на динар“ (Р).

ћенар м 1. ивица кречане“. — При дну (кречане) је ћенар — ивица, испуст, од

кога почиње да се зида свод и слаже кречњак. — Горњим и доњим ћeнаром називају

се ивице кречане: доњићенар је унутрашња ивица кречане, а горњићенар или первaз

је ивица на површини кречане (3:45); 2. “бело конопљано платно“.

ћенаран -рна-рно.—Ћенарно је (платно) ако је основа памука потка ћетен (лан)

(3:50).

ћéпа ж стара капа, шајкача“. — Де ли ми је ћепа? (Р).

ћепенак -енка м “пањ за сечење меса”. — То де сечеш месо, печење, зове

ћепенак, а кажје „доћи!-ћеш ти чичи на ћепенак“.

ћепци мн јд цијепац (?)“део ткачког разбоја”. — Нешто даље од вратила у

снутак се ставе „ћепци“ (два дуга танка штапа) помоћу којих се основа равномерније

навија, а помажу и у стварању „зева“ (3:49).

ћерамида ж “коритасти цреп(ови), поклопница”. — Куће биле покривене ће

рамидом (КЗ), в. укројити.

ћерамидљика ж синг један цреп“. — Она ћерамидљика му пропала, мора је

заменити.

ћерамиџија м 1. човек који израђује црепове“. — Прави ћерамиду, па ће

рамиџија зову. — „Ћерамиџије воле сушу, баштовани кишу (3:41); 2. човек црвену

лицу”. — Био увек црвен у лицу па га прозвали Ћерамиџија (5:63).

ћеревесло / ћересло с необична справа, чудан механизам коме се не зна на који

начин функционише ни за шта служи, скаламерија”. — Направио неко ћересло, што

реко Тарабић — сокоћало.

ћеремудија ж ситница, додатне потрепштине“. — Дан у болници — иладу

динара, а све оне ћеремудије плаћаш естра.

ћеретало с брбљиво дете, причалица“. — Бабино ћеретало не мож никако да

зуставиш (Р).

ћерпич блато са плевом лепљено преко дрвених мотки (Р).

ћерт м засек у брвнима на угловима брвнаре“. — Ћертје оно што се засече они

ћошкови, де је (брвно) засечено једно у друго.

ћерчин -а -о“ који припада кћери“. — Имам праунука од ћерчине ћерке.

ћетан / ћетен ћетана / ћетена м°лан”. — Кад семе пожути, ћетен је зрео. —У Д.

Качеру сеје се више конопље него лана (народ га зове ћетен) (2:27-28); в. трлица.

hетениште с њива са које је посечен ћетен, Ланиште“.- После се суши... на

самом ланишту — ћетеништу (2:28).

ћеф / ћеиф м инат” (Р).

ћиленица ж цеваница (КЗ, Р)”.

ћилер м „диванана, башкалук“, в. кућа (1: 754).
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ћилим м „клечани, преборачки и ткани“ (2: 59); в. шареница (3:50).

ћипурија ж ситница, дрангулија” (Р).

hириш м опанчарски лепак“.

ћока / ћоковина ж нарав; наследна особина”. — Вуче гата ћока. — Он је повуко

на ту ћоковину. — Откуд та ваша ћоковина да спавате ван жена.

ћокати ам несв“неразумно трошити имовину”.

ћошав -a -o “сакат”. — Био ћопав у руку.

höиати ћопам несв“шепати, шантати“. — Не могу да ћопам тамо.

ћорав-а-о“слеп“. — Отишло искуће Савке Јаковљевића, да л је она имала три

ил четири, ниједан се није вратио, из једне куће отишла тројица, а вратио се један —

без очију, ћорав.

ћорнути -нем св“украсти” (Р).

ћópo -а м слабовид човек, без ока” (Р).

ћостек м в. темељача (3: 64), ћоштек. — Кош има темеље, „ћоштеке“, под од

греда, а зидове оплетене од прућа (3. 64).

ћошак ћошка м “. — Марко ми зидб ћошкове.

ћошетњак м угаони камен”.

ћуба ж 1. a. “прамен вуне преко чела овце“; б. кокошка са неколика подигнута

пeра на глави”; 2. вршак стога”. — Пластови су сена или шиљасти, или имају на врху

ћубу да не закишњавају (2: 23).

ћубан -ăна м "петао са ћубом, капуром”.

ћуберка ж кокошка са ћубом“, в. ћубица.

ћубица ж дем ћуба. — Ћуберка има ону ћубицу на глави.

ћувик геогр“врх брда, клик, камаљ (Р).

ћукавац -авца м зоол птица Аthene noctua“.

ћукати -а несв“окупљати пилиће у гомилу ћукањем (о кокошки). — Ћука их у

гомилу.

ћулсија ж дирек, носећи стуб, подупирач, главна подрумска греда“. — „Пред

кућом“ или оџаклијом је доксат на ћулсијама (дирецима) доњега спрата (1: 759). —

Пушница је покривена кровом од ћерамида на две воде, а продужава се у трем који

држе диреци — „ћулсије“ (7) (3: 66).

ћумез м сиротињска кућица“. — Помрли у неком ћумезу у Берисави (5:32).

ћумица ж гомилица” (Р).

ћумур ћумурам“.— Ћумур се гради од грмовог, граничевог и шљивовог дрвета

(2: 44); в. жишка.

ћумуруша ж пегла на ћумур“. — А ми пеглале оним ћумурушама (Б). — Ја

узмем пеглу ћумурушу и разапнем чакшире преко кухињског астала (5: 106).

ћупутићуне безл несв“непријатно мирисати“. —Ћуне ми нешто туне, види шта

би могло да биде (Р).

ћуп м “већа грнчарска посуда без дршке“. — Ћуп злата закопо, а ћуп је и за

зимницу, в. тестија, сириште (9: 84).

ћупић -ића м дем ћуп. — Имала ја ћупић од дваес кила.

ћупичка ж “земљана посуда са ручком, за чување јаја” (Р).

ћуприја ж 1. мост, обично дрвени“. — Ћуприја била од дрвета, а мост овај

види) каки је, в. балван (5: 6); 2. “„бинија“, в. крилнице (2: 47).

ћурак ћурка м / ћурка ж зоол домаћа птица Мeleagris gallopavo“ (КЗ).
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ћуре -ета, мн ћурићи, с младунче ћурке“ (КЗ).

ћуретар -ăрам просторија у којој се држе ћурке“.

ћурче с део свечане народне ношње“. — Код ових људи свечано одело је било

ћурче од плаве и црвене чоје и чакшире са великим туром и пачалуцима. Ћурче је

било до лаката, на рукавима отворено, а уз то се носиле наруквице до лаката (9:85); в.

антерија (3: 80).

ћурчија м крзнар. — Ћурчије штавили кожу и правили кожуве.

ћускија ж тешка метална шипка” (Р).

ћустек м 1. скакање или бацање камена из места”; 2. стуб за везивање, говеда,

коња“.

ћутак ћутка м 1. a. одсечени део балвана, припремљен за цепање и ложење у

шпорету“. — Кад натрпам ћуткова — да бежиш искуће. — Кад натрпам ћуткове, па

кад се плотна усија, да бежиш из кухиње. Још ако су суви ташкови, само ватра букти.

— Боље је имати мужа, макар био као ћутак и седео негде у ћошку, него бити без њега

(5: 22 113), б. балван припремљен за резање (у стругари)”. — Зове се и ћутак велики

пањ, осећи први ћутак оlдЈ дрвета, онај који је кресан. — Грађу не обележавају, јер

свако познаје своје ћутке, а кад се струже, присутан је и власник, који помаже у раду

(3:44); 2. човек сумњивих моралних вредности”. — Треба се чувати оног ћутка —

надај се од њега свему што не ваља.

ћутати ћути несв“мировати“. — Поднесем ја жалбу и лежало то тамо код њи,

ћутало дуго.

ћуткарити ћуткарим несв*бити ћутљив, нерасположен, депримиран”; в. нево

Јt}{IH.

ћутук ћутука м 1. “глупак”; 2. већи комад облог дрвета, ћутак (в.)”.

ћућорити -имо св“ шапутати“.

У

убаштрати се -ам се св“непозван упасти у друштво“. — Убаштраће се он и на

славу и на свадбу само да се добро наједе.

убибити

убивати убивам несв“убијати“. — Кум кума убиво — и ти сат плаћај

убијеница ж. опала воћка”. — Поткупљаш оне убијенице, то што опало, и у

кацу, за ракију.

убити убије(м) св 1. “. — Мачку је грешно убити; 2. пресећи природан развој“. —

Пшеницу убије она врућина, а ово неће; 3. уништити се, уништавати се (од посла,

напора)“. — Тај му син био убити радник.

убогаљити -огаљим св“лоше урадити, оштетити”. — Убогаљили ми сено и треба

да га преденем.

убојица м в. крвник.

убојни у сталном споју убојни камен камен који се, растворен у ракији,

привијао на отеклине”. — Са том ракијом, са крпама тежаним, каменом убојним

превијали; в. камен (2: 226).
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убојница ж свиња која се гоји за клање, посек“. — Хоће да ухране једну

убојницу (5: 62), в. посек.

ублизо прил близу, у близини”. — Све је то ублизо (Т).

убрадач „кумош“ м, в. Смиљевац (1: 778), „забуљач“, в. зубун (2: 69).

убрéнтити се убрeнти се набрекнути до бола”. — Убренти се виме ако не

помузеш ил ако теле не одоји.

убрусити се убруси се “добити упалу вимена”. — Убрусила се крава.

уванџати се -ам се 1. уплашити се“. — Био се уванџо једно време кад су га

потерали да суде, 2. унередити се од страха или батина”. — Кадје видо каиш, одма се

уванџо.

уватити -им св 1. ухватити“. — Уватио га за руку и отб му нож, 2. упрегнути”.

— Ови су моји имали две краве иједнога вола, и они увате оног вола и краву и отишли

у у Даросаву и натоварили га на кола, у констр, уватити на се постати неосетљив, не

реаговати“. — Имам неке које су уватиле на се па не вреди и да је удариш, она неће да

бега, - мају а. “мало више попити“, б. затруднети” ; в. гpуда.

увењавати увењава(м) несв“венути”; в. пуце.

увести уведем св 1. “. — И тамо треба да се неки уведу, реко судија да мора

сведочити; 2. уградити”. — Треба још д-уведемо гор купатило; изр. — у ните при

премити (се) за ткање”; в. пређа.

увештити им св стећи навику, извештити се“. — Мучила се дуго док нисам

увештила, на ову страну десну.

увитина ж део саоница”; в. ногар (2: 48).

увитлати -ам св “сложити дрва или грађу, да би се могла сушити“. — У воћња

цима је увитлана јапија за бурад да се суши (2: 54), увитлити. — Вишак чекија, који

не може стати на кола увитли се (или се усправи уз дрво), да се осуши, в. цепчица (2:

42 44).

увићи (-кнути) увикнем св извештити се, навићи се“. — Увикб сам да је

оштрим.

увпћи увиђем сврући“. — Ја теод-увиђем, ал било заклопљено. — Увиђе вода и

у ово одозгб (КЗ).

уво с ручка, дршка”; в. држалица (3:37).

увратина ж крај њиве на коме се неколико бразда оре попречно“. — Тамо де

вратиш волове увратина, па после) ореш вакб преко, ореш увратину. — Крајеве њива

називају „увратинама“ и њих мало прекопају, јер би иначе остале необрађене (3:17).

уврачати уврaчам св набацити чини”. — Уочи Ђурђевдана многи посипају

пепео око штале да се те ноћи неко не прикраде и не „уврача“, и тиме науди стоци и

млеку (3: 31).

уврљати уврљам св погазити, изгазити (траву, жито на њиви).— Пустио стоку

и уврљале ми зоб.

уврнути уврнем св“усукати“. — Кадлук почне да свењава, онда се уврне и обали

да боље главица (расте).

уврстак-стlка м кратак ред неког засада” (Р). — Ја посијала један уврстак

шангарепе.

уврсти -зем свуденути“.—Телад-уврзем конац у иглу и видим да немам) очи.

увpтити (се)-п се св“ пробити се у дубину”.— Годину и подана, увртила се рана,

не да зарасте, в. плећка.
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увршивати увршивам несв“наћи се на врху”. — Немају неки назив ти дењкови

који увршивају лисник.

увулати се св в. уфулати се.

увуpсатити увуpсатим св“мучити безразложним захтевима“. — Увуpсати те, а

зна да нисам нашб на пијацу.

угар м плитко узорана њива после скидања летине“. Угар је кад заореш онај

стрњак па да оно трули у земљи и на пролеће посијеш кукуруз (Р).

угарак угаркам обгорео комад дрвета”. — Кад бадњак прегори, онда оне угарке

премакнеш, да и они (сагоре); в. мешати.

угарити угарим св заорати стрњику, плитко поорати после убирања летине“.—

Добро је кад угариш, крћа земља. —Угари се она слама у земљу и на пролеће се сије

кукуруз (Р).

угарњача ж угарена њива, плитко поорана њива после убирања летина”. — Она

ми угарњача добра, кукуруш-ће добро да роди (Р).

угасит -a -o “таман“; в. загасит.

угинути угине св нестати, пропасти“. — Они то тамо метили да то угине и

мислали да кажу да су послали, иако нису послали. — Оне цветаше, а плод се не

разви, угину.

угињавати угињава несв. пропадати, нестајати“. — Ово државно више уги

њава, узели све приватници. — Угињава детелина. — Стршљен много угињава де се

навади на кошницу (КЗ).

углављивати -ављивам несв“причвршћивати клином”; в. заворањ.

углед м модел, мустра”. — Углед (мустре) за шаре и вођице дају села Шутци и

Japменовци (2: 70).

угљевара ж врачара која гата на угљевљу“. — Друге врачаре, којих има по

селима, мање су важне и зову се угљеваре (2: 115).

угљичкати се -а се св расквасити земљу, направити житко блато“.

угмилити /угнилити -и св“омекшати, угњилити“. — Кад убереш, мора да стоји

пé-шес дана да угмили. — Сва се унутра угмили.— Саме ће собом да угмиле, да

омекну, в. оскоруша.

угнати -ам св“утерати”. — Јес угнала овце?

угријати -е почети жећи“.— Нешто је угријало, а кад пригрије — баш пригрије.

угрињати се -а се напунити се грињама“. — Угриња се постељина и...

угрудати се -а се згуснути се, згрудвати се”.— Млеко се поквари, угруда се чим

се посоли.

угрушати -ам св“, в. грушавина.

удавача ж.“девојка за удају“. — Бранко имб ћерку удавачу и он (однесе печено)

прасе томе што је пројектово пут и један млади инжењер ожени се Бранковом

ћеркбм.

удавијаж тежак посао“. —Радили шаре, из две поле, алудавија била, тешко.

удавити удавим св 1. “. — Крава прогута јабуку и удави се и зато треба да је

исечу, в. сагнати; 2. абортирати“. — Отишла да ме удави код неке баба Живане, њу

партизани затворили и ја остб.

удајати (ce) удајам (се) несв“помагати малом јагњету, телету да се насиса, први

пут подојити”. — Она удајала овце, да удоји јагње, а бван се залети и удари је у главу,

в. подојче.
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ударати -ам несвпрема ударити 1. тући' 2. падати (о киши), кишити“. — Кат

киша почне д-удара, онда нема посла (Ш); 3. a. градити, подизати“. — И ја кажем

оним прčседнику: преседниче, удара споменик гор, не дајте муд-удара споменик, б.

уграђивати, постављати“. — Ударају се оплени преко средине. — Ако је сиров, немој

да га удараш, нек престоји до године.

ударити -им св 1. “. — Имбсам бвна који је теод-удари и њега сам туко и на мене

није смео д-удари. — Ако планинка оставља телету мало млека и теле постане

мршаво, каже се да је она теле ударила крављачом (2:31); в. удајати; 2. почети

падати (о киши)”. — Каткиша удари, извали по толику плочу, дусу земље (Ш). —

Мора д-удари киша, в. опајати; 3. увести у употребу, почети употребљавати“; в.

машинерија; 4. a. “подићи, изградити“; в. спомен, б. ставити“. — Осекли му ногу и

ударили дрвену, в. поставити“. — Нису још паркет ударили. — Направиш кош и

удариш жицу, да од мишију сачуваш, 5. напасти“. — Бугари су ударили испреварке,

6. случајно наићи, сусрести се“. — Ударио ја на тетка и онда му се повалим д-имам

бомбу, 7. кренути, запутити се”. — Не зна на коју му страну кућа, удари некуда на

трње, сав се изубада.

удати се удам се св“. —Била удата за оним Ћећовцем. — Једна је се удала.

удвоје — Ћерка ми родила удвоје.

удворити се -им се св“додворити се“. — Ако се ти њој бидеш удворио и останеш

код ње петнез дана — оно је ајдук.

уде удета с комад меса припремљен за сушење“. — Исече га на удета, секу се

удета и то се суши.

удесити се -им се св лепо се обући, дотерати се”. — Нешто се удесио, де је само

кренб2

удити удим несв“сећи заклану животињу на ситније комаде, обично за сољење

и сушење”

удобравати се удобравам се удварати се”. — Шта се ти удобраваш око моe

жене?!. — Нашб сад да се удобрава и новој власти.

удовички-а-о“који припада удовици“. — Осталојој само удовичко уживање.

удојити удојим св, в. удајати.—Ми кажејмо удојити, задојити, исто значи.

удољаст -а -о који има удубљење“. — У долини, де је мало удољасто, ту вода

лежи, ту је рупљиво, рупе. —& и се кољуждина и удољасто онбу јајету на ширем

крају и не знам како зову. — Доле је она чељуска, а оно је удољасто на ширем крају

(кз).

удрвенчити се -и се св 1.a. “стврднути се, постати тврд“. — Нешто ми се купус

удрвенчио, б. укрутити се приликом сексуалног надражаја, напети се (в.). — Је л се

одма удрвенчио кад си је видо?; 2. усправити се, укрутити се“. — Она се удрвенчила,

сује мени мајку што сам обрала мој парадајз. — Шта си се удрвенчио, привати се

посла.

удробити удробим св уситнити, измpвити“. —За вечеру млеко и удроби у ћácy.

удут м узан гранични појас између два имања, међа”; в. синор.

уђуђуpити уђуђурим св урадити невешто, импровизовати”. — Сад је нешто

уђуђурено, не зна се шта раде и нешто слабо стоји.

уже ужета, мн ужета, 1. усукани струкови сламе за везивање снопова“. — Ужета

плету једни, једни жњу и то пожњевено жито остављају на руковети и после дођу

други и налажу снопље, а трећи после—ужета и везују. —Ужеје да се веже жито, а од
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врбе се везивала шаша. — Плете та ужета од јечмане сламе и везиваш снопове. —

Скупља се, то се мета, мете се уже или прут, и мете се двапут, три и веже се — Прво се

жело српом, направе уже па веже снопове, 2. тањи конопац за сушење веша”; в.

конопац.

ужелити се -им се св зажелети се“. — Ужелио сам те се и дошб да видим шта

радиш.

ужигати ужигам св“привићи се, припремити се за физичке напоре“. — Нисте ви

ужигани још за посб наш сељачки (Б).

ужижљивити се -и се “добити жижак“, в. жир.

ужилавити се -и се постати жилаво, тешко за жвакање (о месу)”.

ужина ж ручак, обед на њиви”; в. ручковиште (2: 30), ручак (3:28 73).

ужицати се ужица се св“добити пролив, упрљати се житком балегом (о стоци)”.

— Све се овце ужицале

узаимати -ам несв“позајмљивати“. — А они: дај волико, дај нолико —узаимају.

узанђарити се узанђарим се св узвртети се, постати нервозан“. — Шта си се,

жено, узанђарила?!

узасоб прил узастопно, узастопце”. — Три пута узасобишб да тражим и нисам

нашо.

узбрдица -ице ж.“. — Кућа му на ној узбрдици испред гробља.

узбрдо прил усправно, вертикално“. — Усправиш га вако узбрдо. — Ова је

узбрдо, а она вакб (= положено). — А они су све узбрдо сати, нису преко ко што су у

овим ђерзбнкама; сви се ови сандуци зову ђерзбнке челе (КЗ).

узварити узварим св скувати (млеко, кафу, ракију)“. — Ракија се узвари, они

пију сви ракију ону, и љуту и благу, узварену ракију (Т). — Кафу није узварио једну

док смо радили; в. варити.

узвијбнути (ce) узвијонем (се) св“помахнитати, побеснети“. — Дође ми некад да

узвијбнем од муке (Р).

узводити узводим несв“заливати малтером”. — Узводи маије, замазива ћера

миде, да не дигне ветар, в. укројити.

узвршити узвршим св извести, уобличити врх нечему”. — Узвршио сено ко

наглавак (P).

узглавница ж в. платине (3: 102).

узда ж део коњске опреме” — Ако ћеш да упрегнеш, онда —узда (КЗ), в. улар.

уздржати се уздржим се св “. — Мене заигра месо, а ја се уздржа.

уздубак прил усправно, вертикално“. — Капци се закивају уздубак (КЗ).

уздубáљити -убаљим св усправити, поставити усправно“. — Уздубаљиш тако

уза зид да с-осуши (Р).

уздубачити се уздубачим се пеј усправити се и неприродно се укрутити“. —

Уздубачио се на зеленку и на њих двоје гледа као сваки силник. — Уздубачи се уз

певницу, ону десну, и пева ли пева (6:33 151); уздубити уздуби св усправити“. —

Можеш да је уздубиш, в. лисник.

уздупчити -им св усправити, поставити вертикално“ (Р).

узенгија ж “ (Р).

узина ж“ширина”.— Ископаш метар и по у дубину и два метра дужине, а узина

дође колико да сандук спустиш у земљу (5: 76).

узица ж “. — Она одмотава неке узице.
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узлoвредити -овредим св тешко повредити, дубоко доживети неуспех“, в.

Otititililtiliu.

узмутити се узмуте се св узнемирити се“. — Кад нестане намерница, у кући се

узмуте.

узодати се узодам се св“почети нервозно шетати, узнемирити се због нечега?

узрелити -и сазрети“; в. терати.

узукати се узвртети се, узнемирити се“. — Сестре се узукале, траже је.

упћи упћем свући“. — Упће женска нека сува. — Он ће да уиђе у собу, а ја ћу са

скела да гледам. — Једва сам уишо да легнем.

ујам ујма м накнада за мељаву и вршидбу“. — Ујам се узима на воденици и на

вршалици, а ушур је кад казанџија наплаћива, иде са својим казаном и пече ракију. И

од казана, владало се, литра љуте или два кила шљивовице, и то је ушур. — Сељаку је

увек било млого да да ујма, да ли је шес посто, да ли је осам посто.

ујармити -им “прекрупити, крупно самлети“. — Кокуруз и пшеница ујарми се,

има прикpупач. — Живорад мора да ујарми.

ујати уја несва хујати“. — Оно кад пијем, само уја у глави. — Шта ово уји

бвде?; б. бити стално у покрету, понашати се нервозно“. — Уји поваздан, не знаш

шта му је.

ујдурисати ујдуришем св 1. ослободити се нечега што се доживљава као тежак

проблем (нпр. нежељена трудноћа)“. — Ишла чак сама... код бабе Злате да је ујдури

ше (6: 27–28); 2. бити у недоличним интимним односима“. — Неке жене, што су

ујдурисале са непријатељем, свлачили голе, те били по дебелом месу (5: 83), ујду

pисати удесити” (Р). -

ујдурма ж сплетка, тајни договор којим се неко доводи пред свршен чин”.

уједно прил укупно, заједно“. — Ливаде, њиве, шуме, вотњак, све уједно.

ујемак ујемкам заст“конац којим се два платна, крупним бодовима, прошивају

да се приликом шивења не би раздвајала (тим се концем касније, по народном

веровању, није смело ништа крпити)“. — Лијепо га сачувала мајка /од ујемка и од

урезника / од истока лука бијелога / и од бијела леба полежака (3:74).

ујмити ујмим св“узети ујам”. — Кад онај врше, он каже да има више— да би он

ујмио више.

ујо -а м хип ујак, мајчин брат“ (КЗ Тр).

ујчевина ж род по мајчиној линији“. — Она је живила у Добросављевој ујче

вини, тамо одакле му мајка.

ука ж хука“.

укајáрити укајарим св довести, дотерати нешто на праву меру“.

уканити се уканим се св одлучити се, решити“.- Ако си здрав и добро и може

ти коњ послужити ти се уканите ми дођи овамо у Ниш (2:15 — Ј, писмо из 1878).

укáпити укапим св улудо потрошити“. — Пет година си укапио лајући на

комунисте.

укачкати (ce) / укашкати (се) а (се) претворити се у кашу, скашити се“.

укварити се уквари се св оштетити се, постати неупотребљиво“. — А није

сипано из сиришњаке ништа, оно је само се укварило. То е фурда, профурдало се

млеко.

укéпати укепам св умлатити“. — Кажу да је неки мој стари укепб Турчина

мотком и остб Кепа, па ми Кепићи.
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уклеван уклевна сметен, постиђен“. — Био је уклеван и није тео да тражи

ништа — нек живи народ. — Прежати је уклеван, ко да је бедан: он се нешто плаши. —

Момак (ђувеглија) на гледању је више пута стидан и ћути, сплетен је, кад једе,

уклеван је (2:97).

уклепати -ам свутрапити, продати нешто што купцу не треба”. — Мислио је да

ти уклепа тај Јасен.

уклонити се уклоним се св“. — Само сам ја љут: требало је да се уклоним и да

ме нико не пита шта је било.

укљунути -не св кљуцнути (о кокошки). — Не бој се, неће она да укљуне.

укнапити (ce) -им (се) св уклопити се у планирану количину”. — Све укнапио

како треба. — Добро сам се укнапио: дошли сви (гости) које сам звао (Р).

уковати укујем св“. — Криви се, криви, ал га укова.

укокотити се укокотим се св“шокирати се, стати као укопан“.

укољица м човек склон изазивању нереда, свађалица, прзница” (Р).

укопати укопам св 1. уградити, учврстити неки елеменат конструкције“. —

Паприца је укопана у горњак, 2. усмерити водоток у жељеном правцу”. — Опасне

потоке мештани заједнички укроћују и дају му повољан ток. Такав поток временом

своје корито удуби (укопа се) и поправи све земљиште око себе (2: 22).

укопљачити се укопљачим се св укочити се, изгубити дах од смеха” (Р).

укопни -a -o “који се тиче одеће у којој се неко сахрањује”. — Припреми и све

укопно. Не заборави ни свећу за у руке. — Старији се спремају за смрт остављајући

„укопно одело“ (3: 97).

укосити укосим св 1. покосити“. — Имала је и да укосимало сена, 2. поставити

укосо”. — Он ће и кућу укосити.

укошкати -ам св упрегнути волове у јарам“. -

украјчити -им св стати поред пута, склонити се с пута“. — Морб сам да

украјчим, нисам смео да возим (по невремену).

укратити укратим св“ускратити, забранити“. — Мители да се договоримо да ми

да воду и да ми то нико не можд-украти.

укрлепити -им свр импровизовати, склепати“. — Нешто укрлеписмо да зали

вамо (пумпом) на бензин. *

укровити укровим свр поставити кров“. — Укровио сам кућу и сад ћу лакше,

в. окровити.

укројити укројим св“изрезати по мери и поставити кровну конструкцију“. —

Кад се укроји грађа, (на оштрим сециштима кровних површина) тоје слеме, кад се

стави ћерамида — тад је маија, узводи маије.

укрћати -а сва. “обогатити се важним састојцима“. — Требало је да посијем

детелину, да укрћа земља, б. одлежати, одстојати пре употребе (о пићу)“. — Сва

жестока пића морају да одлеже, да укрћају и ми каже)мо: добро укрћала ракија,

добро укрћало и вино. — Ракија била као душа, укрћала, жутила се као наполеон (5.

128).

укувати -ам св 1. скувати“. — Најбоље је кад је укувано. — Ицеди се у влашу,

укува се млеко, а мени се није свидило. — Гаврило је молио да укува за такве важне

госте нешто друго (5: 74); 2. замесити тесто и припремити хлеб за печење“. —

Редуша треба „да укува хлеб“, да спремијело и да га на време однесе на њиву (3:72).
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укупити -им св покупити, сакупити“. — Дођите и укупите два-три казана. —

Јеси ли укупио шта (џенерика)? — Ако укупила килу кајмака, ка-дође други петак —

она продала.

укурвити се укурви се св покушати да се неко завара”. — (Лисица) уме да се

„укурви“ — тј. кад се на њу из близа пуца, па се не погоди, она се начини мртва, и кад

завара очи ловцу, или се овај сагне да је узме, она стругне (2: 34).

укућаник / укућаник-ика / укућанин м 1. самохран човек, кога неко преузима

на издржавање“. — Прими га ко укућаника неко коме није ништа род, али нема коме

да остави наслество, па га гледа док умре и после узме његово имање. — Кад нема

чоек никог па га примиш у кућу, онда он укућанин, укућаник и живи у твојбј кући; 2.

домазет”. — Укућанин, укућаник ми кажемо кад се неко ожени па оде на женин

праг, да живи на њеним имању (Д). — Кад оде пичковину, онда укућаник (P), в. и

укућевник.

укућевник м домазет”. — Он се судио с оним триез година, а после кад је умро,

осто му укућевник зет па се и са зетом судио.

укућник м наследник“.

улаганити улаганим св успорити“. — Погрешио је што није улаганио, не би

било ништа.

улагати улажем инвестирати”.— У ову земљу улажеш и немаш ништа, улагање

велико, а корист мала.

улапсати -ам св. посустати одумора“. — Улапсбсам, не питај: — се унередити се“.

улар уларам поводац за стоку“. — Улар је ако ш да вежеш коња за јасле, а ако ш

да радиш — ам и узда (КЗ).

уларић м дем улар. — Уларић („за јаре, теле“) (2: 48).

улегнути (се) улегне(м) св“створити улегнуће“. — Гбрима мало улегнуто, само

на једним крају, а на овом доле уском нема (КЗ).

улепак / уљепак -пка м плочице сасушене балеге на длаци стоке, најчешће

говечета”. — Кад је крава прљава, ил водиш на вашер, да продаш, оне улепке

öчистиш, мораш д-опереш. — Оперу се они уљепци кад крава лежи у баљеги па се

осуши (Р).

улéпити улепим св“облепити”. — Пре су (кошнице) изгледале сасвим друкчије

нег сад, оплете се од лозе па се улепи, вршкара се звала, па се олепи балегом споља,

округло дође когод јаје, само широко у дбњу страну, триестину сантима, а гор је

сведена уско (КЗ).

улећи улегнем ући”. — Још само да нам (Немци) улегну у наше куће, па да их

као госте дворимо (6: 4).

улéћи (ce) -же се св размножити се“, в. стенкача.

уливати уливам несвв. улити.

улити улије св пустити млеко у виме (пре јагњења, тељења)”. — Дан-два пре

јагњења — улила у сисе, улива у сисе.

улица ж „део авлије пред кућним прагом“ (2: 15).

улупати улупам св разбити јаје”. — Улупаш двајајета, парадајс, мало сира и ете

ти (доручак).

уљаник -ика пчелињак“, в. пчеланик (3. 35).

уљез уљеза м 1. нитков”; 2. домазет”. — Он је уљез у његовој кући.

умало прил замало“. — Умало нисам липсо.
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умањити умањим св“ смањити“. — Она може да умањи млеко. — Кад су краве

стелне, стеване, оне умање млеко.

умесити умесим св“. — Ја не б-умела ни д-умесим.

умести уметем св усути у воду и измешати (брашно или сл.)”. — Умете се мећа

и метиш свињама (Р), б. мећа.

уместити (умештити -им св наместити, припремити за посао“. — Уместила све

на разбоју и мож почети. — Првом навуче доста дрва, уместиш казан и — печеш док

има у кацама (Р); в. умештати, дреш.

уметан -тна -тно умешан, вешт”. — А био уметан за све. — Уметан је, ал ка-се

напије — бежи од њега.

уметно прил вешто“. — Зна он уметно да ради — кад оће!

уметнути се уметнем се “постати сличан, наследити генску особину предака”. —

Како дете може накб да се уметне на мајку!? — Ма родитељи му ништа не коштају и

срећа божја што има деду па има на кога да се уметне, в. метнути се.

умештати (се) умештам (се) несвпрема уместити. — Умешташ дреш да вршеш,

умешта се казан, умешта кад треба шта да ради (Р).

умиваоничић -ића м дем умиваоник”. — Био онај мали умиваоничић и скроз

заледила вода.

умирњати (ce) -ам (се) св умирити се, помирити се”, в. заџавељати (ce).

умити умијем опрати“.— За чистрод жита каже се да је као умивен (2:22).

умка ж хумка?

умостити -им св. према мостити (в.) посебно угостити”. — Е баш сам му

умостила све што је тео и опет отишо љут.

умошћавати умошћавам итер. према (у)мостити. — Неког умошћавб не умо

шћаво — једно ти је. — Доводио Влаја стално неке и умошћавао им (5: 37).

умрети умрем“. — Умрела једна жена у Калањевцима, јавила ми сестра, умрли

дан дан смрти“. — Сутра ми је Митру умрли дан. — На Аранђеловдан ми је мужу

умрли дан.

умрлица ж вода која се затекла у кући у тренутку смрти неког укућанина“. —У

кући у којој је неко умро, просипа се затечена вода, „вода умрлица“ или „мртва

вода“, доноси се свежа и прекидају сви послови (3: 98).

умусити се умусим се уп. ушукут(p)ити се. — Умусио се нешто, биће напунио

гаће.

унаколо / унáколо прил унаоколо“. — Тера се унаколо око коца (КЗ). —

Кашиком се, или ножом, обреже унаколо све.

уоброчити се -им (се) а. “навићи се на сталан број оброка”. — Ви сте добро

уоброчили: двапут једете. — Ја сам се уоброчио: једем двапут на дан (КЗ), б. ство

pити навику да се нешто ради у одређено време“.

упајантити -им св учврстити (у грађевинарству) (Р).

упалити се упали се почети трунути“, в. отава (2: 24).

упарити (ce) упари (се) св упрегнути пар коња, волова који су се међусобно

свикли“ — Упариш коње, краве.

упасовати -ујем св“уклопити, склопити у целину“. — Е, упaсово га је, свака му

част, не би ни мајстор боље (Р).

упатити (се) им (се) св“изједначити се, поравнати се по поседовању нечега“.
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упаучити се-и се побуђати“. — Поз два дана онај се лебац упаучи па се растеже

ко паучина. — Упаучи се лебац, нарочито од муруза (КЗ), в. мацовина.

упендpчити (ce) -им (се) сва уображено се понашати“. — Види како супен

дpчио, нико му раван, б. носити нешто неприлично, неприкладно“. — Упендрчила

нешто ко ташну (Р).

упилити упалим св“укопати саднице у земљу да би се, пре садње, сачувале од

усушивања”. — Упили се онај дењак (садница), укопаш у земљу, бациш оне стру

ГЉевиНе И ПОС СaДИШ.

упиљивати упиљивам несвпрема упилити. — То се првом упиљива, па пос

садиш воћке.

упишанко ма. “мушко дете које није регулисало мокрење“, б. млад и не

искусан момак, жутокљунац“.

упишуља жа. “женско дете које није регулисало мокрење“, б. млада женска

особа, балавица”.

уплитати -ће несв“плести“. — И са њом почне да плете, да уплиће, она тврда

лоза.

уплитњак м “повез за косу“. — Да би коса боље расла и да не би опадала, треба

оставити уплитњаке на бадњаку да преноће, а сутрадан, на Божић, очешљати се крај

огњишта (3: 110).

упљувак -увкам измет муве. — Упљувак, то кад мува остави црну тачку. —

опрала му ону белу кошуљу и муве сву упљувале: упљувак до упљувка.

упљувати -је свр испрљати упљувком” (в.). — Склонио печење да га муве не

упљују.

упола прил “. — Могло је да се ради упола, а да се живи дупло боље.

уполовачити -овачим св урадити до половине“. — Кад се свиње дотерају из

жирења, већ су у пола угојене (уполовачене) (2:30). — У жирење су догонили мршаве

или уполовачене свиње, а приликом повратка враћали угојене (3:28). — За овакву

циглу каже се да је „уполовачена“, тј. да је упола осушена (3:42).

упољити се упољим се св 1. одважити се, усудити се на неки ризичан по

ступак”. — А како ћу ја да се упољим да тражим поново извршење кад не знам је ли он

њу премештио из гроба ил није, 2. јавно се показивати“. — Она не воли да се упољава

(да се види, да је мета) као што то чини зец (који бега чистином) (2: 34).

упоћак -ћка м квржица од ућебане вуне“. — Има ти упоћака по ћилиму и узме

маказе и посече упоћке (Р).

упредати упредам несвпрема упрести; в. жица, вретено.

упрести упредем сва спојити више конаца у један“. — Седам-осам струка жице

упредеш и стегнеш бандеру, б. усукати се“. — Упрео ми се кокуруз.

уприштити уприштим св, в. потприштити (Р).

упртаж “каиш или плетена ручка на торбици“.— Прекинула ми се она упрта на

торби. — На торбици и торбаку је упрта, само што је ткато, на торбици кратко, а

торбаку дуже.

упртача ж ткана торба с упртама (у облику ранца)“.

упртити -им св“ставити на леђа и понети терет”. — Ђоле на ленији упрти џак и

до куће, два километра

упувати се упувам се св нечујно испустити стомачне гасове“. — Ћути ко дете

кат се упува. — Кат прди, не смрди, кат се упува — да Бок сачува!
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урадити урадим св“. — Ја ћу то д-урадим у договору с Миланом,

уранити ураним св ухранити, угојити”. — Урани се посек, да се суши месо. —

Свиње су продаване, или урањене (угојене) или жиром уполовачене (пола угојене)

(2: 82).

уредити уредим св заклати животињу и припремити месо за употребу”. — Она

ни кокошку н-уме д-уреди, в. редити.

урезник, обично мн, м крајеви основе који уткању остају на вратилу, а одсецају

се кад се ткање заврши”; в. ујемак (3:74).

урекнути / урећи урекнем св набацити чини”.

уровити уровим св укопати“. — Добро си уровио ове диреке. — Ја оћу да се

урове диреци, да се загради гроб.

уровљавати уровљавам несвпрема уровити. — Не знаш је л мазо коље кад је

уровљавб2

уродица ж нечистоћа у житу, обично семе коровског биља“.

урок урока, бајање од урока в. врачање (1: 778).

усајганити -им св ускладити, уклопити“. — Ма, усајганиће он то, немаш да

бринеш (Р).

усанути /усагнути уса(г)не св“уврети у земљу, натопити се водом”. — Треба га

прекопати да више воде усане. — Усагнула вода.

усаравити усаравим св уништити, упропастити”. — Усаравио силну имовину.

— Усаравила кућу и децу.

усећи усечем св 1. направити усек у нечему”. — Усечу крст у дрво, некад кад

било то...; 2. посећи“. — Кад биде јесени, усечеш га.

усиђелица ж старија девојка, уседелица“.

усијати -ам св зажарити”, в. кочањка.

усирати усирам несвпрема усрати. — Јест да зарастеш у папрат и коприву, још

те усирају говеда и овце, али ти макар не ситне кошчице што лако не труну (5: 98-99).

„ уситети /уситити -и св“усушити се, узрети, угмилити, изгубити свежину“. —

Оскоруша се може поести тек кад усити, кад добро узрели (К). — Није јабука) још

уситела, није презрелила, добра је. — Лепе су и нису уситиле. — Зимака је добра кад

усити (Т). — (Кантаруше) пре (Божића) не усите (5: 147); в. оскоруша.

ускопистити се тврдоглаво се заинатити” (Р).

ускраћивати -аћивам несв“. — Ја му не ускраћивам ништа.

ускрéчити се ускречим се св наслонити се”. — Ја би неде сео де би мого да се

ускречим.

ускрчити ускрчим св“искрчити, раскрчити, спремити, рашчистити“. — Мора то

гóр да се ускрчи, да се покоси.

усмрдити се -и се св усмрдети се“. — Усмрдила се главуџа.

усолити усолим св“посолити“. — Ја то усолим, ставим, и док он ради, ставим у

шпорет.

успараж спарина, запара”. — Јака је данас била успара. — Нека влага, а сунце—

па успара. — То ђубре даје јаку успару листовима; в. оморина.

успети се успењем св“попети се“. — Ја сам мого да сеуспењем на свако дрво.

успети успим св“.— Ако успим да то направим, бићедобро.— Оћемо да успимо

(довршити плашћење пре кише)?
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устава ж завршетак јаза испред воденице“. — Јаз иде до уставе, а ту се вишак

воде прелива и даље вода иде на букву (Б).

уставити -им св“зауставити воденицу”. — Уставим прво (воденицу) па сунем

жито, устаљача мора да падне тамо, кад дође на кило жита до краја, она се спусти

сама доле и стане.

уста(в)љача ж део механизма којим се воденичко коло аутоматски зауставља

кад се кош испразни”; в. калемче, коло, кош.

устајати -е (не) одстојати“; в. погасити б.

устаклајисати -шем св“почистити, поравнити“. — То се мора устаклаисати,

учистити, да биде равно ко стакло.

устаоц м а. вредан на послу“, б. “добар домаћин“.

устока ж хладан североисточи ветар (кошава)”; в. север (1: 746, М9: 19).

устручити строго васпитати?

усука ж врпца”; в. гајтан (2: 68).

усукати (ce) усучем (се) увити се у облику спирале“. — Од ове успаре све се

усукало (Р).

усулина ж стрма страна”. — Уз ту усулину не можд-изађеш.

утањати/утањати -а/утањам несветонути“. — Утањају ноге, подводно. — Оно

ђуле утањало у земљу.

утега ж у сталном изразу трава од утеге „лек за просуто дете и за сваљену

материцу“ (2: 226).

утегнут -a -o "чврст, снажан, навикао на тежак посао“, в. ужигати.

утија ж велика абаџијска пегла, 7-8 кг”.

утишати се -а се ускиснути”. — Сунеш сурутку на оно сириште и то стоји пет,

шес дана и једнако се утиша па после подливаш млеко.

уткати уткем св“. — Кад-ткеш, онда се тамо утке неке шаре, цвет.

уткивати уткивам несвпрема уткати.

утнути утнем св“уденути (конац у иглу)“. — Не види ни кôнац да утне, а види

све преко реке (код комшија).

утоврзан -зна -о “вешт, умешан”.

утолити -и св добити удубљење“. — Кауч ми је утољен.

уторе /утори пл. т.“жлеб на бурету у који се умеће данце, сређеви“. —Тамо де се

на каци стави (данце) зове се утори.

уторити -им св“правити уторе”. — Направи се жљеб онај на каци и сређ метиш,

уториш кацу.

уторњак -āка м рендић за прављење утора на бурету“.

уторожити се уторожим се св“огласити се дубоким дисхармоничним гласом”.

утрефити утрефим св улучити прилику”. — Једнога дана утрефим прилику... и

запитам моју Јеку да ми да ону једну орницу од хектара (5: 123).

утржан / утрзан утржна / утрзна -о “вредан, хитар у послу“. — Није она никад

била утрзна. — Кад је неко вредан, радан, каже се утржан. — Није утрзан био (Б). —

Утржан је малоленши негутрзан. — Ја никад нисам била претерано утрзна, као нека

моја сестра Рада. — Ја нисам била, признајем, толико утрзна (5: 21 44).

утрина ж необрадива земља, сеоски пашњак“. — Утрина је необрађено зе

мљиште, ледина је испошћена њива која се одмара. Ораница је земљиште које се

обрађује, њива је ораница са посејаним усевима (3:16).
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утрбњати се утрбњам се св поплашити се, престрашити се“. — Утрбњб се,

јадан, од зеца (T).

утрошити утрошим св“умpвити, удробити“. — Добро је кад се проја утроши па

са врућим млеком.

утувити -им св“запамтити, схватити“.—Утувито једном уту твоју луду главу (Р)

утулити се утули се св угасити”. — Утулио се и месец (6: 164).

утупити (се) утупи (се) св“затупити (ce)”. — После посецања не можда се меље

брашно одма, а неби мого и кад би тео, било би много крупно, оштро, па мора мало да

се утупи после тога (Б). — Не смеш косу да утупиш, в. брус.

утуpити им св. 1-а. уденути“. — Утури ми конац у иглу, не види баба, б.

“уметнути“. — Утуриш чунак кроз онај зев, 2. набацити“. — На трећи дан Божића

слама се изнесе и утури у ракље воћке (Р).

утући утучем св“кастрирати“. — Ован, ка-се закоље, ако није утучен, он ми

рише, месо, а ако се утуче — ондак не мирише (КЗ).

утуцати -ам несв“штројити, кастрирати“. — Утуца се бван, има неке ракуљице

па се стегне и туца.

ућебати се -а се претворити се у ћебе, стврднути се.“ — Не ваља врућа вода, оће

да ућеба вуну.

ућебити се -и се бујно се разрасти и претворити у травнати тепих”; в. полеп (2:

8)

ућéвити ућевим св“мало попити“. — Ја тек мало ућéвио, а они медигоше д-идем

у Милановац (Р).

ућерезан -зна-зно складан, уредан”. — Кад се Душан пошиша, деда каже да је

ућерезан. — Види)ш каки ми је ућерезан; в. отрапавити.

ућерезивати -ēзивам несв“дотеривати, уређивати“. — Ућерезивам (кућу) за

свадбу.

ућеретан -тна -о уредан, исправан“. — А ни гуме ти нису ућеретне.

ућертити -им св засећи балване на ћошковима да се углобе један у други,

направити ћерт (в.)”. — То било кад су раније прављени вајати, па се ућерти. —

Темељначе су ућертене, а на сваком углу је углављен по један масиван дирек (3:63).

ућукутити се -им се уп. ушукуп(p)ити се.

ућустечити (ce) -им (се) св.“поставити (ce) усправно”.

ућушкати -а св. — Виш како године ућушкају (човека) па не кошта ништа.

уфитиљити уфитиљим св“уврнути фитиљ, смањити светло на лампи”.

уфрћкати -ам св. према фрћкати (в.). — Ружо, можеш) само мало да ми

уфрћкаш ово?

уфулати се -ам се “неприметно се увући“.

уцветати -а св процветати, расцветати се“. — Уцветала ми ливада.

уцедити (се) уцеди(м)(се) свисцедити, оцедити“. —И мети онај камен да се пре

уцеди (Лп).

уцмилити -и св ослабити, изгубити основно обележје“. — Ако нам уцмили

струја, неће се моћи радити ништа.

уцрвљати се -а се “. — Ако се брашно уцрвља — оно је најбоље.

учајати учаја несв“ветрити, испаравати“. — Пусти то да менко учаја, да биде

јачи (чај) (Р).
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учапити -им сва.“одредити размак на коме ће се прикивати летве у кровној

конструкцији“. — Учапи се, има онај чап, па полетваваш по роговима (Р), б. повући

линију по којој ће се дупсти жлеб за уторе“. — Учапио сам за уторе, све почапу (Р).

учвргавати се -ргава се несв“грчити се”, в. чвргав,

учвргити се -и се св згрчити се“.

учењак м који је учио школу, који је школован“.— Колико ми је пута само мој

учењак Миша о томе говорио (6: 29).

учетврт прил четвртасто“. — Од онбГ се учетврт узима грудњача и тури се

груда тун и превије се отуд и отуд (Л), в. гpуда.

учетвртити се учетвртим се “угојити се, неприродно се здебљати“. —Учетвртио

се, да Ббк сачува, не можда се креће (К).

учечварити се учечвари се св претворити се у чечвар (в.), густиш”. — Видиш

како се учечварила тиквица. — Учечварило ти се све иза куће, Драго, не може се

проћи; в. пoдбрати.

учешљати учешљам св рашчешљати“. — После се учешља вуна.

учи предл уочи”. — Учи Ускрса умро. — Ја сам био тамо учи рата. — Учи свадбе

су навечери.

учистити -им св очистити“; в. устаклајисати.

учитељуша ж пеј учитељева жена“.

учка ж стање устрепталости”. — Ухватио учку. Дошао духовника да плаши. —

Ухватила те нека учка, те свашта дробиш (2: 52 165).

учкур м “врпца којом се везују гаће, панталоне, гатњик”. — Везб учкур намртво

и није мого одрешити (Р).

уџера ж стара оронула кућа“.

уџерица ж дем уџера.

ушка ж дршка на посуди“. — Веже се, поврзе се канап кроз ушке и носи се, на

њиву, косачима.

ушкопити ушкопим св“кастрирати, уштројити”. — Онај ован мора да с-ушкопи

(р).

ушљискати (се) ушљиска(м) (се) св испрскати се блатом“.

ушмагнути -нем св“увенути, усушити се“. — Од ове успаре све ће душмагне,

пасуљ ушмаго.

ушмркнути се ушмркнем се св усекнути се, обрисати нос”.

ушник-ика м тупа страна алатке (секире, будака), ушице“. — А ако останем

о-тебе, гађај ушником!

уштáпити се уштапим се св укрутити се, укочити се“. — Дошла туне и ушта

пила се на вратима.

уштва м/ж ништарија”. — Де ће се суштвом договорити!?

уштиван -вна -о учтив“. — Лепо је и уштивно дете.

уштројити уштројим св“кастрирати“. — Веприће ове који су о-дваес кила па

навише, до триес, њима месо мало мирише ако се не уштроје (КЗ).

уштукнути -нем св уганути, ишчашити“. — Био уштукнуо ногу на паркету.

уштулити уштулим св“пригњечити, нагњечити (обично прсте између два тврда

предмета)“. — Мора пазити да га не уштули, откине прст.

ушукутити се / ушукутрити се -им се св ућутати се посрамљено, повући се у

себе због зебње или страха“. — Кадје видо шта је урадио— ушукутио се, стиди се па
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се ушукути. — Упишкио се па се ушукутрио. — Деца се ушукутpила, па не про

говарају (6. 32).

ушур м накнада за печење ракије“. — Ушур узмеш десет кила о-товара. — А

ушур је она ракија, која се на казану добива у свом селу (2: 108); в. ујам.

Ф

факман факмана м спретан, вешт човек“. — Мишљео да га превари, ал налетио

на факмана и остб („кратких рукава“).

фалинка ж недостатак, мана”. — То је била велика фалинка (1:30).

фалити -им) 1. недостајати“. — Фалиће ти још две даске; 2. погрешити“. —

Фалила сам што нисам звала Милену, в. валити.

фалити (ce) -им (се) несв“хвалити (ce)”. —Зети снаја се не фале, ал се и некуде.

фамилијаз -āза м школски послужитељ“. уп. вамилијаз.

фамилијаш -āша м даљи рођак. — А и један мој фамилијаш био у тим

лонбвским друштву. — Причо ми то његов фамилијаш.

фарба ж препарат за бојење сукна”. — Меће фарбу која је слична њојзи.

фарбар-арам“. — Код насје било фарбара што су фарбали пређу, она кора била

да се фарба.

фарбати -ам несв*бојити сукно, пређу”; в. фарбар.

фермати -ам уважавати“. — Ови млади никог не фермају. — Унук му јоште

ферма само оплавак, ал мешчини да ни то неће (још дуго), в. вермати

фермен м „џока од чохе“, в. антерија (1. 778; 2: 69). — Фермен без рукава,

дужине до струка, напред отворен, такође је био лепо украшен (3:82).

фесм“старинска капа“. — Старији су носили на глави затупасти фес црвене боје

са кићанком, кога су звали меџедија или тунус, док су млађи радије носили шиљасти

црвени фес (9: 85); в. кајиш (2: 68).

физичар м помоћни радник на грађевини”; в. простак.

фијук м звук ветра” (Р).

фијукати фијуче несв“звиждати“. — Фијуче ко вириз, кад оно удариш машком

(кз).

фијукнути фијукнем св 1. звизнути”; 2. “брзо проћи, пролетети”; 3. а. Пеј

"умрети“. — Јеш чуо да је Никола фијукнб2; б. умно пореметити“. — Фијукнула

несрећница од јада,

фира ж одбитак тежине при мерењу стоке приликом продаје“.

фиранга ж “завеса“, в. виранга.

фираун -ауна м 1. мангуп, спадало“. — Видо сам онога твог фирауна, 2.

“тамнопут човек, Циганин”.

фирго м црномањаст, тамнопут човек“.

фитиљаш м пешкир „средњег квалитета“ (2: 59).

флека ж мрља; белег“. — Нигде њему, Драго, флеке нема на лицу, а изгорело

лице сво било!

флинтаж дроља“. — Ми нисмо знали да та жена нека флинта, прљаво, окупља

се нека мафија.
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фбртати фортам несв, в. вортати.

фрај бесплатно”

фришак фришка -о свеж”.

фркљештити фркљештим несв“присиљавати, уцењивати“. — Што сте напали

човека, што га фркљештите ако му не треба (Р).

фркнути -не(м) св“огласити се фрктањем”. — Мој унук, кад му даш сир, фркне

ко ждребе: неће сир — оће пршуту!

фрћкати -ам несв“правити коврџе“. — Она стално нешто фрћка косу, нешто

лицка.

фруштук фруштука м доручак”.

фруштуковати -ујем (не)св“доручковати”.

фугач-āча м танка гвоздена полуга са повијеним крајевима којом се „извлаче

фуге“ на зиду од камена”. — Доно сам и фугач да направим (фугу) да се вода не слива

(низа зид).

фуњара ж в. вуњара.

фурда м прозукло, ускисло млеко“. — Фурда — то ти је млеко кад-се уквари,

профурда се: не сипаш ништа, али се на врућини великој поквари. — Кажје се вурда,

фурда, то исто, в. укварити се.

фуруна ж пећ“; лебна - наткривена пећ за печење хлеба, у дворишту”, “округла

лимена пећ, дагара, само за загревање просторија”; в. вуруна.

фурунко м дебео човек, дебељко“. — Два брата: један ко сургија, а други

фурунко (К).

Х

хаљина ж део женске ношње“. — Богатије жене су преко зубуна носиле хаљину

од белог сукна дугачку до земље на којој су на куковима прорезани џепови (9:87).

хељда ж. — Хељда је сејана до пре 50 година. Неки су је давали само стоци, док

су други услед несташице од ње правили и хлеб (3:18).

хиљадак -тка м око хиљаду на броју”.

Ц

цакићати цакиће несв“цактати“. — Кадмашина почне да цакиће, искључије.

цаклити се цакли се се несв“сјати, бљештати, блистати”.

цалати цалам несв“поговарати старијој особи, изврдавати да се неки захтев

испуни“. — Нембј ми цалати, него брзо што сам ти реко. — Мого би да престанеш да

цалаш, да не тражим оплавак (P).

цапин -ина м алатка за превртање, котрљање балвана“.

цвета ж крава с разнобојним белегом (обично на глави)“.

цветић -ића м 1. дем "цвет“. — Ви(дијш како су то лепи и чести цветићи; 2.

“белег“. — Јаше на кобилу, само јој један црн цветић на челу.
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цветком во с разнобојним белегом на глави“.

цветуља ж крава која има специфичну белегу, „цвет“, између рогова“.

цврцин -ина м мали петао, цверглан”.

цврцинка ж кокица, цвергланка”.

цврцнути -нем мало попити“. — Кад мало цврцне, он се само смије, ал од неки

— нека те мили Бог сачува!

цев -иж “део ткачког механизма”. — Вуна се (пређај мота на цеви, мора на цеви

да уђе у чунак, в. цевка.

цевара жанат цеваница“. — Пала на прагу и сломи цевару.

цевка ж део разбоја”. — То се стави на вито, па се мота са вита на лечаник: од

збве се направе цевке, провpтиш кро-средину дрво и тоје цев, ка-се напунита цев, ти

је ставиш у чунак, в. цев.

цевљаник -ика м посуда, кутија за дрвене цевчице (од зове) за пређу” (Р).

цедаљка ж / цедило с / цедиљка / цедуља / цедуљка жа.“метална решетка за

цеђење“, б. платно, газа, за цеђење сира“. —И оно завежеш у цедило, што се веже она

груда, завежеш на све-четири стране и туриш на ту решетку (КЗ). — Деси турила

цедуљу? — Цедуљка је оно што млеко цедиш, па ко шерпица и има ручку.

цедба ж цеђење“. —Добро стегнем те се ицеди на тој даски и после цедбе исече

се и слаже у чабар.

цедити цедим несв“. — Стави се решетка и цеди се и остане вамо сир.

цеђ цеђам 1. раствор за штављење коже“. — Креч и пепео се меша и у тим цеђи

стоји десет дана, опет се једна (кожа) на другу меће, кат се извади истога цеђа, скида

се длака; 2. “пепео прокуван у води, за прање веша” (Р).

цеђац м сорта крушке” (Бљ, 14. 41), в. сијерак.

цека ж изрна исту цеку исто, ни боље ни горе“. — Како је Радојица? На исту

цеку (Р).

целац целца м дубок неугажен снег” (2: 15).

целивати целивам несв“љубити (крст, икону, покојника)“. — Целива се крст,

мртвак, а љубе се вакб, народ кад се сретне па се љуби.

цепљика жа. Цепка, ивер“. — Кад удариш сикиром, отпадне она цепљика; б.

*чвршће зеленкасте нити у парадајзу.— Парадајз очистиш да нема оне цепљике.

цепчица ж танка цепка”. — Претходно се дрво исече на цепчице, које се увитле

и запале (2: 44).

цер м бот врста храста Оuercus cerris“. — Цер нема срца, више има бељике, а

друкчија и шума на њему, в. жир (2:29).

церић -ића м мали цер”. — Да нисам ишб пешке, мени би одавно церић на

стомаку расто.

церов церова -о“који је од цера”. — Церово дрво и грмово дрво — то церовина и

грмовина, праве се тишљеpáји, то разлика; то је добра јапија.

церовина ж церово дрво, грађа од церовог дрвета“; в. церов, лесковина.

циврије пл. т. “„сељачка“ клешта” (Р).

циганисати шем / циганчити им несв“понашати се као Циганин, упорно нешто

тражити”.

циганлук -анлука м цигански поступак”.
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циганкара ж велика „циганска“ секира“. — Сикира цигањска се зове и ци

ганкара, рацепиш трупац и она циганкара и првом ископају са њбм (КЗ).

цигански / цигањски -a -o "цигански”; * цигањска посла. — А то слатко нико

није марио. Звали га циганско (5: 74).

циглаж опека”. — Ја секо потриесиљада цигле. —А Жико умеси проју — когод

ЦИГЛа.

цигуљати -а несв1. цуркати, тећи танким млазом”. — Вода једва цигуља, б.

“свирати на неком инструменту отегнуто и без хармоније“.

цикнути цикне св 1. расцепити се, прснути по танкој линији“. — Кад камен

цепаш, не можеш ко дрво, па се он разваљива, криви, него он кад цикне — он

одједном одлети; 2. пореметити памећу“. — Седамдесет девета ми је, а још нисам

цикнула у главу (Л). — Зна се само да је последњих година живота мало „цикнуо“ и

често се у самоћи ударао у прса, кукајући за Гвозденом и Савом (11: 19), 3. уки

селити се (о вину)“. — Цикнуло му вино. — У вече пак, кад би жене заседеле, точиле

су за себе најбоље вино (док су остали пили оно, које је цикло — почело да се кисели

— 2: 86).

цимати -ам несв“трзати”.

циментаж лимено лонче за воду”. — Заитиш воду из бунара, ко што си заитб и

досад, и цименту, лонче да наспеш стакло. — Попио и бн цименту вина. — Мерица

стоји у стаклету горе, узми цименту и суни.

цинцо -а м тврдица, цинцарин“ (Р).

цинцулирати -улирам несв“скитарати, зијати“. — Не ради ништа, цинцулира,

свира уз батину (Р).

ципела ж, обично мн. “. — Није имб ципеле нико, опанке ако имб.

ципелчина аугмпеј ципела. — Јовиша им направи по ципелчине (5: 122).

ципун м део воденичког механизма — сужење каблине кроз које вода удара на

воденично коло“. — На каблини је ципун, зашрафљен на каблину шрафовима. —

Ципун ти је на воденици де излази вода и удара у коло. — Буква је била о-дрвета, уско,

да (ништа осим воде) не може да прође крос ципун. — А изворјак, па хладан, бије

вода као на ципун (5: 75); в. буква (5: 46). — Вода и њен пад се регулишу округлим

ципуном у букви којом дотиче вода. Ако је ципун већи, добиће се и већа снага (3:44).

цица ж већи камен“ (Р).

цицвараж јело од топљеног младог сира и кукурузног брашна“. — Цицвара се

готови ако се у воду која ври сипа мало помало брашна и за све то време меша да се не

би направиле громуљице (3:75).

цмиља ж врста детелине”.

цмијуљити / цмилити -и несв“тећи танким млазом”. — И ова ваша вода

цмијуљи, цмили.

цбкло с цокла“. — Озида се дол цбкло, па се постави темељ (Т).

цоктати цокћем несв“испуштати звук устима као знак чуђења, неверице“ (Р).

црвен у изр. - ветар, бајање од „црвеног ветра“, в. врачање, - слово светац

означен у календару црвеним словима“. — Ако је црвено слово — не радиш.

црвенка ж сорта шљиве”; в. белошљива (2:25).

црвењача ж. сорта ране шљиве, рањача“. — Црвењача ми лепо родила. —

Црвењача, рањача —то исто, само разна имена. — Пропало му дваес казана црвењаче,

то рањача, старински се звала црвењача. — Кајсије се калеме на шљиву — црвењачу,
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белошљиву или пандару. Род је на црвењачи — црвен, на белошљиви — бео, а на

пандари — затворено плав (2: 19).

цреванце с дем црево”. — Морб и цреванца да му уредим.

црево цревета с *. — Мораћу да купим канту са цреветом, да прскам парадајз и

кромпир.

цреп м в. ситни -.

црепљика ж синга. "цреп“. — Црепљике већ страдају, б. “парче сломљеног

црепа“.

црепуља ж плитак шири и округао глинени суд за печење хлеба”. — Има оно

издубљено плитко, ко лавбр, и то се убаци у жерав или пепео врући то стоји док се

леба не испече у њему, од земље направљено и кажу црепуља, а може и месо да се

испече у црепуљи. — Ја месила леб у црепуљу. — И тамо имала она црепуља

шупљину и она кукача, овако криво, да је подигнеш. — Ноге горе ко да су у црепуљи.

— Раније смо у црепуљу, а сад нема црепуља, па ми у шпорети метемо пару у крај. —

Окрешу рудину, то се зове гумно, и то наложе и вршу са коњима, мој ђед врб, на

средини неко гвожђе наређено де ће она руда да се натури, ко год) и црепуља

начињено.—На прочевљу се ложила ватра и у црепуљи пекли леб. — Код огњишта су

црепуље или вршници, да би увек били домаћици при руци (3:58-59); в. огњиште,

ватраљ, тестија, прочевље (1: 761 9: 84).

цркавица ж што је стечено цркавањем од муке и тешког посла“. — Украдоше

ми и оно мало цркавице, све уштеђено (Р).

црквени -a -ô “. — Ја сам радио црквену кућу, - човек човек који редовно иде у

цркву“.

црквина ж / црквиште с рушевина цркве, место на коме је некад била црква“.

црквињача ж. сорта јабуке” (Бљ, 14. 41).

црнгарица ж жена црне косе, црнка“. —Једна црнгарица тражи дваес евра.

црница ж сорта трешње”, в. белица (2: 26).

црњан црњана / црњo -a / црњосав -осава м несрећник, мученик“ (Р).

црњојка ж црна конопља“, в. бељојка (3:47).

цртак -āка м / цртало с део рала, нож који просеца бразду”. — Цртало просеца

земљу, а даска је позади на раонику (КЗ). — Цртак онај био, на плугу, сече бразду и

каже „ради ко цртак“ (Р).

цубок цубока м унутрашњи органи заклане животиње“.

цyг м оков којим се ашлук утврђује за осовину“. — Једним малим цугом ашлук

се стегне за совину (К), в. осовина (3: 55-56).

цуле -а с 1. куче“. — Пази да те то цуле не угризе, 2. проверено послушан муж,

папучић“. — Ма неће мене цуле учити како да се понашам са женом.

цуњати тражити“; в. нацyњати (Р).

цурик узв назад!”. — Да коње стукнеш назад, кажје цурик.

цурикнути / цурукнути цурикнем кренути уназад”. — Ја цурикнуо трактор, а

онај ме џип закова.

цурула ж “гумена обућа, кондура“; в. шамшула.
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Ч

чабар чабрама. “каца за сир са две ушице“. — Тај остатак сурутке сипа се у

чабар са сиром. — Сурутку сипаш у неку канту па дајеш прасадма; оно што ти треба

оставиш, посолиш и досипашчабар ако је сир почо да се суши, по четири чабра сира

било, б. “већа каца за купус“. — Чабар је од сто кила, за купус. — Остављб се у

чаброве, а најчистији и најздравији је букови чабар.

* чабрањак / чабрењак м мотка за ношење чабра, провучена кроз ушице“. —

Има чабар оне две (ушице), па кроз њи чабрањак и два човека носе.

чабрић -ића м дем чабар. — Сир у чаброве метали и у онај чабрић. — Скидаш

кајмак и букови чабрић напуни кајмаком.

чабрица / чабрица ж чабрић за кајмак“. — За кајмак биле чабрице, мања, која

вата четири-пет кила. — Купи се па се мета у ту чабрицу за зиму, збије се добро у ту

чабрицу и озго се онај (растопљени) кајмак прелије. — Чабрица за кајмак била. — На

њима стоје чабрице са сиром и кајмаком, грудара за цеђење сира, карлице и остало

посуђе (ћупови, лонци и каленице); в. карлица (1: 764, 3: 63–64).

чавргаж ситна играчка, дрангулија”. — Покупи те своје чаврге и попакуј.

чавргица дем према чаврга.— Разбацала деца тамо оне чавргице, не мош проћи.

чавpдати -ам дуго се задржати на неком послу без јасног резултата, чепркати“.

— Не знам шта им је, ал је дуго око њи чаврдб.

чавpдисати / чаврндисати-шем в. чаврдати.—Штато он чаврдише?. — Нешто

чавpндисо у трафо-станици и севне и — једва преживео.

чаврма / чаврма -рме ж окука, кривина”. — Пао на оној чаврми гор (КЗ).

чáгља ж метална или дрвена кука, чакља (Р).

чагор м геогр“каменит брег, чот”.

чагорелица ж “џомбаст пут, нераван од сасушеног блата”.

чадити -и несвпрема очадити.

чáђо -а м црномањаст човек“.

чазбен -а -о гостопримљив“. — Она је чазбена и то од своје сиротиње (Б).

чаир чаира ограђен пашњак за овце, ливада у окућници“. — Са-ћу да их)

протерам у чаир. —Ливада има ограђених са ретким летвама. То су чајири (2: 24); в.

башча (1: 765).

чаканац -анца м чекић за откивање косе“. — Тоје требо бити мајстор да окали

чаканац да не пукне кад откиваш косу (Т). — Коса се помоћу чаканца — малог чекића,

откива на бакви — малом наковању, чији су „бркови“ забијени у земљу (3:21), в.

баква, баквица, ручка, брусара.

чакараст-а-о“који има различиту боју очију“. — Очијојбиле чакарасте (Р).

чаклаисати-шем несв“удешавати, уређивати“. — Кад она почне да чаклаише

по кући, ти се само склони.

чакљаж 1. пласт (обично детелине) садевен на розги“. — Не могу по две чакље

да превучу, 2. рачвасто дрво подметнуто под гране воћке која је преродила”. — Под

ову јабуку морам да подметим чакље да се не одвале гране, 3. гвоздена кука разне

намене“. — Спусти се Радован у бунар, узме чакљу неку и — еве га; в. сепија.
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чакшире чакшира плт“. — Мушко се одело састојало из: уских чакшира, гуња и

џоке. — Чакшире су биле од белог сукна, докле су данас, без изузетка, од црног са

многим гајтаном (1: 778), в. uока (9: 85).

чалакнути чалакнем св“појести нешто узгред, презалогајити“. — Čна чалакне

менкице и — дебела, а син једе шест пута — и сув

чаморити -и несв“слабо напредовати, таворити”. — Парадајз ми нешто чамори.

чампар -ăра м ситнице“. — Чекај да ја склоним ове моје чампаре.

чампара -аре ж део коњске опреме“. — Онај ланчић на гривни — чампара.

чамуњати / чамутати -ам несв“откидати од целине, чупкати“. — Купио сомун,

полакице га чамуњо и док је дошо кући, пола га очамуњо (Р). — Ја седби чамутбједан

гроздић кад је дошо Микаило.

чанак чанка м дрвена посуда за јело, здела, тањир”. — Од дрвета су израђивани

чанци, из којих се јело, кашике, чаше, а данас се употребљавају једино дрвени

заструзи за сир, кајмак или јело (3. 62).

чангрљати -а несв“лупкати“. — Онб тамо чангрља у воденици и ја волб тамо да

спавам; в. и кадионица.

чанкoлиз -олиза м удворица“. — Пођосмо улицом, бајо; оно ко плеве ови

чанкoлиза!

чантарати -ам несв1. лупкати судовима, алатом“. — Ко сад тамо чантара по

судима?; 2. брбљати, звоцати, чантрати“. — Срећан човек: нашбчантарушу и мора да

слуша како му и дан и ноћ чантара (Р).

чантаруша ж жена која звоца, чантра”; в. чантарати.

чáнтра ж стара плехана посудица“. — Они ми набили ону чантру (маску за

анестезију) на нбс, ко и гумењаш, а пробудио се кад су тели да ме носе у мртвачницу.

чантрица ж дем чантра. — Нађи неку чантрицу, од судића каквог забаченог, да

се не служи.

чанчараж корњача“. — Пекла кума кокошку па наишо кум, а она да сакрије —

покрије је чанком, кад је кум отишо, она дигла чанак — под њим била жаба, она

корњача, и назвали је чанчара.

чап м а. cправа за извлачење линија по којима ће се дупсти жлеб за уторе”. —

Све је по чапу, б. летвица за одређивање растојања између летава у кровној кон

струкцији“. — Имаш онај чап, па кад прикујеш летву, метиш на њу и дол и прикиваш

другу.

чáпак чапка м канџа“, в. зечар (2: 34).

чапар -ăра м окрњена стара посуда“. — Донесу оне чапаре и чапаром сипају

сплачине и сипају керу ил мачкама.

чапарић-Ићам дем чапар. — Налијеш им у неки чапарић млека: бушна шерпица

па је накривиш и раниш мáце.

чаплица ж “?”. — Кад отвори чаплицу — не да заустави.
-

чапљизгати чапљизгам / чапљискати чапљискам несв*брбљати, причати глу

пости“. — Немб ми туне чаплизгати, пусти да ово завршим (Р). — Бежи и не чапљи

скај, не могу да те слушам, в. ћаплизгати.

чапор м 1. пањ од танког дрвета”. — Нагазио на чапор и пробио ми опанак, 2.

“гука смрзнутог блата“. — По путу све чапорови, смрзло, не мош проћи.

чапорнат-орната -о / чапорновит -овита -о; уп. чатурнат.

чапркати -ам несв“чепркати“. — У башти мора стално да се чапрка.
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чапркнути чапркнем св зачепркати“. — Нађи тамо да ти неко чапркне.

чапрља ж стара посуда“. — Нађи ми неку чапрљу за ексере.

чапур м 1. клин за који се предиво везује на вози (в.) да би се с ње премотало на

вратило”, в. ракуља; 2. кратко окресана грана на дрвету, на розги“. — Чапур је уз

розгу, кад окрешеш грање па оно остане такб; в. розга.

чапурић -урићам коренска жилица на главици лука“.— Осечеш оне чапуриће с

лука.

чапурнат -уpната -o 1. чворноват“. — Виш како чапурнато, 2. непријатног

понашања, наџакаст”. — Чапурната јој баба, очина мајка.

чараге чарага пл. т. “плетене канате, шараге“. — Ваљало би да има макар чараге,

онб што канате оплете от прућа.

чардак м мала просторија у кући у коју се улазило с доксата“; в. доксат (1:758).

чарубџија / чаругџија м уп. черубиија.

чаршов чаршова м чаршав, столњак“. — Трчим да чаршове наредим, прозоре и

све.

чаршовић -овића м дем чаршав”. — Покрио се неким чаршовићoм.

час м тренутак“, — посла брзо“.

чатал / четал -ала м сегмент ограде (између два дирека)“. — Је ли посклањo

чатале? — Онај ми четал пао и свиња прошла.

чатма / чатма чатме ж зид од танко цепаног дрвета облепљен мелезом (в.). —

Ударе се диреци, па се ударе косо маказе, и сад то остаје све шупљо, а највише је

прављена чатма: цепа се дрвеће и уплиће се као кошара и ка(д) се уплете унаоколо,

онда се измаже мелезом (К).

чатмара ж кућа направљена од чатме“. — Боље ми било кад)-сам имб ону

чатмару. — Узме се велико дрво па се ицепа чатма па се испровлачи овуде и после се

излепи, то су чатмаре куће.

чатмарица ж дем чатмара. —Живели дојако у оним чатмарицама, а сад— таква

богаштиња!

чатрља ж стара кућица од слабог материјала”.

чачанка ж сорта шљиве“. — Имб сам сто комада чачанке.

чачовит -овита -овито нераван, џомбаст“. — Земља чачовита, тешко ћеш по

сијати.

чварак чваркам “. — Купио два кила чварака. — Није имбчварака, в. ранија (7:

197).

чваркуља ж проја умешена с чварцима“.— Волб ја чваркуљу, ал доктор брани,

ка{жје — није добра!

чвиљати чвиља несв“жуљати“. — Чвиља ме опанак.

чвокице чвокица плт мед заушци“. — Биле неке чвокице па деци замотава уши,

лечили.

чвор чвора м “. — Имб штап са оним чворовима.

чвбрак чворка м зоол птица Sturnus vulgaris, Pastor roseus“. — Чворак је ко

детлић, само дође жућкараста (КЗ).

чворноват-овата -oa. “који има чворове“. — Чворновата ми ова даска, дајде ми

неку другу (КЗ), б. незгодне нарави, непредвидљив”. — Знаш да је чворноват човек,

немо се са њим (спорити).
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м чвргав -a -o “згрчен, нераван, квргав”. — Свака се јабука учвргава и биде

чвргава.

чвргавац -авца м ситан неразвијен плод”. — Све ми јабуке ситне, чвргавци,

била суша (Р).

чвргати се -а се “добијати кврге, постајати нераван“. — Јабуке се чвргају.

чвркавац -авца м 1. сорта ситне кокоши, кикирез, цверглан”. — Има неке мале

Чвркавце, пилке ситне, 2. плод воћке који удари, „чвркне“, приликом тресења“. —

Удари ме онај чвркавац право у нбс (Р).

чвркати чврка|м) несва.“куцкати кажипрстом затегнутим за врх палца”. — Де

да дете чвркаш ако Бога знаш, б. ударати, лупкати (о воћкама које падају приликом

тресења)”. — Чвркале ме шљиве, ал је добро што нису јабуке. — Чвркб сам га са

шљивом (Р).

чвркнути -нем) св према чвркати. — Чвркну ме шљива у главу.

чевpдати -ам / чеврдисати -шем в. чаврдати. — Шта толко чеврдаш на тим

мотору.

чеврма / чеврма ж окука, кривина на путу“, в. чаврма.

чекало / чекетало / чектало с дрвена полуга која је једним крајем везана за

млински кош, а другим се креће по горњаку и полако покреће зрневље да упада у

отвор на њему и да се меље“. — Чектало омогућава да из кута у тоце — отвор на

горњем воденичном камену — пада жито равномерно, зато што се чекетало при

кретању горњег камена стало тресе. Чекталом се може да подеси да жито пада брже

или спорије (3: 39); в. корице.

чекет м звук покренутих воденичних механизама“.—Чује се чекет воденице.

чекија ж кратак трупац”. — Где су чести потоци трупац се исече на чекије, па се

оне преносе на леђима до кола (2: 42).

чекић чекића м “. — Узмеш онај чекић велики на дућај.

чекмезе -ěзета са. “pиока”. — Велико огледало са два чекмезета“; б. скровит

кутак“. — Нешто што је скровито, де се склони нешто, детреба сакрити, зову чекмезе,

а мож бити и ко фишеклије. — Чекмезе — то да се склони нешто, сакрити тамо.

чекpк чекркам "справа за намотавање пређе на цевчице за ткање“. — Има, зове

се чекрк, брдило, брдо. — Чекpк, тарак, узмеш онај чекpк за тај посб, в. витао,

мотовило (3:48).

чела, у изр. бела - чукунунуче“. — Дочо има беле челе, чукундеда тим детету

што праунука родила, Дочу то бела чела, а он њој чукундеда.

челац челца бот “нека трава?”.— Најбоље се цени ситна трава, зв. челац, која је

добра за говеда и за овце (2: 23).

чело с ; - совре врх трпезе, одређен за најстаријег или најугледнијег госта на

слави, свечаности”.

челопек -опека м кршевито неплодно земљиште“, в. чолопек.

чељаде -ета “млађи члан домаћинства“ (КЗ). — Претити чељадма за најмању

ситницу, в. жито (5: 31 109).

чељуска ж кора, љуска“. — Жир је родево: букови жир исто је ко бра, скине

чељуску и кобра (КЗ). — Онбсе тури у неку теглу и тури се одјаја чељуска (КЗ).

чељуст ж део трлице у коме се трлцем (в.) ломи конопља”. — Ручицу конопље

жена изломи на трлици мећући је између чељусти и трлца, којим се одозго при

тискује и ломи дрвенасти део биљке, а остаје влакно (3; 47)
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чемерика ж бот биљка Veratrum“. — Било нешто, звали чемерика, баба го

ворила чемерика.

чемуњати / чемутати -ам крцати орахе, чистити пасуљ, вадити зрно из ма

хуне“. — Рекб јој да чемуња грашак. — Синоћ сам чемутала (пасуљ) и заболели ме

прсти. — Чипаво ти кад нешто оћеж да чемуњаш па тврдо.

чене чeнета с део главице белог лука који се може одломити, чешањ”. — И у то

метим чене белог лука. — Очисти и мене два-три ченета

чеп м 1. “доњи отвор на бурету“. — ; 2. гнојни угрушак код поткожног чира“. —

Кад испадне чеп, онда чир више не боли, 3. крајеви вретена (у стругари)”. —На чепове

(крајеве вретена) спроведена је вода чесмицама, те их кваси да нису сухи (2: 50).

чепарак/чепéрак-ркам 1. остатак од окресане гране на дрвету”. — Увати се за

тај чепарак; 2.“трачица (подеране поставе, старог платна и сл.) која се може одсећи”.

— Откини му онај чеперак (P).

чепкен м детаљ народне ношње“. — Богатији су носили чепкен (2: 68).

чепркати/чепрљати -ам несв“помало копкати око усева”. — Не може да ради,

ал уђе у башчу, чепрка. — Чепрљам око парадајза, ал нема, суша.

чергаж 1. "цигански шатор”.— И знам да се нико из Берисаве, где су биле черге

и потлеуше, није никад разочарао или убио (5: 109); 2. груба простирка, обично од

козје длаке“.—Жена простре крај ватре неке кострутне черге, те легнем (2:158).

через предл због“. —Черешчегаје дошб2. — Убио га черес краве.— Нико незна

череш чега се посвађали.

чéрекм четвртинатела заклане животиње“.—За мене достајагњећи черек.

черенац -енца м мрежа за риболов”.

черкез -ěза м “вредан, способан, плаховит човек“. — Ма видиш ли га: јаше ко

черкез! За све га Бог дао.

*v черубџијам опанчар“. — Био код неког черубџије у Љигу, учио занат, опанке да

прави.

черубџијски -a -o “опанчарски“. —Дала га на черубџиски занат, да не умре од

глади. — Доселио се у Претурицу и отворио черубџијску радњу (5: 58).

чесма / чесма чесме ж .“. — Седи ко-чесме. — Чесму тео мени и Десанци. —

Покрај друмова... има чесама, сличних чесмицама, само из њих вода тече у корита

начињена од дрвета (2: 44); чесме од ћерамида (3. 64).

чесмица ж уређен извор на коме вода истиче кроз цев“, в. извор (2: 44).

чесница ж “божићни обредни колач, погача од кукурузног брашна“. — Пече се

тако округал лебац, чесница, за Божић, чесница само од пројиног брашна. — Код нас

не метамо слово на чесницу. — На Божић се меси чесница... чесницу ломе само

домаћин и полаженик (2: 93). — Чесница је обична погача у коју стављају „пару“,

кукуруз, пасуљ, парче бадњака, дрен, а по негде још какав предмет (3: 108).

четал -ăлам“покретни сегмент ограде између два стуба, пресло”. —Четал ти она

тараба с оном баскијом, оно што затвара зову се четали, можда скинеш те четале и

спакујеш тамо.—Такбрадили тарабе: побијеш коље и оне четале пренесеш и вежеш.

— И пресло и четал то ти је исто, ал раније звали четали, в. чатал.

четвор м четворење, два пара волова упрегнути да извуку тежак терет”. — Мора

четвор — не помаже ништа.

четворити четворим несв“упрезати четири коња (вола) да се извуче велики

терет”, в. карика.
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четврт-иж четвртина, део грубо млевеног, ишчетвртаног пшеничног зрна“. —

Подигнеш камен и зрно се ишчетврта, све на оне четврти, ситно (Б).

четвртка ж дрво четвртастог облика, паралелопипед”. — Останац је ко че

твртка и он преко једне куглице челичне стоји на плазини (К), в. ните, нити.

четник м припадник четничког покрета”. — Био је он, а и ја сам, четник.

четресница четрдесетодневни помен”.

четрестина четрдесетак”. — Ка-смо ишли на Коњевац гор, ми смо имали по

четрестину оваца.

, чечвар-арам густиш, шибље“. — Не можда прођеш кроз тај чечвар, зарасло. —

Ене га, искочи зец иш-чечвара (Р).

чешагија ж алатка за тимарење стоке, са ситним нарезима” (Р).

чешљати (ce) -a(м) се 1. *; 2. скидати грабљама сено које штpчи на стогу”. —

Око високог коца, пободеног у земљу, један пласти, а друга двојица му избацују сено

и „чешљају“ (грабуљама извлаче сено са крајева које стрчи) (3: 21).

чибнути чибнем свв. чимнути. — Умео је и онда чибне, понекад и буткицу (Р).

чибуљица ж бубуљица”.

чивија ж гвоздени клин којим се на крају осовине фиксира точак сељачких

кола, заглавица“. —Туриш капислу на совину и кроз њи чивију да држи точак (К).

чивилук -илука м вешалица“. — А напољу нам висе торбаци на чивилук и

свиње поеле: немамо шта да једемо.

чивињак -āка м свpдло за бушење рупа за чивије“.

чивит чивита м јарка плава боја”. — Модри се ко чивит.

чивутин м рачунџија, користољубац“.

чидоје м одм чико (Р).

чизма ж бела овца са црним ногама“; в. путонога.

чијати -ам несв“чистити (остатке поздера с влакана лана, конопље)”. — Прела,

ткала, трлила, чијала конопље, трлила натрлици, носи у воду, киселе се конопље.

чикалицаж посао који се мора обавити, који „зачикава“.— Чекају мејош неке

чикалице (Р).

чикана м одм в. чидоје. — Еве га долази чикана (Р).

чикати -ам несв“пркосно изазивати”.

чикер м камењар“. — Удала се у онај чикер, тамо, камењар.

чим м остатак вуне на гребенима после извлачења власа, који се касније

употребљава за ткање грубљих тканина”; в. гребенање, влас, гребени (2: 2871, 3:47

48).

чимкати -ам несв“чупкати (зрно по зрно, окрајак, парченце)“. — Шта чимкаш,

узми грозд. — Он полакице чимко онај самун (Б).

чимнути -нем св откинути мало парче хлеба, печенице“. — Могу ли и ја да

чимнем мено (печења)? (Р).

чини мн“два кочића око којих се при сновању основа увија у облику осмице“. —

Ако се ради напољу, снује се помоћу четири до шест кочића који су забодени у

земљу. Од њих су два пободена ближе један другом и то су „чини“, јер се основа око

њих увија наизменично у облику осмице. — Свака сноваљка има своју куку и чини, а

поступак у сновању је исти као када се снује помоћу кочића (3:49).

чинилица / чињарица ж врачара, која „набацује чини“. — Да би од „чи

нилица“ заштитили стоку, истога дана протерују овце, говеда и козе између две
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запаљене свеће и две чаше вина постављене са сваке стране улаза у тор (3:112). —

Верује се да је то време најактивнијег деловања „чињарица“ — жена које могу да

„преузму“ млеко од туђе стоке (3: 113).

чипав -a -o 1. а.“шкрт, тврдица“. — Тврд човек, чипав, не мош од њега да

окруниш ништа, б. тврда на мужи (о крави)”. — Биле оне краве чипаве, слабе музуље,

2.а. “нечист, неуређен“. — Чипаво дође, нема оне власи, б. “неповољан”. — Ја гледам

млад месец — чипаво (= неће бити кише која би била драгоцена после дуге суше), 3.

*пробирљив“. — За рану су чипави, уп. чемуњати, смрдолипа.

чиплага ж “ситан град, шипрага“.

чипуља ж овца са кратким сисама“.

чар м мед. Ulcus“. — Имб поткожни чир на стомаку и испогани му се, косио

тамо, и умро у највећим мукама.

чирак -āка м 1. постоље за славску свећу”; 2. послушник, потрчко”.

чисаница ж конац са три жице (у ткању)“. — Основа се броји на „чисанице“ —

три жице чине једну чисаницу, а десет чисаница „бројаницу“ (3:49).

чист -a -o, Чиста недеља прва недеља ускршњег поста“. — И Чиста се недеља

пости.

читав-ава -о“сачуван, неоштећен”. — Лесе све стоје читаве, ова је осамнес леса

мишана.

чифт м коњски чопор”.

чифте / чипте у изр бацати чифте ритати се, гађати задњим ногама (о коњу,

крави), показивати преку нарав”. — Чувај се, зна да баца чифте, задњим ногама, да те

н-удари (Р), в. зародити се.

чича м стриц“. — Пишем ја мојим чичи Милији да ми купи чизму. — Он је био

чича овим Николи. — Осуде чичу осамнез година, а тетку девед година. — Ово ми је

брат од) чиче.

чичетина м пеј стар човек“. — Шта ће коме излапели чичетина (5: 139).

„ чичиште с пеј стар човек“. — Дође неко чичиште да га тражи и оде са њим. —

Опасно чичиште — зна да направи паре.

чичовина ж*стричево имање”. — Добио је и чичовину и саднака ће имати млого

више посла (Тр).

чкембе -ета 1. велики трбух“. — Пустио чкембе; 2.“мршава, неугледна особа”.

— Да видиш какво су чкембе примили из Љига.

чкиљити -и несв“слабо светлети“. — Чкиљи оно ведло, не видиш ништа.

чкрба / чкрба ж крњ, заломљен зуб”. — Има још две-три чкрбе. — Само ову

чкрбу имам (Р); в. крњатак.

члањак члањка/члањкачљáнак-нкам ножни зглоб“. —Čдма више члањка ме

нешто ујело. — Уместо члањака кажје чукаљ, чукљеви. — Осеко до члањка.

чмавати чмавам несв“куњати”.

чмика ж “?”.

чобанија ж чобанство“. — Морам да идем у чобанију.

чобанин м “. — Имаш ти чобанина па мож држати и још пет крава, а шта ја да

радим? — Код нас свак свое чува — ак имаш чобанина (КЗ), в. пастир.

чобанисати -шем несв“бавити се чобанством”. — Ја, ево, чобанишем.

човани -a -б који је направљен од чоје“. — Нијетео да му купи чованбодело, в.

ЧОХ-а.
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човјек -ека муж, супруг“. — Ко-жена можда купиш праву ракију: украла

о-човека два-три кила. —Два јој сина пропала у оним рату, брат јој умро у Маџарској

у ропсву, а чоек јој погино на завршетку рата. — Унука ми долази, њен човек и дете,

на свадбу. — Била она и чоек.

човечанство с људскост, човечност”. — Имала је човечанство велико, сваким

ПОМаГаЛа. -

човечати се -ам се несв“причати, разговарати”. — Дођи сутра да се човечамо и

Да ТИ НeШТО ПОКаЖеМ.

човечина м пеј. муж“. — Натерала ме човечина да кажем да си ти рекла.

чоја в. чова. — Дугачки гуњ је изнутра постављен црвеном чојом (9: 85).

чокара ж посуда за брус, брусара”. — Мој отац то звао чокара (Р).

чоклечити / чоклешити чоклечим / чоклешим несв“постављати нешто на

несигурну основу, на место с којега лако може пасти“. — Шта ми туне (на ивици

стола) чоклешиш тањир, в. начоклечити.

чокорити -ори несв“гргољити, жуборити”. — И ту вода чокористално, у оним

базену.

чокот м 1. “. — Орезивање лозе, зна се даје лоза кад је чокот (КЗ); 2. чопор. — Ми

имали чокот коза, оваца (КЗ). —Иду срне, ко год датерашчокотоваца, у гомили.

(чокотица ж “џомба, корен кукурузне стабљике“. — У Бау је чокотица она

осечена шашка са бокором.)

чолопек -опека ж каменита страна”. — Дошб Шваба да у оним чолопеку прави

кућу, в. челопек.

чорбалук -алука // чорбалук м чинија за чорбу“ (КЗ). — Па се побијемо

дрвеним кашикама ко ће више из истог чорбалука да заграби (5: 128).

чот м стрма каменита страна, теснац са стрмим каменитим странама (кроз који

протиче речица, поток)“. — Деје каменит предео, голетна брду и вири камен из њега

зову чот. — Чотје тамо деје поток или река сужени иде има камена, де се камен копа

(К Ив), в. врлетно.

чоха ж . — Најбогатији су носили одело од црвене чохе а на ногама турске

jeмeније (2: 68), в. човани.

чиијати члија несв“избијати из земље, цедити се (о подземном извору)“. — На

оним месту стално члија, тамо вода.

чнотав / шпотав -a -o “недозрео, закржљао“.

чубар м / чубраж / чубурчубурам бот биљка Satureja hortensis“. — И кажle

мене: иди набери траве да се испари чабар, онај чубур се зове, слично мајчиној

душици, в. Љубичица (3: 67), босиок (2: 27).

чуваркућа ж зељаста биљка Sempervivum tectorum“.

чувати чувам несвр *. — Да бабе могу да чувају децу, оне би рађале.

чудевеније / чудественије с "чудо, ружна навика“. — Деса у вртићу примила

чудевеније: почела да псује, то напакарет неки, и страшно и ружно. — Доживила ја

свако чудественије (Р).

чудо с мн чудеса “. — Све чудеса сачувано. — Чудо ниси отишо.

чујати -а несв“споро се развијати, „боловати“. — Није ми чујала ова трешња:

остала ситна, не чуја. — Ова ми ружа нешто чуја.

чука ж геогр“каменити врх брда“.

чукаљ чукља м чланак на нози“; в. чланак.
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чукати -ам 1. куцати“. — Чуко ја нешто у штали ка-су дошли; 2. тражити,

молити“. — Ја не би вама двапут чуко на врата, в. сечивица.

чукљo -а човек који има чукљеве, израслине на костима ногу (или руку);

познато и као надимак”. — Гледам веселог Чукља— све му оне гуџе по ногама (Р).

чукнут -a -o "психички нестабилан”. — Валда је чукнута мало.

чукнути -нем св“ куцнути“. — Мало и чукно град и свака опадне.

чукуља ж“мршава крава“.— Има две-три чукуље, свако им ребро видиш (Р).

чукундеда м, в. бела чела.

чуља ж овца, коза, али и женска особа, с малим ушима“.

чуљав -a -o “малих ушију”.

чуљаст / чуљкаст -a -o “малих ушију, чуљав”.

чуљo -а / чуљком човек малих ушију“.

чума ж невидљива зла сила од које се тешко одбранити, куга, колера“. — Чума

мори, ал све не помори. — Купи ко чума малу децу (16: 60).

чунак чунка м направа од тврдог дрвета у облику чуна (чамца) у коју се умеће

калем с концем“ (15:29); в. подложник, цев.

чункар м “врста ћилима”. — После ирама појавили су се ћилими „чункари“ или

„на затке“. Њих су чешће називали „шареницама“, па их и данастако зову (3:50).

чункара ж дрвена кутија у којој се држе чункови за ткање, познато и као

надимак”. — Она чункара била, кутија, па чункове у њу (метали) (Р).

чупав -a -o “длакав“. — Ја сам носио шивењаке чупаве, што се одере кожа.

чупати -ам несв“. — Дете ти чупа и пресађива“ цвеће!

чупкати -ам дем чупати.

чупоња м космaт човек”(Р).

чучавац -авцам“старински казан за печење ракије, на озиданом ложишту“ (Р).

Ш

џаба / џабе бесплатно“. — Еве ти џабе, в. живцирати.

шабаисати -шем св“прежалити штету”. — Ми смо је били џабаисали — само да

удари киша.

џабалебарош / џаболеб -олеба м нерадник, скитница, преварант“. — У овој

власти нашли се све џабалебароши и лопови. — Код њега ће џаболеби остати гладни.

џабалук -алука м бесплатан добитак”. — Иде на џабалук, да се наједе. — Но

највише су заговарали женскиње, да не поспу и пили џабалука (2: 149).

џабалучар м нерадник, који очекује да све добије џабе”. — Качерци мрзе

понеке своје земљаке... што немају своје школе, ...што немају доброг пута кроз село

и т. д. Такве називају џабалучарима (2: 175).

џавељати се / џаветати се -ам се “кошкати се, спорити се, свађати се“.— Шта се

џавељају она деца? — Џаветају се, ал ће се помирити.

шавлити -им) несв“лајати, кевтати“. — Џавли по цео дан, не престаје (Р).

џак џакам“.—То ткана врећа — џак (КЗ). —Дали ми сто дваежџака цемента.

џакарош м радник на вршалици који рукује џаковима“. — Џакарош био што

мери на вршачи и везива џакове.
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џакати -ам несв“причати, говорити, разговарати“. — Не џака она са мном. —

Видим с њом није лако џакати (5: 113), џакање с разговор“.

шакет м капутић од штофа, жакет”. — Преко рекле облачи се „џакет“ — капутић

од штофа (3:83).

џакуља ж шак. — Понесем џакуљу и оставим да напуни.

шамадан -адана м део мушке народне ношње“. — Знак кицошлука је џамадан

или потпасач, обично од чохе срмом извезене (1: 778).

џамбас -āсама. “дете динамичног понашања”. — Такб ти је са мојим џамбасом,

б. “способан, сналажљив човек“. — Неће џамбаса лако преварити (Р).

џамогладија ж дечурлија“.

џандар -ăрам жандарм”. — Дошли џандари и одвели га. — Талијани, Немци,

џандари опколили и(х) на једним брду.

џандрљив -рљива -о свадљив, својеглав“ (Р).

џарати џарам несв1. подјаривати ватру”. — Не џарај више ватру, не треба нам.

— Ватра се џара кључем (гвозденом полугом која је на једном крају савијена у

полукруг) и ватраљем (3: 58); 2. дирати, задиркивати, узнемиравати“. — Што га

џараш, није ти ништа скривио.

џарач -āчам 1. "гвоздена полуга за подјаривање ватре“. — Џарач је метални, ко

кукача за џарање ватре, да џараш ватру. — Под тремом, поред фуруне, налази се

„џарач“ или „изгртуша“, 2. део пушнице, гредице на које се стављају лесе са воћем

за сушење” (3. 65-66).

џарка ж знак за свађу, провокација”. —Они су прећутали његову џарку (6:88).

џаркати -ам дем несва.“подјаривати ватру”. — Она навек седала уз прочевље и

шаркала ватру, б. изазивати“. — Што га џаркаш кад знаш да је кмежоња.

џарнути -нем подјарити ватру”. — Џарни ватру да се разгори боље.

џафтара м/ж свадљива особа, прзница, лајaвица“. — Бежи од оне џафтаре, не

знаш шта ће ти рећи.

џачара ж велика игла за шивење, крпљење џакова“.

џева ж “галама“ (Р).

џевап -āпа м задовољење нечијих потреба, прохтева”. — Не могу да им надам

џевапа, никако да им умостим (Р).

џевер -éра м линије, годови, који се на вертикалном пресеку дрвета показују

као занимљиве шаре“. — Страшно лепе џевере има тај багрeн, те шаре на дрвету.

џеверљив -ерљива -ерљиво усушен, закржљао“. — Увенуле му јабуке, џе

верљиве, све пропало.

џемадан -адана м део народне ношње“. — Богатији људи носили су прекрштени

џемадан и отворен гуњ са широким рукавима званим лампацима (9: 85).

џемат-ата м заселак, крај, околина”. — У овим џемату има дванаес гробља. —

Оће ли деца долазити у овај наш џемат?— Одрасли сте заједно у истом џемату (6:88);

B. ЗаСеOK.

џемперић -ића м дем џемпер. — Ја д-оставим мој џемперић.

џенарика/џенерикаж“сорта мале округле шљиве“. — Има она џенарика жута,

а има и оне црвене. — Оне су џенерике ситне, џенарика сорта шљиве” (Бљ, 14:41); в.

белошљива, ранка (2:25, 3: 23).

шибра ж“комина”. — Меташ шљиве у кацу, и она џибра стоји и после) печеш

ракију.
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џигерица ж у сталним изразима бела - "плућа“, црна — јетра”.

џигер-сарма ж јело од ситно исецканих изнутрица увијених у јагњећу трбушну

марамицу”.

џигља / џигљо м/ж нагло израсло дете“. — Овај твој џигљојутри виши нег вечи

(„преко ноћи нарасте“). — Мене звали џигља.

џигљав -a -o / џигљаст -a -o "висок и мршав, вижљаст“.

џигљати -а(м) несв“бујно расти, џикљати“. — Џигља кокуруз, пред очима расте.

— Џигљају деца, не можеш одела и обуће да им навашеш.

џида ж танко дугачко копље“. — Убио аждају џидбм свети Ђорђе.

шимрија м/ж тврдица, циција”. — И ако народ у маси одобрава штедњу, ипак

мрзионога, ко сувише штеди (које џимрија)... За таквог, кад умре, кажу „даје црко“

(2: 191).

џогања ж велика кост”; в. коџања.

џока ж део народне ношње: прслуче које се облачи преко гуња”. — Само Максо

био у сељачким оделу: џока, брич панталоне. — Џока је горња кратка хаљина, без

рукава, ношена обично поврх гуња, лети поврх кошуље (1:778). — Мушка деца носе

џоке и гуње израђене од народног сукна са простом израдом; в. гуњ (2: 69). — Преко

гуња се носила џока, без рукава и нешто краћа од гуња, а била је украшена гајтанима

(3:79). — Људи средњег имовног стања носили су преко лета џоку од белог сукна и

дизлуке који су били ишарани гајганом и црвеном чојом. Зими су носили уске

чакшире и џоку од белог сукна. — На леђима су имале сукнену џоку на струк која

покрива појас. Зими су место кецеље носили вунену сукњу, а преко ње до земље

дугачак зубун од белог сукна (9: 85 86), изр. болт ме удка није ме брига, боли ме

опанак”; в. дроња (Р).

џомба џомбе ж “грумен земље“.

џбњати џбњам несв*чекати дремајући”.

шора ж 1. стара крмача“; 2. прљава, слинава особа”.

шораст -а -о прљав, слинав“.

џубе-ета с детаљ народне ношње, дуга горња хаљина”. — Уместо (либадета)...

носило се и џубе од кадифе, тесних рукава, или бунда постављена крзном (3:84).

џугљати -ам несв“приговарати, гунђати, закерати”.

џукелар-арам одгајивач ловачких паса”. — Ја био и џукелар, дресирб псе и леп

посб био то џукеларство.

џукеларство с "одгајивање паса“; в. иукелар.

џукелисати -шем несв“грдити, псовати, вређати”.

џумара ж пас луталица, пашче које ће направити штету чим се измакне испод

надзора”. — Де су ми се наврзле ове џумаре, терај иг тамо (Р).

џумити -им несв“понашати се као џумара (в)“. —Шта ми ту џумите ко шумаре?!

шумле прил сви скупа, заједно“. — Ми пошли из кафане и свратисмо код

Димитрија сви онакб џумле (Р).

џуџа м/ж 1. примитивна особа, неотесанац“. — Штати је она џуџа испричала?—

Пусти, вели, џуџу нека приповеда (5: 104); 2. особа заостала у физичком развоју,

кепец. — То мали човечић, кажемо џуџа, згеба, то исто.
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Ш

шав м “. — Шав је кратко уско око руке (КЗ).

шавољ / шафољ м дрвена посуда за прање веша и купање“ (Р).

шавраника ж бот цвет Саrthamustinctorius“. — Ако заболи око, добро је узети

цвеће шавранику (3: 127).

шајак шајка м "фино сукно”; в. панталоне, обалити (2: 69, 5: 122).

шајкача ж капа као део србијанске народне ношње“. — Капа је већином

шајкача, од суре чохе (2: 69). — Повратници из рата фес су заменили шајкачом, тако

да се после 1900. године ретко ко могао видети са фесом (3:82), в. шубара (9: 86).

шајтбв -ова м дрвена славина на бурету, каци” (Р).

шака ж 1. анат“део руке“, 2. мера”.— Шака и прегршт као мере одржале су се и

до данас. И данас се каже шака соли, прегршт жита (3: 133).

шакетати -ам несв“тући, шамарати”. — Баба их) шакета, ал не помаже: он јуче

извуко клин и откачио приколицу.

шакић-ића м мера за дужинуједнака ширини длана, подланица”; в. педаљ.

шалапити шалапим несв“трабуњати, бунцати, псовати у приликама кад се

ружна реч не може ни замислити“. — Остави га, мајкети, да не почне да шалапи (Р), в.

шулатити.

шалин -ина м луцкаста, будаласта особа”. — Окупио неке шалине ко што је и

сам.

шалинкаст -a -o “луцкаст”.

шалиџија м шаљивчина”.

шамија ж дуга марама, за старије жене“, в. мандpкнути (5:142).

шамлица ж “мала столица са две косе даске наместо ногара” (Р).

шамшула ж 1. “гумени опанак“. — Ми кажејмо и гумењаш, и шамшула и

цурула—три речи аједно значе, 2. “глупи неугледан човек, неозбиљна особа” (Р).

шангарепа ж бот“шаргарепа, мрква“.

шангарепица ж дем шангарепа“; в. врстица.

шандрцнути шандрцнем св померити памећу“ (Р).

шантав 1 шантав-а-о 1. физички оштећен, инвалидан“. — Ocrö без ока и рука

му остала шантава; 2. оштећен пегама, флекав (о воћу)“. —Све су мијабуке шантаве.

шантелија / шептелија ж бот бресква“.

шанћурати / шанцурати -ам несв“ићи без циља, лутати, скитарати”. — Шан

цура некуда сваки дан, не ради ништа, а имање (пропада) (Р).

шапељати -ам несв“кретати се с напором”. — Шапељам помало јоште, ал

готово — чека Десанка (на гробљу); в. шепељати.

шараж 1. *; 2. овца саразнобојним белезима по руну“, в. плетивара (2:70).

шаран шаранамзоол. Viperaberus, шарка“.— Убио сам шарана кодбране, гору

ливади. — Не дај, Боже, некога д-уједе кратки шаран, има реп црвен, има шарана и

дужи, они нису опасни ко они кратки (КЗ), в. бат!, бапнути.

шарга м “во с разнобојним шарама по телу”.

шарен-ена -о “. — Онај је гор шарен, - коло в. коло.
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шареника ж “сорта јабуке” (Бљ, 14. 41).

шареница ж ткање на коме се смењују разнобојне пруге, шарена тканица;

врста ћилима“. — Оно што није клечано но равне пруге — то се зове шареница. — Па

затегнемо шареницуја и мајка, преко кревета оне табле дрвене. — Акоје дошо кад је

реко, онда — шареницу па под јабуку: ноћас ће се бити земљотрес. — Па после се и

ћилимитку о-тога, и шаренице, што је било раније. — Јарменовчаке нису познате по

изради платна, док су у ткању шареница и ћилимова много вештије (3:50).— Тамо им

и шаренице носили. Хоће господа да се одмарају после гозбе (2: 1:35), в. сламарица,

чункар.

шарениш -иша м шаренило, разне шарене ствари”.

шарењак -āка м шарена тканина“. — Купе жене на вашеру оне шарењаке и

шију.

шаровина ж“кукурузне стабљике са којих је поједено лишће, огpизине“. — |И то

су неке огризине (од кукурузовине), само то зову шаровина.

шаровит -овита -о променљив, нестабилан”. — Каже да ће за осамнаес дана

(време) бити шаровито.

шароњам шарени во“. —Видо данас нечијег шароњу у Драгановим кокурузу.

шаруља ж крава са лепим шарама“. — Лепа она шаруља, ал не знам је л

млекуља.

шаруљица ж дем шаруља”; в. врљати.

ниаула ж део ваљавице”; в. гурдељ, буква (2: 50).

шацовати ујем несв“одмеравати некога, процењивати” (Р).

шáша ж суве кукурузне стабљике, кукурузовина”. — Идеш онда и сечеш ону

шашу и вежеш. — Исекб сам шашу и повезб у дењкове врбовим прућом (КЗ). — Теби

шаша не треба и њу ћемо заорати. — Пожњеш шашу и заореш.

шашина ж кукурузиште“. — Čрем у шашини (КЗ). — Осетио да шашине има

доста (6: 124). — Њива са које је посечена шаша зове се „шашина“ (3:20).

шашка ж сува кукурузна стабљика”. — Кат крава поеде, остане она шашка. —

Побегла му говеда у кокуруз па га исекла шашка. — Боље се осуши на шашци нег

вакб.

шашљика ж в. шашка. — Измери колико има до оне друге шашљике (Ш).

шашовац -бвца м део старинске таванице, летвице преко којих се малтерише

плафон” (1:753).

шашољити -им несв“чешкати некога по коси, миловати прстима“

шашчица ж дем шаша”; в. осечић.

швалераш -āша м женскарош“. — Свекар ми био швалераш. — Причо ми то

један швалераш и-Шутаца (T).

шверцарош м шверцер“. — Шверцарош био опасан.

шврдлов -ова м човек који ће „просвpдлити“ све што му може донети корист”,

в. сврдлар.

шврљотина ж нечитак, аљкав запис“. — Какве су им ово шврљотине?

шевар -ăра м варијетет храста“.

шеварица ж / шеварник м 1. млада храстова шума“. — Шеварица — то растова

шума, шеварова шума, шеварник. — Ишб да догна говеда из)-шеварника; 2. отпаци

од купуса који на њиви остану после брања“. — Продо купус и остале само оне

шеварице по њиви, мале оне главице, па листови на њима велики.
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шевељати -ам несв“ићи споро и с муком одржавати равнотежу“. — Баба још

помало шевеља, неће ноге...

шевpдати -ам несв“клатити се, тетурати се”. — Кад је изишо искола, почо да

шевpда, и у врзину; једва му извукли главу испод једне дебеле оструге.

шега ж велика тестера за дебла“.

шедит -итам рударски експлозив“. — Бацб је шедити изгубио руку. — Треба

иљаду кила шедита да се мајдан разбије.

шедрња ж дотрајала направа, алатка“. — Дошо ми с оном шедрњом да ми

комбајнира њиву и само сам чеко кад)-ће да стане (Р).

шеничара ж њива засејана пшеницом”. — Морб је продати шеничару — да

држави исполми њено (К).

шепељати -ам несв“несигурно ходати (као деца кад проходају)”. — Туне му

лепо, шепеља по авлији, ако падне — трава (Р).

шепколити -им несв“премештати се с ноге на ногу“. — Мене боле ноге,

шепколим.

шепуровина ж петељке и љуске грожђа”. — Црно вино остављају да стоји у

каци десетак дана са шепуровином (петељкама и љускама од грожђа), затим га

истачу у бурад (3:27).

шербе -ета с топли напитак од воде и упрженог шећера“.

шерет м особа склона шали, спадало”.

шета / шетња ж фолк лако и споро коло, које се игра после тешког и брзог, да

би играчи предахнули”; в. Ђурђевка (3: 123).

шеткати -ам несвдем шетати. — Чак је послао једног свог човека да припази

Радојеве родитеље. Около куће да шетка (6: 170).

шећерак -рка м “врста собног цвећа”.

шећерлија ж “сорта јабуке” (Бљ, 14:41, 3: 24).

шиб шиба м млада шума”. — Пошла у шиб да се мало одмори. — После расте

она млада шума, то се каже шиб. — Вежу прућом, цео дан иду и сечу по шибу.

шиба ж“казна за теже преступе“.— За веће казне постојала је шиба (2: 110).

шибе -ета 1. "куче, штене“. — Ово мбе шибе јуре и мачка и кокошка, а бно само

скакавце; 2. узв за терање пса. — Шибе, Шапин!

шивењак -āка (обично мн -аци) опанци од необрађене коже“. — Ицепам ши

вењаке за два дана — а пос немам. — Ја сам носио шивењаке чупаве, што се одеpe

кожа.

шикаст -а -о који је неумерен“ (Р).

шикати шикам несвнеcв “пити без мере, наливати се алкохолом”. — Шика

шомару док се не отрује (Р).

шикнути -ем св“снажно ударити“. — Шикни га лактом и панти оно што је реко

учитељ, и гледај учитеља у очи и у уста штати он прича, ако ти он смета, ти њега само

шикни лактом, ал немој да се окрећеш, ако се окренеш — готова си!

шикоња м човек неодмереног понашања, познато и као надимак (P).

шиља ж дуга паприка“.

шиљав -a -o "изразито мршав, дугуљасте главе“. — Сви су они шиљави (Р).

шиљак шиљка м ступац на колима или канатама”. — Има два ступца или

шиљци, два шиљка (КЗ), в. јастуче.

шиљат -ата -о оштрог врха”. — То је на вру шиљато.
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шиљбок шиљбока м стражар“ (Р).

шиљеже -ěжета с јагње од 6-12 месеци, млађи овчији брав”. — Шиљеже—то ти

старије јагње, до годину дана, прошлогодишње јагње (двиска, двизац — 16. 61).

шиљити шиљим несв1. оштрити (оловку)“; изр. - ону ствар “изазивати свађу,

започињати кавгу”. — На сирому свак може да шиљи ону ствар.

шиљкан шиљкана м 1. опанак са дугим повијеним носцем“, 2. дечак, момчић“.

— Дечаци (шиљкани) се бију кукурузом (на комишању) (2: 148).

шиљкати се шиљкам се несв“гуркати се, изазивати, провоцирати (свађу, тучу)”.

шиљo -а м мршав човек, оштрих црта“.

шина / шина шинеж гвоздени обруч (на точку, бурету)”. — Има колска шина, а

има бурећа шина, на каци. — Шина обложи се на наплатке. — Читав точак је везан

гвозденом шином (3:56).

шиндраж кровни покривач од цепаних дасака”. — Шиндра, то биле оне дачице

што се покривало кућа, па се покрије, в. кат, тараба (1: 753 762).

шиник-икам живинче које се добро напасло траве (овца, крава)“. — Напасле ти

се краве ко шиник.

шинторм стpвинар“. — Ја ћу да дам шинторе —да те увате у мрежу. — Нембда

пошљем шинторе да те покупе ко кучиће.

шинути -ем св ударити”. — А не можеш да је шинеш ако је и крива.

шип шипам дрвени стуб”. —Прва воденица којаје била — била је на шиповима,

на дрвеним кољу (Б).

шипило с / шипила жа, дрвце, палица којом се затвара ракуља на врату овце

или свињчета”. — Метиш ракуљу и онда шипило, а можеш) га и приковати; в.

ракуља. б. прут, пруће“. — Старинске лесе биле су целе од шипила (прућа). — У

земљу се побијају „шипиле“ расцепљеног прута (3: 66).

шипраг -āга м / шипрага ж“шикара, ситно растиње“. — Пази децу, мож у тим

шипрагу да се и гуја (нађе). — Била туј нека шипрага, па ја исеко.

шипрагаж ситан град”. — Пала је киша, а било је и мало шипраге, в. ратос (Р)

шипурак-ркам бот“плоддивље руже Rosacanina”.— Беру женете шипурке кад

узреле и праве од њега...

шираж слатко непреврело вино“. — Она шира слатка, ал вата опасно, давб мене

деда да пробам. — Шира је слатко вино које није преврело (3:27).

ширбк-ока-о“.—Мора да буде ширбк разбој и мора да сетке из две поле (Ш).

шичати шичем) несв1.“шиштати, гласати се шиштањем”. — Шиче ко гусан, 2.

“тешко дисати“. — Шиче деда ко да је у јарму (Р).

шишаницаж кожа острижене овце“. — Кожа, кад се закоље бвца, може да буде

шишаница, која је бвца ошишана.

шишарка ж омотач плода храста, четинара”. — А храс има она шишарка, што

се штаве коже. —Има она шишарка, зове се шишарка на расту и њоме се штавила

кожа, без ње се не мож добити жутљавина. — Знатан приход добивао се и продајом

шишарки (2: 19); в. сепија, израдити, заднити.

шишати шишам несв*стрићи“. — Кад се овце шишају, то у пролеће, обично у

мају, онда шишам овце. *v

шише -ета 1. флашица за ракију, до 0,5. дл“. — Иди, Дачо, благо чичи, уточи

једно шише— неће деда више, 2. завршетак фасадногзида у виду венца под кровом“.

шишетaра ж даска величине 20 x 2 x 200°.
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шишљаг -āга / шишљак -āка м / шишљага ж тешко проходан шипраг, ниско

растиње, шикара“. — Око куће му шишљак, не долази две године. — Оће неку

шишљагу да купе, неће у вароши.

шишњава ж тајна љубавна веза”. — Била међу њима нека шишњава док човек

није преметио, а после) — она знаде.

шкембе -ета с 1. “говеђи бураг“, 2. “велики стомак”. — Не можда носи и врећу и

шкембе.

шкéмбоња м човеког великог стомака“.—Детије онај матори шкембоња?

шкљоцара ж пеј стара неупотребљива пушка”. — Не одваја се од своје шкљо

царе ни кад иде у ливаду.

школац -лца м човек који је завршио неке школе, интелектуалац“. — Ови

школци брзо забораве каки је сељачки посб.

шкрипац -пца м “врста јестиве гљиве која расте на пању“.

шкрипер м тврдица, циција”.

шлајер м “вео, танка провидна тканина која се ставља преко чела и очију”.

шлајпик шлајпикам“новчаник“. — Све ће дати помогне, ал га за шлајпик немб
питати.

шлам м речни нанос, отпаци, брлог“, в. алаврља / алаврња, шљам.

шламити / шљáмити шламим / шљамим несв“правити неред, бацати отпатке“.

— Лако ми је кад деца шљаме, ал кад ови матори...

шлаптати шлапћем несв“газити по блату, гацати“. —Де ћеш децу научити да не

шлапћу по води.

шлапћати шлапћем несв“мљацкати“. — Она само жваће и шлапће.

шлемовати -ујем несв“набацивати малтер на зид”. — Из оне вангле зидарске

шлемују и поспердаше, равњају зид; в. зашлемовати. -

шлoвијанка / шлофијанка ж поткошуља дугих рукава”. — Ја купио двое гаће,

двое панталоне и оне што кажу шлофијанке. — Еве ти ова шловијанка.

шлбњo / шбњo -а м м “неодлучан човек, слабић, млакоња“.—Деси се ти нашб с

тим шбњом, б. “слаб мушкарац, импотентан”.—Шбњоје он и затб му жена врља.

шлопити / шљопити -им св ударити”. — Ако те шлопим, биће ти доста и за

сутра. — Беж да те баба не шљопи (Р).

шлунтав -a -o “ћутљив, непредузимљив, неактиван”; в. шунтав.

шлунто -а м в. шунто.

шљам м 1. прљавштина, неред. — Оплавила вода и осто шљам по ливади.

—Покупи онај шљам испрет куће, 2. “окрајци, отпаци од уштављене коже“.

шљанак -нка м в. члањак. — Вода била до шљанака.

шљеме -ена с "сециште кровних површина (КЗ).

шљемењача ж. греда исподсецишта кровних површина”; в. венчаница.

шљепак м “хлеб, пециво од неускислог, „ненадошлог“ теста” (Р).

шљепити -им св ударити”. — Шљепио му носину и остбрњав.

шљива ж “.

шљивак -āка м засад шљива, шљивик”.

шљивани -a -б који је од шљива”. — Направе онај шљивани колачић па га

осуше и да ти по један.

шљивар-арам засад шљива, шљивик”.— Имам оца, има он велики шљивар. —

Дрвене ограде (биле су) око дворишта, ливада, њива и шљивара (2: 46).
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шљивић-ића м млади шљивик”.—Знаш ти како се сади шљивић од џанарике.

шљивицаж дем шљива. — Младе су ми шљивице: једна можда има пета година,

а једна трећа.

шљивка / шљивовица ж мека шљивова ракија“. — Два литра шљивовице даје

литар препеченице.

шљивовак акам предмет направљен од шљивовог дрвета“. — Геља он, шљи

вовак у руку — па на три ноге.

шљик) оном шамара или удара прутићем (Р).

шљицкати -ам несв“тући танким прутићем“ (Р).

шљицнути -нем св према шљицкати. — Знала је баба да шљицне ако било

немирно.

шљокна ж врста накита на зубуну, шљокица”; в. зубун.

шљонути се шљоне се св спласнути“. — Очистиш их), мало загријеш и оне се

шљону и онда у кесу и у замрзивач (КЗ). — Они пликови шљонули.

шљопити в. шлопити (Р).

шмарити -им несв“пушити (дуван)“. — Мешчинда ми и унук почода шмари.

шмизлаж“притворна женска особа”.— А бил могло да нам она шмизла и у кућу

до[ђle?

шмизлара ж в. шмизла. — Намакнуће њему шмизлара поводњик (Р).

шмољав-а-о“неспретан; трапав, килав”. — Не мож он, накб шмољав, ништа да

т-уради.

шнит м комад, парче неке материје“. — Исеко је то у шнитове (Р).

шњувати -ам несв*њушкати“. — Кершњува около. — Итамо (керови) разбацају

све, шњувају, и морамо заградити (гробље), в. пошушњара.

шобоњати / шобоњити -и несв“одавати дубок звук, „бубњати“ (под ногама,

под ударцима)“. — Видиш како шобоњи бетбн, треба га разбити и поново набити. —

Дамарљив камен познаје се по звуку, јер шобоња, кад се цепа (2: 40).

шогица м ситни бели пасуљ”; в. кицош (2: 27).

шодати -ам / шбдати шодам несв“ избегавати посао, ићи тамо-амо у време кад

се нешто мора урадити“. — Ка-дбђе да ради на надницу, а он шода лево-десно, ко ми

стари што шодамо. —Ту неде шода по Белановици.— Сваки дан га ту видиш: шода по

Белановици.

шóкати шокам несв“прекомерно пити, опијати се”. —Тај шока— да Ббк сачува!

шокна / шокња ж (горња усна“. — Немб да те ударим по шокни. — Како га

ударио, расекб му шокњу (Р).

шóкоња м пијандура, бекpијштина (в.)”.

шóма / шомара ж “лоша ракија”. — Подај бећарини и шому — њему добра. —

Дошб ја јутри, њему влаша под столом: пију ону шомару, шома (3:25) ж

шбњo -а м в. шлоњo.

шорав-а-о“дебелих меснатих усана”. — Кад има велика уста, онда шорав и зову

„шбро“.

шбрити се шорим се несв1. хвалисати се“. — Нембј да се шориш: ја сам моју

жену у твојбј кући изударо, а ти твоју не смеш да пипнеш ни у својој рођеној кући (Л),

2. “развлачити усне (због плача, туге)”.

шбро -а човек који има изаразито велике усне“; в. шорав (Р).
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шота / шоткаж“ужи крајјајета”. — Јаје има тупи крај, шири крај и ужи — шотка,

шотка је оно шире (КЗ).

шоуле део ваљавице”; в. буква (3:44).

шоче -ета зоол“младунче патке, паче”. — Кад се једном умивао на потоку, шоче

осети воду, па бућне у њу (2: 168).

шочећи -a -e “пачји“; — јаје (2: 168.).

шпалијер -a / шпалир -ира м низ(ови) бетонских стубова у винограду по

којима је разапета жица и разведена лоза“. — Има шпалијер неки, сад га подиго,

шпалир, па лоза гор на жици и на тим стубу.

шпартача ж направа за повлачење линија на њиви по којима се сејао ку

кукруз“; в. ишпартати.

шпиц м челични клин, секач“. — Све шпицевима копб темељ (у камену).

шпота м/ж “мала, неразвијена особа“.

шпотав-а-о“ситан, закржљао“.

штаваљ -вља м / штавља ж бот зељаста биљка Rumex”.

штавити -им несв“. — Кајиши се још и штаве (2: 51); в. сепија.

шталаж зграда за смештај крупне стоке“. —Вратим краве, затворим у шталу. —

У окућници су штала (ар) и кошара (1: 765), в. сазрелити.

штангла ж “метална шипка” (Р).

штап штапа м “.

штапања ж пеј“штап, штапина“.—Ја заборавиономадону штапању и узо ово.

штапац-пца м део ткачког разбоја, дугачак штап који се ставља у вратило да се

затегне основа за ткање”.

штапић -ића м дем штап". — Још да узме баба свој штапић.

штација ж железничка станица“. — Говорили пре штáција, а саднака кажje

станица

штедити -им несв“штедети”. — Ми смо штедили и свима осмбрма купили

дарове.

штел.(а)? в. руда (3: 55).

штене / штене штенета с младунче пса”.

штенéнце-ета с дем штене. — Овбштенéнце моје опасно: и одмачке бежи.

штета ж “. — Нама није нико гори о-штете нег што смо ми.

штетан -тна -о“који наноси штету”. — Каже да поливање (хербицидима) штет

но, ал шта кад нема ко да окопава, кад нема мотика.

штетно прил •. — Штетно је за здравље се вечи добро најести па ондак лећи у

кревет (КЗ).

штивати несв“слагати“, в. нештивљак (7: 198).

штивлета / штивлетна ж дубока женска ципела”. — На ногама су имали беле

чарапе и штивлетне (ципеле) (3: 80).

штивља ж “куче“ (Р).

штивљара ж пас луталица“. — Ма каки педигре: то је нека штивљара бе

лановачка!, в. нештивљак (7: 198)..

штикован у изр - пешкир „пешкир средњег квалитета“; в. пешкир.

штипавица ж “штипаљка“. — Пошла да донесем штипавицу.

штир / штирак / штирак-ркам бот “коровAmaranthus“. — Идемо да начупамо

штирка.
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штиркиња ж а јалова крава, овца“. — Штиркиња — то је за краве, која не

потражива бика и не остаје стелна. — Штиркиња има крава која даје мало млека, б.

“нероткиња“. — То крава штиркиња, а ка/жје и за жену која нема децу, штиркиња,

која нероткиња.

штовна / штолна ж канал за одвођење воде у рудничкој јами“.

штранга / штрангла / штрањка ж кратак конопац, поводац за везивање

стоке“, в. запрежница, конопац.

штрапацирати -ацирам несв“дуго ходати и уморити се” (Р).

штрбнути -нем св“чупнути, откинути парче, зрно“, в. чимнути.

штрикати -ам несв“плести“. — Жена никад није брес посла: и на њиви, и на

ливади, и у штали, и у кујни, и да пере и да штрика. —У Јарменовцима се женски свет

бави „штрикањем“, еклањем“, везом и шивењем (3: 51).

штрикаћа (игла) в. еклати (3: 51).

штруфна ж “гумирани држач чарапа” (Р).

штукатор м “плафон”. — Вадили онб, ломили штукатор, све сагорели.

штур штура -о усушен. — Она ће бити штура, нема зрно празно.

штуц м чаша од 3дл“.

шћапити -им св“зграбити, шчепати“. — Шћапиће га он и неће му бити лако.

шћукорити се -им се скупити се, шћућурити се“. — Милан се шћукорио и спава.

шубараж “. — Одрасли на глави носе шубаре (а раније је био фес, кога још по

неки чича носи— (2:70). —Мож му купити шубару, ал му паметулити —јок. — Фесје

замењен шубаром, а касније шајкачом (9: 86).

шубер м отвор у зиду или у таваници” (Р).

шувакаст -а -о в. сувакаст. — Шувакасто му дете ко и сам што је.

шувељив -ěљива -о сасушен, недозрео (о зрну, кукуруза, пшенице)“.

шувидати шувидам несв“лутати, ићи без циља и потребе“. — Наш Бора не

срећни сваки дан шувида до Белановице.

шуврнут -a -o “непредвидљивог понашања, шувpтан (в.)”. — Мало је шуврнут,

нембј се са њим качити (Р).

шувpтан -тна -тно а.“психички мало начет, шашкаст”. — Могу они причати да

сам шувртна, али нека: пре ће то на њима да се види (К). — Овога ми крста, он је

шувртан. — Ми смо шувpтан народ кад ово не видимо. — Узб ми транзистор, глуво,

öвде сам кошувртна. — Ако се сад придигнем, сви би упрли прст у мене и казали би

да сам постала шувртна (5:133); б. својеглав”. — Толико то шувртно — не мош му

доказати; в. травињати.

шувpтанком“који је шувртан, својеглав”. — Шувpтанко заклапусб на телефбн

па никако да стане.

шуге "дечја игра“, в. клис-пале (3: 123).

шујташ м украс на женској одећи, у виду танке траке“.

шука ж овца без рогова“.

шукаљ / шукан -ăна м "ован, јарац без рогова” (Р).

шукаст -a -o/ шукат шуката -о“ који је без рогова“. —Не може шукат с рогатим.

шулапити шулапим несв“брбљати, причати глупости“. — Попио две ракије и

почо да шулаши. — Он ће и у цркви да шулапи; в шалапти.

шуле-ета с "стаклена флашица за ракију, чокањ, фраклић”. — Његова је мера —

три шулета (Р).



336 Драгољуб Петровић и Јелена Капустина

шулић -ића м / шуленце -ета дем шуле.

шума ж1. “. — Шума је кадје стара, а шибјекат посечеш па никне млада (КЗ); 2.

“лишће“. — Шума, лишће на дрвећу, а кад нема, голо дрво, а она на земљи — опет

шума. — Опада шума са дрвета — На орасима) шума опаде и сада опет листава. —

Кад опадне шума, онда не зрели. — Сад, ете, пао снег, а није опала шума. — Ни шума

на ружама није опала, а кренбнови лист. — Шума се не носи, јер људи носе кући

стабло, а шума остаје у јарузи (2: 161). — Рано у пролеће стока страда од старе

„шуме“, тако што се „шума“ заглави у сиришту... и говече готово увек страда (3:

130); в. цер, матица.

шумадинка жа. “сорта ране шљиве“. — Шумадинка добро родила, ова наша

рањача. — Шумадинка ти рана шљива, а кажемо још рањача, рануша: три имена, а

једно значи; в. рануша, б. раса свиња“ (3:28).

шумарица ж бујно купусно лишће у коме се не формира главица“. — На купусу

има она шумарица, ал нема главице, не да завије.

шумити се шуми се несв“пошумљавати се, претварати се у шуму (о запу

штеним њивама, ливадама)“. — Нема више народа, шуме се ливаде, њиве, ете, виш

твоје куће — какве су биле ливаде, воћњаци, а сад не можда прођеш...

шунтaв-ава -o 1. несналажљив, приглуп”. — Ма она је шунтава, тутава, н-уме

она то наредити; 2. дефектан, оштећен. — Она се уда, достун, роди се дете шунтаво

и — пропала жена!

шунто -а м приглупа, будаласта мушка особа” (Р).

шуњара м/ж који прати нечије кретање, који се за неким шуња, доушник”. —

Пријавила ме нека шуњара из) села, ко би други: и пет година робије.

шупљараж 1. буква, део воденице“. — Раније су биле шупљаре букве (Б); 2.

*дупља”. — Оду челе у ту дупљу, шупљару. — У шупљарама биле пчеле, в. пањ.

шурак -āка м женин брат“. — И овај ми шурак тамо био и причо.

шураковић м шураков син“ (Т).

шураковица / шураковичина ж “шуракова кћи (Т).

шуpкати -ам несвдем радити мало, раткати“.

шуpњаја ж шуракова жена”. — Шурњаја моја сад умире, а деца мала.

шућмураст -a -o “неодређене боје“, в. руја (3:48).

шућурка ж 1. ситна украсна тиква, врг“. — Шућурка ми каже)мо она мала

тиква; 2. пеј глава”. — Чим мало изгрије, смета ми овој мојој шућурци.

шушкавац -вца бот биљка Rhinanthus“; в. босиок (2: 27).

шушкор м 1. отпаци при глачању, рендању дрвета“. — И покупиш тај шушкор,

да потпалимо ватру, 2. безвредни папир, новац без вредности“. — Имали смо доста

тога шушкора, али ниси мого ништа за њега купити (Б).

шушњара м јевтин потказивач, доушник”. — Нембј ми се са шушњарама

дружити. **

шушумига м/ж човек неуобичајеног понашашања, самотњак“. — Он је шу

шумига за мој појам. — Ћути ко шушумига.

шчвргити се -и се св згрчити се, савити се“. — Јес видо како се Јованка

шчвргила? — Сва ми се буранија шчвргила, нема шта убрати.

шчепати -ам св“брзо реаговати, зграбити“. — И она шчепа, састави (мелем),

намаже све, ал ћерка јој дошла и она њу — у болницу!
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У В ОД

1) ПОДРУЧЈЕ — ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ, ПРИРОДНЕ ОСОБИНЕ

1. Ужичка Црна гора је област у западној Србији. Услед бурне прошлости и

честих административних прекрајања, ово подручје никада није добило стабилан

Географски оквир. За потребе овог рада област ћемо ограничити онако како је то

двадесетих година минулог века учинио Љ. Павловић у својој етнографској

студији Ужичка Црна Гора. Павловићева граница први је и једини покушај да

се подручје омеђи подробно, са свих страна. Овом приликом представићемо је у

основним потезима, мањим бројем међаша.

2. Јужна граница наше области иде реком Ђетињом, целом њезином ду

жином, а од Пожеге Западном Моравом до Овчарско-кабларске клисуре, потом,

обухватајући села подно Каблара, развођем Каменице и Чeмeрнице, пење се на

Маљен, одавде окреће на запад, пут Повлена, где, на извору Скрапежа, нагло

скреће на југ, ка Варди, и даље, до Кадињаче, затим се међа пружа јужним

ободима Поникава и, на концу, обухвативши Кремна, излази на Шарган. Област

је у облику неправилног петоугла, простире се правцем северозапад-југоисток и

накренута је Пожези.2

3. Ужичка Црна гора је брдскопланинско подручје бујног растиња и густе

хидрографске мреже. Највиша тачка је при извору Скрапежа, 1476 м (Повлен), а

најнижа у долини Западне Мораве, испод 300 м. Обилне шуме лиснатог дрвета

прекривају највећи део области, нарочито површЈелове горе и падине Повлена,

Црнокосе и Каблара, четинарима обилују масиви Маљена. Најлепше ливаде

простиру се долином Лужнице, посебно око Карана и Пожеге. Унутар области,

међу рекама, махом разгранатих сливова, по снази и броју притока на првом

месту је Скрапеж. Ако је Ђетиња гранична река наше области, Скрапеж је њена

„осовина“, јер пресеца подручје по дијагонали, делећи га на два готово једнака

дела. Између црногорских висова простиру се родне котлине, међу којима су

најплодније пожешка и добрињска, а иза њих косјерићка и ражанска.“ Ста

новништво се традиционално бави сточарством и земљорадњом, али ПОСЛедЊИХ

деценија понајвише воћарством.

| Павловић Ужичка Цг 4-5.

* Нав. дело 5.

3 Нав. дело 6-9.
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2) О ТОПОНИМУ ЦРНА ГОРА

4. Црна гора је уобичајени средњовековни назив за високе непроходне

пределе какво је, несумњиво, било и подручје чији је говор обрађен у овом раду.“

Некада овуда „беху простране четинарске и букове шуме, пуне звериња“,5 а по

долинама „непроходни лугови, велике шуме или шибљаци“. Црна гора као

назив наше области јавља се веома рано: већ у доба Немањића помиње се жупа

Црна гора, која се територијално поклапа са старим срезом црногорским (о овоме

в. ниже). О старости овог топонима у нашем крају речито сведочи и запис

јеромонаха Мардарија из 1562. године. На крају Четворојеванђеља, што гаје сам

штампао у старој Мркшиној цркви,7 овај узорни духовник о себи и своме делу

оставља следеће податке: „Заврши се ова света и божанствена књига при храму

Светог Вазнесења, а тоје Мркшина црква у Црној Гори, године 1562, месецајуна.

Ја сам родом од реке која се зове Дрина“.“ Да је овај назив од старина покривао

замашно подручје, говоре и турски извори из ХVII века, где налазимо да се

област Овчарско-кабларске клисуре (или бар њена кабларска страна!) одређује

као Карадаг, што значи "црна гора“.“ Турски назив је међу тамошњим ста

новништвом чешћи од српског и првих деценија ХХ века. О овоме Љ. Павловић

каже: „У кабларским селима и манастирима очувала се и до данас традиција о

Црној Гори или још чешће зватом Карадагу. Сељаци ових села, па и они из

околине Чачка и низ Мораву, не зову кабларска села и манастире овим именима,

која смо увели у књижевност, него зову карадашким селима и карадашким

манастирима“. 10. Дакле, назив Црна гора је од старина, с а м о н и као, а не

„донесен“. Настао је према маркантним природним особинама подручја и јавља

се знатно пре насељавања ових крајева становништвом из црногорских места, са

којим се, неретко, у лаичком расуђивању, име области доводи у везу. Тамни

врхови са својим сенкама преко шумовитих коса и долина изнедрили су, од

давнина, име Црна гора.

3) ОСВРТ НА ПРОШЛОСТ ОБЛАСТИ

5. Одвајкада су се на овом подручју смењивали различити народи и кул

туре, остављајући за собом и знакове распознавања и многе недоумице. Не

једнако су почињали, неједнако трајали, али — једнако завршавали: у агонији

историјских неминовности и трагичног балканског усуда.

* Јовановић Косјерић 9.

5 Павловић Ужичка Цг 10.

6 Нав. дело 11.

7 Јовановић Косјерић 10.

8. Стојановић Записи и натписи, књ. V, бр.7508.

* Јовановић Косјерић 8.

10 Павловић Ужичка Цг 3.
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6. Трагови древних култура, нарочито

илирске и римске, видљиви су широм по

дручја. 11. Из доба Илира су, на пример, хумке

и остаци утврђења опасаних каменим зидо

вима на Дрмановини, у Сечој Реци и Пара

муну. Шлемови и складишта грчког оружја,

ископани у Ражани, сведоче о развијеним тр

говачким односима овдашњих Илира са бо

гатом и просвећеном Грчком. Споменик по

дигнут у част Јупитера Партинског (власни

11. „У срезу црногорском... има понајвише дре

вности“ (Обрад. Описаније 5); „Црна Гора је богата

траговима старих насеља у тој мери да је ретка

област, која се с њоме може поредити“ (Павловић

Ужичка Цг 10).

— 9. —
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штво Народног музеја у Ужицу) потиче из времена када је околину Пожеге и

Косјерића настањивало илирско племе Партини. У освит новог века (од 9. г. пре

н. е.)“ на ове просторе ступа нови завојевач — Римљани. Највећи део данашње

западне Србије улази у састав римске провинције Илирика. Наша област потпада

под административну управу града Малвезацијума, на подручју садашње По

жеге. Све до 1907. г. на Скрапежу, у Каленићима, били су приметни остаци

римског моста. Из тог доба су и остаци високе некрополе (Тубићи), рушевине

једног античког култног објекта (Сеча Река), остаци кастела, малих утврђења

(Субјел) и др.13

7. Први писани документи везани за ово подручје потичу из доба Немањића.

Помиње се жупа Црна Гора, која запрема ширу околину данашњег Косјерића и

чини северно рубно подручје српске државе Рашке. Крајем ХПI века краљ Дра

гутин од брата Милутина добија на управу ову област. За време Стефана Дечан

ског (1321—1331) замашно подручје око Ужица (па и овај крај) долази у посед

феудалца Војине. Успон тадашње Србије као модерне европске државе осећа се,

дакако, и у овим крајевима. Праве се манастири и утврђења, отварају се рудници.

Становништво обилато користи благодети краја: узгајају се ратарске културе,

особито житарице, тове се свиње, сече и обрађује дрво.1“ Поједина села живо и

уходано тргују са оближњим већим местима, Ужицем, Пожегом, Ваљевом.

Врхунац своје моћи средњовековна српска држава достиже у време цара

Душана (1331—1355). Пространа царевина са уређеном и чврстом управом по

дарила је становништву сигурност и благостање. 15 На фрескама манастира по

дигнутим у то доба пада у очи раскош на одећи ктитора и њихових породица.

Тако је и у жупи Црна гора: у Белој цркви, у Карану (задужбина жупана Брајана,

прва половина XIV века), приказани су „супруга и три кћери дародавца, одевени

у везене хаљине, са кићеним капама“. 16 Душанови наследници нису одржали

земљу у снази и сјају. Себична и бесна властела, с којом је и моћни владар за

живота тешко излазио на крај, слаби и парча земљу, гурајући је туђину у руке. У

том метежу, ужички крај (дакако, и наша област) постаје посед Николе Алто

мановића, бахатог и неразумног владара, човека који је, наопаким поступцима,

навукао на себе гнев не само становништва већ и других великаша. Године 1373.

Алтомановић, по наредби кнеза Лазара, бива утамничен у своме Ужицу, где му

је, уз благослов великог кнеза, властелин Стефан Мусић — ископао очи. 17

8. Србија под турском влашћу добија и нове административно-територи

јалне јединице— вилајете и ниже целине, санџаке (који се даље деле на кадилуке

и нахије). Наша област улази у састав Смедеревског санџака. Драгоцене податке

12. Јовановић Косјерић 4.

13 В, шире: Зотовић Археолошки и етнички проблеми 9—137; Јовановић Косјерић 3-5.

** Јовановић Косјерић 6.

15. Јиречек Историја I 211-236.

16. Јовановић Косјерић 7.

17 Нав. дело 7.

— 10. —
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о тадашњим насељима, становништву, привредним и социјалним приликама у

овом крају дају нам турски извори — дефтери (бележнице) о катастарским

пописима. 18. Дефтери бележе већину села данашње косјерићке општине. У обли

ку који је актуелан и данас, помињу се: Маковиште, Мионица, Парамун, Сеча

Река, Скакавци, Субјел, Бjeлопарице, Годечево, Дубница, Радановци, Годљево,

Дреновци, Руда Буква. Подаци о пореским обавезама сугестивно илуструју по

седничке и социјалне прилике тога доба. Изненађује обиље и разноврсност

ратарских култура, нарочито житарица. Тако је, на пример, у Маковишту 1476. г.

узимана глоба за житарице (пшеницу, раж, јечам, зоб), затим за друге ратарске

културе (купус, бостан), као и за свиње, кошнице, бурад, 19

9. Временски распон обрађен у „пописима“ поклапа се са постојањем

знамените Мркшине цркве-манастира, који се налазио на овом подручју. У овом

светилишту почетком ХVI века постојала је једна од првих штампарија за

штампање црквених књига на Балкану. Највеће заслуге за рад штампарије имао је

јеромонах Мардарије, који је овамо дошао из Милешеве.20 Марљив и вичан

штампарској вештини, овај духовник у Мркшиној цркви штампа 1562. г. Че

творојеванђеље, а 1566. Цветни триод. Слова је лио сам од „жељеза и мједи“:21

Мркшина црква је срушена у другој половини ХVI века, можда већ 1567. г.22

Рушење овог духовног и културног средишта симболизује крај колико-толико

подношљивог живота под Турцима, како у овом крају, тако и у другим деловима

окупиране српске земље. Настадоше „тешка и љута времена над српском земљом

од Сулејмана Агаријанског цара“,23 времена затирања сваке организоване ак

тивности Срба. Турске најезде и опаке болести, које су харале Европом, учиниће

да закон голог опстанка задуго потисне све друге потребе.

10. У освит коначног ослобођења, 1815. године, Обреновићева Србија

добија нове административне области — нахије. Наша област припала је Ужичкој

нахији, а за кнеза је изабран Јован Митровић Демир — „обор кнез Црне Горе и

Лужнице“.24 Кнежина Црна Гора обухвата „сва насеља данашње општине Ко

сјерић, већи део насеља данашње општине Пожега и добар део насеља данашње

18 Аличић Пописи III 282-291.

19. Нав. дело 284.

20. Јовановић Косјерић 12.

21 Нав. дело 12.

22 „Од старе Мркшине цркве мало је остало. Сачуван је камени Свети престо, који је сада

постављен у новој косјерској цркви.

Од штампаних књига сачувана су два Јеванђеља: једно је у Универзитетској библиотеци у

Београду, а друго у Народном музеју у Ужицу.

За један примерак Цветног триода из Мркшине цркве зна се да га је Вук Караџић, марта 1858.

године, преко професора Бечког универзитета Франца Миклошича, продао Царској библиотеци у

Петрограду, где се и данас налази.

До сада, то су једини познати сачувани узорци књига штампаних у Мркшиној цркви“ (Јовановић

Косјерић 13).

23 Стојановић Записи и натписи, књ.V, бр.7510.

24 Јовановић Косјерић 13.
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општине Титово Ужице“.25 У област улази 65 села, број домова— 1791. Наредни

општи попис села и домова обављен је почетком 1922. г. Број села у нашој

кнежини је нешто мањи — 61, јер је издвојено „Ужице са асовином“,26 као

посебна административна јединица унутар Ужичке нахије. Услед промена гра

ница од 1834. г. на сназије нова административна подела: нахије постају окружја,

а кнежине капетаније. Црногорској капетанији прилази и Пожега, и то као њено

административно средиште. Област, унеколико шира, сада броји 67 села. Од

1836. г. Црна гора је један од пет срезова Окружја ужичког, средиште је у

Каленићима, а захвата 64 села. Окружје ужичко 1853. и даље обухвата 5 срезова,

а средиште наше области (званично се пише Срез црногорски) поново је у

Пожези. У једном штампаном документу из 1872. стоји да је среска кућа Среза

црногорског „за сад у Ужицу а биће у Косјерићима“.27 Од 1880. г. админи

стративно средиште Среза црногорског је Косјерић.28

11. Из замршеног и сувопарног прегледа административних прекрајања на

територији младе српске државе (чије се и спољне границе често мењају) као

одиста интересантан детаљ издвајамо ово: „Административна подела Србије

одмах по ослобођењу имала је два црногорска среза: један у ужичком, други у

рудничком округу, оба један до другог. Црногорски руднички срез замењен је

таковским, а делимично и љубићским срезом, и тиме се старо име изгубило“.29

Срез црногорски (ужички!) и даље је нестабилног обима: „смањивао се свим

познијим поделама“,30 али област се „морала унеколико и повећати“.“ Тако

подручје крајем ХIХ века добија „сва кабларска села на доњем делу Каме

нице“,32 као и три „рујанска“33 насеља — Стапаре, Биоску и Кремна (сва три при

извору Ђетиње), како би, у административној прерасподели територија, Ка

меница (са истока) и Ђетиња (са југа) постале границе области. Срез црногорски

у ХХ век улази са 24 општине — ниже административне јединице, седиште је и

даље у Косјерићу.

12. Након Првог светског рата ова област, сада већ пространо подручје са

„80 села и варошица“,34 постаје део Дринске бановине.

После Другог светског рата уводе се нове административне целине —

народни одбори, окрузи и општине.35

Данашња села старог црногорског среза припадају различитим општинама:

ужичкој, пожешкој, косјерићкој, ваљевској.

25 Нав. дело 88.

26. Нав. дело 91.

27 Нав. дело 14. *

28. Нав. дело 14.

29 Павловић Ужичка Цг 3.

30. Нав. дело 3.

31 Нав. дело 4.

32. Нав. дело 4.

33. Нав. дело 4.

34 Нав. дело 5.

— 12 —
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4) ПОРЕКЛО СТАНОВНИШТВА

13. Најмоћнија миграциона струја — динарска —преплавила је током ХVII,

ХVIII и XIX века и Ужичку Црну гору. „Све су овде досељеници“,36 категоричан

је Љ. Павловић када говори о пореклу овдашњег становништва. Старинаца

готово да и нема: само би се заједну породицу могло рећи да је стариначка, „али

не поуздано“;37 1306 породица (са 8524 дома),38 колико их овај аутор затиче

након I светског рата, „сврстано“ је у две замашне досељеничке формације,

углавном оделите, и по времену досељавања и по областима из којих су до

сељене. Породице „из Црне Горе, граничних и других херцеговачких области, од

Пријепоља, Пљеваља и понеке од Осата и Старог Влаха су ранији досељеници, из

17. и прве половине 18. века“,39 Оне чине трећину од укупног броја породица,

али, будући да су прилично разгранате, готово половину домова. Само из ХVII и

прве деценије ХVIII века је 435 породица са скоро 3500 домова. Ипак, највише је

породица „из 18. века па до 1827. г. Ове су се породице нагло спуштале и већим

делом долазиле су из Старог Влаха и оне пограничне зоне која је гранична линија

наше Србије до 1912. год“.40 Породица из овог периода има 610, безмало по

ловина од укупног броја.

14. На следећој табели (по Љ. Павловићу) представљене су области које су

издавале становништво Ужичкој Црној гори:

„Стари Влах с 296 пород. са 1505 домова, што чини 22,63 %
Осат и 38 “ “ 285 th 11 н 2,90 "

Подриње (горњи део) " 40 " " 218 11 н 11 3,06 "

Ваљевски крај 11 9 “ 11 66 11 11 11 0,69 "
Нова Варош " 130 “ “ 497 tt 11 11 9,95 "

Прибој с Вишеградом “ 86 " " 308 14 н 11 6,58 "

Босна, даље од Осата и 12 и " 108 11 11 н 0,92 "

Пљевља * 52 и " 494 11 н 1и 3,98 "

Пријепоље “ 84 " " 583 11 1и н 6,44 "

Сјеница с Н. Пазаром “ 15 * " 143 11 н 11 1,15 "

Колашин (црног.) и 35 " * 657 11 11 11 2,67 ."

Дробњаци и 51 и " 563 11 11 11 3,90 "

Херцеговина (даљи крај) " 22 " " 602 н 11 н 1,68 "

Бањани и Грахово и 15 * * 188 11 11 11 1,15 "

Никшићи (Жупа и окол.) " 42 " и 537 1и tt н 3,20 "

Кучи и Братoножићи и 20 и " 449 11 ни 11 1,53 "

Црна Гора и др. делови " 42 " " 381 11 11 н 3,20 "

Друга разна места и 55 v " 115 11 11 11 4,21 "
Обласна померања " 261 11 tt 915 11 11 11 1 9,98 и334)

35 Јовановић Косјерић 14.

36 Павловић Ужичка Цг 33.

37 Нав. дело 32.

38 Нав. дело 34.

39. Нав. дело 34.

40. Нав. дело 34.

41 Нав. дело 36.

— 13—
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15. Графички представљено, то изгледа овако:

Обласна померања

| - Остали

16. За обухватно и ваљано сагледавање података у табели важно је истаћи

следеће. Неке од назначених области (Хeрцeгoвинa, Црна Гора) свакако су при

марна миграциона изворишта, док су друге (најпре Стари Влах), највероватније,

етапне земље, привремена станишта динарских досељеника од старог ка новом,

трајном завичају. Само део тог становништва примила је Ужичка Црна гора. За

добар број ова област је и сама била (још једна?) етапна земља, док су многи

Ишли даље другим путевима, мимоилазећи ово подручје. Пространа старовлашка

област била је не само прелазна земља него и важно метанастазичко раскршће. О

овоме Љ. Павловић каже: „На тој линији Нова Варош и села око ње били су

етапне станице за све санџачке и старосрбијанске породице, које су биле при

нуђене мигрирати и кретати се за Србију. Друга велика етапна станица био је

погранични Прибој с његовим селима ... Миграције из Нове Вароши ишле су

Морави, а из Прибоја Дрини, докле оне из Сјенице ишле су Морави непосредно

или низ Ибар”.42

17. Иако је Ужичка Црна гора изразито метанастазичка област, готово без

стариначких родова, питање старинаца неодољиво привлачи и заслужује посебан

осврт. Шта се догодило са становништвом о коме говоре средњовековни извори?

Турски дефтери, који „пописују“ до 1572. г., уверљиво сведоче о животу раз

гранатом и организованом у сваком погледу — друштвеном, привредном, кул

турном.“ Али већ у ХVII веку (једини извор“ нам не даје прецизнију временску

42 Нав. дело 34.

** „Пописи — катастарске књиге (дефтери) представљају прворазредне историјске изворе и

пружају могућност за проучавање територијалне и административне поделе подручја, организације

власти, структуре становништва, привредних и конфесионалних, економских, односно аграрних

односа, пореске политике, пољопривредне и друге производње, разних сакралних и карикативних

институција, топономастике и ономастике, развоја градских насеља и проучавања уопште осман

ског економског и друштвено-политичког система“ (Аличић Пописи III).

** Павловић Ужичка Цг 4.

— 14. —
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одредницу) експанзивни динарски живаљ насељава— пусте крајеве (?). Концем

прве деценије ХVIII века овде је већ трећина од укупног броја досељеничких

родова. Овако драстичну и наглу смену становништва могле су изазвати само

ванредне околности. Додуше, страх од Турака „кројио“ је карту црногорских

насеља још у ХV и ХVI веку: турски дефтери, на пример, помињу готово сва

удаљенија, брдска, села данашње општине Косјерић(Маковиште, Парамун...),45

али ниједно ниско насеље косјерићке котлине. Дакле, на отвореном простору,

лако доступном освајачу, људских насеобина, највероватније, није било ни ра

није. Да је почетком ХVII века турски јарам несносно стегао овдашње ста

новништво, сугестивно сведочи запис каранског попа Вука из 1608. године: „А у

то време велика несрећа би одТурака на хришћане, те запустише свете обитељи и

многе цркве, наста велика туга међу људима и многа појања у светим црквама

замукоше“.46 Истовремено Балканом (и целом Европом)47 харају опаке епи

демије. Снажни и разнолики удари на људе и њихова добра поткопавали су

живот и намножавали разлоге за исељавања. А они су сваковрсни: „од помора у

стоци, помора у народу, од глади, од сталног нереда и покрета у народу, када се

није могло радити“.“ У ХVII веку (вероватније у другој половини!) почеће

овамо да пристиже динарско становништво и да попуњава можда заиста сасвим

опустело подручје.

5) ДОСАДАШЊА ЈЕЗИЧКА ИСПИТИВАЊА

18. Темељних и опсежних језичких испитивања на подручју Ужичке Црне

горе до данас није било. У нашој дијалектолошкој (каткад и другачијој) ли

тератури налазимо тек неколико осврта на дијалекатске прилике овог подручја.

Ипак, значај ретких језичких података, углавном у кратким „белешкама“ и

„извештајима“, није занемарљив. захваљујући њима, овај говорни тип био је

колико-толико познат научној јавности и раније.

19. Прве податке о дијалекатским особинама ужичког краја (па и наше

области) доноси М. Ђ. Милићевић 1876. г. у свом делу Кнежевина Србија.49

Подсећајући да се за Ужичане већ зна „да готово сви говоре јужним говором“,50

наводи неколико ијекавских ликова (бијел, цијел итд.), потом запажа да се глас л

изговара „много дебље“, да се место рачунати чује рачуњати итд. У крајевима

ближим Дрини бележи и икавизме: липо, сино, дите, уочава метатезу прокај

место покрај, узречицу бива итд. Иако је Милићевићев опис ужичког говора дат

„дилетантски и несистематски, често без прецизности“,51 не смемо га зане

45 Аличић Пописи III 293.

46. Стојановић Записи и натписи, књ.V, бр. 7515.

47 Јовановић Косјерић 13.

48 Павловић Ужичка Цг 27.

49 Милић. Србија 631-632.

50 Нав. дело 631.

51 Ивић Дијал. 40.

— 1.5 —
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марити, јер ће он задуго остати једини извор дијалектолошких обавештења са

овога подручја.

20. Извештај М. Павловића Дијалекатска испитивања у Косјерићу, Сечој

Ријеци и средњој Босни (1951) углавном се бави питањима у вези са конти

нуантима јата. Говор Косјерића и оближње Сече Реке, устврдиће аутор, ијекавски

је говор, али са бројним екавизмима, који се „не могу тумачити као далеки остатак

екавског супстрата већ као нова појава утицаја школе и варошког говора, на који

утиче књижевни изговор“.“? Бележи и неколико „икавизама“ (сикира, гњиздо,

биљег), остављајући дилему о њиховом пореклу — они су, по њему, или „унети из

азбуковачког говора, или је ту посреди нешто друго“.53 Аутора привлачи и речни

чко благо овога краја, за које вели даје „интересантно, и по обиљу речи недовољно

познатих у књижевном језику и по језичком творачком осећању уопште“.54

21. У свом раду Извештај о дијалектолошкој екскурзији по ужој Србији

октобра 1959. проф. П. Ивић накратко ће се осврнути и на неке прозодијске,

фонетске, морфолошке и синтаксичке особине говора села Биоске код Ужица.

Ијекавизам, нова акцентуација и деклинација „која је сасвим вуковска“55 сврста

вају овај идиом у говоре источнохерцеговачког типа.

У згуснутом и информативном прегледу засведочених језичких црта нала

зе се и следеће:јат испредо, ј, љ дало је и, консонант ф супституише са в, пс - вc

уровство; инстр. једн. типа солим, зам, облик њга (у њга, пода њга), синтаксички

тип Туре га виш ватру (акуз.). 56

22. Белешке о ужичком говору (1973) Ј. Моловића доносе обиље ди

јалекатске грађе из шире околине Ужица. Задовољивши се уводном напоменом

да се ово подручје „према појединим изоглосама може делити, али је углавном

целина“,37 аутор не врши убикацију, тако да остаје нејасно шта је од обимног

корпуса података прикупљено на простору Ужичке Црне Горе, а шта у другим

деловима простране ужичке области (која, по замисли аутора, запрема велики

део југозападне Србије — до Дрине, до Бродарева, и до Ивањице). Нешто одре

ђеније (не и сасвим одређено) лоцирани су само „икавски облици, различитих

типова“,58 који се могу чути „у бившој Соколској нахији“,59 тј. у Ужичком

Подрињу и Азбуковици. Подсетивши на новоштокавску физиономију „ужичког

говора“, аутор прелази на континуанте старог гласа јат. Становиште да је „ужички

говор ... ијекавско-екавска мешавина, где се ијекавство све више повлачи пред

екавством“ документује бројним примерима ијекавско-екавских колебања: „бе

лоб(и)јело, венац в(и)јенац, дете/д(и)јете, река/p(и)јека“,60 Аутор нас уверава да

52. М. Павловић Испитивања 276.

53 Нав. дело 276.

54 Нав. дело 276.

55 Ивић Биоска 9.

56 Нав. дело 9–10.

57 Моловић Белешке 258.

58. Нав. дело 287.

59 Нав. дело 287.

60 Нав. дело 286.
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је мало „искључиво (и)јекавских облика, којих је више с „је“ (вјетар, мјесто,

пјега, цједило), па од скраћеног ије (бјес, зјевати, пјесак, цјев), него с „ије“

(дви(ј)е, ли(ј)ек, при(ј)е), па ређе: ваши(ј)ем, наши(ј)ег“.61 Ту су и примери

јекавког јотовања: љеб, љеса, ђе, ђевер, доћерати, ћепаница итд. Затим се нижу

кратка поглавља о појединим фонетским појавама (нпр.: аналогије, асимилације,

дисимилације, редукције итд.). Рад се завршава освртом на прозодијске прилике

(дистрибуција акцената, акценатски дублети, проклиза, послеакценатске дужи

не). Представљена грађа, изузимајући последње поглавље, није акцентована

(вероватно из техничких разлога, будући да је рад објављен поодавно у локалном

часопису општег карактера). Ризикујући да умањимо вредност овог лепог рада,

закључујемо: он је, укупно узевши, пре популарно лингвистичко штиво, при

јемчиво и за нестручњаке, неголи озбиљна научна студија. То је својеврсни

дијалектолошки буквар ужичког краја.

23. У раду методолошки неприхватљивог наслова Одступања од екавске

књижевне норме у говорима околних села Т. Ужицаб2. Драгица Матић говори о

утицајима екавског стандарда на говор неколико ужичких села. Од пет посе

ћених насеља, четири су црногорска: Биоска, Стапари, Волујац и Јелова Гора.

24. У засад необјављеном магистарском раду аутора ових редова Граница

између екавског и ијекавског изговора у Србији на дијахронијском и синхро

нијском плану63 подробноје описано стање континуаната јата и у десетак насеља

Ужичке Црне Горе. Уочени односи представљени су и на приложеним картама.

25. Премда донекле расветљавају дијалекатске прилике наше области, на

ведени радови, услед географског или тематског ограничења, нису дали ин

тегралну слику о њима. На бројна нерешена питања покушаћемо, бар делимично,

да одговоримо у овом раду.

6) НАПОМЕНЕ О ОВОМ РАДУ

26. Циљ овог рада је дескрипција говора Ужичке Црне горе и одређивање

његовог места међу другим (превасходно сродним) говорима штокавског наре

чја. На страницама које следе обрађене су карактеристичне прозодијске,

фонетске (и фонолошке) и морфолошке особине овог идиома.

27. Испитивана говорна област припада (и)јекавским говорима источно

херцеговачког типа у западној Србији. Ово говорно подручје није уједначено:

испресецано је изоглосама које се пружају у разним правцима и очитују на

различитим нивоима језичке структуре. Густ сплет изоглоса у доброј мери (ве

роватно и пресудној) последица је чињенице да се ово подручје у доба миграција

налазило близу најважнијих метанастазичких вратница,“ и да је и само било

етапна земља и живо пресељеничко раскршће. Дакле, примарна обележја, ново

61 Нав. дело 286.

62. Књижевност и језик, бр. 4, Београд 1972, 61-73.

63 Марковић Граница 49–73.

64 Цвијић Метанаст. кретања 5.
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Карта број 2: Мрежа испитиваних насеља — списак и скраћенице

(Б)иоска, (Бр)ајковићи, (В)арда, (Во)лујац, (Вр)нчани, ГГ (Гојна Гора), ГД (Горња Добриња),

(Г)лумач, (Го)дечево, (Год)љево, ДД (Доња Добриња), ДТ (Доњи Таор), (Д)ружетићи,

(Ду)боко, (Душ)ковци, (3)абава, (Зд)равчићи, ЈД (Јелен До)“, (Ј)ежевица, (К)аленићи, (Ка)ран,

(Кр)емна, (Л)орет, (М)аковиште, (Ми)оница, (Мр)авињци, (Мрш)ељи, (Му)шићи, (О)тањ,

(П)арамун, РБ (Руда Буква), (Р)адановци, (Ра)сна, (Ри)башевина, (Ро)сићи, (Рош)ци, СР (Сеча

Река)“, (С)тапари, (Ст)ојићи, ТП (Тометино Поље)“, (Т)рнава, (Ту)бићи, (У)зићи, (Ц)икоте.

штокавска физиономија и релативно стабилан (и)јекавизам, чине овај идиом

једним, али, с обзиром на унутрашњу некомпактност, израз и то не ујед

начен и м говорним типом пространог и моћног источнохерцеговачког дија

лскта.

28. Теренска истраживања (која су укупно трајала око 100 дана) обављена

су деведесетих година, највећим делом од новембра 1996. до фебруара 1999. г.

Грађа је прикупљана на три начина: снимањем (овако је настала богата фонотека

65 Домаћи изговор: Јељен До.

66 Локални изговор: Сијеча Ријека.

67 Домаћи облик: Тометнб Поље.
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која броји преко 150 једночасовних и једноипочасовних касета), попуњавањем

дијалектолошких упитника и „прислушкивањем“ и бележењем живог говора.

Саговорници на терену бирани су према утврђеним дијалектолошким крите

ријумима: то су речите старије особе, углавном неписмене, искључиво рођени

мештани. У свим фазама овог големог посла (теренска испитивања, сређивање

грађе, осмишљавање и писање рада) аутор се ослањао на тековине дуге и пло

доносне традиције наше дијалектологије, као и на најдрагоценија искуства ње

них прегалаца.

29. Како бисмо што одређеније утврдили положај овог идиома међу другим

нашим говорима, поредићемо његове важније особине са одговарајућим осо

бинама сродних (суседних и удаљенијих) идиома, и, знатно ређе, са особинама

говора друкчије, неновоштокавске физиономије.

Унутрашњу дијалекатску диференцијацију подручја извршићемо описом

праваца пружања свих уочених изоглоса и утврђивањем опсега и карактера

њиховог кореспондирања. Најмаркантније изоглосе, оне што изразитије деле

терен (које су, најчешће, разликовне и на ширем плану), приказаћемо и на

картама.

— 19 —
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ПРОЗОДИЈА

1) О БРОЈУ, ПРИРОДИ И РАЗМЕШТАЈУ ПРОЗОДЕМА

30. Говор Ужичке Црне горе“ одликује се прозодијским системом но

воштокавских (уже: источнохерцеговачких) говора. Дакле, има четири акцента

(два силазна — а, а и два узлазна — а, а), неакцентовану дужину и краткоћу.

Фонетска и фонолошка својства прозодема принципски се не разликују од ко

респондентних прилика у главнини источнохерцеговачких говора, односно у

стандардном језику.

31. И темељни принципи размештаја нагласака сагласни су са основним

правилима дистрибуције акцената у сродним народним говорима и књижевном

језику. Стожерна дистрибуцијска „матрица“ је позната. Акценти силазне ин

тонације јављају се само на првом слогу вишесложних речи, једносложне речи

имају једино ове акценте. Акценти узлазне интонације јављају се на свим сло

говима вишесложних речи, осим на последњем, који је без икаквог акцента.

Неакцентована дужина стоји само у постакценатском положају. Једна реч може

имати један акценат.

32. Одступања од назначених принципа јављају се у сразмерно малом броју

категорија речи и појединачних лексема. Иако не засеца у темеље система,

корпус забележених „изузетака“ је бројчано осетан и разнолик, те заслужује да

буде брижљиво сагледан и разврстан. Ми ћемо га разделити на две скупине: прву

чине одступања општије нарави, она што су видљива на целом подручју, и што су

мање-више позната и другим сродним (каткад и мање сродним) идиомима.

Примери из друге групе су посве друкчији, и опсегом простирања и карактером:

јављају се само у источним (делом и југоисточним) граничним насељима, где

делују и акценатски модели који не спадају у темељна прозодијска обележја

нашега говора.

33. Примери из наше прве скупине могу се разлучити у три оделита случаја:

а) појава акцената силазне интонације изван првог слога; б) примери речи са два

акцента (одступања која толерише стандарднијезик, и друга) и в) потврде губље

ња нагласка код акцентогених речи.

а) Силазни акценти изван првог слога јављају се у сразмерно малом броју

речи домаћег и страног порекла.

68. Напоредо са пуним називом — Ужичка Црна гора — користићемо и скраћеницу УЦГ.
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У домаћим речима такве акценте углавном срећемо код сложеница са

прозирним значењем саставних делова:

земљорадници ГГ МршСЦ, земљораднике Г, земљорадничкезадруге М Ри,

Југославија В ГГ Д Душ, Југославии Го, којекад Мр ТП, коешта Г Му С, у

међувремену Душ Ка У, међутим ДТ Т, насреди куће КС, очигледно Мрш,

осмољетку Ми ТП Ц, пољопривредник ДД Душ Ст, пољопривреднтг машина

Мрш, сасвим В Душ, сасвим Мр,69 сасвијем ЗРТП, такозвант Во, удвиште Вр РБ,

удпште ЈД Ст Ц, усред бијела дана Л Ст Ту, целокупна Ми.

У ген. пл. именица мушкарац, добровољац и сл. најчешће је:

Босанаца Г Кр, губитака Во, мушкараца ДТ, добровољаца Го Ту, омла

динаца РБ, солунаца Ка.

Речца таман готово редовно се чује са краткосилазним акцентом на ул

тими:

таман Бр Г Душ Ка Му Ри С Ту Ц.

Силазне акценте изван првог слога имају и неке позајмљенице:

авсолутно Б 3,70 апсолутно Вр Ст У, ађутант Ро Ц, документ Т, ин

струменти Ј, интересантно Во Ка П С, квалитетан Ра, комадант Во, ко

мандант ДРБ, Коперант ЈД, музикант 3, референт Б Во, телевизор Бр ДКТу,

телевизија Бр ЛЦ, тестамент Зд О, територија Бр Душ К, територију Ри.7

Неке од наведених речи бележимо и са метатонијски уобличеним про

зодијским ликом.

Југославија Ра, командант Ка;

губптака 3,

таман Ц.

б) Речи са два акцента јављају се у ограниченом броју категорија.

Међу забележеним примерима највише је облика суперлатива придева и

прилога:

најбогатије Ду, најквалитетнија Б, најмодерније РБ, најбоље Год К, нај

више Мр Ри, најгорп В, најдаље Во, најжешће Бр СР, најздравије. Год С Ту,

најлакше М Му, најљевше ДТКа, најљућег Кр, најмекше М, најмилии Р, најслађе

З Ст, најсувља Т, најтежа Г ДТ, најчистије О С.

Налазимо и најбољи Р, најгладнии Л, најређе ТП, најспособнија ЈДУ,

најстарија К.

Примери из првог и другог низа нису равномерно распоређени на нашем

говорном подручју. У средишњим и западнијим деловима области (шира око

лина Косјерића и села подринског залеђа) засведочени су само ликови са дугим

вокалом а у морфеми нај-, док су у насељима ближим Такову, Драгачеву и

69 Вук сасвим, сасвијем.

70 У Биосци је знатно раније забележен овај облик (Ивић Биоска 399).

71 Силазне акценте изван првог слога бележе и испитивачи других новоштокавских говора (или

пак новоштокавских делова територија којима су се бавили), нпр. М. Ник. СП 25-26, В. Пик. М-Ге

253, Ђук. Драг. 124, ГЦ 242, Рем. Шум, 58, Пиж. Кол. 19-20 и други.
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моравичком крају једнако обичне и двоакценатске речи са кратким а у

суперлативној речци.72

Такође, говори се: повисоко ЈД, подалеко КТП, подобро Ра, пожитко Мр,

пднесретан ТП, посирома Во, посиромашни У.

У више места чули смо сутрeдaн ДД Ј Мр Ту, сутрeдaн Ри.

Напоменули бисмо да се у наведеним категоријама речи и појединачних

лексема (немамо потврда за сваки појединачни случај) јављају, фреквенцијски

неуједначено, и ликови са једним акцентом, исп. нпр.: најбољи Во Ду Ка, нај

тежа Во, повеликт Во, поголема К, ćyтредан Во Ду К и сл. (већи број оваквих

примера биће наведен у одељку о морфолошким особинама).

в) Од правила да једна акцентогена реч има један акценат одступа се у два

правца: да у неким категоријама има два (као у претходним примерима), или да

под одређеним условима остане — без иједног. Дезакцентуација акцентогених

речи могућа је само у нарочитим прагматичким околностима (неуобичајен го

ворни темпо, живља односно лежернија артикулација, каткад и пренаглашена

фреквенција, блеђе значење и сл.) и по правилу онда када тежиште информације

није на њима, већ на другим речима, на које се оне у синтагми или реченици

наслањају.73 Ову појаву запажамо код готово свих врста речи (изузетак су једино

узвици), знатно чешће код непроменљивих него код променљивих.

По броју засведочених потврда убедљиво предњаче прилози. Навешћемо

део записаних примера:

Вако волико Зд, вако у страну Ро, вамо горе Р, вамо до њике Во, била

готово умријети Ду, ма готово је стигб П, сиђоше доље пот кућу Вр, докле оћеш

Рош, стои једно два дана Го, једно тријес кила С, једно стотину војника РБ, једно

метар Т, мало по кући Во, мало около Гд, мало љеба Ј, мало ш љебом Во, мало

друкше Ка, колкоти душа жели Мр, има колко оћетеДу, колко да се зна Му, колко

да преживимо Душ,

колко-толкб Ст, мало-помало Му, тамо-вамо П.

Понекад без нагласка остају и бројеви:

дваес" друге Мрш, дваес пете ТП, дваеш четри сата ТП, двае-шес Кр,

тријес седме М,

при-четри мјесеца ДД, три-четри године Му;

једно на друго Во.

У неколико забележених примера без акцента су речце:

ево Милош, мој ђевер Ка, ено Сретен није ни продбСР, нека прича шта ко

оће Мр, нека му је опроштено Р.

Променљиве речи се знатно ређе јављају без нагласка.

Именица губи акценат веома ретко, само када се као зависни члан синтагме

(и то не увек) наслања на другу именицу, њен главни члан.

72. Речи са два акцента (са различитим прозодијским ликовима) јављају се и у другим сродним

идиомима: Вуковић Акц. П-Др. 295-296, Симић Обади 31, Станић Уск. акц. 155, М. Ник. СП 26-27,

Гор. 677, Ђук. Драг. 123, ГЦ234, Тешић Љешт. 224 и др. О оваквим речима в. Пецо Основи 71-74.

73 О томе в. Пецо Основи 84-86, Ивић Проз, систем 138, Пеш. СК-ЛБ. 35-40, М. Ник. СП 27–29.
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Уђи, баба Миљо Ду, Баба Росанда је давно умрла Г, E, газда Мићо, дрмо

цијелим Дупцима Во, Кума Милица њој донесе болбона Ми, Кад газда Веско

одрапи ТП, тета Мица Во.

Без нагласка су често облици презента глагола хтети:

Ошјести љеба?3, Ош бити до ćутре?М, Ђе си, оћеш вамо мало? Во и сл.

Облик реко је само узречица, по правилу дезакцентизована:

Реко јебла те пушка, смије се он Д, Реко мене нисте ни звали Во, Реко

д-узмем мало Л. Мислим се нешто, реко неће мене СР, Неприлази ми реко молим

те ТП, Реко биће нешто ЈД и сл.

У следећим забележеним примерима без акцента су заменице:

Ми одма кренемо Ј. Ми сиђосмо вамо Ка, Ми богами њу нећемо дирати С,

Ви заселико да је слава Ри, Ви нисте ни улазили у собу, Ви недолазите често М;

Заменице под дугосилазним акцентом (нпр.: ја, ти, он, ми) неретко губе

своју интонациону компоненту, али задржавају дуги квантитет вокала:

Ја незнам шта бити причбЗд, Ја, он ćеди повазданК, Тпне узе ништа Стисл.

Придеве без нагласка налазимо само у поздравима:

добро вече, Го Ка, добро јутро С итд.

Дезакцентизовани придев се каткад понаша као проклитика.

добро јутро Ка Душ.

34. Осврнимо се и на „изузетке“ из наше друге скупине.

На подручју УЦг краткосилазни акценат повучен са (отворене и затворене)

ултиме на претходни кратки слог по правилу даје краткоузлазни акценат (дакле:

жена - жена, домаћин – домаћин). Међутим, у источним (делом и југоис

точним) граничним насељима (оним који су најближи Такову и Драгачеву),

поред доминантног Даничићевог “, у оваквим примерима (само у оваквим!)

приметне су још две могућности: а) примери са повученим (“) акцентом не

измењеног квалитета (тип жена, домаћин) и б) ликови са (“) акцентом (тип

жена, вретено) у којима препознајемо потврде кановачког дуљења.

a) Први образац илуструју следећи забележени примери:

боса Вр, голо Л, добро ЈД Душ, ђеца Вр Рош, жена Вр ГДЈД, жени Вр,

језик ЈД, ишли Вр ЈД, коња ЈД, Милан ЈД, момак ГДЈД, поток Вр ГГ Рош, пошли

Вр, посек Вр ЈД, Рошци (топоним) Вр Рош, сестра Вр ГДЈД, сестри ГД.

Број забележених тросложних облика са оваквим нагласком сасвим је

скроман:

вретено Рош, богати Л, домаћин Рош, шарена Вр.

б) Засведочени примери кановачког дуљења су тек нешто бројнији. Јављају

се и у домаћим лексемама и у одомаћеним посуђеницама, исп.:

вода ЈД Рош, даска ЈД, даске ЈД, дошла Душ, дошли Л, жена Рош, земља

Вр,јастукДуш Рош,јечам Вр, казан Вр Рош, кревет ДушЈД, купус Д, билац Рош,

порез Душ, поток Вр, сестра Душ, сестре ЈД, темељ ЈД, шећер Душ,

дугачак Вр, дугачко Рош, комшилук ЈД.

Бележимо и занимљиво постаљину ГГ.

Присуство ликова типа нога одн. нога у овом делу УЦг не изненађује.

Насеља у којима су засведочени најближа су идиомима где овакви акценатски
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модели (по правилу један или други) представљају темељна прозодијска обе

лежја. Тип вода, поток (слобода, домаћин) доминантан је нпр. у суседном

Драгачеву,7“ у „ерским“ насељима централне Шумације,75 у Гружи.76 Исто

времено, број засведочених примера кановачког дуљења „није незнатан“17 у

Драгачеву, готово је незнатан у „ерским“ централношумадијским селима,78 док

гружански идиом не зна за ову појаву.79 Кановачки образац језик, лепота мар

кантно је прозодијско обележје северозападних и северних делова Шумадије

(Шумадијска Колубара, Космај“ и даље ка Београду),81 али је потврђен (негде

мање, негде више) и у многим другим (ближим и даљим) областима и на

сељима.82

Ове акценатске појаве нису познате новоштокавским говорима западне

половине србијанске територије: нити „шумадијским“ изван Шумадије (колу

барском и мачванском),“ нити млађим (и)јекавским даље од Драгачева. Оне су

непознате и највећем делу подручја УЦг: описана одступања незнатна су у

укупности његовог прозодијског система, и не кваре његов углавном добар

источнохерцеговачки просек.

2) ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНАТА НА ПРОКЛИТИКЕ

35. Преношење силазних акцената на проклитике је изразито жива, али не и

доследна појава. Тиме се наш говор не разликује од других говора источно

херцеговачког типа у Србији, а ни од већине удаљенијих сродних идиома.“

Силазни акценти се најчешће преносе на предлоге, везнике (углавном и и

ни), одричну речцу не, али се у улози проклитике могу наћи и неке друге (каткад и

акцентогене) речи.85

74. Ђук. Драг. 88-91.

75 Рем. Шум. 45.

76 Стев. Гружа 420.

77 Ђук. Драг. 83.

78 Peм. Шум. 41.

79 Стев. Гружа 422.

80 Рем. Шум. 41-43.

8. Ивић Дијал. 75.

“? О кановачкој акцентуацији и њеној распрострањености има много података у нашој (не само

лингвистичкој) литератури, нпр.: Вук Рјечник LXXI, Рем. Шум. 41-43, Симић Скицa 103, Ившић

Шапт. 116-118, Ивић Банат 142, Дијал. 73, 87, Галип. 28, Ђук. Драг. 79, Кашић Конавле 63-65, ФО

407, 489, 494, 496, 520.

83 Пецо Преглед 81.

84 В. нпр.: Ђук. Драг. 104, М. Ник. Гор. 633, СП 29, Ник. Тршић 387, В. Ник. М-Гс 112, Тешић

Љешт. 175. Принципски је исто и у Симић Обади 22, Станић Уск. акц. 88.

8° „На то да ли ће преношење акцента на проклитику бити извршено или не утиче неколико

МОМ“НаТа

а) реченични нагласак — уколико реченични акценат пада на неку реч, уколико се она посебно

истиче, утолико је мања могућност за преношење акцента са ње;

b) врста преношења — прасловенско је чешће од новоштокавскога;

c) обичност и фреквентност речи (што је често у међусобној корелацији) — код домаћих речи,

речи свакодневне комуникације, и у устаљеним обртима преношење је много обичније него иначе,

— 24. —



Говор Ужичке Црне горе 361

Напоменули бисмо да је констатација о недоследности преношења акце

ната на проклитике само општи утисак, који се код различитих врста речи

неједнако манифестује. То значи да ће се, сходно начелној констатацији, код

неких врста речи наћи потврда и са пренесеним и са непренесеним акцентом (што

је најочигледније код именица), док је, с друге стране, осетан и број категорија у

којима је преношење сасвим доследно (као нпр. у неким глаголским катего

pијама и код неких заменица).

Начелну тврдњу о недоследности у преношењу акцената на проклитике

документоваћемо на примеру Именица, примере непреношења акцената на про

клитике код других врста речи наводићемо ређе, углавном у случајевима када је

ТО НeОПХОДНО.

а. Преношење акцента на проклитику са и ме ни ца

36. Стар о пре но ше ње јавља се у одређеним акценатским типовима

именица сва три рода.

a) Примери преношења са именица мушког рода:

дд бијеса Ду, до вијека Бр ГД, на воз ЈД, у воз Го, под вратом Ка, за вратом

К, у град СР, за градом М, за дан ГГ Л Ра, за дана Рош, дан по дан Ст, до злда С, до

зпда ТП, у лад Мрш, у лов Мрш, до мрака Зд, из мрака Г, пред мрак СР Ц, у мрак

ГД, за нос Б, на нос Ду, под нос ГД, у нос Кр Ри, у плас Д, на рад Ду, до рада Во, у

ред СтТ, из рода Ј, у род Кр Ст, зарог Ри, у стан Душ, у смок Ми, дат стра р, у

тор Душ, на трн К;

isа врата РБ, око врата Ду, преко дана Г Ка П, уза злд Ри, мимо свијет Мр,

низа свијет ГД,

на нож Ка, на ом БМ СР, на ом В Кр, за сто В, на сто Го Рош,

iе камена ГД, на камен Р Ст, д камен Рош, дат камена Во, пот камен Ду, у

камен Ми, за појас Во, за појасом К, до појаса 3 Ка, у четнике Кр,

у пријатеље ГГ, у Горјане У.86

Исп. и посуђенице: уз дувар Во, низ дувар К, и-салаина ТП, у сат Го ЈТ, на

сат Ст, у џак Ра.

Трагови старог преношења видљиви су и у прилозима као што су углас РБ,

укруг К, затим у речци побогу Ми СР и сл.

Преношење изостаје у следећим забележеним примерима:

од бога Мp СТ, на брод П, у бунар Р, за врат РБ, из града Ст, за гдсте С, за

дан Ра Ц, преко дана Ми, на дувар С, на кров Р., у круг К, из мрака Мрш, преко

носа Ст, на под Душ, на сат Р.

d) дужина речи — преношење је чешће са краћих него са дужих речи:

е) тип комуникације — у разговору, обраћању и сл. преношење је чешће него у континуираном

причању, излагању.

Јасно је да на преношење акцента на проклитику наведени моменти утичу више када су

удружени (а то су често) него појединачно“ (М. Ник. СП 29-30).

8° Највероватније ак. пл. м. p.

— 25 —



362 Славољуб З. Марковић

б) Примери преношења са именица средњег рода:

у брашно ДТ, на брдо Му В П, за брдом Во, на брду ТП С, уз брдо БДЈ Му

Ц, у брдо Р, о гвожђе М., до грла Г, угрлу Ка, под грлом К,у дрво ГГ, на дрво Кр, у

коло В ДЗдСР,уљето 3,умјесто ТП, на небо Г, у небо Ст, из ока Рош, у око Ц, на

птво ГД Ка, крдс поље ГГ, у поље Мpш Ст, у пољу Б, на сијену ЈД Кр, у сијену 3,

крај сијена Ј, једно другом до ува К;

дд Ваљева Р, у Ваљево Ми (али и у Ваљево М),87 у Тучково Л,

uз вечера у вече Ст.

Траг прасловенског преношења запажамо и у прилогу изјутра: изутра Зд

Кр Ра ССт, изутре Ка ССт, изутра Д, изутре Во (исп. и занимљиво: богами је

мало поузбрдо Во).

У неколико засведочених примера преношење се не врши: у мјесту М, у

дко К, у сијену Ду, у Ваљево Во.

в) Примери преношења са именица женског рода:

низ воду СР,у воду ГГ ЈР, кроз војску Му, у војску БВо 3 ККа Ми П, за главу

МС, на главу Б Год ДД СТу, углаву Г К, у гору ГД Ст, крд-земљу Ро, на земљу Ду

Ка ССтТу,у земљу ВЗМу Ц, у заму ГГ К, за зиму Рош, пред зору Ка, за косу Мpш

К,у косу К, за руку Бр Ј Ту У, на руке З, на руку Зд, под руку Ра, у руку Год ТП Ц, у

ријеку“8 Р Ст, на стијену Б Кр Ц, пот стијену К, на страну СР;

низа страну Го,

у висину Душ, у дубину Во, у планину ГГ Ц;

дд глади Го Ра, улаж Му С, за ноћ ГД, кроз ноћ Ро, пред ноћ С., у ноћ ММи,

до ријечи Л, у цијеђ РБ;

у груди М, у прси ТП, у очи ГД, за уши Год,

у раван М, на јесен Ми Ро Т, пред јесен Во Рош Ст, по-старбс Г;

код говеди Г. Ра, али и код говеди В89.

Остаци старог преношења видљиви су и у неким прилозима, нпр.: укат Му

Ро, учетврт В.

Преношење изостаје у следећим забележеним примерима: у војску Рош, на

воду В, у јесен Ду, у дчи 3.

г) У примерима и дан и ноћ Му, ни дана не шће сачекати Ра, у улози

проклитике јављају се и везници.

37. Будући да говор УЦг припада источнохерцеговачким идиомима, ло

гично је што и ново што кав с ко преношење акцената на проклитике спада у

његова маркантна обележја. И овим преношењем обухваћене су именице сва три

рода.

87 У Ник. Колуб. 17. у Ваљево /у Ваљево. У јужнијим сродним говорима забележено је: М. Ник.

СП 38 из Ваљева, Вуковић Акц. П-Др. 258 у Ваљево.

88 М. Ник. СП 35 у ријеку, али у ријеци, Ђур. Јат у ријеку, али на рјеци (и у реци), Пиж. Кол. 45 у

ријеку.

89 М. Ник. Гор. 633, Станић Уск. I 186, код говеди, М. Ник. СП36 код говеда, Симић Обади 72 код

говеди, Стев. Гружа 576 код говедт, Тешић Љешт. 216 код говеди, од говед.
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a) Примери преношења са именица мушког рода:

од брата ГГ, на врKр Ст, у вр Ст, изЈакља РБ, до краја Го, на крај ГД Ри, на

крају Ра, при крају Кр П, у крс К, на пут ГГ Душ Ка, нис пут Вр, успут ЗС, на

праг ДД Му, на прагу Л Ро, у рату Му, у џеп КС,

у сватове БДТ Ми, али и у сватове Рош,

уз вјетар Р., у вотњаку Мрш,у Здравчићима Зд,у Костевиће В, у Мрчиће Р,

у подром Вр, у подрум Ка Ри, исподрома ЈД, у шпорет Во ДТ ДушЈ Му Ро, у

шпорету Г С,

uз Брајковића Бр, на Ђурђевдан ГМу, по Ђурђевдану Ри, по Ђурђевудне Ст;

испот пазува О Т, преко прага РБ, око прста Ри.

У следећим засведоченим примерима преношење се не врши: за братом Б,

на Ђурђевдан Во К, на крс Ри, у подруму ТП, спореда прага СР, до рата ККа, у

шпорету Б.

б) Примери преношења са именица средњег рода:

у буре Ј, у витлове П, на грббље Рош, по гробљу Кр, угробље Ка, до дна Р, па

дну Л, по дну Ка, са дна Го, на колима Ду СР, у колима Ј, на кола Во, у кола ЈКа, у

Кремнима СР, у Кремна Кр, у сунце ЈД, на сунце С, на сунцу Ј, за уво Ри,

у двортште С, у дворпиту Г, за Ужице Р С,

на раме Г, по рамену З, о рамену С,

преко рамена Рош, према сунцу Год Душ Ј. С.

Међутим, бележимо и у двортштуДу, на дну Го,у колима 3, за колима Ра.

в) Примери преношења са именица женског рода:

у бањи ДС, у бању Ст, по банку Го, у бари Г Ст, по башчи Го, низ башчу ДТ

Ту, у башчи ЈД, у башчу Ка, уз башчу К, на Варди В, на Варду Во Г, код ватре Т,

на ватри П Ту, на ватру Ст, у ватру ДКа С, на вилама Г Душ, под гушу СтЦ, у

зградама Во, у згради Во, у капу Во, нискацyЈ, у кацу Ј, на киши Ј, по кућама Рош,

у кући В ГоДуш Ми П С, кот куће. Ми Ри Ст, крај куће Во Рош, до куће ГД КСт,

по кући ДД ЈД, за кућу Ри Ро У, за кућом ЈК, прет кућом Д Ка ПТП, у кућу Ду

МршСР, искуће ДТС,у кућу Во, от куће до куће ДД, уос њиве Ка, ниже њиве ЈД,

на њиви ГГ Ро, у њиви П Ри, под обалом Во, кроз ограду Ду, испјесме Во, у пјесми

Зд Душ КС Л Рош, у пјесму Душ КЛ, испушке Ми ЈД, за паре БД, на паре Год, у

рибу Во Мр, на свадби Ри Ро ТП, на свадбу ГГ Зд РС, у сламу Ду, у слами РаРи,

пот сламом Ст, за собромДМи Ка, за собру Му Д, за стоку Ри, за стоком Ри Ро,

за сукњу ПС, пот сукњу ЈД Ц, пот сукњом Ми, на трешњу ДушРБ, на трешњи

П, за трешњом ГГ, по-трешњом Вр, на Тари Душ, на Тару Д, у црквуЗЛМрш, у

чаши ГГ, у чашу ЈД, по-чашу сакрије се Во, бе-школе Ка, у школу ГГ ДС,у школу

Ка Ц, за шталом П, на шталу Душ, на штали Во ДТ Ра, ко-штале Ро, са штале

Во, у штали Бр Ро, у шуми Г. Ри Ст У, у шуму Б по шуми Ст;

на бабине Ри Рош С, из године у годину ГД, на дружицу БЦ, пред задругу П,

у задругу Ка Ст, у јабуку Год Ми Р, у Каменицу ГД, ус Каменицу ТП, uс Каменице

ТП, у качице ГГ, на преслицу Год Ри Ту, у задрузи ГСр,у ПожегуЛ К, у Пожези

Душ КС, у надницу Во, за обалом Вр, на обалу Во, на обали Год, у обалу Му, за

општинбм Му, пред општином К, у општини Л, у општину Ту Ц;
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више куће ЈД, иза куће. Ми ЦДТ, изнат куће ЈД, испрет куће Во, око куће

ДД Д, преко куће Вр Год К, уза кућу Во, преко њиве РБ, међу плећке Ми, више

собре Ст, низа собру ГГ, око собре ЛЦ, око цркве Р;

за смрт Ду, на смрт Во, прет смрт Ми Ј.

Као што видимо, међу досад наведеним примерима, потврде новоштокав

ског преношења акцената на проклитике са именица женског рода (махом са

оних на -а) убедљиво су најбројније.90 Међутим, баш у овој категорији именица

највише је и оних са којих није извршено преношење, нпр.:

за гддину ТП, на дружицу ТП, на жетвама Вр, од јабука ГД, у кацу Ј, на

кућу П,ускућу Душ,у кућама Душ, на натру П, на дбали Ка, под обалом Во, више

cдбре Бр, за стоку КМи,у цркви Ка, у цркву Л, от шљива Му, от шљиве Ри, от

шљивовине ГД, низа шуму Ми.

г) И код новоштокавског преношења (далеко чешће него код преношења

прасловенског типа) у улози проклитика могу се налазити не само предлози већ и

друге речи, понајвише основни бројеви, али и (знатно ређе) неки прилози, при

ДеВИ И ЗаМениЦе.

га) Бројеви се понашају као проклитике у следећим забележеним при

мерима:

два дана ГЗдТЦ, два кила ВЈ РТУ, два метраДДССт, два месеца Го, два

мјесеца Вр Ра СтТу Ц, два пара Го Ка, два птва Зд К, два реда ТП, две банке ДТ

Ми, две године ГСР, двије године Ми;

три банке Во, три дана ЛС, три кила КМу, три куће Рош, три мјесеца Ду

Му, три ноћи Ду, три метра Вр Ј Ту, три прста Ка;

пед банкт Ка, пед година ДРа, пе-динара Л, пет иљада Р Ст, пет метара К,

пе-товара Л,

шеc uљада Во Ка;

дваес кпла В Ка, тријес кпла Л Рош, тријес иљада ДД,

сто банкт ГРи, сто година ДТ, сто грама Душ Ми Мрш, сто динара Му,

сто кила Г. Ро, сто метара К;

двеста кала Вр, исп. и по сто кила Р.

За остале бројеве нисмо нашли потврда.”) Наравно, све ове и овакве син

тагме имају своје чешће и обичније пандане у синтагмама у којима оба члана

задржавају свој акценат. О обилато засведоченим примерима типа два дана Во Л

Рош, пет иљада Ри и сл. овде нећемо говорити (о овоме в. ниже, у поглављу о

акценту бројева).

гб) Везници су проклитике у следећим засведоченим примерима:

и мајка Во, ни година не прође Ка, низ бабом није могла Ц, ни краве Ри, ни

мајку ни оца Б.

90 To je „логична последица чињенице да је старо лексички и парадигматски доста ограничено“

(М. Ник. СП 38). -

9. У сродним говорима (можда и у нашем, али ми то нисмо забележили) у улози проклитике

могу се наћи још неки бројеви. Тако нпр. Ђук. Драг. 108 приста кала, М. Ник. СП 41 четири

године, четири метра, седам година.
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гв) Преношење акцента на бројни прилог по бележимо у наредним при

Мерима:

по дана Ј, по године ККа, по кила Мрш, полптра С, по метра Рош СтЦ, по

сата Го.

Забележено је и: по куће Вр, у по дана и по ноћи В.

гг)Заменички придев сав је проклитика узак. именице ноћ:

сву ноћ ГД Душ РБ Ра Т Ту.

У поздравима је често: добро јутро Ду П Ц.

б. Преношење акцента на проклитику са заменица

38. Акценат пренесен са и ме ничких заменица на проклитикама (нај

чешће предлозима) различито се манифестује: одједног до другог прозодијског

типа смењују се (или пак унутар истог модела напоредо стоје) старо и ново

преношење. Поред два кратка, на проклитици ће се, у неким специфичним

случајевима, појавити и дугоузлазни акценат.

a) Акценат пренесен са облика ген.-ак мене, тебе, себе, њега, кога, чега,

увек је краткосилазан:

брез мене М, домене Во ДДРо С, за мене Год СР Ра, код мене ДДЈДМр Ри

Ро Ст У, од менеДу К, у мене ДДЗ ПР, за тебе ДМр, д-тебе Зд, у тебе ЈЛ П, до

себе Год Ри, кот себе ЈД Ка, крај себе Ка Мрш Ту, дат себе Ду РС, са себе Ра С,

беже њега Б, брез њега Во К, до њега ПЗд Мрш, за њега Ду Ка, због њега Ст, аж

њега 3, код њега Год Ту, крдж њега ТП, кроз њега Ду Ту, на њега Во К, до њега

JД, пред њега К, у њега Ду Т П, дип кога Ро, у кога Ра, до чега Л, дат чега Д Ка,

д-чега Р, са чега Ј;

uза мене Во Ра, дко мене З, преко мене Ка, испрет себе Ми, дко себеТПУ,

преко себе Во, дко њега 3 Ри Т, преко њега ДТ, според њега Р.92

У неколико забележених примера (засведочених у насељима ближим мора

вичком и драгачевском крају) после преношења акцента дужина (иначе редов

на!) изостаје:

за њега Вр, кот кога ЈД, до њега Ра, дат кога Г, дат чега Л.93

Преношење акцента неретко изостаје:

замене ВД, од мене ПР, умене ДД за тебе Душ, за њега 3 Ст, због њега К,

крај њега Ка, збок себе Ри, са себе К, за њега Рош, код њега ДуТП, за кога Ка, от

кога РБ, збок чега Ро, одт, чега Д.

Потврде непренесеног акцента на двoсложну проклитику, вероватно, само

случајно нису забележене.

б) Са облика инстр. сг. заменицаја, ти и себе преношење прасловенског

типа је доследно:

92 Само старо повлачење акцента (и на једносложне и на двoсложне предлоге) у оваквим

примерима налазимо у више других сродних идиома; нпр. Руж. Пљ. 174, М. Ник. СП 42, Гoр. 643,

Тешић Љешт. 181, Ник. Тршић 393, Колуб. 17, Мачва 212, Моск. Поц. 49. Другачије је нпр. у Симић

Обади 132 (на себе, али исто себе), Ђук. Драг. 106 (само од мене, до мене, до њега).

93 Исп. М. Ник. Гор. 603.
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за мном Вр Год Д, са мном В ДЈДККаМу ССт, за тобом Р, пре-тобом Ст,

прет собом ДД Зд Т;

преда мном Год К, међу собом Му.

в) Са облика инстр. сг. осталих заменица преношење је новоштокавско:

за њим Во ГД ДДуш, са њим Год Ка ПТП Ту, под њим ГГ, пред њим В, за

њом Ст У, са њом М РБ СР, под њом Ст, пред њом Во ДД, са чим У.

г)За лок, сг. имамо само пример по њему В.

д) Такав је и акценат пренесен са ак. и лок. зам, она:

за њуДуш, кроз њу ГД, крожњу Ст, пред њу. Во Ст, у њу Д, на њој Л., по њој

Кр, у њој В, у њози З, у њбјзи К.

ђ) На исти начин се преношење врши и са ген. зам она:

до ње В, иже ње ТП, код ње КСТ, од ње ГД.

е) У дат.-инстр.-лок. пл. уз једносложне предлоге преношење је ново

штокавско:

за нама Го Ри Ст, пред нама ГГ ПТ, са нама ГГ, за вама Г, са вама К, за

њима Л Ст, на њима Душ, пред њима Во Ст Ц С, по њима Во.

Уз двосложне предлоге имамо и међу њима В Р и међу њима Г.

ж) У ген.-ак. пл. личних заменица уз једносложне предлоге јављају се и

старо и ново преношење. Ново преношење је чешће:

за нас О Ра, код нас Ро Ст У, од нас МршТПУ,у нас Ду ККаРБ, уз нас Му,

за вас Вр ГГ Зд, од вас О Ра, пред вас У, код њпКр, у њп К, за њпе Г, код њиг ПРo,

на њпе О, у њиг Ј.

Међутим, чује се и: код нас ГР С Кр, на нас В Го, до нас Мр Му С, у нас Ми,

код вас Во Ду, код њизи Го, до њизи РБ, исп. и двојство: до њике СИ од њике Б.

На двoсложним предлозима углавном је краткосилазни акценат:

uза нас 3, изнад нас ДТ З С, дко нас П СР Т, испред њиг Кр.

з) Испред енклитике у акузативу на једносложном предлогу јавља се ду

гоузлазни акценат:

за ме Бр ДД К, на ме ВВоДТЈ Мр С, у ме ДДР, на те Бр Го, у те ДКа Му,

за се Год Мрш Ст, на се Мр П Ри Ст, у те П.

и) Уколико је предлогдвосложан, на првом слогује краткосилазни акценат,

а на другом дужина:

мимо меМр Ри, уза ме Ка, преда ме ВоДТКМрш, преда те Кр Ри Ту, пода

се Год 3, преда се Душ Ка С, нада се Го.

Интересантни су аналошки предлошко-падежни модели где се ортото

нични облици заменица понашају као енклитике:

у њу М, за њега Во Ка, на њега Во, уза њега Бр П.

j) Засведочени примери преношења са неличних именичких заменица до

пуштају следеће тврдње.

ја) Акценат пренесен са заменице шта редовно је краткосилазан.

за шта Мрш Po TП, на шта Г ДД Рош Ц, д-шта Душ О, до“ шта ГД, у

шта Г Ро Ст Ту Ц.

jб) Тако се (као и у другим сродним говорима) понашају и зам, нико и

ништа које су растављене предлозима:
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ни с ким ГДуш, ни за шта Вр ДЗд Ка, ни око шта Во, ни ш чим Ра, ни от

чега Во и сл.

Сасвим је другачије (али и сасвим очекивано) што код неко и нешто имамо:

за неког К, за нешта В. Во, за нешто Бр, у нешта Рош и сл.

к) У свим досад наведеним примерима проклитике су предлози, али у

таквој улози могу се наћи и друге речи.

Везници и и ни су проклитике у следећим примерима:

ија Б ВрДДЗ КЛ, ија и ти Ро, и ти БpД Ка Ми С, ко u та Б, u jбн В Ри, имп

Г Ду Мрш Po TП, и вт Ст Ту, ни ја ГД Зд Мр Ри Т, ни јбн Рб, ни вп,

u Њпг Мpш Ри ТП, и њу РБ, али и мене Ду Ра, и тебе Му.

л) Истакли бисмо на крају да се и овде?“ у улози проклитике може наћи и

ЗаМеЊИЦа инiiia:

IШта би? Во — шта бидне Ро — шта буде Ст — па шта будне В.

39. Преношење акцената на проклитике са придевских заменица углав

ном је новоштокавско, прасловенски тип преношења срећемо у незнатном броју

примера.

а) Ново што кавско преношење доминира готово свим врстама при

ДеВСКИХ ЗАМеЊИЦа.

aа) Присвојне заменице:

üз мог имања Д, из мог шевара Во, од мог сина К, за свој рачун Во, от свог

заната Ри, от свог рада Во; до њене куће Рош, код њене сестре Ка, у њену

вамилију Ра; виш наше куће З, под нашом шталбм У, пред нашом кућом ер, у

наше ствари ГД, у нашему крају Ми, у нашој кући ДД, у нашу државу Ду, у нашу

ћелију О; Не море све по њином Во, по њином обичају Ст, у њином имању РБ,

изнад наше куће Г,

и мог зета Во, ни мог оца Ду.

аб) Показне заменице:

за ово Вр Ри, на ово Год СР Т, на овом брду М, на овоме мјесту У, од ови

пара Ду, у ово Во П, за ондга З, на онд Го Ри У, кроз ону табарку Ро, под онијем Ду,

ју онд Д,у онд вр"јеме Во, у-нд време В,— за тај дан Ми, за тд. ГГ Му Ро Ц, на тд.

Вр Л, у то Л, за ту Во Ц, ко-тог Ри Ту, крос тај РБ Ту, на тајДуш ГД, на том Во

Ка, о-тога Му, о томе Вр ЈД РБ Р, по-там Бр Му, на-тијем кровом З са тијем

Мрш, са тим ВДЛТ,у тај ЈКа, на тај начин Ро, пре-ту свадбу К, у те послове

Д, у тој ДТ С Ту, у томе канчелу 3, у томе суду У;

и те В СР, и таг људи Ду и тд. Год Р, ни то Во.

ав) Неодређене заменице:

за неки дан 3, за неком женбмP, за неки амбар К, на нект начин Во У, у неки

суд Ц,у некој аљини Ри, у неко трње Ка,уз неку бабу њену Кр,уз неко брдо Ми;

за неколка дана Ту, по неколке јабуке РБ, исп. и за неколко Во, унеколко Во

Ду.

б) За прасловенски тип преношења имамо свега неколико примера.

94 Исп. М. Ник. СП 46-47.
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ба) Одрична придевска заменица ничији растављена предлогом гласи: ни у

чије Год Р.

бб) Акценат пренесен са односне заменице који (у само једном забележе

ном примеру) краткосилазан је: на коју страну РБ.

бв) Такавје и на везнику као проклитици испредзаменице сам: знаш и сам Во.

бг) У једном случају (у истој реченици две потврде) имамо старо пре

ношење и са присвојнезаменице: Вечерасумојој кући, ćyтре навечеу твојој Ду.

в. Преношење акцента на проклитику са придева

40. a) Акценат пренесен са придева готово редовно је краткоузлазан. Забе

лежени придеви са којих се акценат преноси махом су зависни чланови име

ничких синтагми, исп.:

за Бадњи дан К, на Бадњи дан Ро Ст, на Гојну Гору ГГ, пред Гојну Гору ГД, у

горњи крај Душ Л, на горњу страну Р, на гдрњи спрат Ст, за гдрње чело Год, у

горње чело Ст, на дољну страну Р, на дбљњи крај Душ, у задње време Г, на задњп

крај Ка, од зла оца У, на лијеву страну Кр, до миле воље Во, за Мокру Гору Кр, у

Мокру Гору Кр, у Сијечој Ријеци П, у Сијечу Ријеку РБ СР, у старо време РБ, у

старо доба П, у стару кућу Ду, по старом обичају К, за старог свата Во,

одт старог Кр, у старог У;

у бољи час Душ Рош, али једанпут и у бољи час У;

нек је живо и здраво Вр.

б) Старо преношење (можда аналошко?) имамо само у пословици За стара,

за цара ГД.

Трагове (не и примере!) старог преношења имамо у сложеницама типа

пдвеликт Во, поголема Ка, помалд Д, понемпран Мрш, подуже дрво К, подуљт

пут Ц. -

Преношење изостаје у следећим примерима:

на Бадњи дан Ј, у Ваљевски округ Ту, до горњег краја Ка, у горњи крај Р, у

горње чело Во, у старб доба У.

г. Преношење акцента на проклитику са бројева

41. Преношење нагласка са броја на проклитику (предлог, везник, за

меницу, други број) изразита је, готово доследна, појава.

42. Прасловенски модел преношења (овде доминантан) очитује се у сле

дећим прозодијским категоријама:

а) до два ДТ Му, за два Мрш Ст Ц, на два Го, по два ЛУ, по двије ДТ Ри, за

двије Ду, у двије Р, на двије БМ, до трп Ро, на трп С Ту, у трп Р, за седам дана

Во, у десет М, до тријес кућа О, до сто Кр,

по двије ДТ Ри, по трп Мрш, по шес Ра, по сто кила ТП,

ни с једним ГГ,

б) дваес и два Ми, двадес и два Ро, двајес и двије П, двадесет и двије Д.

тријес и двије Во, четрес и двије К, и трпГод, и двије и трп П, педесет и двије
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Го, шесет и двије СР, двадесет и двије Л, тридес и трп ГГ, тријес и трп ОР,

шесет и трпДД, дваест и пет Душ, двадес и пет РБ, тријес и пет Рош, шесет и

пет Мр, седамдесет и пет Ду, и пет пута Ј, четрес и шес Ри, педесет и шес К,

четрес и шес Ри, педесет и шес В, седамдесет и шес РБ, деведесет и двије Л, —

све по двије Ка;

в) један до другог Д.једно до другдг Ми, једно до другога Г, једна до друге

Г, једну дд друге Зд, једна за другу ДТ, једно за другим Ду, једно на друго Ра,

једно д друго Ро, један д другдга Зд, једно дко другдг Душ, један у другог Мр,

једна у другу ТП,

г) сва трп Вр КМи, све трп ГД Л, све четрт В, све трбе М. П.

43. Новоштокавско преношење запажамо код редних бројева (осим код

броја други у конструкцијама типа један до другог):

у прво време Во, о првом мају Л, на други начин Го, на другу страну К, о

другдмЗ, са друге стране Ду, у друго село ДТ, у другом селу Г, у другој години Г, у

другу комину РБ, на трећи Божић Мрш,у шестом разреду О, у седмој години У,

i други дан Мр, и други пут Л.

Ипак, једанпут налазимо и по други пут Во.

44. У бројним полусложеницама најчешће је:

два-трп Бр ГГ ДК Ка Ми Мрш Рош ТУ, пе-шес ГГ Год Ј. К. Ка Ст ТП,

пе-шčсторо Ду.

45. Нагласак је непренесен у малом броју засведочених примера:

за два дана Кр, у девет сатпУ,

педесет и седам Ро, шесет и двије Во,

у првом разреду Ду, за други вашер Мрш, за другде ТП.

д. Преношење акцента на проклитику са прилога

46. У улози проклитика налазе се предлози и везници.

47. Примери преношења (и старог и новог) на предлог као проклитику су

ретки.

а) Засведочени примери старог преношења:

за колко Г РиО, на колко Г, у колко Г Ро СР Ц (исп. и занимљиво преко зими

Ро).

б) Засведочени примери новог преношења:

до довече Во Зд П, за после Во ГДЛ, до саде-во Ду Ка, до ćутре К, до тамо

Ми Ц.

48. С друге стране, примери преношења (махом новоштокавског) на везик

и (ређе ни) прилично су чести:

и вамо Вр, и горе Д, и даље ДТ (једанпут: и даље Ц), и доље Рош, некад и

некад (с времена на време, понекад”) Душ, и одвуда Ј, и ондај Зл, и после Ду Ст, it

прије ГГ ДушС, и сад ГДЗд Ри Т, и сад ГДТП,95 и саде ВоП, и саде-во Д, it ćyтре

JД, и тамо Го, там и вам С, и там и вам Мр Ро, и тамо и вамо СР;

95 Ђук, Драг. 107 i cлд, М. Ник. СП 50 и сад (u cao).

— 33—



37() Славољуб З. Марковић

ни горе ни доље П, ни после Душ, ни прије Го Ст, ни сутре Т Ц, ни тамо ни

вамо Д.

49. У једном забележеном примеру нагласак је са прилога пренесен на

други прилог: по колко Ка.

50. Уколико бисмо наведеним примерима придружили (што је, наравно,

сасвим спорно) сложене прилоге типа начисто ТП, наоколо ГГ. Ст, упријеко СР,

задуго Ми Ст и сл., број потврда представљених у овом одељку био би знатно

већи. О овим и оваквим примерима говорићемо у одељку о морфолошким осо

бинама.

ђ. Преношење акцента на проклитику са глагола

51. Проклитика на коју се повлачи акценат са облика презента нај

чешће је негација не, затим везници и и да и речца нека.

Старо преношење врши се само на негацију не:

не ваља Во ДДДушП Ту,96 (чује се и не ваља Ка Ц),97 не знам БВ ГоДТ Ј

Ка М Ри С Т, не знаш Г Ри, не знају Мрш,98

не познам П, не болм се Душ, не бопмо сеТП (али и не познам Го Во).

52. Потврде новог преношења су бројније, а у улози проклитике налазе се и

друге речи:

а) не бидне ГГЗ, не биду ДКа Мрш, не вежу Му СРУ, не види Во К, не волт

ГДуУ, не волим ГоМрш, не да ВРСТ, не да се ГСР, не дају Год Ри, не идем Во

Ду РБ Р, не идеш ЗМрш, не иде ЈКа С, не идемоДуш Ри, не иду Ј Ст, не кажуЗТП

Ц, не може Душ ДД КСт У, не море Б СР РБ, не мош Г М СтЦ, не панта Ј, не

скине Ро, ако се не сложимо Во, не сми Го, не смије БДДу Душ СР Ту, не смијеш

ДТРБ Ст, не смијемо ДуЗд Ри, не стаљаДЛ СР, не сећам се ГДЈ СР Ту и сл.,

б) и бидне К, и јеc BЗ Ра, и нема Г. Р., и није Во (нагласак иде и „даље“ у

примерима типа и не зна Год, и не знам ДД, и не знају);

в) да видим ДТ, да видпи ГГ О, да виш Го, да иш Ми Ри Ст.

Бележимо, међутим, и дај да видим ДТ, дођи да видти Му.

53. Проклитика на коју се преноси нагласак са облика а ор и ста увек је

(бар према нашој грађи) одрична речца не.

a) Прасловенски образац преношења уочавамо у примерима као што су:

не врати се ГГ, не јави се Вр К, не окрену се Р, не погледа Ду, не посија

Мрш, не пуштп Г и сл.

Број забележених потврда новоштокавског повлачења акцента нешто је

МаНоИ.

не даде Го Ц, не знадо Ка, не паде К Ри, не скиде Д, не седе Во Ри.

б) Са облика глагола бити преношење је старо:

96 Тако и Вуковић Акц. П-Др. 325, Руж. Пљ. 174, Пецо ГИХ 192.

97. Исп. М. Ник. СП 54.

98Тако и М. Ник. Гор. 634, Ђур. Равни 179, Тешић Љешт. 173; исто и у Колубари и Шапцу (Ник.

Основи 53).
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не би му ја дао Л, не би га ја чекб К, не би он мене преваријо Го, не би га ни

куповд Ри, не би ме познбTП, не би смјела Во, Реко не би данас ватб волове Душ.

не би га дуго К, тако и би Ц.

Ипак, бележимо и не бише тамо Б.

в) Другачије је код глагола хтети:

не шће Во Ду, не шћеде Му СР, не шћедоше Мpш.

г) Тако је и код глагола моћи:

не можеде Р, не мореде В.

54. Старо и ново преношење уочавамо и код радног гл. придева.

Проклитике су одрична речца не и везници и и ни.

Старо повлачење акцента имамо у следећим засведоченим примерима:

не бијо ја Средоје Во, не било га Б, не било ме Зд,

није ни било Мрш.

Иако наведени примери сугеришу закључак да се старо преношење врши

само са облика глагола бити, мали број забележених потврда не допушта нам да

то категорички тврдимо.

Засведочене потврде новог преношења су бројније, а и број њима обу

хваћених глагола је нешто већи:

пијо не пијо Го, чекб не чеко М, не шћео ГД,

Лијепо нам је и реко Ка, О-тога и умрла Ми;

Нисам га ни видијо ЈД. Нисам ни знао Му, Није му ни требд Д.

3) О РАЗМЕШТАЈУ И ПОСТОЈАНОСТИ

ДУГИХ НЕАКЦЕНТОВАНИХ СИЛАБЕМА

55. Говор Ужичке Црне Горе добро чува послеакценатске дужине. Оне се,

сходно дијалекатској припадности говора, могу налазити само иза акцентоване

силабеме.

У једној речи може бити једна или више дужина. Навешћемо неколико

карактеристичних примера:

старп Б М. Ми, празник Кр Ка, празници СР, клечт Бр Ј. Ту, клечим Д.

вучемо Ду К;

радника ГГ, волова М. Ст, ражџара Д, урадим Душ,

кoвaчнпца ДД, пурењака ДД.

Тенденција губљења дугих неакцентованих силабема, превасходно свој

ствена говорима шумадијско-војвођанског типа, у нашем говору је изразита (али

и тада факултативна) само у наредним случајевима:

a) у позицији иза дуге силабеме силазне интонације, нпр.:

свежу Ду, старо време Л, суши ГД, бушиш Ду, у горњем крају ГГ М,

кажем Ка СТ Т;

б) у примерима са више од једне дужине, где се (уколико долази до

скраћивања) губи крајња, нпр.:

пољуби КЛ, упали Ј; itЗгњечим Зд, осушили Г, посднем Ј; чиновник У,

положајник Душ Ра; продавнпца ДД
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Немамо потврда за губљење двеју дужина.

У свим наведеним потврдама скраћивања дошло је до тзв. позиционог

губљења неакцентованих дужина. Међутим, семантички и морфолошки разлози

(често пресуднији од фонетских) не допуштају да се назначени позициони „ша

блон“ очитује фреквенцијски „равно“ у различитим граматичким категоријама.

Тако су нпр. релативно чести примери типаради (исп. ради трећу Зд,ради у

ваљбници Ду, сади се итб Во и сл.), може се чути и кућа (ген. пл.) (исп. дваестину

кућа Му), али је дужина облички диференцијална, тј. обавезна у нпр. стада (ген.

пл.), исп. нпр. колко кућа, толко стада Ми, с једне, и оба стада Во, с друге

стране.

Губљење дугих неакцентованих силабема изван сагледаних позиционих

образаца је сасвим специфично, тј. категоријски условљено (потврде за двојства

типа искочт/испрати (аор.) или пак пијем/пијем (през) наводимо у одељку о

прозодијским алтернацијама у конјугацији).

4) О ОСОБЕНИЈИМ ПИТАЊИМА КВАНТИТЕТА — ПОЗИЦИОНА

УСЛОВЉЕНОСТ, КВАНТИТЕТ У ПОЈЕДИНИМ МОРФОЛОШКИМ

КАТЕГОРИЈАМА

а. Старе дужине типа кравама, лукав, мислпти и бабин

56. На подручју УЦг наставак -āма јавља се (поглавито, са ретким изу

зецима) иза кратких наглашених силабема, и то: а) иза (“) акцента (и када није

непосредно испред наставка) и б) иза (“) акцента (ако није на непосредно прет

ходном слогу).

С обзиром на распрострањеност и фреквенцију примера са овом дужином,

испитивана насеља можемо (бар начелно) поделити на три скупине: а) насеља у

којима потврде са -ама преовлађују, али је и број примера са кратким наставком

знатан, б) места где су примери са -ама посведочени, али су облици без дужине

чешћи, и в) села у којима примери са -ама нису засведочени (в. карту бр. 3).

a) Насеља наше прве скупине запремају источни део говорног подручја,

углавном област источно од линије Ужице-Косјерић-Маљен, из мноштва за

сведочених примера са -ама издвојићемо следеће:

длаткама Рош, бабама Вр Д, барама ТП Рош, по Бекутама Ро, блесама Л,

бубама ЈД Рош, бубицама Л, вабрикама ГГ, веригама ГД, вецбама Ј Л, вилама

Рош, виљушкама ДДРа, војводама Ј, врећама ЈД, врећицама Л, гддинама ДДРа

Рош, грабљама Зд, грабуљама МршТП, дашчицама ГДДДРа,Дивчибарама ТП,

дрљачама Ј, жетвама ГД, Задушницама Вр, зградама Ј Л, јабукама ГД Му,

јаругама У, кашикама ДушЈ, кокицама Г, комшијама ЛТП, кошницама О,

кравама Ј Л Вр, крпама ГГ, крпицама ДД, кућама Мрш ТП, летвама Рош,

ливадама ДТП, липама Л, лопатама Вр Душ, лудама ГД, луткама О, љесама Л,

маказама Вр ЈД, малинама ЈД, мачкама ГД, мешинама Вр, мјешинама Ј, мо

тикама Душ Л, моткама ДУ, мућкама ТП, некцијама ЈД, њивама Д Рош,

падинама Ми, паприкама Л, пећинама У, пјесмама ГД ДД, пјесмицама Рош,
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плећкама ГГ, пракљачама Рош, пречицама ЈД, поњавама ЈД, пртинама ТП,

ресицама Л, рибама ЈД, рјечицама Г, рукавицама ГД, сабљама У, саранама ЈМу

ТП, свадбама Душ, седмицама Ми, сикирама ГГ, ćекирама ДДРош, славинама

ГД, сликама Г Рош, сличицама Душ, смјенама Ра, собама ГДЈ Мрш, столицама

ГД, стотинама Рош, таљигама О, тестерама Зд, теткама ТП чашама Л,

четкама Г, чипкама ЈД, чичама Душ, шакама Рош, шипкама ДД, шљавама ТП,

штакама ГД, шумама Вр.

Назначена правила не потврђују (или, можда, као изузеци, управо по

тврђују) следећи засведочени ликови: песницама ЈД, cбницама ТП.

И број забележених примера без дужине на наставку -ама је знатан, из

двојићемо следеће:

бојицама ГГ, вабрикама Д, грабљама Му, дршкама ГД, зградама Вр,

jacлама ЈД, кантицама ГГ, кацама Л, кашикама Г, колибама Мрш, косидбама

ДушЈД, кошарама Л, крпама ТП, кућама Вр, ливадама У, маказама ГД, мо

тикама Г ГД, новинама О, конопљама ГД, преćекама Рош, пекарама Душ,

пјесмама Д, пртинама Рош, пушкама Л, ранама Вр Д, ранијама Г, рукавицама

Ми, сикирама ЈД Д, сликама Ра, теткама ДушЛ, усницама Л, чарапама ДЈД.

четкама ТП, чутурама Душ, ципелама Зд, шакама Ј, шталама ДД

б) Примери типа кућама у насељима наше друге групе (неколико села у

средишњем делу говорног подручја: Ду К Ка Т Ту) јесте присутно, али није

доминантно обележје (примери без дужине су чешћи у сваком од њих), на

вешћемо већи део засведочених облика са -ама:

барама Ду Т, вилама Т, грабљама Ду, жетвама Ка, јаругама Т, јаслама

К, кукама ЈД, какама К, мачкама ТП, на мукама Ту, по њивама Ду, са се

стрицама Ду, сикирама Т, столицама К, свадбама Ду, стотинама К, шта

кама Т, шумама Ту.

в) У местима наше треће скупине (испитивана села западно од линије

Ужице-Косјерић-Маљен) примери типа кућама нису засведочени, дакле, овде је

редовно: барала РБ С, вилама БДТ С, виљушкама П, крастама В, ливадама Кр

М., пјесмама Во, свадбама Ц, тицама М итд.

На основу прилика у нашем говору и кореспондентних стања у идиомима

ширег дијалекатског контекста, можемо устврдити следеће: изоглоса кућама/ку

ћама полови област Ужичке Црне горе правцем југозапад-североисток, држећи

тако исти онај курс којим пресеца србијанско Полимље и (вероватно) Златибор,

даље, ка северу, изоглосна линија се западним ободима Ваљевске Колубаре

пружа ка Срему, делећи и њега.“

** Западно од ове линије облици са -ама су једини или преовлађују; тако је, дакле, у средишним

и западнијим деловима србијанског Полимља (М. Ник. 78–81, в. и карту), затим у Љештанском

(Тешић 174), Обадима (Симић 20), Тршићу (Ник. 386), Мачви (Ник. 201), западном Срему (Ник.

275). С друге стране су (испитивана) насеља и области у којима су једини или пак претежу облици са

-ама, нпр.: источни Срем (Ник.235), биограчићка села (Ивић 158), западни део централне Шумадије

(Рем. 69-72), Гружа (Стев. 525-526), Равни (Ђур. 179), Гoрoбиље (М. Ник. 637), Драгачево (Ђук.

99-100), моравички крај (В. Ник. 265-266), новопазарски и сјенички говори (Барј. НП-Сј. акц. 28),

источни и југоисточни делови србијанског Полимља (М. Ник. 78-81). Да ни говори Црне Горе нису
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Карта број 3: Дужина у кравама и сл.

57. Дужина на придевском наставку -ав (-acп). Испитивана насеља се и

овде (грубо и условно!) могу поделити на три скупине: а) насеља са готово

редовном (или пак чешћом) дужином на овом наставку, б) места у којима прео

влађују ликови без дужине, и в) села у којима примери са дужином нису за

сведочени (в. карту бр. 4).

a) Насеља прве групе заузимају источне и централне делове области.

Представићемо део забележених примера са дужином на наставку -ав (-acпи):

бабураста ДД, балав ЈТП, бдкаста ДД Ми, бупчасто Вр, гарав ДД Ј Л Ра

У, глибаво ЈДУ, гњецав КМи, гњецаво Ду Душ Ра, гњилаво Ду, ђубрав Л, осилав

Вр Душ О Рош, жилаво ОУ, жућкас Вр Д, крвав Ј. Му Ра, кудрав ДТ, лабав КУ,

лукав Зд Ка Мрш, мацасто Г, млитав ТуУ, мрљав К, мутав Ду ТУ, накриваста

Ра, плочас ДД Ро, прљаво Рош, рапаво ГД Душ, рачвасто ГД, стакласто Зд,

компактни у овом смислу, говори и запажање М. Николића: „Како у Пиви и Дробњаку имамо -ама

(-ама), а јужно и југоисточно одатле и од Пљеваља само-ама, то значи да ова изоглоса пресеца и

северни део северне Црне Горе (М. Ник. СП 81, бел. 209).
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Карта број 4: Дужина на придевском наставку -ав (-acm)

трапав Ду, тупав Ка Ра У, ћетас Г, ћорав Вр ГГ ГД Ка ТП, чађав Душ ЛО,

четвртасто Ј, читав ЈЛ, читава Г, чуљав ДРош, чупава Бр, шиљаве К, шпицас

Рош итд.

Из релативно скромне скупине засведочених облика без дужине издво

јићемо следеће:

глупава ДД, губава Л, каљав Ра, лукав К, моткас Мрш,мутав Му, прљав ЈД

Рош, ракљас Ми, рапав У, читава ДД, шпицасто Г.

б) Другу групу чини неколико села у средишњем и југозападном делу

области. У овим насељима ликови без дужине благо (Во Год Р СР С СтЦ) или

изразито (БКр) преовлађују. Издвојићемо (по) неколико засведочених примера:

бокас СР, влакасте Год, гњецав Ст Ц, глибав С, гарав Кр, грбав Б Bo,

жућкаста Во, зеленкаста С, килав Ст, климав С, лукава СР, мршав Б, мршаво

СР, прљав Во, пругас Кр, ракљаста Ц, рапава Б, туњав Во, туњаво Ст, ћорав Бр

**

Ц, удоласте Ц:

бубњасте Кр, браонкас Год, гарав Год СР, глибав Ст Ц, жгољав Во,

жгољаво Во, жућкас Год, зеленкаста Б Ц, климава Во, пљескаво С, прљаво Кр,
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рачваста Год, траљав Во Кр, ћосав В, ћопав Ст, читава Год, читаво Год СР.

читав СР, читава СР, шукаста Год.

в) Трећу групу чине насеља подринског залеђа (северозападни део

области). Примери са дужином на наставку -ав (-acП) овде нису забележени.

Доследно је: балав РБ, глибав Г М, губав ДТ З, жилав М П, жилаво Мр,

млитaвo 3, рачвасто ДТ, ћдравЗМ П, читав ДТ, читава ГоДТ, црвенкаста 3,

шпицасто П.100

У говору УЦг (а тако и у сродним идиомима) одређени вид придева не зна

за ову дужину: губава Т, лукави тај мој чича Бр, брљави послови Во и сл.

Дакле, изоглоса гарав гаравне поклапа се са изоглосом кућама/кућама, а

углавном је другачији и фреквенцијски омер дублетних ликова у местима где се

јављају обе могућности. Извесно поклапање постоји само у северозападном делу

области, где нису засведочене ни једна ни друга дужина.

58. Подручје УЦГ није уједначено ни када је реч о квантитету финалног

основинског вокала инфинитива на -а(ти), -и(ти) и -ну(ти) (тј. у глаголима типа

гледати, мислити, венути).

a) Већи део области (грубо узевши, испитивана места западно од линије

Пожега-Маљен) има, готово доследно, кратак основински вокал у оваквих гла

Г()Ла:

вечерати Во Ду, газити Б, гледати ВСР, гурнути Д Т, забринути се Год,

искупити РБ, киснути Бр Кр, кукати Ка С, мислити Мр У Ц направити Р,

окретати Год Кр, ишћерати Во П, поћерати Мр Ц, резати РБУ, сијати Г,

ћерати БРБ, угазити Ка;— вечерали БКр, гледали ГоДу, долазили ПЦ, жалили

T, забринули се Год, загледали се Ду, заратило се Во Го, изгинули Бр, мучила се

Ри, мучили се Во Кр, направили П, окретали Р, оставила К, оставили Ду,

пролазили БКа, турили М,—вечерашеДу Ри, дочекаше Ду, опљачкаше СР итд.

Засведочени „изузеци“ су спорадични доручковали Т, завађали Год,

сијали У.

б) Примери са кратким финалним вокалом основе преовлађују и источно (и

југоисточно) од наше раздеоне линије, тј. у насељима ближим таковском, дра

гачевском и моравичком крају. Међутим, овде је осетно (негде мање, а негде

више) и присуство примера са дужином на основинском самогласнику:

дочекати ТП, злостављати Душ, мислпти Мрш, окретати ГД, ошинути

Рош, — запретали Л, затварали ДД, изударала Вр, ишћерала Душ, изгинули Г,

контролисали Ј, мобилисали ДД, надиграли ТП, обртала Вр, окрећало се Д.

oкретала Мрш, окретали ГД, опљачкали Мрш, остаљала ТП, остаљали ДД

100 На западу одн. северозападу — нпр. у Љешт. (Тешић 174), Тршићу и Мачви (Ник. Основи

103)— прид. наст. -ав и -аст увек су кратки, а слично је и у колубарским селима Петници и Дивцима

(Ник. Колуб. 13), у „ерским“ насељима централне Шумадије „могу бити и дуги“ (Рем. 72); само су

дуги у Драг. (Ђук. 102), Гор. (М. Ник. 648) и Равнима (Ђур. 179). Необично двојство (ћетлс(т) и сл.,

али глибав и сл.) забележено је умор. крају (В. Ник. 260). Изоглоса гаравeарав дели новоштокавски

полимски говор, док је у „прелазном“ полимском овај наст. редовно дуг (М. Ник. 82). Двојако је у

пљеваљском говору (Руж. Пљ. 142), док је на југу и осталим деловима Ц. Горе само -ав (-acп): в.

нпр. Барј. Бихор 172.
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помицале Л, постаљало се Душ, пропадали Ј, разгртали ТП, укувало се Д. —

вечерасмо ДД, забленуше се Рош, загледаше се ГГ, ишћераше Мpш. 101

59. Стара дужина у бабан ГДЈМи Ри Средовнаје на целом подручју,102 а

тако је, наравно, и у другим примерима истог акценатског модела: газдан П Ри,

чüчтн Ка и сл. *\

Одељак завршавамо кратким синтетичким освртом. Све четири старе ду

жине (кравама, лукав, мислити, бабин) истовремено су присутне (мада неједнако

заступљене) само у источном (и југоисточном) делу области. Идући ка западу и

(што је још очигледније) ка северозападу, једна по једна (све, осим оне у бабти и

сл.) „ишчезавају“: најпре дужина типа мислити (нема је западно од линије

Пожега-Маљен), затим она у кравама и сл. (изостаје западно од правца Ужи

це-Косјерић-Маљен) и, на крају, квантитет у гарав (не бележимо га на се

верозападу области).

б. Квантитет наставака за облик

60. Наставак облика ген.-ак. именичких заменицаја, ти, он/оно, себе и ко,

као и ген. заменице шта (што), готово доследно је дуг:

мена Б ГДДу ЈД ККа МиП СР СТу Ц, тебе Бр ДТДушЈ КаЛ РБ Рош ТП

Ц, себе Во Год Ду О Ри СР Ту, њега ГВ Му Ри Рош Т, кога ГГ М Ро, чега Мр С

Ту 103

Ова дужина се, као што смо видели у т. 38, готово редовно чува и када је

акценат пренесен на проклитику.

У источнијим насељима спорадично се јављају и Ликови без дужине:

дирају мене ГД, гађа тебе Л, мене не чека Д, не пита тебе ГГ.

Дужина у мене и сл. новаје (аналошка) и може сејавити само у облицима са

нагласком узлазне интонације (о ретким забележеним примерима типа мене и

сл., где је наставак увек кратак, в. ниже у т. 128).

61. Наставак је најчешће дуг и у дат-лок. им. заменице ко коме Г. Ро Т Ц:

исп. ипак и коме ЈД ТП.

62. У ген.-ак и дат.-лок. заменица тај/то, овај (ови) и онај (они) затичемо

унеколико компликованију ситуацију.

101 Додирни и оближњи говори или не знају за ову дужину, тако је нпр. у Љешт. (Тешић 174),

Тршићу, Мачви (Ник. Основи 103), Гор. (М. Ник. 679-680), или се она у њимајавља недоследно, као

нпр. у Петници (Ник. Колуб. 113), „ерским“ насељима централне Шумадије (Рем. 72), на већем делу

подручја србијанског Полимља (М. Ник. 82-84), одн. тек спорадично, као у Драгачеву (Ђук. 100).

Познато је да је ова дужина посведочена у многим говорима Црне Горе (исп. Вуковић П-Др., Вуш.

ДИХ, Барј. Бихор 175, Мил. Црмн. 452, Петр. Броћ. 232, Петр. Пјеш. 131, Пеш. СК-Лb. 83, Стеван.

Пипери 158—165 и други).

102 Дужину у бабин имају и околни говори. Исп. Симић Обади 18, Тешић Љешт. 174, М. Ник.

Гор. 637, СП 85, Ђук, Драг. 103, В. Ник. М-Гс 266.

103 Тако и М. Ник. Гор. 642, Тешић Љешт. 181, Ник. Тршић 392, Ник. Колуб. 15, Моск. Поц. 49,

Ник. Мачва 220, Симић Обади 32, Ђук. ГЦ 234 мене мене, Ђук, Драг, мене/мене.

У Равнима је њега, али мене, тебе, себе (Ђур. 178).

Област србијанског Полимља пресеца изоглоса мене/мене (М. Ник. СП 85).
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а) Заменица тај/то. Најчешћеје тога В ГоДТ ЗдЛП ССтТЦ, у источном (а

посебно у југоисточном) делу области неретко је и тога ЈДЛ О Рош.104 Међутим,

свуда је (вероватно по аналогији са прозодијским ликом номинатива) и тога Г ГодЗ

Ми Р Ст, тога и тога дана ТП, наравно и у тога Ј, о-тога ГД,у тогДД и сл.

Такође и томе Вр ДУП СР ТП Ту Ц, ређе (опет углавном на истоку) и

томеДДЛ Вр, свуда и томе Во Ду Ст РБТ, бележимо и у томе Во, по томе КЦ,

у том О и сл.

б) Заменица овај (ови). Бележимо различите могућности: овога (најчешће и

свуда— Бр ГДДушЈКа МршСТ), двога (углавном у северозападном делу— Год

ДТМ Ц),105 овога (чешће на истоку— Вр ДД ДР), овога (на југоистоку, ретко—

г јд) 106

Налазимо и: овоме ГД Ми Ро Ст, овом Ра.

в) Заменица онај (они). Утисци о размештају и фреквенцијској заступље

ности мање-више одговарају запажањима у вези са зам, овај (ови). Примери:

онога БДТЗд Л Рош ТП Ту Ц, днога Го ГодЗМ, ондга ДДЈДМрш, онога Г

JД, ономе ГД Мрш РС, ономе Л Рош, оном Ра.

63. Редовно је свега Бр Во ГД ДД З Зд КЛ П Рош Ст Ту.

64. Доследно је дуг и наставак компаратива прилога:

Приђоше они ближе К, Може ли то мало брже? Ц, Параде, знаш, како ко,

неко боље, неко и мало лошије, колко ко море П, Ку-ћеш више? TП, Ништа више

нисам шћела Ка, Прошло три мјесеца, и више Ду, Ко да више, он га и купи Ст.

Није га могла гдре изаткати Ра, Спустише се мало ниже Год, Устане се и раније

Вр итд.107

в. Квантитет још неких наставака за творбу речи

65. И на подручју УЦгдошлоје до укрштањадеминутивних наставака -ић и

-пћ. 108 Сагледавањем прилика у неколико акценатских типова унеколико ћемо

(колико нам то засведочени корпус допушта) спецификовати изречену општу

процену.

a) Двосложни деминутиви типа прутић чешће имају кратак него дуг на

ставак -ић:

брешчић Кр, гуњић РБ, ножић ГГ, носић Во, путић Зд, репић ЈГ, cњешчић

ТП, црвић Ро, чворић ЈД, штапић Го,

градпћ Ри, грмић Душ, грмиће Д, дробић П.

б) Бележимо пример точкић Душ, али и точкић ДД, чанчић К.

в) Редовно је љепчић Бр ГД ДК Мр С, тако и ђетлић ГодЗд Мр (каткад и

ђетб МТП), уколико је акценат узлазне интонације, опет имамо дублет ђетлић

ДД КМ / ђетлић М 3.

104 Исп. Пецо ГИХ 140 тога/тога, тако и М. Ник. СП 88, али М. Ник. Гор. 643 само тога, у

већини сродних говора а је дуго.

105 Исп. Тешић Љешт. 181.

106 Исп. М. Ник. Гор. 643.
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г) Налазимо крстић РБ, али и крстиће Кр, као и вртпћ Зд, церпћ ГДД

д) У тросложних деминутива наставак је углавном кратак:

бакрачић ГГ, вајатић ЈТП, казанчић ГД, каналић Зд, наковњић Мрш,

пиштољић Душ, пиштољчић Л, тањирић ДД

Ипак, имамо и канатпћ Т., обручпћ Вр. 109

ђ) Дуг наставак затичемо и у буквић СР, бурпћ П, главић Р, грлић Душ,

дечкић Зд, момчић Д., облпћ П, пјевчић Кр, рендпћ Д., сиспћ В.

66. Вокал и у наставку -иште именица средњег рода је дуг:

бдјпште ГГ, боравтите Мрш, вашерпите Во, гддпште Б Душ Ка Ро Ст.

двортште ГД КМ, земљПштеЈДРо, коначлите Р, конопљиште ККа,лежпште

Ро, налазпште РБ, огњиште ГГ Душ Ра ТП Ц, огњишту СР, преноћпште Мр,

pдчтите Л, стрпште Б Гo ЈРи Рош, сирпишту БГодМ, сукнпштеДуЗМитд.

67. Прилози за време типа данас такође имају дуг финаслни вокал:

вечерас Бр ДД Ду Ј Ри Ст, данас Го Ка Мр С ТП Ц, јесенас ГГ КП СТ,

ноћас110 Г. Ка ТП Ц.

68. Вокал о у наставку -ост је кратак уколико је на претходном слогу

дугоузлазни акценат:

дужнос Во К, кварносУ, краброс Ри, могућност Во ТП Ц, опаснос Д,

ријеткос Т, способнос Гоl11.

г. Квантитет вокала о (<- л) у примерима типа дионица, стараоц

69. а) Самогласник о (- л) у оваквим примерима, укупно узевши (судећи

према бројчаном омеру засведочених примера), чешће је дуг него кратак.

Вокал о (e-л) кратак је у следећим забележеним примерима:

пратијоц ТП, стасијоц СР, стараоц Душ, староседијоц Ми.

Дугјеу вршијбц Во ГТуУ,вршијбца Во Ра ОЦ, жетијоцЗ ПТ, жетијоци

ГК Ка П, купијоци О Рош, први јбци Ро, дијанице Душ, чекијоница Кр, чекијоницу

Кр.

За разлику од јужних и југозападних источнохерцеговачких говора у ко

јимаје о (e-л) кратко,112 у новоштокавским србијанским идиомима такво о је или

дуго (као нпр. у моравичком 13 и мачванском 14) или некад дуго, а некад кратко

107 Тако и М. Ник. Гор. 637, Симић Обади 200, Тешић Љешт. 174, В. Ник. В-Гс 267, Станић Уск.

акц. 182; М. Ник. СП 88 готово доследно, Ђук. Драг. 118 брже брже, Вуковић Акц. П-Др. 377

брже брже (по деловима територије).

108 Исп. Вуковић Акц. П-Др. 205, М. Ник. Гор. 648, В. Ник. М-Гc. 266, Станић Уск. акц. 115 и др.

109 Исп. В. Ник. М-Гc. 266, Рем. Шум. 73.

110 Тако је у већини околних говора: нпр. Тешић Љешт. 174, М. Ник. Гор. 637, Ђур. Равни 179,

Ђук. Драг. 104.

11. Кратко -ос у оваквих именица веома је распрострањено, исп. Вуковић Акц, П-Др. 224, 247,

М. Ник. Гор. 648, Моск. Поц. 33, Пиж. Кол. 49, Стев. Гружа 582, Барј. Бихор 164, Стеван. Пипери

182, Петр. Б-К 24. и др.

112 В. у Ник. Основи 106, Симић Обади 18 (бел. 7).

113 В, Ник. М-Гс 119.

114 Ник. Мачва 126.
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(у различитим фреквенцијским омерима), као нпр. у доњополимском,115 дра

гачевском 16. и, видели смо, у говору наше области.

б) О примерима типа умро, са дугим о као својеврсном десилабизацијском

компензатору, говорићемо у т. 271 одељка о фонетским особинама.

д. Квантитет силабеле пред финалним сонантом

70. Ново дуљење вокала пред финалним сонантом очитује се (са разли

читим степенима доследности) у неколико прозодијских типова.

а) Редовно је дуг завршни слог у ном. (ном.-ак.) сг. присвојних придева

М. рода на -ин:

женин ГД Мр, Јовантн Кр, Радин Во, сестрпн Во Д итд.

б) Готово доследно је дуг финални слог и у ном. (ном.-ак.) присвојних

придева м. рода на -ов (-ев):

Благојев Зд, Богољубов Р. Бранков В, Драганде Ду, Марков П, Мијов Ст.

Микајлов Ро, Миланов Зд Т, Мићов ДД, Млађбв Рош, Обрадов Р., Петров Ст,

Петров пос П, РадовМ, Средојев Ра; — борбе Ро, брезов К Ц, дуњов СР, ђедов Ду,

попов К, таћов Во, царев Д., шљивбв Во К;

Титов гроб Вр, брезов Мрш, церов Зд.

в) Чује се његов Б. Г. Душ Зд Ка Кр Ми Му Рош Ст Т Ту Ц.

Једанпут бележимо и његов барјак ТП.

г)Завршни слог је понекад дуг и у ном. (ном.-ак.) сг. придевских заменица

м. рода на -ав: какав Po C, такав Во Ри Рош.

Ипак, чешћеје и обичније: какав ГоДТКМу, накав Ст, такав Ми сл.

д) Дуг је (мада недоследно) вокал испред финалног сонанта и код неких

ЛИЧНИХ ИМСНа.

Станислав П /Велисав Б, Видосав Ро; Милосав Ми / Милосав Гo.117

У парадигми дужина изостаје: Büдосава Б, Видосаву Б и сл.

Редовно је Видан К, Драган Во ККа, Горан Ду и сл., али и Вукоман Ми,

Слободан ККа.

ђ. Квантитет силабеме испред сонантско-(кон)сонантске групе

71. Позиционо дуљење вокала без узлазне интонације испред сонантско

-консонантске (-S+К--SњК) односно сонантско-сонантске (-S+S-*-SњS) групе,

где је -S завршни глас једног, а К- (односно S-) почетни глас следећег слога, веома

је изражено (у другом случају и сасвим доследно) у говору Ужичке Црне Горе.

Квантитет узлазно интониране силабеме сразмерно често остаје кратак

(дакле неизмењен) и након стварања оваквих сугласничких скупина.

a) Потврде дуљења вокала испред сонантско-консонантске групе обилато

су засведочене:

115 М. Ник. СП 95.

116 Ђук. Драг. 51.

117 Исп. Тешић Љешт. 174 Милосав.

—44 —



Говор Ужичке Црне горе 381

čiљтнка Во, аљинку Ду, ваљевка (врста шљиве) ДТ, вијалека Г. Драгачевци О

Рош, уДушковцима ТП, јазавца Кр, јарца Го, јарци Рош, клинци РБ, клинце Ра СР,

конци Ро, концима Ро, љотићевци Мр, љотићевце Мр, магарца Р, бвце Б ГГ ГодЗ

ЈКа М. Р. Ри ТП Ту У, опанци Му Ј, опанке ГДДДуш, опанцима ЈКа, пасторке Вр,

папдњци Д, плантнке К, сноваљка Ј, старца Во, старци Во, сунце ГГ ДК, сунца

Ка У, трговци К, Турци 18. Во Ду, угарцима О, Циганка Во, Циганку Во, Цр

ногорку Ра, чучавци К Рош, чучавце Ду, шнајдерка СР, шнајдерку Душ итд.,

пантам Во Ка Рош, панта СР, не пантим Кр, запантијо К, утантила Во

Ду и сл. 119

Да дуљење у овој позицији ипак није доследно, сведоче следећи забе

лcжсни ликови:

ђељку Душ, звјeрка К, звјeрке К, сламка Во, старца Кр, стјенку (стеницу”)

Ро, травка З, травке 3.

б) Дуљење вокала испред сонантско-сонантске скупине је редовно:

здравље ГД З П, здравља П Ро, у здравље С, бе-здравља ништа Ту;

ђубрдвник Во, понеђељник Го Кр П, понеђељник Во, правнпк Душ, уторник

О У, одборник СР, одборници СР, славље К.

в) Слогови са (“) акцентом мање су подложни дуљењу — често остају не

измењени и након стварања сонантско-консонантске (ређе сонантско-сонантске)

групе:

ловца Рош, ловце Рош, новца СР, овна Во Вр Ц, правца Вр Кр, правцуДРо 3,

правцом К Ц, синовца КЛ Ст У, синовцом Рош, удовца Кр,

овца ГГ Ду Ј Ми, овце Ро, овцу ГГ ЈМ РС.

Ипак, бележимо и конца ДД Ст, концом СР, лонца П, лонцу ТЦ.

е. Именице типа гробље, преља и писање

72. На терену УЦг основински вокал у именица средњег рода типа гробље

увек је дуг:

гвожђе ГГ Ра, гвожђа Му, гвожђем Ми, грббље ГД К, код гробља О, на

грббље Во КЦ, зеље РБ, зеља Ст, робље ГГ ДТ, робља Ми, робљу Мрш, саће Зд

Му, снопље Во Ка СТ, уље Г СР итд.

73. Именице женског рода типа преља показују извесно двојство:

преља М., преље СР, преља (ген. мн.) Го, пуна кућа прељтК, ткаља ТП,

преља Го, преље Мр.

Бележимо само везпља Во Кр.

74. Редовноје дуг и вокал испред творбене морфеме у глаголских именица

на је:

владање Мрш, возање ГД, дисање Р, писање Мрш, плаштење Ро, стругање

Ј, служење Год, спавање ТП.

118 У Тешић. Љешт. 174 Турци (каткад у говору најстаријих).

119 У М. Ник. СП 73–74 пантлм/пантлм (као изоглоса, в. карту).
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ПРОЗОДИЈСКЕ АЛТЕРНА Ц И ЈЕ

У ДЕКЛИНАЦИЈИ И КОНЈУГАЦИЈИ

|

ДЕКЛИНАЦИЈА

75. У овом одељку изложићемо и сагледати известан број (онолико колико

нам то прикупљена грађа допушта) акценатских алтернација, односно кате

горијских и (ређе) појединачних прозодијских појава код речи са деклинацијом.

1) И МЕНИЦЕ

А) ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА НА -ОД

а. Једносложне основе

76. Тип град — града. Код именица које не означавају бића, већ „било шта

друго“120, у локативу сг. заступљена је алтернација 1 (ном.) - (лок.):

на бријегу Вр Зд, у вијеку Рад, у возу Л, на врату Го, о врату М СР, у граду

Во, по гласу РБ, у гласу С, по дану Во, на зиду Мр РБ, у зидуЗд, у кљуну Ри, у ладу

Во, по лику Ј, у једном кругу ТП, у мраку Ри, по мраку ГД, на раду Му, ураду Ри,

на реду Во 3, у реду ДД СтТП, на свијету Мр Мрш О, по снијегу ГоДуш П Ц, у

снијегу Му, у нашем стану ТП, на трагу Ра Ц, у трку РБ, на трну. Ми и сл.

Плурал. а) Код именица са уметком -ов- (-ев.-) бележимо или “ или “ на

иницијалном слогу: бркови ГоДуш, бркове МС, дарове ТП, другови Мрш, зечеви

Мрш, синови Ра СтЦ, синове ПРЦ, српови Душ Р и сл., — везови МС, жуљеви Го,

жуљеве Рош P, радови Г Ми, радове Д, станове Ду итд.

Поред Даничићевог бравови ТП, односно гроздови З,121 налазимо и бравови

Ка, грдздови М.

б) Именице са " на иницијалном слогу облика ном, иак. пл. у генитиву

пл. имају Даничићев и на пенултими: бркова Ду, вукова Год С, другова М Ра Т,

зидова Ри Рош, кумбва Мрш Му СР, синова Г 3 Ка РБ Т, судбва ГД Ј Ро.

Ипак, нису ретки ни ликови са непомереним нагласком: вукова Го К,

другова Ра У, зечева Му, зидова Му, спужева ТП.122

120 Стеван. ССХЈ 1215.

121. Дан. 20.

122 М. Ник. СП98 вукова (вукова), Вуковић Акц. П-Др 204гласова (гласова); сасвим је другачије

у Херцеговини, исп. Пецо Орт. 12 гласова (синова/синова).
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в) У дат. — инстр. — лок. пл. чешћеје са брковима Б, по градовима Во

Ка, зидовима ТП У Ц, синовима Во Ду, са срповима Зд него синовима Во ГГ,

кумовима Му Т.

г) У ген. пл. облика без уметка -ов- (-ев.-) редовно је: дана Во ГДД ПРИ

Ро С, зуба ЈКП Ст, мрава Душ, црва Душ Рош Ц.

77. Тип род-рдда. Уколико не означавају бића, у локативу с г. оваквих

именица долази до промене квалитета акцента:

у дому ГГДТ, на крову Во Ц, по леду Ду, по носу Ка, у носу Ро, у родуЗКаРи

Ту, у року Мр, у току жетве О, у тору Му. -

Ипак, бележимо и на брдју К, као и колебање у изразу ко бубрег у лоју Ду И

ко бубрег у лоју Мpш.

У именице крај редовноје на крају РБ СР Ту, при крају Го,у нашем крају Му.

Важно је нагласити да именица крај није типични представник овог про

зодијског модела, сродна је са типом сват-свата, али је у ном. сг. дошло до

дужења пред крајњим ј. 123

Плурал. a) У облицима именица с проширеном основом углавном на

лазимо краткоузлазни акценат: по доловима ДТП, домове М, домовима Ро Т,

мостове Ми О, мостовима П, стогове К.

Забележили смо и примере с краткосилазним акцентом: крајеве ВоП Ц,

крајевима Ду, рогови Мрш, рогове ГМу, носови Мр, једанпут и занимљиво са

великим носовима ДТ.

б) И овде (као и у неким сродним говорима, оближњим и удаљенијим),124

именице крај и рог (вероватно само оне) знају за алтернацију "" (ном.-ак. пл.) - И

(ген. пл.) - \ (дат. -инстр. -лок. пл.): краéва Во, рогова Ду Ц; — крајевима КПМи

Ра, роговима Ми Ри.

в) У ном, и ак. пл. именице пост типично је пости БДД Ду Му СР, посте

Вр ДД Душ Р СР.

г) Ген. пл. именице гост гласи само гостију Ка Ро ТП (не и гости!).

78. Тип сват-сваша. У лок, сг. изостаје алтернација“ - . . у диму Ду, о јаду

Вр Д, о свомејаду Му, полуку М, у марту ГД Po Ц, у рату ГДЗд Му, на фронту

РБ, на врднту С, о цару Душану Р; ипак, бележимо и на Сремском врднту Ц.

Плурал. a) У ген. пл. срећемо Даничићеве ликове као што су јада Ми СР,

клина Му, Руса ОТП, тића П.

Даничићевски је и у именица с проширеном основом: кметова Ми,ратова

Го, сватова Во Ду Ц.

Колебање уочавамо у им, сват, где је у ген. и дат.-инстр.-лок. пл. сасвим

обично (рекли бисмо и чешће) сватова Б Бр В ГДДЗМрш Ст, сватовима Бр Год

ДД ДТ Ду Душ О Ц.125

б) У дат.-инстр.-лок. пл. именице прст забележено је само прстима Во ТП.

123 Исп. М. Ник. СП 99.

124. Исп. Тешић Љешт. 177, М. Ник. СП 99, М. Ник. Гор. 640, Стев. Гружа 543.

125 Тешић Љешт. 177 сватовима (сватовима); слично, одн. „приближно често“ у М. Ник. СП

100, али Пецо Орт, 11 само сватовима.
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79. Тип пањ-пања. У облицима плурала с проширеном основом на

лазимо само дугоузлазни акценат: гајеве Во, гуњеве ТП Ро, кључеви Ка, кључеве

СР, лијекове Б ДРи, лијекови РБ, ножеви Кр, ножеве Ри ТП, ножева РБ, пањеви

Во, пањева Б, пластове Му Ст, пликове Л, путеве ТП, путове Мрш, путовима

Ми, путева Ра, џакови Б Бр Р, иаковима Ст, штапова С, шуљеве Ми Ст.

Тако и у Дан.,26 као и у говорима у окружењу. 127

80. Тип сндт-снопа. a) У ген. пл. са Дан, се слажу следећи забележени

примери: гробова Го, дудова РТу, чеповаДу;— волова ДДЈРи, — снопа РБ Ра. Не

слаже се снопова РБ, топова ДД.128

б) Дат. — инстр. — лок. пл. именице коњ гласи коњима Бр Год Ду КП Ст

ТП и (ређе) коњима ДТ Рош.129

б. Једносложне основе с непостојаним а

81. Тип врабац-врапца. У појединим облицима плурала (заправо у свим

засведоченим) налазимо различите прозодијске моделе:

вијенци ВоМ Р, ланци БДу, ланце Год К, чамци В, чамце ЈД, — вијенци Го

Ра, ланци Г, ланце Ра;

вијенаца ДТ Мр С, ланаца ЗМи, Немаца К; — врабаца Л, чворака ТП (Дан.

27. чворкова).

Наведени облици са дугосилазним акцентом слажу се са Даничићем.

82. Тип просац-просца. a) У ген. пл. је као у Дан.: косаца ГД Кр Ст Ту,

момака В Душ, просаца ГГ. Ст.

б) Именица момак на већем делу подручја УЦг има овакав акценат, уне

колико је другачије у насељима ближим Драгачеву и Такову, где се, због изнетих

ограничења (в. т. 34), јавља и момак (забележени парадигматски ликови не

одступају од просека целог подручја).

У парадигми именице момак јављају се следећи акценатски модели: ген.-ак.

cг момка БДДКП СтТП, инстр. сг. момком Вр Зд РБ, ном.-вок. пл. момци Во Кр

РБ СтУ и момци ЛР Po TПУ, дат.-инстр.-лок. пл. момцима ГГЈОС и момцима

ГодЗд, ак. пл. момке Во РБ (облик са дугосилазним акцентом није засведочен).

У вок. бележимо и момче ТП У.

Код Даничића (30-31) вок. сг, момче, ном. пл. момци и момци, ген. пл.

момака, вок. пл. момци.
-

83. Тип ловац-ловца. Ова квантитетска алтернација често изостаје (в. т. 71).

У ген. пл. без уметка -ов- забележено је: лонаца Ј Д, новаца Во К, али и

ловаца Р.

Акценат у лонаца у складу је са осталим множинским ликовима: лонци Кр

Ро, лонце Му.

126 Дан. 22-23.

127 Исп. Барј. НП-Сј акц. 99, М. Ник. Гор. 640, М. Ник. СП 100, Симић Обади 25, Тешић Љешт. 177.

128 Дан. 25-26.

129 М. Ник. Гор. 640, Симић Обади 26 коњима (Вуковић Акц. П-Др 189 коњма), М. Ник. СП 101

коњима/коњима, а Руж. Пљ. 118 коњима.
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84. Типлакат-лакта. a) Лок, с г. на лакту Во Вр ГоМ РБ, али и на лакту

д Pa. 13()

б) У но м. пл. је као и у Даничића (27-28); бубњеви Ду, лактови Во,

чукљеви Кр М.

85. Типндкат-ндкта, а) У лок, с г. забележеноје само о свом трошку Во.

б) Ген. пл. им. нокат гласи ноката Бр В ГГ КаЛ Ц, и не тр. ноктима Во

ДуЗ ЈД ОРБ, 131

86. Тип старац-старца. Ову квантитативну алтернацију илуструју сле

дећи засведочени примери: јарца Ро, јарци Рош, старца Во, старци Во, са

старцом Л.

У ген. пл. редовно је: јараца М, стараца Кр Ра.

Тип свекар-свекраније посведочен. Ова именица прилази типу просац-прос

ца: свекар Го ГодДДДу ДушПССтТП Ту, свекра Бр Во ГГ КР Ра СРС, свекру Б

Бр ДД Л Ту и сл.

В. Двoсложне t{ 631ft({{2Ć/10.)}CH{2 ОСНО862

87. Тип јунак јунака. Алтернација да (вок.) – а (зависни падежи) спро

ведена је у следећим засведоченим примерима: војниче ДД Ка, јуначе ГД М Ри,

младићу Зд Мрш С. Ту, биједни сељаче К, војници Го.132

88. Тип живот-живота. a) О заступљености овог типа у говору УЦг

сведоче следећи забележени примери: губере ДД, губери Го Р, под губером Р,

живота Во 3М Ра Рош У, осивоту Го Р, животи У, Пепељ — ис Пепеља (топ.)

Во, Ребељ — из Ребеља ваљевског Го, у Ребељу ДТ(топ.), сведока Ми, ćедока ПС,

ćедоке Ми ТП Ту, терена О, терену Ду Ри.

Посведочено је, међутим, и ћумеза Во, ћумезу Во. Оба примера забележена

су у истом месту (југозападни део области).

б) У ген. пл. је čедбка Душ Зд ЈД Рош, гереља Во Ду, али налазимо и

гереља Мр.

89. Тип шарбв-шарова. Ова Даничићева алтернација очитује се у следећим

засведоченим примерима: онај лудбв Во, шаров ДуЗЈ Кр, два шарова Ка; Ерцбв

ДД Ерцови Л Рош СР.

90. Тип рођак-рођака, гдлуб-голуба, дбичај-дбичаја, а) Алтернација .

(лок.) – " (остали падежи сингулара) очитује се у следећим забележеним при

мерима:

на дувару О, у мјесецу Вр Мрш, по нашем обичају Во, на опрезу Ду С, у том

погледу Го.

Ипак, више је потврда у којима она изостаје:

130 М. Ник, Гор. 639 на лакту, али Симић Обади 23 и Тешић Љешт: 176 (на) лакту.

131 Исп. Моск. Поц. 18, Руж. Пљ. 125, Станић Уск. акц. 111, а за ноктима исп. и М. Ник. Гор. 640,

Симић Обади 25, Тешић Љешт. 177. Тако је и код Даничића.

132. Исп. М. Ник. СП 105.
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у амбару ГГ Зд Ми Ст, на вршају Год Му, по дувару В, на Мјесецу СР, у

априлу мјесецу Мр, у марту мјесецу Ра, у том случају Л; — по дбичају Д, на

положају О, на том положају Ми.

б) Плурал. У неких именица овог типа затичемо померен акценат: бар

даци Ст, бардаке Ст, вотњаке Ка, рођаци Г.

Ликови са непомичним акцентом су обичнији: бадњаци ВоД ПТ, бадњаке М

Р, вотњаци Кр,рођаци КМи Ри,рођацима ДД,рођаке Го Ка, ујаци Ми С, ујаке К.

Бележимо и бадњакове ВМ, као и занимљиво шумареви Ту.

в) Двојство (са сличним бројчаним омером потврда) налазимо и у ген.

плурала:

корака Ду, љешника Ст Ту, мјесеци Ми, месеци Мр, — бадњака Во Душ,

динара. Ми С, курјака РБ Ст, љешника Зд, рођака ПС СтЦ, ујака ДД, — дбичаја

Ср Т.

Неуједначено је и у именица проширеним формантом -ов- (-ев.-): голубова

Бр В Му Р, јастребова Ми Ри СР, курјакова ГД С, али и голубова Б ДТ О,

случајева Т.133

91. Тип камен-камена, разговор-разговора, а) Лок, с г. углавном има

померен акценат:

по говору Ми Р,у говору Ро, у Јавору ГГ, на камену ДТ Ми, по камену Ро, у

камену Г Ст.

Бележимо и у пламену Во, на камену Го З.

Налазимо и у разговору Ду Ра и у разговору Мр.

б) Плурал. Алтернацију потврђује и већина забележених множинских

ликова. У ген. пл. именице ђевер увек је ђевера Год Ј ПУ, у дат.-инстр.-лок. пл.

затичемо двојство: ђеверима Д,међу ђеверима Му, али и са ђеверима ВоМу.

Именица камен у ген. пл. гласи каменова Зд, у дат.-инстр.-лок. пл. ка

меновима Ми Ст.

У једином засведоченом облику именице гребен акценат је непомичан: на

грeбенима Во.

92. Тип поток-потока. Акценат номинатива задржавају и остали падежни

облици, изузетак је ген. пл. где се најчешће јавља краткосилазни акценат:

бисера ГД, дуката Год Мр С, језика О, међеда РБ У Ц, поскока МТП,

сандука С, товара Рош.

У парадигми именице човек запажамо специфичне (фонетске и прозодиј

ске) алтернације:

ном, сг.: човек Бр ГГДЈМр Ри Ту, чојекГоДТ, чоек ГД Ду ЈРБ СТу, човек

Г; вок. сг. : човече Зд П, чојече Го, чоече Вр РБ С.

Остали падежи: човека Во ГДДЈДМр С, чоека ДДЗКМу Ст У Ц,— човеку

Ду, човеку Во 3ККа, чојеку Го, чоеку ГГ Ка;-ш човеком ОТ, шчоеком М. С.

133 Дан. (37-38) голубова и сл., али витезовима/голубовима.
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93. Тип народ-народа. Примери акценатских алтернација у парадигми

оваквих именица нису засведочени, дакле, ' се јавља и у осталим падежним

облицима, нпр.: кочиће Во Ду, народа З, проздра РБ, прозорима Г и сл.

г. Двосложне и вишесложне именице с непостојаним а

94. Тип синовац-синовца. Ова квантитативна алтернација није засведо

чена. Бележимо само покровца Во, синовца КЛ Ст У.

За ген. пл. имамо једну потврду: покроваца Во.

Напоменули бисмо да су оба наведена облика им, покровац забележена у

истом месту (чак и од истог информатора), будући да немамо података из других

насеља, не можемо ништа одређеније казати о њиховој распрострањености.134

95. Тип мушкарац-мушкарца, добровољац-добровољца. У ген. пл. ко

егзистирају различити акценатски модели:

а) Босанаца Г Кр, добровољаца Го Ту, издатака РБ, Македонаца ПТ,

мушкараца ДТ, омладинаца РБ, остатака Рош, питомаца Ду, солунаца Ка,

Црногораца Мрш Т;

б) задатака Ка, података К, солунаца У Ц,

в) бјегунаца Во, комараца РБ.

Као што видимо, међу засведоченим потврдама, убедљиво је највише оних са

дугосилазним акцентом на унутрашњем слогу (неки од њих су наведени и у т. 33),

упадљиво је мање примера са непромењеним или пак помереним, Даничићевим,

нагласком.135

д. Акценат имена и презимена

96. Прозодијски најинтересантнија имена и презимена овде ћемо сагледати

интегрално. Имена (ређе и презимена) наводићемо и на другим местима у раду,

али увек парцијално и сврсисходно, као засведочене илустрације појединачних

категорија.

97. И мена. a) Имена једносложне основе на -ко двојако се акцентују:

Вељко СР Ц, Жарко Ду Ми Ро, Жељко Бр Мрш П, Здравко Во Ка Ми,

Миљко ДД Ро, Мирко Кр РТУ, Славко ДТ СТУ,

Вељко Л, Гојко Г ЈД. Живко Вр Ј, Ивко Во, Јанко ГДушР, Марко ГГ МРи

Ст, Рајко Мрш, Ранко О С.

Само два имена (Вељко и Гојко) забележена су у оба акценатска лика.

Можда није случајно то што су ова имена са дугосилазним акцентом посведочена

у југоисточном делу области (насељима најближим моравичком и драгачевском

крају).

б) Имена двoсложних основа на -а:

134 Вуковић Акц. П-Др 204, М. Ник. СП 112 покроваца, али Стев. Гружа 559 покроваца/по

кроваца.

135 Сватри обрасца коегзистирају нпр. у М. Ник. СП 112, а, такође, исп. Дешић ЗбИjГ208–209.
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Душан ГГ П (ген. Душана Г); — Милун Во З, Продан Л, Стеван Ду, Тривун

Зд СР — Гвозден Му, Милош Кр Ст; — Видан ГД К, Драган Вр КМу Т, Страин

во.

в) Имена двoсложне основе на -анко, -енко и -инко:

Миленко Душ / Миленко Кр РБ, Раденко Ра, Стаменко Ри; — Милинко Ро /

Милинко ТП, Маринко Во Ка; — Миланко У.

г) Имена двoсложне основе на -ило:

Данило ДД, Добрило У, Дојчила (ген.) М, Момчило ГД ДС.

д) Имена тросложне основе:

Боривоје Год Ра, Добривоје Му У Ц, Миливоје ГГ Ј / Миливоје Рош,

Радивоје Во 3 С. — Танасије СР.

ђ) Композите:

Велизар Ка, Светозар П Ст. —Драгољуб ГК С, Мирољуб Му Ст, Славољуб

Во РБ, Родољуб Ду, Мајодраг Ду К/ Mujoдраг Ра; — Живорад Д. Милорад Б Во /

Милорад Г.

98. Презимена. a) Презимена изведена од имена једносложне основе на

-ко (Гојко и сл.) јављају се у три прозодијска лика:

aа) са краткосилазним акцентом: Јанковић О., Марковић Ј.Мрш, Марковићи Ј;

аб) са дугосилазним акцентом: Јанковић Ро, Рајковић Ка, Брајковићи (топ.) Ту,

ав) са дугоузлазним (типизираним) акцентом: Јанковић ДД Ка, Марковић

Во Ду, Гојковић Го.

б) Презимена изведена од имена једносложне основе типа Симо (одн.

сличних хипокористика или надимака) јављају се у два прозодијска лика:

ба) са дугоузлазним акцентом (тј. са акцентом основне речи): Брковић Ри,

Јевђовић Ра, Миловић Т., Тешовић Ка итд.,

бб) са дугосилазним акцентом: Брковић Ду, Симовић Ст, Цицовић Душ и сл.

в) И презимена изведена од других имена или чувају акценат основне речи,

или се јављају са другим (понајчешће типизираним) прозодијским ликовима:

Гагић Т., Гускић Р. Ђокић Во (Ђокић Д., Костић ГДДуш, Мурић Ка, Чвркић

Рош, — Алексић Бр Ц, детојић Ка; — Крсмановић Ри 7 Крсмановић Во РБ,

Максимовић Го/Максимовић Год М, — Васиљевић Год, Гавриловић В., Ковачевић

Ду Му, Маринковић ДТ Душ Ро, Милићевић З., Тодоровић Ј. / Тодоровић Зд,

Трифуновић КО У итд.

Б) ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА

а. Једнакосложне именице (некадашње о / о -основе)

aа) Једносложне основе

99. Тип дрво (сг.) - дрва (пл.). Ову алтернацију уочавамо у следећим

забележеним примерима (ном. -ак. пл.); брда Во Го, дрва Вр Год ДЈКа Мрш Ра

Ри С ТП, звона Во Год, поља Го З Кр, сита Кр.

— 52 —
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Назначена алтернација је доследно спроведена само у именице дрво, док се

остале наведене именице јављају и у другим прозодијским ликовима: именице

брдо и поље знају и за : брда Г Ра, Поља Бр, именице звоно и сито могу имати и

“ : звона ЛУ, сита ОТП.136

Само са краткосилазним акцентом (дакле, без квалитативне алтернације)

јавља се именица мјесто: мјеста Го К.

Засведочене потврде осталих падежа плурала: дрва Б ГоДТ Душ КРБ С,

звона РБ, али и звона О Рош, мјеста В Ду Мрш Ро, по брдима М., с воликим

дрвима В.

100. Тип село (сг.) — села (пл.). У забележеним именицама овог типа

назначена квалитативна алтернација или није доследна или сасвим изостаје (одн.

није засведочена):

— ном.-ак: села Бр ДМрЛ/села ГРУ,ребра Го Год Ро/ребра Во Ра, седла

Во Т;

— ген.: села Бр Год ЈМрш СР Ту 1 села Во, ребара ДД ЈД Ри Ст/ребара Во

лу,

— инстр.: са ребрима Г РБ / са ребрима Кр, 137

— лок. по селима Му 1 по селима Ду О.

Наведени ликови са акцентима узлазне интонације не слажу се са Дан.(63).

Лексему перо (чији множински прозодијски лик код Дан. (63) зависи од

значења) имамо само у једном примеру: пера од лука Во.

101. Тип сијено (ст.)- сијена (пл.). a) Ова алтернација засведочена је само у

НаСЛОВНе ИМеЊИЦе:

сијена В Зд Ка П СР С Ту.138

б) Немамо примера за промену акцента у лок, сг., бележимо само: сва у

злату Ду, на сијену В Зд.139

102. Тип брвно-брвана, дебло-дебала. И овом говору је својствена алтер

нација брвно — ном.-ак. пл. брвна ГД Мрш С - ген. пл. брвана ЈД Ка (исп.

лонац-лонци-лднаца у т. 83). 140

б) За другу именицу можемо навести само ном.-ак. пл. дебла Ду Ка (остали

падежни облици нису засведочени).

136 Испитивачи сродних оближњих (суседних и нешто удаљенијих) идиома у ген-ак. пл. им.

овог типа бележе различите могућности: Тешић Љешт. 178 дрва, брда, звона, поља, сита, мјеста,

Ник. Тршић 390 дрва, брда, звона, поља, сита, мјеста, Моск. Поц. 18 исто, М. Ник. Гор. 641 дрва,

брда, поља, звона, мјеста, сата, СП 115 дрва, брда Ибрда Ибрда, поља /поља, звона, жита, клупка,

МеCillial.

137Загубљење акценатске форме у плуралу (или бар у неким падежима пл.)знају и други сродни

говори, исп. М. Ник, Гор. 641, Тешић Љешт. 179, М. Ник. СП 116, Ђук. ГЦ228, Симић Обади 27,

Станић. Уск. акц. 123.

138 Принципски је исто и у непосредном окружењу: Тешић Љешт. 20 сијена, М. Ник, Гор. 641

сијена, и у М. Ник. СП 116 сијена (мада у Ђур. Јат 272 сијена/сијена).

139. У неким сродним идиомима забележено је и у злату: исп. М. Ник. СП 116, Вуковић Акц.

П-Др 252, Пецо Орт. 33.

140 За однос брвно/брвна/брвана исп. Барј. НП-Сј. акц. 50, Вуковић Акц. П-Др 248, М. Ник. СП

116; у Гружи (Стев. Гружа 564) у ген. пл. брвана/брвана.
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103. И овде се факултативно јавља метатонијски акценат у ак: именица

врата и леђа, када оне стоје уз предлоге: на врата ВКа, пред врата М, на леђа Зд

П, низ леђа Мрш.

Ипак, чешће је и обичније: на врата Во К, за врата Ду О, низ леђа Бр, у

леђа У и сл. 141

аб) Двосложне и вишесложне основе

104. У именица типа вретено акценат је увек на истом слогу:

— ном.-ак, сг.: вретено В Д Зд П РБ С Ст (на истоку и вретено Рош, в. т.

34), канчело ГГ Ј Мрш С, решето Во Му Т (рашето ТП Ц),

— ном.-ак. пл.: вретена ГГ ЛМ СР У Ц, канчела Б Л Ту, решета ГД Д

(рашета Ду);

— ген.-пл.: вретена Вр К. Ро, канчела ГД Му.

Им, канчело бележимо и у м.poду: на тај канчел ТП.

105. У именица типа кољено редовна је алтернација ““ (ген. пл.) - \ (остали

падежи): вратилаГ Ми Ту, кољена Во КМуСЦ(от кољена ТП),мочила Во.

106. Према ном.-ак, сг. вартво Б Мр и сирпите ГГ Ду О Ту, у ном.-ак. пл.

налазимо (додуше само у две потврде) ликове са непомичним акцентом: разна

варива Во, пецтва 3.142

107. Акценатје померен према крају и у пл. именицејезеро: језера Ду К. 143

б. Неједнакосложне именице (некадашњих консонантских основа)

108. У именица име, уво и сл. редовна је алтернација по моделу име (сг.) -

имена (пл.), ген. пл. -éна, дат.-инстр.-лок. пл. -енима:

ном.-ак. пл. бремена Во, времена В Душ Му, имена Д, племена ТП, пре

зимена М Ст, рамена БрЗКа Ст, ćемена РБУ, — бурета Го Р Ст, дрвета М Ту,

дугмета Му Ц, ћебета Кр Ра Ту, увета Вр К. Мрш ТП У; — чудеса ТП,

ген. пл.: дугмета Душ, имена Го Ка Ра, презимена ГГ Р, рамена ГГ Ка Ро,

увета Мр У;

дат.-инстр.-лок. пл. буретима Му, дрветима ГГ КП, раменима Д Мрш С

Ц, уветима Ро.

109. У зависним падежима именица типа дијете и чељаде долази до про

мене " у " на трећем слогу од краја, али та промена није доследна.

141 Слично је и у сродним говорима: исп. Вуковић Акц. П-Др. 249, Ник. Тршић 390, М. Ник. Гор.

641, Пецо. Орт. 33, Пиж. Кол. 42, Руж. Пљ. 134, Станић Уск. акц. 90, Тешић Љешт. 179; М. Ник. СП

117 (у новоштокавском) на врата /на врата, на леђа /у леђа, Симић Обади 27 само за врата и сл.,

али спорадично на уста.

142. И у М. Ник. СП 118 пецтва, али овде је типично варива, сиришта.

143 Тако и Руж. Пљ. 134, Станић. Уск. акц. 124, М. Ник. СП 117, Моск. Поц. 22. Међутим, Стев.

Гружа 566 језера / језера.

— 54 —
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а) Забележени примери квантитативне алтернације: ђетета В3д Мp СР,

ђетету ДД Мр Ту, са ђететом У, јајета Ра У, којаејаету Ду, јунета Год,

свињчета Ро.

б) Ова алтернација изостаје у тросложним именицама: ђетенцета Во,

ђетешцета СР У, Пиленцета Го, чељадета Му Т, чељадету У. 144

110. Вок. именице дијете гласи дијете Б Душ Мрш СР Ст ТП Т Ц.

B) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ И МУШКОГ РОДА НА -A

а. Једносложне основе

111. Именице типа глава, слуга, а) Алтернација (ном. сг.) - (ак, сг.,

ном.-ак. пл.) релативно је добро заступљена, али је и број засведочених потврда у

којима она изостаје знатан.

Ак, сг.: војску ГГ ГодДуЗЛП РБ Ро ТП Ту, главу Бр Во ДДДуш КМуП Pa

СР С СтТуУ, грану Г ДуЗдМ СР Ту, греду Го, уДрпну СР, душу Во ЈКа Ро, зиму

ВДу ПСТу,руку В ГДДТЗЈ Кр Ми Му Р Ри Рош СТПТуУ Ц, снагу ГГ Зд Ро Т,

у сриједу Ст, стијену ДТ Го Год, траву 3д У.

Неке од наведених именица налазимо и са непромењеним акцентом: греду

Во Зд Мрш, Дрину Б Кр П, стијену ЛУ, траву СР.

Само овакав нагласак имамо у браду ДД, врбу Вр Ст, клупу СР, руду Во Зд

Мрш, свијећу ВоДДуш Ка ПС Ст, свињу Ду, слугу МуЦ, трубу БКа, рану Ми.

Ном.-ак. пл. главе Вр КМи С, гране ДТ Зд, греде Во Ра У, гује Во Ду, зиме

Бр Л, ресе Во, руке Б ГГДЗКа Мрш Ри СТП Ту Ц, свиње Б Ду Кр П, слуге Во 3,

стијене Ј Ра Ту, стране ГГ Ду Ка О Рош Ту, траве Ду 3.

И са акцентом ном, сг. налазимо: гује Бр Во, слуге Ц, траве Во.

Само са нагласком ном, сг. бележимо: браде ГГ Ри, клупе Го У, луке П Ту,

pуже Ми, свијеће Вр Душ РБ С, стреле Во, торбе Ду Ц.145

б) У дат. сг. бележимо и (па му приђе) руци ТП и руци ДД С, налазимо

војсци Ро Му (облик са дугосилазним акцентом, можда и сасвим случајно, није

забележен).

в) За квантитативну алтернацију (ном. ст.) - \ (дат.-инстр.-лок. пл.)

имамо тек неколико потврда, поред редовног рукама Бр ГДЈКа Мрш Ри СР Ст

Ту Ц, налазимо и гранама Ра, гредама Год.3, свињама Душ МршС, стјенама Во.

Засведочено је, међутим, и свињама К, као и ружама Б Во Ка У, странама

В Ду О.

г) Ген. пл. именице рука гласи руку В ВоД Зд Л Ри Ст Ту, на северозападу

области није необично ни руку Го З.146

144 И у сродним говорима засведочено је само ђетета, ђетету и сл. (нпр. М. Ник. Гор. 641, СП

120, Тешић Љешт. 177, Руж. Пљ. 135, Барј. НП-Сј. акц. 60).

145 На рецесију алтернације " - " указује А. Пецо у чланку: Акценат именица женског рода типа

глава, вила, НЈ XI 12–24.

146. Тешић Љешт. 179, М. Ник. Тршић 390 само руку, за овакав прозодијски лик зна и колубарски

говор (Ник. Колуб. 26), у другим сродним идиомима доследно је руку (исп. Вуковић Акц. П-Др. 271,

М. Ник. Гор. 638, Пиж. Кол. 45, Руж. Пљ. 138, Станић Уск. акц. 133 итд.).
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112. Именице типа нога, сестра, а) Алтернација (ном. ст.) - “ (ак, ст.,

ном.-ак. пл.) засведочена је у приличном броју именица, али ни у овом типу није

доследно спроведена.

Ак, сг.: воду Б Во ГоДуЗдЈ ККа М РаРи СТ, гдру ГДДушРТП Ц, Јецу Вр

ГДДТДЈЛ Мр П РБ РСТП Ту Ц, земљу В ГДДДД Зд ЈКр МршР Ри ССтТП,

здру В ДушЈД МРТП Ту, иглу Б Во КМи Ро Т, косу Бр ДТ ПОТП, међу ЗКр,

метлу Год КРа, ногу Го Зд Мрш Ро Ст Ту У Ц, pђу Во Ду, росу О СТу.

Неке од наведених именица забележене су и са узлазним акцентом: међуДу

Ка, метлу С Ц.

Само са узлазним акцентом налазимо: глобу Ду, даску Г Ду, лозу М. смолу

Во К, челу Во.

Ном.-ак. пл. бувеЗ Бр, воде Во, земље Во Ду Ра, игле ВП РБ Po TП, косе Бр

ЗКа Му Ро,метлеМП, ноге Б Вр ДДушЈКа Мрш Ри СтТу Ц, челе СР КРа.

Узлазни акценат налазимо у двема именицама: даске Бр ДРа ТТу У Ц, козе

Бр Зд ЈД ЈКа П Ри.

У дат сг. забележено је више пута ђеци Бр ДД Душ РБ Ра СТП Ту У и

једанпут води (па приђите води) Во.

в) Вок. сг. гласи: ђецо ГДКОРБ Ту, жено Б ГГ ГЛМ Ми Мр Му С, сестро

ГГ Душ Му С.

г) У ген. пл. налазимо: жена Гo Ј, коза Му Ст У, чела Кр С, — земаља Ду С,

сестара Ду О.

д) Ген. пл. им. нога гласи ногу ГГ Ка Мр Ро Т.

На по ме на: У селима најближим Драгачеву (само у њима!) неке од

именица наведених у овој тачки засведочене су и са краткосилазним акцентом у

ном, сг. (нпр. ћеца и сл.), будући да однос ђеца-ђецу (прозодијски идентичан са

моделом жаба-жабу) не припада сагледаном акценатском типу (нити је ти

пичан за прозодијску физиономију нашег идиома), овакви ликови овде нису ни

навођени (о њима в. т. 34).

б. Двосложне основе

113. Именице типа висина. a) Алтернација (ном. сг.) - “ (ак, сг., ном.-ак.

пл.) јавља се у следећим засведоченим примерима:

ак, сг. у висину Душ, у дубину Ду, у планину ДТ, у планину Го СР, родбину

Бр Г К, за родбину Д, тазбину ГЗ Ст, у тазбину РБ;

ном.-ак. пл. планине Го, крозе планине М; — првине Во 3.

Ипак, више је засведочених ликова у којима ова алтернација изостаје:

брзину ДД К, на брзину ГР С Ту, висину ГД Ту, врућину Мр, дубину ГГ КР,

дужину Ост У, дуљину ДТ З, планину Ду Ц, родбину Мр С, тазбину Ми Мр, на

чистину ПС, ширину Во;—у висине Б Бр ДМу, планине О Ри Р, старинеГМ Ту.

б) Краткосилазни акценат на иницијалном слогу (очигледно аналошки,

дакле новији) срећемо и у другим падежним облицима:

планина Го,родбина ВоДу,родбине СР, судбина В Душ КРТу, судбини Ду О.

Ипак, бројније су потврде у којима аналошког нагласка нема:
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врућина Во Мр С, на врућини Ка, даљина Зд, из даљине Ро, у дубини ЈД. По

дужини М, планина ЛОТП, планине П, са планине Рош, родбина Му, родбине

Му, тазбина Год Мрш, у тазбини Вр К, исп. и љепота ГДДуш Ми, пољепоти Г.

Налазимо само ледина В Зд Мр, по ледини Ра.147

114. Именице типа ливада. Алтернација“ (ген. пл.) - \ (остали падежи)

спроведена је доследно:

бештка Во, вабртка 3, врљтка ГГ, колпба Кр СР, кошуља Вр К. Му Ст,

ливада БрЗ ПТу, листиа Го ЈМи ССт,марама Вр, мектња ГД Мрш, мотпка Го,

пдњава Зд Му, столпца Д, чарапа Мр ТП.

115. Редовно је (дакле, без икакве алтернације); варница Вр Му Т, карлпца

ГГ Зд РБ.

116. Вокатив пл. им. Ђевојка гласи ђевојке Ду Ро Ц.

в. Вишесложне основе

117. Будући да у именица ових основа нема померања акцента у декли

нацији, издвојићемо и сагледати известан број занимљивих акценатских ликова,

груписаних према наставцима за творбу, односно према финалном слогу (у

неким речима страног порекла).

118. Именице на -ија, а) У оријентализмима углавном налазимо Вукову

ситуацију: антерија Вр Душ Ка, антерије П (у Вука антерија/антерија); —

лакрдија У; — бојаџија В. М., рабаџија Бр Душ, рабаџије Во Го Ри.

б) Дугоузлазни акценат на пенултими (према стандардном ", какав имамо

нпр. у мајсторију Б Р) бележимо само у: по чобании Мр, у чобанију Му.

в) Налазимо погибија В Мр Ри и поглбија Зд (Вук, погибија), исп. и

латинизам милпција Г Мр Ст (Вук: милиција).

г) Романизам (латинизам) фамилија јавља се у два прозодијска лика:

вамилија Г, вамплија К, вамилију Ра, вамплију Душ, фамилија Ми Ст,

фамилије РБ Ст, фамилии Му;— вамилија ГД Год ДДМСР, фамилија Б Го ОРБ,

фамилију 3 Кр П СР.

Ликови са \ чују се на целом подручју, док облике са \ налазимо само у

селима подринског залеђа (тј. у северозападном делу области). 148

Именице на -ина. a) Им, изведене од основних бројева јављају се:

aа) са значењем релативне заокружености: дваестину година Вр, трије

стину душа Ду, петнестину радника У, — дваестину копача ДТ, петнестину

гостију ДТ:

аб) са значењем одговарајућег (тј. бројем утврђеног) дела: десетину Во,

четвртина ГГ, четвртину Му, четвртине Ра.

147 Вук ледина (ледина).

148. Обе варијанте (чешће једна или друга) налазимо и у околним и у удаљенијим сродним

говорима: за обе в. М. Ник. СП 130, за прву М. Ник. Гор. 662, а за другу Пиж. Кол. 64, Симић Обади

57, Тешић Љешт. 207.
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б) Акценат на наставку срећемо и код неких других именица: неколицина Р,

околина Во РБ, околини Мрш, околину Му, особина Ми, особине С.

в) Говори се половина Год, половину ДД Ми, али налазимо и половину О;

тако и осовина Кр, даровина Мр.

г) Увек је домовина ДТ П (с Вуковим акцентом и значењем), домовини Л,

домовину РТП.

д) Акценат основне речи сачуван је у имовина Во М., имовину Мр С,

сиромаштина Ст, сиромаштини Т.

Бележимо и (Вуково) будалаштину У, као и будалаштиња Ту.

Редовно је: старјешина Бр МршТП, старјешину Мp СР, старјешине Душ,

старешина Д, старешине Рош.

ђ) Често смо слушали багрeновине Во Ду, јасиковине Ри, растовине Ту Ц,

шљивовине С и сл.

119. Именице на -ица. Од засведочених примера са Вуком се слажу бо

poвница БВ ДуЗМи, ваљарица Б ГГГДТПТ, ваљарицу Бр В ГД Кр Ка, воденица

БВ ДД ДТ ММиО СРТ Ту, веденичица ДТ(Вук: воденичица), кабаница Б Душ

Зд П. Ра (Вук: кабаница/кабаница), кобасица Б Во ЈД СР О Ри, кобасице У Ц,

марамица Б Во КаРБ, марамицу Бр Вр ЛМ У Ц, породица ДМр Ри Ро Рош,

породици Б Во Рош, породицу БДДО П, с породицом ДМр Мрш, чибуљица Б Бр

ДТДММи Мр О, чибуљице Ду, чибуљицу БрЗд ЈДСР, чибуљице БрДДРБ.

У Вука не налазимо: двоенице Ду, заставице У, подлактица Рош, стру

мичице (најлонски кончићи заудицу“) ЈД, чибуљичицуЗд, чињарица (врачара“) Вр.

Г) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -О

а. Једносложне основе

120. Тип ствар-ствари, а) Лок, сг. на власти Б Вр ЛМ Ми, на масти Б

Год Кр М Ра СтТП, на ријечи БГ ЗМи Р РаРи, у ствари БДу Ми Мр, у цијеви Б

Душ Ро.

Забележили смо, међутим и на части Го, по ћуди М.

За лок, сг. типа раван исп.: на једној равни Ми.

б) Ген. пл. ријечи Во Д Му, стварп Л. Ст, цијеви Ми.

в) Дат.-инстр.-лок. пл. ријечима Вр Душ ЈРТ.

121. Тип ноћ-ноћи, а) Лок. сг: по крви ДТ, у крви ДД П, по ноћи ВоДДДЗд

к м п стп,

у крви Мр, у тој ноћи М.

б) Ген. пл.: кости ДП, ноћп Во Зд Ри, ћерпГод, шћерт Ду Му; — костију

Душ П, ноћију РБ Т, шћерију Д.

в) Дат-инстр.-лок. пл.: костима ГГ ЈРБ, ноћима Го, очима ГД Душ КМу

Ст, шћерима Кр ТП.

Облици плурала се слажу са Дан. (79-80).
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б. Двoсложне 11 (31fl{{{2C/10.)}{2}{62 ()CH0662

122. Тип младост-младости, а) Алтернација квантитета у наставку је

доследна: болести Бр В ДД, жалости Бр 3д О, милости ГП, радости Мр Т.

старости Ту итд.

б) Лок, сг. у болести Во Ду, у жалости ДТР Т. умладости Мр, на помоћи

Во ЈРБ, у старости С,

у младости Г. Ка, у жалости ДД Ми.

в) Ген. пл. болести Душ, вечерт ГГ К, али и вечерију Ра. 149

Бележимо, такође, кокошт ПС и кокошију У.

г) У лок. ст. типа памет-памати налазимо на памети ГРБ, у памети М Г

Ту, али кад је предлог растављен од именице и при здравој памети Во.150

123. Именице на -ад типајарад и сирочад. a) Ген. пл. бујадп Б ВоМ, буради

Ду Ка Кр Л, дрвљади БДуЗд КаЛ РБ,јањадп БДДТЈДРБ СР,јаради Бр Мр Мрш

П, јаради ДД СР, кљусaдпВ Кр Рош, пилади ВоД О, прасади Ка Мрш ОРБУ,

телади Год.3, ћебадп Г Л Ст; — сирочади Б ГГ С, — унучади Мр С Ст Ц.

Засведочених примера са помереним акцентом је осетно мање: буради Го,

пашчади Во З, прасади Год, телади В, чељада ДТ.

б) Дат.-инстр.-лок. пл. бурадима Б. Во Кр Рош, дрвљадима Бр Душ, че

љадима Бр Ду РБ.

Ипак, ликови са помереним акцентом изразито преовлађују: бурадима Б Бр

К Ка РБ, крмадима Г. ГГ Ми СР, пиладима Мр ДТ, пашчадима ГД Мр СР,

прасадима Вр Ду М Т, теладима Б. Ду Ц, теладма Ра, чељадима Ду ККа,

чељадма Ра. 151

Д) ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ О АКЦЕНТУ ИМЕНИЦА

124. У наредне три тачке представићемо известан број именица које нису

навођене у претходним пасусима, али су, на овај или онај начин, дијалектолошки

интересантне. Оне заслужују пажњу из најмање три разлога: као потврде (не)по

стојаности појединих акценатских типова (ово се превасходно односи на степен

одступања појединих типова им. м. рода од кореспондентних образаца у Ву

ковом и Даничићевом систему), као лексички прозодијски дублети, као једине

засведочене могућности, које су, неретко, разликовне на ширем дијалекатском

Плану.

149 М. Ник. СП болести/болести, Стев. Гружа 581 болести/болести, Вуковић Акц. П-Др. 241,

Ник. Тршић 391, Петр. Б-К 28, Павлица Пољ. 80, Симић Обади 29 — као код Дан.

150 Исп. М. Ник. СП 134.

151. Овај модел карактеристичан је и за остале западносрбијанске идиоме (в. М. Ник, Гор. 638,

Ник. Тршић 361, Тешић Љешт. 180, а исп. и Симић Обади 30). С друге стране, он није својствен

говорима Црне Горе и Херцеговине, где се, готово по правилу, јављају ликови са непомичним

акцентом (в. Пецо Орт. 31, Вуковић Акц. П-Др. 245, Пиж. Кол. 49, Станић Уск. акц. 139, а исп. и

Барј. НП-Сј. акц. 41). Негде на средини (и географски, и по фреквенцијском омеру засведочених

примера) налазе се говори србијанског Полимља, у којима су (у дат.-инстр.-лок. пл.) готово

подједнако присутна оба обрасца (М. Ник, СП 134).
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125. И менице мушког рода. 1) Навешћемо најпре облике који дели

мично системски одступају од узорних модела.

а) Као и у неким сродним говорима,152 лексичка заступљеност типа род-рода

унеколико је сужена (потврде које се не слажу са Дан. стоје у загради или су

посебно издвојене, тако је и у наредној подтачки ове тачке — под б)):

бöг-бога (сви); брод Во Т, гној Ми Ро, гноја Р., дом ГоМи (дома М Ро), дроб

Вр ДТДу Ми Ри, дроба РБ С, кбв ГГ Мр П Ро ССт;лед МГ, леда Ри;лој ВДТМи

Р Ро, лоја Ми, нос Во ГДТДуш Ми Р, носа М Ра Ст;рбд ГоД, рода Му Ту; рог В

Год Ду Мр (од рога Во), рок ГГ (рок Му Ри), рока Мр С, смбк ГГ ДД Му, смока О

Ри С, чвор ГД ДМи (чвора Во).

Са Дан. (23) не слаже се ни: бдк ДТ, збока Г, збор Г, створ ДМи.

Дакле, им. рог и чвор прилазетипу град-града, а им бок типу сндп-снопа.

Такође, им. рок иде и по моделу сват-свата.

б) Неслагање са узорним обрасцима (Вук и Дан.), које неизбежно резултира

међутипским преклапањима, својствено је, мање или више, и неким другим

типовима им једносложних основа:

воз Го ЗМи Ра Ро, воза Му ССт, возом Во, дан-дана-дана (сви), два-трт

дана, пе-шес дана, бе-дсови (зоол.) Во, сат Бр ДД Ми Ро, сата Ду Ми Рош СРС

TПТ, смрад Го КМи, ода смрада З; чир МPo; члан Ду (члан ГР, три члана СР);

рак Го О (рака Л РБ СР); час Д (овде часа Ра).

Такође, према Дан. (24-25) срез-среза, овде је срез ГР, али изе црногорског

среза Ми.

Према Дан. бак-бика (22) и бика (24), овде је бик Г Ј и само бика Ра.

Дан. има грбм-грома, врх-врха (24), а УЦг: гром Г ЈР, грома Д КаЛ, вр Б

Ду Ми, са вра ГД Мрш Му, затим на вру Бр РБ РУ, по вру П Ту Ц, на вро МрТ, на

вр О и сл.

2) Следе прозодијски ликови појединачних лексема, тј. (не)варијабилност

ЛСКСИЧКОГ аКЦСНTa.

a) Према Вуковом чунак овде је чунак Душ Ст;153 говори се метар Вр П РБ

и (ређе)метар Ту, 154 редовно је бакар Г ЈД, од бакра ДД С, капак МС, точак М

У, на точковима Му.155

б) Типу рођак, а припадају и следеће именице: гуслар ДТ Р, писар Ми; —

шевар ВоМу, шевара Ро, ту су и оријентализми бунар Бр Му ССтТу, кантар Ри У.

Типу јунак, ака припадају и зидар Бр ГГ КМ Ми Рош, станар БГ Го ПУ,

станари Б Во ГДП РБ, стражар ГДДДу ККа Ро, стражари Бр ДушЗ Зд ЈДО,

затим копач БВ ГМи Мр РБ, косач Бр Душ ККа М, косачи ГГоМи У, пливач ДТ

Кр Ми Ро Рош, пљачкаши Б Вр Ц, трубач Го, трубачи Б Во Ду Му, као и неке

152. Исп. Вуковић Акц. П-Др. 186, М. Ник. Гор. 632, М. Ник. СП 101-102, Руж. Пљ. 124, Симић

Обади 21, Тешић Љешт. 175 итд.

153. Исп. М. Ник. СП 105 чунак / чунак / чунак, Моск. Поц. 16, Станић Уск. акц. 110 чупак.

154 РСАНУ метар и метар.

155 Исп. М. Ник. СП 105 капак / капак, са точком / точак.
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речи страног порекла, нпр.: бакрач Бр ДД Ј Ра, бакрача Мр Ту, бакрачи Мрш О,

бакраче МуУ, капут ЗТ, капути Т, стомак Кр МрМрш, жандар О Ра и сл.

в) Насупрот писар и сл., стоји буквар Бр Т.

г) Говори се батаљон Д Ду и батаљон Кр, батаљона Кр.

д) Имамо: пријатељ Во Ду 1 пријатељ Д Душ, ген. сг. пријатеља Ду СР /

пријатеља Душ, вокcг. пријатељу Г С, ном. пл. пријатељи ГГ ЈД, ген. пл.

пријатеља Ми Ро СР У, ак. пл. пријатеље П У; — непријатељ Го К (Вук.

пријатељ и непријатељ). 156

ђ) Чује се подрум Во и (чешће) подрум МршТ, исподрума 3, у подруму и сл.

е) У вези са именицама типа домаћин запажамо колебање у Београд Б ГГД

Ду ДушЛ О, из Београда БДРаРи, за Београд Б ВоДМр Ра Ри Рош, у Београду

Му; Бијоград ГД Гo ЈОЗ, из Бијограда БрДМи Мрш СР; — Београд Б ГР С Ст,у

Београд Бр ГГ Зд Мр С, у Београду Бр Зд ТП У (Вук: Бијоград).

ж) Имена месеци типа децембар двојако се наглашавају: децембар Б Вр ГГ

З/децембра ГДДДЗ ЗдСР,у децембру ГД ГодГО П, новембар Бр ВрДДуш Мр /

у новембру ГГ ГД Г П С Ст; октомбра Бр Во Го М / месеца октомбра С,

септембар ГД Л С Ст ТП Ц / до септембра мјесеца Ст, у септембру Ро П.

Бележимо, такође, мјесеца априла Го, али и тринестог априла М.

126. И менице средњег рода. a) Засведочено је доба ВДуОС и доба

Б Кр П,157 увек је море Вр ДТ Ро.158

б) Каже се стакло ГДЗ (от стакла РБ, али и бе-стаклета Л).

в) Именице на -ње конкретизованог значења често имају типизирани дуго

узлазни акценат: вјенчање Б Бр ГД ГоМр Ро С Ст ТП, по вјенчању Бр Ми П,

одобрење ГД Му РБ, рођење Б Ду Мр Мрш С Ст, од рођења Б Во ДД СтЦ, — из

виђења Г Ду Кр С, по виђењу ГД Год Ми, имање ГоДД Му ОРБ ; — печење ВоД

Ми Ри, поштовање МС.

Свуда је наређење, весеље и сл.

Наводимо и следеће потврде: боловање Б Д ДуЗд Мр С, ђевовање ГД Вр Г

Ми Мр, жењење ДД, телење Ду; — вучење (клиса) Во, дубљење М. П, плићење

Мр.159

г) Ево и неколико карактеристичних им. на -ство: богаство Б ДТ О,

богаства Бр ДД ДТ Ри, — сточарство ГД Ми Ц, сточарством Во РТП,

пријатељство Л / пријатељство Вр, ђетинство БГ Рош /у ђетинству Во Ми

Ц; — јунаштво ДО С.

д) Налазимо дрвце Вр Ј и дрвце Ст; — брдашце Во, брдошце Ду, на

брдашцу Во.

156 м. Ник. Гор. 654, Симић Обади 21 само пријатељ, М. Ник. СП 111 пријатељ /пријатељ. У

осталим сродним говорима углавном је пријатељ.

157 М. Ник. СП 117 доба/дбба, М. Ник. Гор. 672 само доба, Тешић Љешт. 215 доба (од неко доба

и сл.), Симић Обади 72 доба (неко доба, глуво доба).

158 М. Ник. Гор. 654, Тешић Љешт. 206 море, В. Ник. СП 117 море /море.

159 У вези са „спорним“ именицама на -ње у свршених гл., в. преглед мишљења и коментара у

Ник. Основи 45; исп. и прилике у М. Ник. СП 118.
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127. И менице женског рода, а) Навешћемо најпре следеће:

енђа Б, енђе Во Ра, јенђе П, торба ДД М, торбу Ми С, у торби Му Ст,

торбе К; чорба Го О, чорбе Бр Му, чорбу БСТ Ту (Вук јеuђа, торба, чорба и

чорба),

буве ГГ, бува Б ГД Мрш Ра Рош, гозба БГ ГоДДС, гозбе ГГ Кр С Ст, гозбу

Бр Кр П, гозбама Ду; даска Бр ДД ДТ Кр. Л Ро, дасци Бр ДДу Ми, даску Бр Ри С,

даском Ду ДушЗМр Мрш, о-дасака БМ РБ СР; игра Г, игре Мр С, у магли Ри,

муву Б ГоДД ДТ ПР, муве Бр Во РБ С, служба Б Вр П Ст, снаја Го Ду (сна Год

Ра), снау Г ДД Ри, снабм Л, снае Ст, стазу Год СР, стазом К, тужбу Мрш,

чешма ДТ, чешме М/ на чешму Во, чешме Го Л / чешме ЈМ; — пара Б Бр Год КЛ

Рош, ни паре Во, пару Ду К, паре В. Вр ГД Д Кр Л Ми Ра Рош Ст Т Ту, у паре Бр

Ми СР С, пара Ду Ми П РБ СТП / пара Ми Р СтЦ / парама Бр С Ст;

борба Б Бр Вр ККр, борбе Бр Го КМи, у борби Год Л Ро СР, борбу Д Ка;

молба В. К. Ри, молбу ДТ Ту;

вожња Кр / вожња Кр Ри Ст, ношња Б Бр Ми, ношња Кр РС, ношњу Л

Рош, пажња Ми Ст.69 (у свим наведеним примерима Вука има : ношња,

пажња итд.);

роба Во Ј, робу Ми Ри С, школа В Душ О П СРТП, u-школе Во, школу З С

ТП, у школу Д/ школа Г Ј Ст ТП Ту, за школу Г, у школу Вр Миби (Вук: роба,

школа);

банка Б Вр Кр П, банкеБМ СРБ, банку Го Ри, пед банкт Бр ДТ/ ни банке Зд

П, башча Б ГГ ГД Душ С, башчу Б Бр Душ Кр ОРБ СР, у Бајну Башчу Во П, у

башчу Б, низ башчу Мрш / башта Бр Г, у Башти МТ, гарда ГД МРБ, гарди Л,

гарду ПС, канта Б ГоМ РБ СР, канту Бр Год М Р, карте В ГГГ Ми, карти ДД

ПР Ра Ро, у карте П, својта Д Год ДДДТ О П, својти Ми Ри, својту С, стража

ГД Го Л С Ту, на стражи Г Кр Ст (Вук — : банка, башча, канта итд.).

б) Потврђено је Вуково пољана Го, путања З Ро, путању ОТ.

Именице на -ина (в. т. 317): долина ГД К/ долина Му, долину Ра; трећина

ДД / трећина З, трећину П (Вук: долина, трећина).

Потврђено је Вуково двојство у средина ДД, средину Ра/средина МТП, на

средини М, али, док ми имамо само сланина ДЈС, сланине Т, сланину Г Ц, у Вука

је двојако: сланина/сланина.

Увек је стотина Б Вр ГГ Зд РС, стотине Бр Г Ми Ст, стотину М Ту,
стотпна Р Ри Т.

Именице на -ица: варница Б Душ JД, варнице ОУ, варнпца ДД ПТ,

дневница Бр Во КЛМ, дневницу Г Душ МОСТ ТП У Ц, дневнпца Кр П, карлица

Го/ карлица Ми Ст, карлпца СТП Ц, кривица П, кривицу Р Ст; станица ГД Мpш

О, станицу БМу СтЦ, на станицу Ду ПТу (Вук варница, карлица, станица).

160 Ликови типа ношња одлика су севернијих (в. нпр. Ник. Срем 232-233) и јужнијих говора

(исп. М. Ник. СП 125, Пиж. Кол. 48).

161 Исп. Тешић Љешт. 205 школа, М. Ник. Гор. 667 школа / школа, СП 125 школа / школа,

Вуковић Акц. П-Др. 233 школа.
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Интересантни су и дублети задруга ДДО / задруга Б Му О, јетрва Бр Д/

јетрва РБ Ту Ц, говори се заова ВоМ Му и зава Го П (Вук: задруга, јетрва,

заова). 162

2) ЗАМЕНИЦЕ

А) ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ

128. Говорећи о квантитету наставака за облик, истакли смо да ген.-ак.

личних заменицаја, ти, он/оно, себе готово доследно гласи мене, тебе, њега,

себе, ген,-ак. им. зам, ко редовно је кога, а ген. им. зам, шта/ито— чега. Потврде

в. у т. 60.

У селима најближим Драгачеву спорадично (имамо само три потврде) могу

се чути и ликови са краткосилазним акцентом: мене Рош, тебе Вр Рош, њега Вр

л.163

129. О дат.-лок. личних заменица, где је мени/мене, теби тебе, себи себе

говорићемо у одељку о облицима именичких заменица. Потврде за коме/коме

наведене су у т. 61, а засведочени примери преношења акц. на проклитику у т. 38.

Осим тога, редовно је њему В ГГДДЗ ЈКа М МршП РБ Ра Ро СР Ст Ту, чему Бр

Зд, на чему Ка, по чему Во и сл.

130. Уколико је дат.-лок. заменице она проширен (облици на -зи) двојако се

наглашава: њојзи Бр К, њојзи Мр Ри, њбзи Му, али и њбјзи ВоДТ, њбзи Мрш.“

131. Ген.-ак, личних заменица ми, ви, они/оне, она јављају се у два про

зодијска лика.

a) Свуда је (за говор у целини типично): нас Б Вр ДДДЗЈД КрЛМ ПР Рош

Ст ТП, вас Бр ГодДД Зд ЈК My O Pa Pи СТ Ту, њиг ГГ Душ Ка Ми Ри ССтТП

(одн. њи Б Во 3 Ми, њик Ка ТП).

б) У југозападним и неким централним насељима налазимо и наске Б Во Кр

Т, васке Б Во Ц, њике Во С Кр. 165

На северозападу имамо и њизи РБ, до њизи РБЦ.

132. Личназаменица 3. л. сг. м. р. гласи би Бр Во ГГГДДу ДушЗд Ми Мpш

о про ср т.

133. Сложене заменице типа понеко В Зд, понешто О, понешта Ц, увек су

такве, тј. са трагом новог преношења.

162. Овде Вук додаје: „у Сријему и Бачкој зава“.

163 У суседном Драгачеву углавном је тако (Ђук. Драг. 115).

164 Двојако: в. Ник. М-Гc. 147, Рем. Кладањ 123, Симић Обади 32, Тешић Љешт. 181; само њојзи

(и сл.): Вуковић Акц. П-Др. 267, Ђук. Драг. 147, ГЦ235, М. Ник. СП 135, Гор. 676, Стев. Гружа 600.

Пиж. Кол. 50, Станић Уск. акц. 142, Пецо ГИХ 134; Петр. Б-К98 само њбјзи, мада суседни сродни

идиоми (Лика, зап. Босна) знају само за њојзи (Драг. Лика 148, Дешић ЗбИjГ 243).

165 Овакви ликови засведочени су и у неким јужнијим сродним идиомима; нпр. у западнијим

насељима златиборског краја и новоштокавском говору србијанског Полимља (в. М. Ник. СП 136):

Исп. и Симић Обади 132—133.
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Б) ПРИДЕВСКЕ ЗАМЕНИЦЕ

134. Заменички придев сав у ген. пл. на -ј и дат.-инстр.-лок. пл. на -а има само

дугоузлазни акценат: свију ВЗдМу Ст; свима Б Бр ГГЈП Ст У, свијема Мрш Ту.

135. Присвојне заменице, а) Ном.-ак, сг. ср. р., ном.-ак. пл. ж. р. и ак. пл. м.

p. заменица мој, твој и свој обично гласе моје Вр ГоДу КП РБ Ст, мое МТПУ,

твоје ГГ ЈД КМи Му Рош, твбе Душ Ми, своје ВЗ. Ка Мр Ро Т, свбе Л Рош Ту,

ретко моје Ду Ми, мое Ра, твoе ЈД Л, а најређе моје Рош, твоје Вр Рош. 166

б) Присвојна зам, 3. л. ж. р. обично гласи њен, честје и проширени облик, а

јавља се у два прозодијска лика: као њезин и као њезин (примери су наведени у

одељку о облицима придевских заменица).

в) Присвојна зам, 3. л. пл. доследно гласи њин,-а,-о (засведочене потврде

наведене су у одељку о облицима прид. заменица).

136. Показне заменице. а) Зам. типа ов-, он- најчешће имају краткоузлазни

(Вуков) акценат: овај Во ГГДДЗд Мрш Рош, ова Б Бр ГоДуш КМ ПРСТ, ово БД

КМр Р Ро, ови Бр ДТ Ра, ове ГодДД Ка Р, онај Ду КМр СтТП, она Му С, онд Б Бр

ДушЗ Ка Му Ра Ту, онт Бр ГоМ Р Ст ТП, оне Бр Ми Му Ри ТП итд.

Овако се наглашава и односно упитна зам, коlju.

Примери са краткосилазним акцентом знатно су ређи: двај Го, два ДТ, дву

ДT, днт Мр, дво-онд ГД (те двд те днд Год), днaј Год.167

б) Прозодијску разноликост уочавамо и у ген.-ак. И дат.-лок. Зам, тај/то (у

ове друге искључује се ак.), овај (ови), онај (они):

ба) тога/тога тог(а); томе/тдме/том(e);

бб) овога двога овога/овога, овоме овом(e);

бв) онога/днога/ондга/онога; ономе/оном(e).

Потврде и напомене о извесним дистрибуцијским ограничењима в. напред

у одељку о морфолошким особинама.

в) Показне заменице за количину (и одговарајући прилози) јављају се са

различитим местима нагласка:

воликт ВМр Ра, оволикт В ДД П, волика Б Го Ка (волка ДТ), волико Год К

Мрш Ри (волко Ду), оволико Ду О, воликеГТуУ, толикт РБ (и толки ГМи), толика

БГ Душ КОРош, толико Ср (толко Му), нолики В М, нолико ГД (нолко Ц),

воликт БМ Му, оволикт ВМ Ми Ра, волика В Вр О СТу, волико БДМу С,

толикт Во ЈД РБ Т, толика Б Ду Кр Ту, толико ГС Ц, ноликт ДЛ, нолика Ј П,

нолико Кр С.168

166 Стандардно је моје (Стеван. ССХЈ 1282, Ник. Зам. акц. 183), али се у околним сродним

говорима јављају различите могућности: М. Ник. Гор. 677 мбе /мое, Тешић Љешт. 223 моје, Ђук.

Драг. 101, 143 мбе /мде, В. Ник. М-Гc. 202 (исто), М. Ник. СП 137 моје, моје /моје. Неуједначено је

и у источној Босни: Ђук. ГЦ 236 мое /мде, Симић Обади 76 мое /мбе, Рем. Кладањ 119 мде. О

дуљењу типа мое в. Ник. Срем 229-230, Ђук. Драг. 101, М. Ник. СП 137.

167 Двојако: Ник. Колуб. 25, Ник. Мачва 222, Ник. Тршић418, Пецо ГИХ 187, Пецо Ишћа II 138;

само два и сл. Броз. Иjешћа 153, Ђук. ГЦ 235. Пецо Орт. 42, Рем. Кладањ 128, Симић Обади 33,

Тешић Љешт. 181; само ова и сл.: Вуковић П-Др. 61, Вуш. ДИХ 55, М. Ник. Гор. 643, Пиж. Кол. 50,

Станић Уск. акц. 144, Стев. Гружа 604 итд.

168 Иако је само други акценат Вуков, оба се могу сматрати стандардним (Ник. Зам, акц. 181

оволика, РМС оволикт и оволика).
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г) Интересантна су и аугментативна одн. деминутивна образовања:

оволitКачка Во (Вук: оволикачки), воликачка ЈД, толикачке У;— оволичка

Во, воличка Ми;

војишну Ду Ц, војишна Ка;

толицнд ДТ, тоuцну ТП.

3) ПРИДЕВ И

А) ПРИДЕВИ СА ОБА ВИДА

а. Једносложне основе

137 Тип млад-млада. a) Прозодијски лик одређеног вида типа свети оби

лато је засведочен.

блага ракија Бр В ДДМи, благу Л РБ СР , врућа ракија Бр ГГДЈМи Р СР Ст,

вруће Кр П РБТП, врућу ГГ Мрш Ри, густа пасуљ Мр О Ри СТП Ту, љута ракија

Год Ду Ми Ри, љута ББр ВоДу Душ 33дЈДКрP Ри, љуту ГДМи, млада буранија

В Мр, млади сир ГД Мрш П, свети Аранђел Го, свети Никола ГГ Зд ЈД КМу,

светог Николу Во Мрш Ра, свети Саво ГГ К, светог Ђорђа Г, свете Тројице Ду,

тврдт сир Б ГГГД, туђој кући БВ ГодДДМ СР С Ст ТП, туђу земљу Ј МР РаРи,

у туђијем аљинама Ј, у туђој авлии Му, често сито Ра С итд.169

Ипак, ваља нагласити да се овај прозодијски модел углавном (изузетак је

придев туђ) јавља у устаљеним синтагмама и придевима у именичкој служби.

Исп. Љута (ракија) али и љуту паприку Во, или, опет устаљено, љута гуја Ду Ц

(фиг. унесрећена особа, особа у невољи и сл.).

Забележили смо и млади сир Во, као и младог сира Бр, сувог грања Ду (са

обликом одређеног вида, али са акцентом који му није својствен).

Међу посведоченим примерима одређеног вида налазе се и следећи: бијели

лук Бр ГГ ДО, бијелбг Б Во ГГ М СР, бијелте К ПОМу Рош, бијеле кошуље Ми,

жутаМрш Рош СР, жуту БДДу РБ, лијепи Б ГодДДДТ, пусти снови Р, пуста

младбс Ра, цијели дан Б РС, црни Бр Ри СтЦ, црној Мр, црне ГД и сл.

Сасвим су обични и придеви неодређеног вида: бијел Ми (па и белвал ГД),

врућу Б Во Ду М Ми РБ, грк сир ДТ, грко Г, драга воља ДД, жута БрЗ П, жуту

Бр ДТ ПТП, јака ГД Ст Т Ту, лијепа ВК Ри, лијепу ДСт, цела Бр Вр ДТ Ра, цијела

Бр Во ГГ ГД Г Кр ЛМ Ст. У, целу ноћ Му, млада Бр Год Му О П РБ Ро, суви

шљива РБ, црна Б Бр Ду Кр СР С Ст ТП, црне Вр ГГ Ро У, чести кућа Ј.

169 „У Срему, Мачви, Колубари и Тршићу, у односу на Даничића, знатно је више ... придева који

у неодређеном виду имају неки од силазних акцената (“ или ) а у одређеном виду добијају ("") на

првом слогу“ (Ник. Основи 111). Овако је и у М. Ник, Гор. 642, Тешић Љешт. 180, затим (на истоку)

Стев. Гружа 586 итд. На подручју СП ова појава „није... у таквој експанзији као у другим пределима

западне Србије (у комаранском говору није ни засведочена)“ (М. Ник. СП 140). За разлику од

србијанског (и источнобосанског терена), где је ова појава (мање или више) присутна, овакви

примери на подручју Црне Горе и Херцеговине (колико нам је познато) нису засведочени, нема их

„ни у Пљевљима ни у Вушовићевим говорима, ни у Пиви и Дробњаку, нити у Ортијешу“ (Ник.

Основи 111).
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б) За разлику од многих других,179 у говору УЦг придев фин не припада

овом типу (овде је по правилу фин Бр В Год К, фина БрДМу СР, фино Ду).171

Налазимо само два изузетка: фина је ДТ, Шта оће, лијепа, фина Р.

в) У прилога је обично брзо В ДД ЈМр Ри С, јако Душ, лијепо ГГ Го ЗЈ Кр

МршР СР Ст Т, лудо 3, фино ГГ П Ри С итд.

138. Тип стар-стара. Потврде су бројне:

дуга Б Вр Душ Ми Мр Мрш Му, дугу Б Вр П РБ Р Ро, здрава ГД Ка ПТ Ц,

здраву Му Ц, здрави Бр В ДД ЈЛ Ри ТП ТУ, здраве Вр ЛМи Мр Му РБ, лака Бр

Год ДДДПР, лаке ГДДушЗ ЗдСР, лоша БрДДу РБ, лошо време Душ, мека Бр

Ду Ка Му РБ, меку ГД Г, меке ГГ Ми, нова В ДМр Ри С, нове Л Ро, пуна ДД О,

пуни Ми Ро Ту, пуне КМрш, прдста Го Ми Ст, прости Кр Го Ту, рада ВрЗ Ц,

ради Л СтЦ, стара ГоМрш Му СРТ, старе ЗМ, сита Бр ЈД Кр Му Т, сати БКр

ЛМ Ри, слаба В Во Ј. К Ра, слабе ДТ, чиста Го, чисту Ду О Ст.172 и сл.

О присуству модела дугли у овом типу сведоче следећи примери: дуге гаће

Ду,мека ракија ГГДМ Ст, мекуДМи,мрка лук В, слаба К, прости камен Г.

Ипак, чешће се чује: Нова година Бр Д ТЛМ, Нову годину ДД Ми, за

српску нову Во, нова блуза К, ново одијело Го, ода слабог материјала Ми, у чистој

кући Кр, у чистом Вр и сл.

Налазимо, наравно, и старе жене ГДЈ О, старе куће Бр Ду, старог обичаја

ми итд.

б. Једносложне основе проширене непостојаним а

139.Тип гладан-гладна. a) Углавном је: вриједан Б Бр ГоД Ду Ми, вредан В

ВоМи Ро, вриједна ВоДД Ка Ра, гладан ДушЗ МРи Ст, гладна Кр Р. СРТ, гладни

ГоМу, грдан Б ГДГТ, дужан Б ГГДТ Ри Му, жедан ГодДу РРа Рош, жедна Ду

Ми, златан Бр О. С., златна Ду, крупан Вр М, ладна В ДушЈ Мр, миран Кр Ра,

мирне П, празне ГГ, пријесан Мр, стидан Д. Во СР, стидне Во.

Налазимо и гладан Рош, стидан Вр, стидни Вр, увек је снажан Во Ду,

снажсни ГД ДРош.173

Наведени ликови са Т, наравно, не спадају овде, већ прилазе типу ди

ван-дивна.

У придева кратак и акценат је увек такав: кратак ДД Му Ри, кратку Ро,

кратке Го; — кратак Л Рош. 174

Основински вокал је кратак и у прилога накратко Во, укратко Т.

170Тип фин -фина постојанје у М. Ник. СП 140, Пецо Орт. 39, Пиж. Кол. 50, Руж. Пљ. 143.

171. Од једносложних придева дугог слога врло су ретки они који као придев фин „чувају

непромењен дугосилазни акценат у облицима сва три рода“ (Стеван. ССХЈ 1268). Овако је нпр. у

Моск. Поц. 42.

172 Тиме се и говор УЦг слаже и са Вуком и са осталим западносрбијанским говорима, нпр. М.

Ник. Гор. 642, М. Ник. СП 141, Тешић Љешт. 180 (исп. и Ник. Основи 111).

173 Вуковић Акц. П-Др. 281-282 гладан /гладан, грдан/грдан (са различитим значењем), жедан

/ жедан, снажан / снажан, М. Ник. Гор. 642, Стев. Гружа 587 гладан, жедан, али снажан.

174 Вуковић Акц. П-Др. 282, Станић Уск. акц. 151 кратак /кратак, М. Ник. СП 142 кратак /

кратак, Стев. Гружа 588 кратак, Симић Обади 30 кратак.
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б) Одређени вид типа масни налазимо у следећим примерима:

горкт В, житку попару ДТ, ладна Год Ду, масип сир Л С, мрсне славе Ка,

ако је мрснд ДД, плитка Ка, рјетко сито О Ту.

Засведочено је и гладна година Во, гладна сила, не знају колко им је доста

С, гладне Г, грдне ране ДТ, грдни народ ДД, грдну стоку Мрш, златну Ро, тијесит

ГД, тешке муке Мр, тешког живота М.

Засведочено је, међутим, и тешка свјетина Ро (експр.: необично много

људи на једном месту), тешка сиромаштина Во (експр.: непојмљиво сирома

штво).

в) У прилога је двојако: давно Бр Ду М, грдно Во Кр, ријетко Душ КМ,

ретко Во, страшно Му, али и грдно Кр, давно175 Во Г Ра, мирно Мр Р.

Прилог тешко бележимо чак у три прозодијска лика: тешко ГД Мрш Po

Ст, тешко РБТ, и тешко у конструкцијама типа тешкомени Во, тешко њима Ка

и сл.

140. Тип дивaн-дивна. a) Бележимо Вуково: диван Во К, дивна Г, кiiван

Мрш, ктвни СР, а за одређени вид исп. биједнт ДТ, дивну ђецу Л.

б) Придев главни налазимо углавном са : главни тај судија У, бијо главнт

Вр, главнп препостављени Ц, главнт надт свима Во; ипак и главни Рош. 176

141. Тип јадан-јадна. a) Прилично је често: бистру Во К, грешна БДД СР,

грешни Бр Му Рош, грешно П, згддна Бр Д, злобна Ра, јадна Л Ст, јадне Го ЈМу,

мокра Бр М Ми, мокру ДТКа, посну Мр Ст, посни Во, посне О, рушна Во Зд Му,

рушне Ми,рушни Р, сретна Вр К, сретне РБ, ситна Ми, тачни Кр, чудни Д.

Чује се, међутим, и витке Му, ниски Зд, сниски Мр, ситна ГГГ К, ситне

Мр ТТу, слатка БВ Кр Т, слатке Бр ВР, танка Во О, танкуДуш О, уску Го,уске

м. 177

б) Одређени вид типа посни забележен је у ових придева: посна јела Во К,

посне пите В, посни пасуљ ГД ДК Кр РБ Ст, посна сарма Го К, ситне ђеце ДТ,

ситне М Д, слатка пита Ду, слатка ракија Го, танку блузу Душ, уске пан

талбнице П, часни пос Му, часне вериге Кр Ту.

Налазимо и јадна мајка Ка, посна јела Ц, сретни Божић ГГ КР, сретно

весеље ДД, сретне славе Ц.

У прилогајезгодно Вр ЈЛ Ра, ниско О, сниско СР, сретно Бр РБ и сл.

142. Тип добар-добра, а) Засведочени ликови неодређеног вида ни ле

ксички ни типски не излазе из оквира насловне алтернације. Дакле, редовно је

добар Во ГоДушЈМ РСР, добра ГДДу Ка Мр Ст, добро МР СтТП, добреДи сл.

Додатна испитивања би, можда, ублажила (одн. бар унеколико кориговала)

изречену (и примерима документовану) оцену. На обазривост нас обавезује

чињеница да Вуков модел добар (својствен огромној већини говора) није по

175 Рем. Шум. 383, Ђук. Драг. 116 давно7давно, М. Ник, Гор. 667, Пиж. Кол. 101 и Станић Уск.

акц. 182 само давно. Вук и многи говори давно.

176 Нпр. Пецо Орт. 40, Руж. Пљ. 146 главит, Барј. НП-Сј. акц. 73 главнп: М. Ник. СП 143 главнт/

главни, двојако и Моск. Поц. 42.

177 Колебање је присутно (мада су лексичке потврде различите) и у другим сродним (каткад и

мање сродним) говорима, исп. М. Ник. СП 143, Руж. Пљ. 142, Барј. НП-Сј. акц. 68-69.

— 67 —



404 Славољуб З. Марковић

стојан, тј. или није доминантан,178 или није једини, 179 управо у неким околним

(суседним или нешто удаљенијим) западносрбијанским новоштокавским

ИДИОМИМa.

б) Одређени вид овог придева дословно гласи добрт ГГ КП Ст. Уђе,

погледа нас, вели: добар дан, добрт људи Во, добре ДТ Ц.

в) У прилогу је добро ВрЗ Мр Р СР Ту Ц.

143. Тип мртав-мртва. a) Сви засведочени примери имају Вуков акценат:

мртав Бр ДРа, мртва Д Ро, мртви Душ РБ, мртво ТП.

б) Одређени вид је прозодијски двојак:

ба) са акцентом неодређеног вида (и, наравно, обавезном дужином): мртву

Во Ка, мртвог Ду, мртвоме ГГ,

бб) са дугосилазним акцентом: мртви ДТ, са мртве страже У, мртва

тишина Ц.

6. Двoсложне t{ 6lift({{2C/10,ЖЕНе ОСНОВe

144. Тип голем-голема, а) Постојаност ове алатернације потврђују следећи

примери:

висока Бр Мрш, високи Го Му О СР, голема Го Р, големо ГодЗМи, големи

Л, дебела ВоДТ Кр Ра, дебело Ду Му РБ Рош, дубоки П, зелена Ду Мр, зелено ДТ

О СР Ст У, зелени Ду Р, зелене и кавене У, поштена Ми С, поштени Бр ГРo TП,

црвени Ду Му Ра С, шарена Му СТУ, шарено Бр Ст, широки ПТ.

Налазимо и сирово ГРи, сирову Вр ДушП, према сиров У (Вук: сиров).

б) Доминантни прозодијски образац одређеног Вида илуструју следећи

примери:

висока ГМу РБ, висока В ГМу РБ, дебела Бр ВРБ, дебелт Б Ми МршП Ри,

дебелд Г Ј, зелент Бр Вр Л Т, зелену Г ЈД Ка Ра, зеленог ГД ГМр, зеленоме М,

шарент Л, широке Р, широкпКр, црвене Бр ДТС, црвенп ГДЗд О, црвену Ду и сл.

Забележени ликови дебелом О и црвеног Ра сведоче о појави својеврсног

(прозодијско-обличког) укрштања неодређено и одређеног вида.

Тешко је извести прецизнији закључак о раширености ове појаве. 180

145. Градивни придеви типа дрвен, земљан јављају се са краткоузлазним

акцентом у оба придевска вида.

а) Засведочени ликови неодређеног вида су малобројни: дрвенК, гвозден Ра

Ц, гвоздени С.

б) Потврде одређеног вида, далеко бројније, јављају се у два прозодијска

обрасца:

ба) са акцентом на прими: бакрена ГДЗ, бакрeнт Л Ст, бакрене Год, вунена

Д, вунене П, вунену МС, гвоздент ДМи СТ, гвоздене О, дрвена кола Го, дрвене

178. Тако нпр. у новоштокавском делу србијанског Полимља прозодијски лик добар знатно је

чешћи од Вуковог добар (М. Ник. СП 144).

179 Исп. М. Ник. Гор. 693 добар судија.

180. На подручју србијанског Полимља о овој појави се „не може говорити као о сасвим

споредној“ (М. Ник. СП 145).
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столице ДД, дрвенп дијелови Во, дрвену О, камено корито М., сукнент прслук Ду,

сукнене панталбне РБ, сукнено одијело Р; — земљана К Ц, земљане ћасе МрТ,

земљант лонци С, земљаније У, земљанијем Дражана погача С. ражандЗ и сл.,

бб) са акцентом на медијалном слогу (овакви ликови су знатно ређи).

бакрене Кр, бакренд О, дрвене кашике Ми; — земљант шпорет ГДС, земљана

вруна Мрш, земљаневруне Ро, лојане свјећице Г, ражанпљеб Ри, човано одијело

Мр Т.181

146. Према Вуковом округао овде је округал В Зд Ми СР Ст У, у ж. роду је

округла ДушС, али у ср. роду засведочено је и округло Год РБ и округло ЈД.182

За одређени вид имамо две потврде: округла Ми и округле ДС.

147. Поред Вуковог могућан (колко је могућан ТП) имамо и мдгућан (ако

није могућан Т); 183 бележимо и свемдгуће врсте о-тога Кр, прил. могуће Г. Мр.

Није потврђено Вуково имућан, налазимо само имућан Ро Ду.184

148. Говори се (опет као у Вука) не само дугачак Го Мр, дугачка Ми,

дугачке ГД С и сл., него и дугачак ДД, дугачке конопце Т.

Одређени вид: дугачка Г, дугачке Р, али и дугачко ЈД.

149. Увек је једнака ГГ О, једнако Год С, једнаки Му СТП, говори се

досадан СР и досадан К185 и (прил.) досадно Кр и досадно ГД У, забележено је

божићнт Во КТ, али и божићан пос Ро, шенични љеб Бр ГГРБЦ и шеничан љеб

РБ Ра.

Б) ПРИДЕВИ САМО У ОДРЕЂЕНОМ ВИДУ

а. Једносложне основе

150. Придеви на -(и)ји. Прид. божији (божји) засведочени су само са

краткоузлазним акцентом: божп дан Во, људи божп К, човече божп ТП Ц,

божп празник Ду, или пак божии Ра, божија Рош У, божије Во.“

Према Вуковом овчјп налазимо различите могућности: двчт сир Ра и (чешће)

овчи сир Ј СР Ц, затим двчии У и овчин Во Ду, овчије К, па и бвчии ТП, бвчије К, са

бвчим месом ТП.187

151. Придеви на -ни, а) Акценат одређеног вида типа десит својствен је

готово свим забележеним примерима:

181 Овај акценатски образац јавља се и у другим сродним говорима: Вуковић Акц. П-Др. 289, М.

Ник. Гор. 642, М. Ник. СП 147, Моск. Поц. 43, Пиж. Кол. 51, Симић Обади 31, Стев. Гружа 585 и др.

182 Тако и М. Ник. СП 145, Симић Обади 59, Стев. Гружа 456; исто и Дешић ЗбИjГ 167 (али и

округа / округа, округо), Рем. Шум. 155 (али и округо).

183 Исп. М. Ник. СП 145 могућан / могућан, Моск. Поц. 40 и Нед. Каћ. 328 могућан.

184 Исп. Станић Уск. акц. 152 имућан, Стев. Гружа 596 имућан.

185 Вук досадан.

186 М. Ник. СП 147 углавном божп и сл. (мада „се јавља и Вуково Божп дан“), Пецо ГИХ 142,

Станић Уск. I 109, Тешић Љешт. 206 божст и сл., Пеш. СК-Лb. 95 божп, Ћуп. Бјел. 39 божа.

187 Вуковић Акц. П-Др. 286, М. Ник. СП 148, М. Ник. Гор. 665, Пиж. Кол. 52, Станић Уск. I 101

двчт, Пецо ГИХ 142, Тешић Љешт. 206 овчт.
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десна рука Зд, здесне стране Бр ТП Ц, десну руку Во СР, десноме К, крсна

љеб Ду Ка, мјесна канцеларија Л, месна канцеларија Ми, ноћнт рад Зд, ноћнт

чувар П, ноћна тица Ту, очни лекар Ду, код очног КТП.188

Бележимо и необично ђе је брднд Ка (= брдовито).

б) Другачије је ( или “) само у путни трошкови У и у примерима на -њи:

ближњи род Во, ближња фамилија Во (исп. дближњи Зд).

152. Придеви на -ски, а) Говори се братски народ Бр, братску бригу Му,

брска трава Го, брска пjешадија З, топови брскт Зд, брцкога Р,189 лањска ГГ К,

лањске године М Ра С,мушктi90B Ка,мушкије О,мушкуМрш, селски пут Ро.

Забележили смо и брску траву У.

Само са " налазимо: турскт Г, Турско гробље Ка, турског Мр, срескт

капетан Ст, среску ту канцеларију Ц.

б) Дуљење основинског вокала имамо у бањски вјећник ТП, бањско лије

чење Во.

б. Двoсложне t{ 6t{ll(C2C./10.)}CHG ОСНО662

153. a) Акценатски образац типа црквент, сватовски, препознајемо у сле

дећим потврдама:

црквена звона Во, црквено кандило Б, црквенске књиге Бр, срчана кап ГГ К,

од срчане капи Ду;

са ђаволскијем царом Ро, газдински синови РБ, газдинску ћерку СР, ја

ворски пут Рош (али и јаворски рат Ро), младовски пешкир Во, младовску вјен

чаницу Кр, младовско Кр, чауш сватовски Зд, синовске Во.

Редовно је и старински Во ГД ДТД. Ми П Р, а забележили смо и ста

ратељско право Ро.

б) Навешћемо још неколико примера на -ски (-чки):

дустрпнска ТП, аустртиски ТП, борачку Во ГоМи, волујскога рога ДД, од

воловскије старије плоча К, воловска Л. Ст, грађевинску текничку школу ЈД.

грађевински радник Ми, помоћнпчки испит ДД, предвојничку М. Ра, трговачку

школу Мpш, Вранцуску Ра, француски П, црногорски стари срез ГГ Р, црногорске
обичаје У.

154. У суперлативу придева и прилога вокала у морфеми нај-знатно чешће

је кратак него дуг:

a) најближп ГГ М Ми, најбоља Бр Кр СР, најбоље Мр Му П Ри Рош,

најбољи Ми Ри, највећи Год ПС, највећу Кр Ст, најгора О, најгорт РС, најдебљт

Л, најмања Во З, најмлађа Бр Го Ст, најмлађе Му СТ, најпречи Бр Год СР.

најстарт Вр Ду Зд К, најстарија О и сл. (забележили смо и најмањи Рош,

најмлађу ГД).

188 М. Ник. СП 148, М. Ник. Гор. 642 и Симић Обади 31 деснт, Пиж. Кол. 51 и Пеш. СК-ЛБ. 96

десни (свуда је, међутим, ноћнт одн. ноћни).

189 Вуковић Акц. П-Др. 294 брацког.

190 Вук мушкт.
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б) најбољи ДД Зд, најбоље М, најгоре Го З О, најдужа Зд, најљевина Д.

најљевше Ц, најмање Л, најслађе ДТ.191

155. Облици компаратива придева лак и мек различито се наглашавају:

лакша Вр Душ Ми / лакит МРБ,192 лакша СР; мекша Во) мекшпСР, мекше СР;

само је: старп ДДПС / старии ГДЗд М СТП, старија Ра Ц, лошт О /лошни ТП,

здравии У, слабии РБ, слабија Ро.

4) БРОЈ ЕВ И

А) ОСНОВНИ БРОЈЕВИ

156. Број један у зависним падежима редовно има акценат номинатива:

једног В Ду ЈМ Ра Рош Ст, једнога ВоД Ка ПСт,једном Кр Ри Ту, једноме

Ст, с једним Л Т, с једнијем Му ТП итд. 193

157. Од падежних облика броја два (двије) најинтересантнији су: двијема

ТПУ, двима 3, обадвијема ТП, обадвима ДД 194

158. Број четири готово доследно гласи четрп Бр Г Год ДТДушЗд КМ Му

Ри Ст; знатно је ређе четири Л Ра.

159. Увек је (и свуда): три, пет, шес, седам, деам.

160. У бројева девет и десет ултима је доследно дуга: девет Во ГГГ Ду Ј

Ка М Мр П РБ, десет ГГ Д КаЛ О Р Ро Ст Ту У.

Ипак, у неким бројевима сложеним са десет уочавамо колебања:

педесет ГГ Му) педесет Кр Ра СР Ст, седамдесет ГД / седамдесет В ДЗд

П, осамдесет Ј. Ка / осамдесет ДД П РБ Ри С Ту, — осамдесет осам Ду,

деведесет и друге К.

Питање је, наравно, да ли је краткоћа ултиме у оваквим примерима аутох

тона појава или је она (што је вероватније!) последица слабије наглашености

броја, релативно честе појаве у говору УЦг. 193

161. Акценатски лик бројева 20, 30, 40 и 60 зависи од њиховог мор

фолошког облика:

двадесет, двадесет), два(ј)ес,

тридес(т), три (ј)ес, тридесет,

четрес (четрес);

шесет (шесет).

Потврде се наводе у одељку о облицима бројева.

19 Испитивачи сродних говора затичу различите ситуације. За кратко а (нај-) исп.: Вуковић

Акц. П-Др. 295, Пиж. Кол. 52, Станић Уск. акц. 155, Пеш. СК-Лb. 161, Ћупић Бјел. 83 у Црној Гори,

М. Ник. Гор. 677, Стев. Гружа 468 у Србији, Симић Обади 31 у источној Босни. Тако и у Левчу (Р.

Симић 343) и трстеничком говору (Јовић 119). За двојак квантитет вокала у нај- исп. Драг. Лика 156

(чешће нај-), Ђук. ГЦ234, М. Ник. СП 150 (знатно чешће нај-), Петр. Б-К 102, Рем. Шум. 283; за дуго

а (нај-) исп. Нед. Каћ.330, Ник. Колуб. 25, Ник. Мачва 212, Ник. Тршић418, као и Дан. (236).

192 Тако и Тешић Љешт. 224.

193 „У северним млађим новоштокавским говорима... доследно је једнога. У Пљевљима и Пиви

и Дробњаку је: једнога =једнога“ (Ник. Основи 113). Ипак, једнога је забележено и на северу (исп.

Тешић Љешт. 181).

194Тако (тј. само-ěма) и Барј. НП-Сј. акц.88, М. Ник. Гор. 678, Ник. Тршић 397 иТешић Љешт. 224.

195 Исп. М. Ник. СП 152.
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Б) РЕДНИ БРОЈЕВИ

162. Редни број први доследно гласи први (први):

првпВ Г Год ДДДушЗд ЈЛ МршМу Ра СТ, први ДД ДушЈ, првог ГДуЗК

Ри Рош, првог Мpш Ра СТП, првога МТП, о првом С, прва ГГ КО, прва Му Ра СР,

с првом Го К.196

163. Редовно је, такође, и други БДуЗд КМу Ри Ст, трећи Во ДТ З, трећеЛ

Ст, четврти Кр РС (одн. четврти П), петпВрЗ Ри, пета Ро, шестпМи Ст.

164. Алтернација седам-седмп, дcам-бема спроведена је доследно:

седми ГГДЗд Мрш Ри СР СтТ, седмог Душ Ро, седмога Мр Ту, седму ДК,

осми Го Душ, бемог О, осмог Рош, бcме РБ, осму Мр.197

В) ЗБИРНИ БРОЈЕВИ

165. Квантитет основинског вокала у двоје и троје је двојак:

двбе Вр ДЗдЈКРСТП, двоје Год Мрш Ра Рош Ст, трбеДДДуш Му СР Ц,

проје Ми П Ри СТ Ту;

двде Гд О, двоје Ми Ра ТП, трде МуУ, троје Л.198

Прозодијски ликови са 7 су чешћи и јављају се на целом подручју, док су

потврде са \ засведочене углавном у источнијим насељима.

Налазимо, такође, дбадвоје Во Ду и дбадвоје Ра.

166. У четворо, петоро, шесторо, седморо, осморо, деветоро, десеторо

налазимо готово редовно краткосилазни акценат на иницијалном слогу.

четворо ВоДМи СТ, четверо Во Ка, петоро ГДЈ О, петеро Во, шесторо

ГГ З, шестеро Ка, седморо Во, седмеро Ду, деморо Му СР, деветоро РБ P,

деветеро Б, десеторо ГД ЗР, десетеро Во Ка.199

Једанпут је забележено и седморо Го.200

О обличким карактеристикама бројева (и бројних именица) говорићемо

подробније у одељку о облицима бројева.

167. Додали бисмо на крају да бројне именице на -ица у говору УЦг

доследно имају типизирани (Вуков) акценат на трећем слогу од краја:

двоица Б Во ГоДДушЗдЈМО С СтТТу, двоицу Ду Кр РБ С Ст У, двоицом

Год К, троица ГГ Душ JД КО СТП, трошцу Д. Ри Т, четворица ДР Ст,

четворици Мрш У, петорица ДД Л Ст; обоицу Во, обадвоица ДТ Ст и сл.

196 Прилике у непосредном суседству нису сасвим уједначене: В. Ник. М-Гс 209, М. Ник. Гор.

643, Тешић Љешт. 182 први, међутим, у Ђук. Драг. 146 првпЛпрвп.

197 Тако је и у суседним и удаљенијим сродним идиомима, исп. Ник. Основи 113, В. Ник. М-Гс

209, М. Ник. Гор. 643, Тешић Љешт. 182, затим. Вуш. ДИХ 65, Пиж. Кол. 52, Станић Уск. акц. 157.

198 Тешић Љешт. 225 само двое и сл., М. Ник. СП 154, Симић Обади 78 двде двое и сл., М. Ник.

Гор. 679 двоelдвде, В. Ник. М-Гс 210 само двоје.

199 Тешић Љешт. 225 седморо (седморо), осморо (осморо), али само деветоро, десеторо, М.

Ник. Гор. 679 само четворо, шесторо, осморо, деветоро, Ђук. Драг. 146 четворо, петоро, сед

моро, десеторо, В. Ник. М-Гс 210 четворо, али петоро, седморо.

200 Исп. Тешић Љешт. 225.
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II

КОНЈУГАЦИЈА

1) ИНФИНИТИВ

а. Основе на консонант

168. a) Глаголи типа тpeсти:

вести Во Му Ра, вући Вр Ду Ј О, зепсти В ДД К, расти БpД Ка Ми Ст Ту,

прести ГГ Ду РБ СР, тући Во Д Душ П.201

б) Глаголи двосложних основа типа истрести:

завући ГГ Рош, извући БМр Р СтТП, истрести Г Кр Р Ст.Т, обући Б Во Ду

ККа Му СР, одвући Бр ГоДу СР, одрасти Кр М СТП, озепсти Вр Му Рош Ту,

повући МиОРБ РСР, порасти ГД ККа Р, прирасти Бр Во Ка, потући М, увући

јi c.202

Знатно је ређе истрести Д, превући Го.203

169. a) Гл. типа плести, рећи и сл.

пећи ГГ ДТ 33д Ра Ри, плести Б ГОСТ ТП, свести БКр У, ithu B Во Год

ДушЗдМр Му Ра СР ТПТТу,лећи ГГ Ду Ј, маћи Бр ДДДТ РаРи,моћи Г Го О СР

С,рећи Бр ГодДу ДушЗ За Ка Му Ми Р Ри ТП Ц, смаћи Бр ГДМи Мр С Ст, слећи

МТП Ту 204

б) Сложени гл. типа исплeсти, изрећи и сл.:

испећи В ДушЗд ЈДМ СР, набости Бр ВоМ; — довести Б ГД Г Год Л Ро

Ст, извести Во ЈККаМО ПРБ Рош, одвести Бр Во ГГ Мр МршРБ, превести Б

Во ГГ ГД МТ, развести се М;— замаћи ГГ Ду Зд Ри, затећи Год Т, измаћи Ми

Ро Т, помоћи Душ Ка Ми С, претећи МТП,умаћи Бр Во ККа Ро,утећи ДД

170. a) Глаголи типа поћи:

доћи В ГГ ДД Ј МршРБ Рош Ст Т Ту У, наћи Б ГДЈД М Мрш Ро С Ст Т,

поћи ГГЗП СУ, прећи Бр Во Му Ту, пријећи Б Бр Мр С, проћи Бр Во Л Ту Ц, сићи

Год ЈД Му Ст.205

30. Тако је и у сродним србијанским идомима: исп. М. Ник. СП 158, М. Ник. Гор. 644, Стев.

Гружа 608-609, Тешић Љешт. 183.

202 Само тако М. Ник. Гор. 604, Нед. Каћ. 331, Стев. Гружа 609, затим Павлица Пољ. 91, Петр.

Б-К 32; само овако и ВД.

203 У сродним говорима који имају инф. на -и овај акценатски ликјавља се заједно са довући и сл.

Тако нпр. у СП (М. Ник. 158) и Љешт. (Тешић 183)је ређи, у Обадима (Симић 35) и П-Др. (Вуковић

305) чешћи, а у ДИХ (Вушовић 61), Кол. (Пиж. 53) и Уск. (Станић Акц. 157) једини, за овакав

акценатски лик знају и говори северозападне Србије (исп. Ник. Основи 111 и Моск. Поц. 57).

29“ Тако и ВД и огромна већина говора с инф. на -и.

205 М. Ник. Гор. 640, Тешић Љешт. 182 и неки други говори зап. Србије (в. Ник. Основи 154)

доћи. У босанском Подрињу (Симић 35) „одвећ ријетко доћи“, а слично је и у Колубари (Ник.

Колуб. 28); у новоштокавском делу србијанског Полимља знатно је чешће доћи него доћи (М. Ник.

СП 159), Вуковић Акц, П-Др. 306 доћи, доћи.
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б) Глаголи типа отићи:

изаћи Б Во ГГМрш Ст, изићи Бр ВМи СТу, отићи Бр ГДГ ГоМи,уићиЛП

Po Ty У Ц,

изаћи Г, изпћи Ми Р, отпћи Г. С.206

б. Основе на вокал

171. a) Глаголи једносложне основе типа клети:

клети Во ДД ЈД Мрш С Ст Т, мријети Бр Вр Год Ду Ми Рош Т Ту.

б) Глаголи типа умријети и сл.:

донијети Б ЗдКПРБ Ст Ту, изнијети Во ГДД КаМуО СР, панијети В ДЈ К

КаРи, однијети ГГоЈ Ка Му Ро Ст, помријети Г Год ДД Ка ПСт, понијети ГД Го

М Ст ТП Ту, почети Бр Во ГоДД ЈД Му Ри, пренијети Бр ГГ МРо СР Ст Ту,

принијети Бр ГМу СР Ст,узети ГДМиРЛММи СР,унијети Го П, умријети Ми

Pa POLШ.

Ипак, бележимо и умријети Л Ра.207

172. Глаголе на ну/не представићемо са неколико карактеристичних при

мера.

a) Потврђени су Вукови прозодијски ликови вриснути Г Ро, врнути се ДД,

дрнути се Во (дрнд се Ро), кренути Г. Ми, синути Ра.

Глагол вабнути (којег нема у Вука) овде гласи вабнути ДР Ра.208

б) Вуков акценат препознајемо и улазнути ДТКа, али не и у тарнути Во

Ка.

в) Увек је (опет Вуково) здвнути Бр ГоД Му (као издвне Ро Рош, здвну Бр

Во Ст Ц и сл.).

173. У вези са глаголима аЛе-основа указујемо на следеће ликове:

a) затезати 3 Pa C, отезати М. Ст, притезати ГД ДЛ,

б) смијати се Г КМи Ст (смијаћеш ми се Мpш, засмијаше се Го, насмијак

се Во итд.);209

в) кашљати Во Мрш О, накашљати се Му, али и кашљати Ра; липсати ДД

Ми и ливсати Л Р; уметати Ра;210

г) поштовати Во, свадбовати Ка;

куповати ГГ Ри, путовати РБ, руковати Р.211

206 За двојство отићи/отпћи знају и неки други (оближњи и удаљенији) говори: исп. Тешић

Љешт. 182, М. Ник. Гор. 644 (отпћи и сл. ређе), М. Ник. СП 160, Руж. Пљ. 162. Тако је и у Срему,

Мачви и Тршићу (Ник. Основи 114), Поцерини (Моск. 57) итд.

207 У већини сродних говора је само умријети или сл., али двојако Моск. Поц. 57, М. Ник, Гор.

719, М. Ник. СП 160, Руж. Пљ. 168; Вуковић Акц. П-Др. 305 (ретко помријети).

208 М. Ник. СП 161 вабнути; тако и РСАНУ.

209 Тако је у Вука и суседним говорима, али у СП и смијем се, смије се (М. Ник. 165), исп. и Мат.

Мостар 342 смијати се, Петр. Ровци 165 смијат се.

210 Вук кашљати, искашљати се (али прокашљати се), липсати, уметати, Вуковић Акц.

П-Др. 315 кашљати (кашљати), 316 липсати (-ати); М. Ник. СП 161, М. Ник. Гор. 644, Руж. Пљ.

170 кашљати,лапсати, Стев. Гружа 628 лапсати, Тешић Љешт. 183 и Симић Обади 35ливсати.

211 Вук ђевовати, путовати и сл. -
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174. Глаголи а/а-основа:

а) играти Б ГГ ДД Ј Мрш Ра, али и играти Гo Год (обе потврде су из

западнијих насеља);212

б) цртати Вр ГодДП (цртају Мрши сл.), али, ипак, и цртати Мр:213

в) турaти ГГ П (тура Му, турб О Ст, турају Ри);214

г) затварати ГГ, отварати М. Ми Ри, отворати П (отвара М. Р.,

позатвараше Ми Ри и сл.); налазимо и затварати Г, отварати Д. Ст.215

д) доватати Вр, доваћати ЛР (доваћам М, надоваћд се ракије У);216

узимати Во РБ СТП У (узимо Во Ка, узимала ТП, узимали Ст)217

175. Глаголи на -јети/-им.

а) живљети Ра У (живјело се Г, живљела У), сврбљети ГД (засвpбљело

ГД, засврбље је ТП),218

б) грмљети ГД Ми и грмљети Мрш (грмљело ГД и грмљело Ми).219

Сви наведени примери забележени су у источнијим насељима.

176. Глаголи на -ити/-им:

а) бацити Во ГД Т Му (бацијо В ДД Мрш, бацили Ми Ро, избацише Мр

итд.); нешто ређе и бацити Вр Мр Рош (бацти Душ Ра, бацијо У, пребацијо ГД

итд.),220

б) бушити Кр П (избуши се Л, избушили Во и сл.);221

в) дворити Му С(дворп и Кр Ро, дворп М СР С Т Ту),222

заклопити Вр Му Р, поклопити Мр, научити Ми Ри С(научило П, научили

Ри Ст):223

г) кречити Го Р (кречим Мрш Ри, кречили Ми П Ст),224

пуштити ДД Мрш Р, пустити ГДП (напустила Кр, напуштијо М Р,

напуштд. Во),

пуштити ГоДТ, пустити Го (пуштила В),225

212 Вук играти — играм, међутим М. Ник. СП 161, М. Ник. Гор. 644, Мат. Мостар 344, Руж. Пљ.

152 и Симић Обади 35 играти, Ћупић Пљ. 89 itzpamu, Тешић Љешт. 183 играти/izpamu.

213 М. Ник. СП 162 цртати, РМС цртати.

214 Вук турaти, М. Ник. СП 162 турaти/турати.

215 Двојако у М. Ник. СП 162, М. Ник. Гор. 644, Ник. Колуб. 28, СимићОбади 35,Тешић Љешт. 183.

216 Вук дохватати, М. Ник. СП 163 дoвaтати, али Станић Уск. акц. 162 и доватати.

217 Вук узимати.

218 Вук: сврбљети, али мpзити.

219 Вук грмљети, а тако и М. Ник. СП 163. Међутим, Ђур. Јат 307 грмљети, као и М. Ник. Гор.

666; Симић Обади 61 грлити/грмљети, Тешић Љешт. 202 грлити.

220 Двојако и М. Ник. СП 163, М. Ник. Гор. 644, Моск. Поц. 60, Ник. Мачва 224, Ник. Срем 302,

Ник. Тршић 394, Симић Обади 35, Тешић Љешт, 183, али Вуковић Акц. П-Др. 317, Станић Уск. акц.

164 и Пиж. Кол. 59 ба

221 Вук бушити, али Барј. НП-Сј. акц. 125, Вуковић Акц. П-Др. 316 и Станић Уск. акц. 164 бу

222 Вук дворити, али М. Ник. СП 164 и Стев. Гружа 625 дворити — дворим.

223 Вук научити, поклопити.

224 Вук кречити — кречам, али Вуковић Акц. П-Др. 316, Руж. Пљ. 170, Симић Обади 35, Стев.

Гружа 642 и Тешић Љешт. 183 кречити.

225 Вук пустити, као и Ник. Тршић 247, Тешић Љешт, 233. Међутим, Вуковић Акц. П-Др. 316,

М. Ник. СП 164, М. Ник. Гор. 689, Пеш. СК-Л. 272, Симић Обади 35, Ћупић Бјел. 59 пу
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д) закаснити Год (закаснила М),226

ђ) удесити Ми (десило се ГД).227

2) ПРЕЗЕНТ

177. Презентски наставак глагола типа тpeсти и красти редовноје дуг:

вршем БЛ П, врше Г ЛП РБ СР С Ст, вучем Бр В Д Ду Ми Мрш Му, вучеш

ГДМуО Рош, вуче ДДКМ Ми Мр С, гризем Во ГГ П, гризе Кр РБ, извćзам ГГ Д.

извезеш Ми, извезе Мрш Му РБ Ту, извршем М. Мрш, извучем Вр ГД ДД Му,

извучеш Бр Л Ми Му Ри, извуче Г Ду Л, израсте ВоМ Ри С, истресем Вр Мр,

истресе Кр П Ри, крадеш Б Му РБ Pa TП, краде ГД ДушЗд М, музели Б ГДу М Р

Ри, музеш М П, музе ГоДу Душ, навучем Вр Ду Р, навучеш Кр Ри, обучем Бр Год

ДМи Мр Ра Ро Рош, обучеш Кр МршР Ри СР, обуче Во Зд О, овршем ГГ ПС,

овршеш ГДОРош, оврше Г.Л Рош ССт, одвучем ГГДуш МиП Ст, одвучеш ВрЗд

Кр, одвуче ВКр, одрастем Му, одрасте Ми Рош ТП, опредем Вр МрТП, опреде

ГГГ, пасе В ОРо, повучем Во Душ Мр СР, повучеш Мрш, помузам Г ГоМ Ст,

помузеш Ми СтТ Ту, порастем Вр ЈД Р, порастеш МС Ст, предам ГГ Рош Ст,

предеш ЛТП, предеДушРТП, препредем Го Зд Кр, препредеш Ми С, препреде Т,

претресе Зд, привучем Год Ми, привуче Душ М Ми МршРБ, зарасте Бр В Ра Ц,

расте Бр СТП, свучем Б С Ст У, свуче Бр ТП Ц, смете Ду Ми, стресем Рош,

стучем Ри, стуче Ст Ц итд.,

вршемо Б Ми Мр, извучемо Во Мр Мрш P, развучемо Г Ка, извезете С,

муземо Б Во Ро, одвучемо ГДМС, опредемо Го Ка, помузело Бр Г Ка Т, предамо

Год КаЛ Рош У, препредемо Бр ЛРБ Ст, пресвучемо Бр Л, претресемо БГТу Ст.

утучемо Во Му Ц и сл.,

вршу Бр Ка Рош, извезу Во Ду П, извучу. ГССР, израсту Бр ГГ Ст, краду БГ

Го ЛЦ, музу ГДу Л Ра ТП, обучу, Бр Ка Ст, опреду. РБ, пасу Во, порасту Зд, тресу

во и сл.

Дужина у тресем и сл. (иначе нова, аналошка, изузимајући ону у 3. л. пл.,

тј. у тресу и сл., где се очитује стари квантитет)228 постојана је у севернијим

новоштокавским говорима (околним ијекавским и удаљенијим екавским),229

Говори јужно и југозападно од Златибора углавном не знају за ову дужину (тако

је у источнохерцеговачком,230 већини црногорских,231 сјеничком233); изузеци су

пјешивачки (само тресем и сл.),233 мањи део пивско-дробњачке зоне (са систем

226 Вук закаснити.

227 Вук десити, али у многим говорима десити, нпр. Мат. Мостар 348, Моск. Поц. 61, Стев.

Гружа 624.

228 Белић Историја II/293, Ник. Основи 103.

229 Ђук, Драг. 119–120, М. Ник. Гор. 628, Тешић Љешт. 179, а исп. и Симић Обади 17; затим,

Ник. Срем 288, Ник. Тршић 383, Моск. Поц. 79, Стев. Гружа 616.

230 Пецо ГИХ 188.

231 Вуковић Акц. П-Др. 319 (већи део области), Вуш. ДИХ 61, Пиж. Кол. 21, Руж. Пљ. 149,

Станић Уск. акц. 82.

232 Барј. НП-Сј. акц. 91 (у пл. чује се и тресемо и сл.).

233 Петр. Пјеш. 132.
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ском специфичношћу вршем — вршемо)“ и србијанско Полимље где је тресем

(чешће) и(ли) тресем (али редовно тресу),235

178. У глагола кратких основа типа плести, као и у глагола типа звати,

читати, држати и постити, спороводи се даничићевска алтернација аа (сг.) -

ada (1. и 2. л. пл.), али се не остварује доследно нити (по деловима области)

фреквенцијски уједначено. Оба модела (плетемо и плетемо) заступљена су на

целом подручју, али, с обзиром на бројчани омер потврда, ни овде се исток не

слаже са западом. У источном делу области (а нарочито у југоисточном, тј. у

насељима најближим моравичком и драгачевском крају) преовлађују (каткад и

изразито) ликови типа плетемо, док на западној половини области (посебно у

селима подринског залеђа) надмоћно претежу примери типа плетемо.

Најпре ћемо навести засведочене ликове у којима се ова алтернација оства

рује, а затим и део потврда у којима она изостаје:

печемо Бр Г Ми Мрш Ра, плетемо Л О Ст ТТу У;— зовемо Бр Л Рош СтТП

У, зовете ГД ДушТП Ту, — имамо Бр Вр ГД ЛДушЈД КаЛ Ра Ро Рош СТП,

имате Бр ГТу Мрш Рош, мотамо Г Ра Ми Му, смотамо Му ТП, нагнамо Вр ГГ,

предамо О Ст, продамо Мр ПС, продате Бр Ту, трпамо Ми Ст ТуУ, стрпамо Д

Л, читамо Душ Мрш С Ту ТП, чупамо Кр Ра Рош, — бјежимо ДД Ми Ро Ст,

бјежите Мpш ТП, бижимо Ст 3, држимо Вр ГГ Рош, желимо Вр ГГ Ра Рош,

желите ДТПУ, ćедимо Л О СтТП Ту Ц, поседимо Бр Вр Рош, трчимо Бр Рош

Ст Ту; — боимо Вр Му О, боримо се Бр Рош, имамо Бр Вр Му О РТПУ, ломимо

ТПУ, ломите ЈУ, ноћимо КТП, ноћите Рош У;

печамо Б ДТДуЗ Мр П РБ Р, плетело В Год ДуЗ М П Ц; — зовемо Бр МО

П Ри, зовете Б Год ДТЛМ Ри; — бацамо М. Мр РаРи Ст, мотамо Б ГоДТЗ МС,

смотамо Б БрЗ Т, нагнамо Душ КаЛ, нагнате ГоМ, додамо ДД Год РБ, додате

Во Му С, вјенчамо се ГодЗ О, гребенамо Во ЈД, огребенамо Г, имамо Во ГГ ДДЗ

Л Ми Ро Т, имате М МршСР, оседламо М Р, предамо Кр СР, продамо Год У,

трпамо Ду Му; — бјежимо ДМ, бижимо М Ц, велпмо Душ Т, велпте Му Ту Ц,

држимо Ми Ст,лежимо СР Ц, ćедамо Ду ЈДМp СУ, ćедпте Ка, трчимо БМ Мр

О Ц, богмо В Го Год Ц, боримо се БМ Мр Р Ри, борпте се Го П Мр, ложимо Во

П, ломплiо Во РБ, ноћплмо Кр РБ Т Ту Ц, ноћпте Бр М СР и сл.236

179. Однос аa - aаa (печем - испечем и сл.) обилато је засведочен и очитује

се у више глаголских типова. Разврставањем забележених примера и утврђи

вањем њихове типске и фреквенцијске заступљености, дошли смо до следећих

закључака.

234 „У Његовађи и селима североисточније границе овога говора чуо сам дужину у једнини, али

у множини остаје е кратко: вршем — вршемо“ (Вуковић Акц. П-Др. 319).

235 М. Ник. СП 89-90.

236. За плетемо и сл. исп. Барј. НП-Сј. акц. 116, 119, 127, Ђук. Драг. 121—122, М. Ник. Гор. 646,

Ђур. Равни 179, Пиж. Кол. 21 и 54, Руж. Пљ. 151-154; тако и Ник. Колуб. 30-31, Ник. Тршић 395,

Стев. Гружа 610,622 и многи други, Вуковић Акц. П-Др. 321 увек плетемо и сл., али 325 желимо

(желимо): Станић Уск. акц. 168 читамо читамо, а „нису непознати ликови у којима ова алтер

нација изостаје“ ни у М. Ник. СП 166, Тешић Љешт. 85 само плетемо, читамо (спорадично имамо,

бижимо).
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a) У глагола типа исплeсти и композитама гл. *-вести и * -нести ова појава

је изразита, али није сасвим доследна.

Потврде типа исплетем (доведем, донесем):

затече БЈКаЛ Му, испечам Б ГоДуш М Мр СР ТП, испече Бр Во ДТР РаРи,

iспечемо БрДЈО ПСт, испечу Ми Ро У, исплетем ЛМу Т, исплетеш Душ, оплету

ОП РБ Т, преплетемо Ми Му Рош Ту, огребе Ду, огребам Р, огребамо ТП У;

доведем ГДД ДушЈ Мр Ро Ту, доведеш Бр Вр Ми Мр Му П, доведамо ДК

Мрш Му ОРБ, доведете ВЗ ЗдУ, доведу Л. Ро ТуУ, изведем ГД ДушЈД, изведб

Душ Ј. М. Ст ТП Т Ту, изведемо Мрш Му Рош СР, изведу Во Ри Рош ТП Ту,

одведем Бр КМршТП У, одведе ВВо ЈД СтТП У, одведемо Бр ГДД Зд, одведу

Бр Ми Му РБ, поведем Бр ГГ Д Зд КМи, поведе Му Ст, поведемо Мрш Рош,

преведем Вр Ј. Кр Ту, преведе Д Зд Рош, преведемо Вр Зд Р, приведе Л Ст,

приведем Рош, проведем Ри, проведемо ОТП, проведу Г О У, спроведе Бр ДД

Мрш, спроведу Г.Л РБ СР,уведем ГГ ГД Ро, уведешДДРа ТП,уведемо Ми Р;

донесем В ГоМР СтТу Ц, донесеДДЈДЈТПЦ, донесемоЛ Р Ст, донесу Вр

МршП Ри ТП У Ц, изнесем Л Ри Ст, изнесе ГДР Рош Ст, изнесемо ДК Мрш СР

Ту У Ц, изнесу Г Ми Р РаРи, однесем ГД РТ, однесе ДушЈТП Ту, понесем Кр РБ

Ту, понесеш ДТКа Мр У, понесе Му РТП Ц, пренесем Во ДД ПС Ст, пренесе се

Ми, пренесемо Го Ј П, пренесу Бр Вр ДуЗ Т, принесем Г Зд О, принесеш Бр Вр СР

Ц, санесем Бр ГГ С Рош ТП Ту, санесемо М Рош, санесу Ст, унесем Л. СтТ У Ц,

унесеш Мрш Т Ту, унесемо ДБ РБ СР, унесете РБ, унесу ДТ КМ Ст ТП.

Акценат остаје на основи у невеликом броју потврда (засведочених углав

ном у западнијим насељима):

испечем Б Год, испече Во М, напечем колача П, напечемо Ка М., исплетем

ГоМ, огребе М., разведе се Го, уведе Во.237

б) Ова појава је сасвим доследна:

ба) у композита гл. -звати: дозовем О, дозову Душ, назову Кр У, прозове

Год, прозову Мрш Ст, сазове се ТП,

бб) у композита глагола типа -читати:

затрпам Во ДТ, затрпа Кр СР, затрпају К, — очитам Л, очита Го Мр,

прочита МСР, прочитају Т, — намотам Л Ст, намота се Го Ри, — ишчупам М,

uшчупа Л Ц, ишчупају Мр, начупа се Ка, почупамо Ро, почупају РБ, — побацамо

Зд.238

в) Увек је, међутим, зажелим Б Бр В ДушЈДП, пожелим Бр Во ГГ Зд ЈД

Ро, пожеле Бр ДушЗ У Ц.

237 Само испечем, донесем и сл.: Барј. НП-Сј. акц. 103–104, Вуковић Акц. П-Др. 321-322, Ђук.

Драг. 120-121, Ђур. Равни 179, М. Ник. Гор. 646, Пиж. Кол. 22; затим Барј. Бихор 176 (донесем,

оплетам), Пеш. СК-ЛБ. 68 (оплетем), Руж. Пљ. 151 (понекад и оплетемо). У Љешт. (Тешић 185)

испече, напече и сл., али донесем/донесем, а слично је и у севернијим западносрбијанским говорима

(в. Моск. Поц. 84 и Ник. Основи 116), као и у Обадима (Симић 37). Ова појава је изразита али

недоследна и у СII (М. Ник. 166-167).

238 М. Ник. Гор. 646 прочитамо, М. Ник. СП 168 прочита (прочитамо), Руж. Пљ. 152 прочитам

(почупам), Мат. Мостар 357 намотајнамота.
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г) Додајмо на крају да акценат редовно остаје на основи ако је она дуга:

зажмурим Го Ро, поживпм Г, преживпм Ц, проживпм ТП и сл.

180. Напомене о акценту презентских облика појединих глагола I врсте. a)

Разнолики су (и прозодијски и фонетски) облици глагола моћи.

Облици са -же (може и сл.) заступљени су на целом подручју, док се

ликови са -pe (мдре, море и сл.) јављају само у западнијим насељима. То, исто

времено, значи да изоглоса -же/-ре пресеца Ужичку Црну гору (в. карту бр. 9у

одељку „Глаголи“).

За прозодијску страну облика гл. моћи најважније је следеће.

aа) Образац могу — не могу маркантно је обележје целе области.

Знатно ређе имамо и могу одн. не могу.

Потврде се наводе у одељку „Глаголи“.

аб) Ликови море и не море (дакле са дужином, прилично честом), каткад, на

„своме“ терену имају пандане у (вероватно аналошким) ликовима може и не

може, какви се никада не јављају у крајевима у којима су готово искључиво

бележени ликови са -осе (грубо узевши, источна половина области) 239

Потврде су наведене у одељку „Глаголи“.

б) У облицима презента гл. ићи очитују се два прозодијска обрасца:

iдем-идемо (овако је чешће у источнијим насељима) и идем-iдемо (како је то,

углавном, у западнијим селима):

идем ГГДДДушЈ КМиП Ри С Ту, идеш ГГ Зд ЈДЛ Ми Р СтТП Ту, гдč Вр

Год ДДДуш ЛМрш Ри Рош Ст, идемо ГЛМу Ст Ту, идете ГДЈТП, иду Во Душ

ЈД Ми ТП У;

iдем Го ГодЗ ККа Мр СР Ц, идеш Во ДТ ММр Ри Т, иде ДТ Ка Кр МРБ

СРТ Ц, идемо Во Кр МРБ Ср, идете Во Го Кр П Ри СР Ц, иду Б ГодЗМ Ми Ро Т

Ту Ц240

Преношење акцента на негацију је обавезно (исп. т. 52), дакле и са идем и

сл.241

в) Глаголи сложени са ићи (доћи и сл.) имају дугосилазни (Вуков) акценат:

дођем Бр Ду Зд О Ра, дбђем ГД МршР СР, дбђеш ТП, дбђемо В ДД МР,

дбђемо ДТМ Ри, дбђу Во Душ Ми Р Ро СР ТТПУ, зађе ГГ, нађемо Душ Мрш Ро,

нађемо Ро, нађу МршТЦ, нађете Мр С, пођем Кр СР, пођем ДД, пођу Г ДушРБС

тп.242

Каткад (обично при лежернијој артикулацији) бележили смо и ликове као

што су дбе В. П, дбе Ми, поемо Л Ту, дбемо У и сл.

239 Исп. М. Ник, Гор. 644 могу — не могу, можеш, али Тешић Љешт. 226 најчешће могу, 306

можемо, исп. Ник. Мачва 218 можеш, Ник. Колуб. 13 можемо.

240 Исп. нпр.: М. Ник. Гор. 646, Моск. Поц. 83, Нед. Каћ. 339 и Стев. Гружа 618 само идем; Барј.

НП-Сј. 94 идали идем, Вуковић Акц. П-Др. 322, Руж. Пљ. 152 и Станић Уск. акц. 165 iоем,

iдемо идемо, М. Ник. СП 169–170 идемоћндемо, идем/адамо, Ивић Биогр. 169, Ђук. Драг. 121 идем/

идемо, Тешић Љешт. 185 идем/адемо.

241. Тако и Моск. Поц. 83, М. Ник. СП 170 (а вероватно и другде).

242. У суседном Љештанском „сe поред пође, пођемо чује и пође, пођемо“ (Тешић, 185).
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г) Суплетивни презент гл. отићи слаже се с Вуком у следећим примерима:

ддем ВЈ Д СР Ту, доeи Вр Му Ту, дое ЛТПУ, одемо Го КРа Ст, доčте Во

Ду, доу Мр Ту У Ц.

Међутим, нису ретки ни ликови са г: одем ДДМу Ро, бдели Зд РТ, бдеДТК

РТП, бдемо Ду Ри,243

Овакви ликови су, вероватно, настали аналогијом према дођем и сл.

181. Глаголи једносложне вокалске основе. a) Глаголи брати и прати, као

и њихове композите, имају Вукове прозодијске ликове:

берем Бр ДТ Ра Ту, бере Му Ту, беремо Мр Р СУ, беру Год, перем Г Зд М. С

У, переш JД Кр, переЗд Мрш (једанпут и пере ЈД), перемо ДДМу С, перу Год КС,

наберем Б Вр КМ Мрш СР, набереш БрЗ Мр СР СТП, набере Бр ГГ Ј,

наберемо Го Год ДД Ми РБ Р Ро, наберу ЗТП Т Ту У, оберал Год Мрш СТ,

оберемо Ри Ст, оберу ГД Ми СтТу У Ц, поберемо Бр ГГ ГД Ри, поберу ГоМи Т,

преберемо Б МршРи ТП, саберем ДТ Мрш Ту, саберу Ри ТП, саберемо ВД СР;

исперем Г Ми, испере Ду Ри Ту, исперемо Душ, оперем МршСТу, оперемо

Душ РТ, саперем Ми Т.

За глаголе типа из(a)брати имамо само следеће потврде: изабере се Кр,

изаберу Ри, одаберу се Л244 — изберу ТП.

б) Глаголи типа бити, крити (као и њихове забележене композите) имају

Вуков акценат (део потврда, засведочених у централним и источнијим насељима,

има кратак вокал на презентском наставку):

бијем В ГоДТ, бијем Г Ра, набијем Вр ДТ, забијем Бр Г, крије се Во,

покријем Ду, навијем Вр Му Ри, навијем Ра, навијемо Кр СР, навијемо О, налијем

ГД Му Рош, налијемо ДД Ри, пијем ГД, пијем Л, пијемо ДДМРи Ст, попијем Ро

Му, попијем Ра, попијемо РО СР Ц, разбије Ми Ри, разлије ТП, разлије Душ,

сашија МСР, сашијамо Л СР, сподбије Ми, убије Мр, убијемо Л, умије се Ка,

умијемо се СР.

Финално у у 3. л. пл. оваквих глагола увек је дуго: бију Вр Ј., пију Г РТП,

шају МТП.245

в) Акценат 3. л. пл. глагола дати и знати зависи од наставка:

ва) с наставком -ју: дају Л Ро С(не дају ДСР), знају М Ро Рош ТП Ц, али не

знају Зд Т;

243 Исп. Гор. 683 бде (одг), М. Ник. СП 170 „спорадично“ бдеш, бде.

244 За акценат на префиксу исп. нпр. Тешић Љешт. 185, М. Ник. Гор. 646, М. Ник. СП 170, али

Ђук. Драг. 121 и оперем. Акценат није на префиксу нпр. у Ник. Мачва 227-228, Ник. Срем 290-292,

затим западно од Дрине: Ђук. ЦГ 240, Симић Обари 45, Петр. Змиј. П 195, Петр. Б-К 32-33, Пецо

Орт. 45; међутим, Павлица Пољ. 98 и Мат. Мостар 358 само оперем.

245 Тешић Љешт. 175 бијем, чујем, Мат. Мостар 342 брије, Пецо Орт. 45 бијем, Петр. Пјеш. 132

чујем, Пеш. СК-Јb. 39 лијам, Ћупић Бјел. 41 бришемо, Симић Обади 118 кује (кује), М. Ник. Гор. 639

бијем!куе (зависно од инф. гл. основе), 687 сакријем сакриу, Вуковић Акц. П-Др. 319 бијем

(бијам)/бију, М. Ник. СП91–92 пије (пије)/пију, Станић Уск. акц. 89 сијем/сију. Кратко е има и Руж.

Пљ. 149, Барј. Бихор 177, Барј. НП-Сј. акц. 114, Вуш. ДИХ 64.
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вб) с наставком -ду: даду Б ДТР Ст.246 знаду Душ Ра Ст.247

182. Глаголи а/'e, je — основе. a) Презент гл. давати јавља се у три

прозодијска лика: у оба Вукова (дајем дајем) и, најчешће, у форми дајем:

даје 3, дае ДТ:

даем Го, даемо В Го,

дајем ДМи С, дајем П, даем Г Год С, даеu ЈД Р, да емо КТу, давте Зд (не

даем Р).

У композитама је двојако:

додајем Б Душ Кр Му, додаем Ду О, задаје СП, предаје К, продајем Ј,

продаг се Ра и сл.,

задaе З, предав Р248 (не море да нада? СР).

б) Према Вуковом смијати се - смијем се овде бележимо смијати се /

смијем се Ду СР, смијеш се СР Ту, смију ми се Т итд.249

183. Глаголи а/а -основе. a) У през. гл. имати преовлађују Вукови про

зодијски ликови, тј. имам Б Во ГД Год Ду М РБ Ро, имаш ГГДТДуш Ми Ра Рош,

има Г Д. Душ МР, имамо Вр ГоМР СР Ст, имате ГДДу Ц, имају ВДМ Ра Ро СР

СТП (у 1. и 2. л. пл., као што смо видели у т. 174, и имамо, имате).

И у овом глаголу, у 3. л. пл., срећемо аналошки наставак -ду: имаду ЈДЛ, -д-

се јавља (вероватно такође аналогијом) и у (неким) другим лицима, засведочено

је имадем М Ро и имаде Г Ро Л Ту.

б) През. облици Гл. бацати и мотати имају акценат инфинитива:

бацам Б Бр Вр ДТ Мрш Му ОРБ Ри, бацаш Б Вр ГГ ДД ЈДР Ст, баца ДДО

П РБ TП, бацамо Бр Вр Ри У; —мотам Бр ГДДТ Зд Р, мота Г Ра Т, смотамо ГД

Р С Ст (такође и мотамо, смотамо, како је наведено у т. 178, а исп. и намотам и

cл. у т. 179).

Према бацити (бацити) стоји баци Год Му Ро, бацимо Г РБ Рош С, одн.

бациш Ра, баци Кр (исп. потврде у т. 176). -

в) У през. гл. копати углавном срећемо Даничићеве ликове: копам ГГ КМу

Ст Т, копаш Во, копамо В Го Ми Ри, копају Во.

Ипак, налазимо и копа Ми, копамо Л Ра.

Такође, готово редовно је ископам Во Душ, ископаш Мр СР, ископамо Л,

ископају Кр С (само једанпут ископају Г).

246 М. Ник. Гор. 688, Симић Обади 84, Станић Уск. акц. 167, Стев. Гружа 480, Тешић Љешт 232

даду, тако и В. Ник. М-Гс 217 (не даду); с друге стране, Вуковић Акц. П-Др. 321 даду, М. Ник. СП

171 даду/даду (не даду), Ђук. Драг. 150 даду / даду (не даду), Мат. Мостар 359 даду / даду.

247 За знаду и сл. исп. Тешић Љешт. 232, В. Ник. М-Гс 217, М. Ник. Гор. 688, Стев. Гружа 480 (не

знаду); у Ђук. Драг. 150 знаду/знаду (не знаду).

248 Исп. М. Ник. Гор. 691 дагм, Ђур. Равни 179 дајем, Руж. Пљ. 149 дајем, а тако и у Тршићу

(Ник. 429), Тешић Љешт. 234 дадм/дáčм, М. Ник. СП 171 дајем/дајем, дајеш (ређе и дае).

249 Вуковић Акц. П-Др. 324, М. Ник, Гор. 654, Дешић ЗбИjГ 123, Ђур. Равни 179, Тешић Љешт.

190 смијем се или сл., тако и Моск. Поц. 86 (уз смејем се), Ник. Срем 279 (уз смејем се и смеје се),

Рем. Шум. 83 (уз чешће смеје се) и М. Ник. СП 172 (и смијем се).
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Дакле, однос ископам (Вук) — копам (Дан.)250 потврђен је и овде, али, као

што видимо, према ископам и сл. не стоји обавезно копам и сл.25

г)Засведочени през. облици гл. играти (играти и, ретко, играти, в. т. 170)

имају краткосилазни акценат: играм ГД Р, игра Го Ка П, играмо се Вр Мр С,

uграју се Год, а исп. и одиграмо Во.

д) У глагола дугих основа типа спавати, дозивати редовна је акценатска

алтернација спавати-спавам-спавају одн. дозивати-дозтвам-дозивају:

гађају Во ГГ Зд М, гоњају Зд, јављају Ду Душ МиП Рош, морају В ГоДу Р

СтТПТ, питају Во ДДЗ Зд Мр РБ СР С, плаћају ГГ Душ О П, причају ДушЗ ЈД

С, рађају Зд ТП Ц, ручају ДТДу ЛР Ро Ст Ту, свирају Бр ДД Зд, спавају ГЗ Ро,

спремају Г КМуТТу, страдају Го ЈДМи Ри, стријељају Г ЈККа О Ри, стрељају

Ду СР, чувају ЈД Ра С,

даривају ВЛМ Ми Мрш С, договарају се Г ДушЗМу П, здоговарају се ГД

Ми С Ст, изувају се Бр ГД ПТП, искупљају Бр Во РБ, искупљају се Мрш С,

поступају Бр Во П P Pa Pи, позивају Ми Ст ТП Ту, прозивају Вр Душ О Ту,

претресају ГМ Р РаРи, развијају се Мр, разговарају ГД Ду Мр Ри Ст, уговарају

ГДС,уклапају ВоМи,умивају се Бр ВоЗСт, утоварају Во Ка Ра, честитају ДТ Ј

ми.

ђ) Презент гл. немати гласи немам В ДТ Кр РС Ст Т, немам Ду Ми Ст,

немаш Вр ГД Ми Ри Ст, немаш ГГ Л Ст, нема ВоД Л Рош, нема Кр Ро ТПУ,

немамо ГЗЛРа С, немамо Ду ЛС, немате Во; 3. л. пл. немају ВрЗМи РБ СРТТу.

184. Издвојићемо и следеће:

а) редовно је живпм БДТ ЗдМ РБ СР С Ст Ту, живимо ГГЗКа Мр РБТ,

живите Г П.

б) Засведочено је čедочим Кр Мрш Pa, ćeoочти М, али и седочим Г Ра,

сведочим Му, ćедоче Рош.252

Међутим, увек је веселим се Б ГГ СР, веселимо се Бр Вр ДД ЈД ОСТП,

веселе се Б Го Кр.253

в) Према Вуковом да прдсташ овде је да простпшВр ДМи Ра СР, да

простите Ра.

г) Вуков нагласак препознајемо у журим Вр Мр, журиш ли О, не журиш

ниђе Кр,

Даничић наводи и Вуково журим се, али и журим (Дан. 133,137).“

д) И овде се чува однос белт (чини белим”) / белт се (види се бео, истиче

се белом бојом”):

250 „Дан. је копам извео из Вуковог ископам“ (М. Ник. СП 172).

251 Исп. М. Ник. СП 172 копам/копам „спорадично“, ископам и сл. (поред чешћег ископам и сл.),

Ђур. Равни 179 копам — ископали.

252 Вуковић Акц. П-Др. 352, М. Ник. СП 175, Ђур. Равни 179, Станић Уск. акц. 169 ćедочим и сл.

(Руж. Пљ. 154 сједочим), међутим, Ђук. Драг. 49 ćедочи (ćедочило — ćедочијо).

253 М. Ник. СП 175 веселпJвеселп.

254 Прозодијски лик журим (неприхваћен од РСАНУ), засведочен је у неким говорима, исп. М.

Ник. СП 175, Симић Обади 38.
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бијелимо платно на ријеци, потоку Г, белим ЈД, убијелимо ГД / и, каки,

ђевојке, бијеле се кошуље ТП, бијелт се снијег Во.255

ђ) Говори се важи Го Мр С, не важи Ри (важити: вредети”).

185. Помоћни глаголи. a) У 1. л. сг. и 1. и 2. л. пл. глагола хтети имамо

доследно узлазни акценат:

оћу Бр ДДуЗКа М МиО ПРо СР ССтТП У Ц, — оћемо Бр ГодЗд М Мpш

Ро; — оћете Во ДД Душ Л МР Ри СР С.

У 2. и 3. л. сг. и 3. л. пл. бележимо и " и "".

оћеш Во ГодМ МршП РБ Ри СТП, деш Го З; — оће ГоДМ Ри, де О, да Г

Ду Кр С, — оће Вр ДЗд МПСР, оћеГДЗд Ми РС Ст, да Во, дну В ГГДДДушЗд

ЈК МршП Ри С ТП Т Ту Ц256

б) Одрични облици: нећу Б Бр ГГГоДТДушЗЛМ Му Р Ри СР СтTПТТу

У Ц, — нећеш ГД ДТ Зд Ми Ра Рош С Ст;— неће Г. МршП РБ Ри Рош С. Ст Т, неће

Му ТП,257 — нећемо ГДЛ М П РБ СР; — нећете Г. ДТДуш М. С., — неће ГМ П,

неће З Ра, нећу ГД МршР СР Ц258

в) Свуда је није 259

3) АОРИСТ

Указаћемо само на прилике у 2. и 3. лицу сингулара.

а. Консонантске основе

186. a) У композита гл. *вести и “нести налазимо:

aа) или “ на префиксу, тј. прототонију (облици типа доведе, донесе) доведе

БВр ГГ Мр С Ст, доведе Бр М Ми С, уведе ГГГ ПРБ,— донесе ГГ ДуЗдМ О Ри

СРП Ту, изнесе Б ВрДРо Рош, нанесе ГМи Ту, принесе Г ЈДСР,унесе Во Ду;

аб) или “ на префиксу (облици с континуантимајата у основи): доније Го

Мрш О, поније Мpш, проније С, уније Кр.260

б) У композита гл. типа пећи прототонија је доследна: затече ГМ Р СтТП

T, утече Во Душ М СР ТП Ту, испече Бр ДМу РБУ, напече Во, натече Го Ми,

дтече Ду Мр.261

Од простих глагола имамо само пече Ду.

255 Исп. М. Ник. СП 175.

256 У непосредном окружењу је овако: Тешић Љешт. 185 оћу, оћеш = ohеш, оћемо, дну, М. Ник.

Гор. 646 оћу, оћеш, оћемо, оће = ofеју (3. л. пл.), В. Ник. М-Гс 216 оћеју (3. л. пл.).

257 М. Ник. СП 177 неће/неће, Тешић Љешт. 185 неће.

258 Тешић Љешт. 185 неће = нећу, М. Ник. Гор. 646 неће = нећеју, В. Ник. М-Гс 216 нећеју, М.

Ник. СП 177 неће, неће, неће, нете.

259 Вук није, али М. Ник. Гор. 646, М. Ник. СП 177, Ђур. Равни 179, Руж. Пљ. 155, Симић Обади

38, Тешић Љешт 190 и неки други говори није.

260 За донесе доније исп. М. Ник. Гор. 684, Руж. Пљ. 164, 168, принципски исто и М. Ник. СП

178.

26 Тако и Дан., исп. М. Ник. СП 178 затече, истече, отече, М. Ник. Гор. 645 испече.
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187. У глагола типа маћи (одн. смаћи) уочавамо лексичку неуједначеност:

рече В ГД Год ЈКр П, али леже ВДТ, маче ГГ О, може ГД Ри (тако и можедеД

П, мореде В), слеже раменима Во, слеже се Бр П, смаче Душ Р.262

У гл. са силабичним префиксом налазимо поможе Бр РБ, намаче Кр,

примаче Л СР, али и поможе Мpш, залеже ДДЦ263

188. ПоредДаничићевог побјеже ВрP, налазимо и побјежеВМиТ.264

189. У композита са-пасти и -дићи затичемо само неповучени акценат:

допаде БЛР Ра СР, допаде се Бр ВP Ра Ст, нападе Год ДДДТЛ Ра, отпаде БДуш

3 С Ст Т Ту, препаде Б Вр ГГ Зд П Ри, припаде ВД СтТП, упаде КРо Ту, —

задиже ГДДушЗд М., издиже Ми, придижеДушМp СТП, подижеДушТП.

190. Од гл. на -сјећи редовно је насијече ГД РБ Ро, дечјече Ду РТП, посијече

се Во, пресијече Л О, расијече ДД265

191. Од гл. трести имамо тресе Вр С.

Прототонија је доследна и у композита типа извући: довуче Кр Му Рош, извуче

BЈМу С, навуче ГГ Р, повучеЛР,развуче Л,— истресе М Ри Ст,растресе М.

192. Гл. ићи и композите. а) Овде је оде Во ДТД. Ми Му РБ Р Ро Ст Ту Ц,

(једанпут и бде ЈД); — дође Во Г ЗР, нађе Кр Ми, приђе ДД Зд Рош СР С Ст ТП,

прође Ми Ри и сл.

б) Према Даничићевим ликовима изађе ГД Мрш, изиђе Кр М Ри, наиђе Ми

Ро, отиде Мpш стоје (у западнијим насељима и равноправно) примери типа

изађе В. М., изпће М Ри Ц, напђе В. Ри и сл.266

б. Вокалске основе

193. а) Аналогноликовима типа поније (т. 186) засведочено је и помрије Ми

Му, умрије ТП.

Ипак, у Рошцима (подно Каблара) налазимо и умрије267

б) Ни прилике у гл. типа узети нису једнозначне:

запе Ду ТП, поче Б Бр ГД Ду КрP Pa Pи СР, узе ВрДМ СР, али налазимо и

поче Го З.268

У композита, поред започе ГГ Мр, разапе Л., имамо и разапе Ми.

262 Тако и Вуковић Акц. П-Др. 336-337, Руж. Пљ. 164, М. Ник. СП 178; у непосредном суседству

имамо: М. Ник. Гор. 645 леже, Тешић Љешт. 181 леже, маче. Дан. 96 може, али, према Вуковом

Рјечнику и рече.

263 Исп. Вуковић Акц. П-Др. 337 поможе/поможе, М. Ник. СП 178 поможе поможе, М. Ник.

Гор. 645 поможе, измаче, Симић Обади 35 измаче.

264. Исп. М. Ник. СП 175 побјеже/побеже, побјеже.

265 Тако и Дан. (99).

266.Тешић Љешт. 183 напђе/наиђе и сл., али М. Ник. Гор. 645 само изиђе. Двојако и Руж. Пљ. 166,

М. Ник. СП 179, Симић Обади 81.

267 Неуједначено и у суседству: нпр. у Ђук, Драг. 148 умрије умрије, у М. Ник. Гор. 645 само

Лft}и 162.
у р“Тешић Љешт.227 поче, Ђук. Драг. 148 поче, М. Ник. СП 179 (новоштокавски део) поче поче.
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194. a) У дозвати и сл. обично је дозва Бр Во Зд Ми, призва В Вр Мр Мрш

Ро, прозва ДД МршРБ Ст, сазва Бр П, закла БДД Мр Мрш Ту, покла Год Ми Ро,

обра Во СР.

Ипак, и презва ме СР.269

б) Редовно је познаде Л (не позна ме Ми), предаде Г Д. Му, продаде Д.

сазнаде Ми Ри.270

Тако и застаде Вр ОРБ СР У, заста ГВ М. Ми О Рош, нестаде Во Вр Го

Год Мр Рош Ту, неста Г Го ЗРБ Ри, остаде Ду ДушЗд Ми Ри У, оста Ду Душ

Му О Ри, постаде Бр В Душ Мр П, поста Бр ДД СР С СтТу, престаде Бр ГГ Ми

Мрш, преста Го Кр С.271

в) Глаголима типа добити, покрити својствена је окситонија:

доби БВ Ми Ми, заби Мр Мрш Ту, зави Му Ро Рош, изби БП Ро, попи Мpш

Ст, сави БМр Мрш,272— преби га Бр Му Ро, проби Го РаРи, сподбиЛР, покри БД

Рош, сакри Г О.273

195. Глаголи на ну/не: а) свану Ду Ка, — девану Бр.

Налазимо и свану Во, као и устаљено свану ми Во Ду (фиг., када се неко

некоме или нечему обрадује, обично изненада, неочекивано).

б) забрину се Во, закисну Ду, изгину Ду, иструну Душ Ро, погину ГГ,

подметну Ра, пријону Вр Мр, сатруну. Ми,

в) дрну се Д, крену ЛР, шикну Б Ми Т, шикну Ту,— искрену БЛ Ми Мрш Му

Рош, искрену Б Бр Ра, накрену Б Го Кр Му О Ри, окрену Бр Ми Му Ри, преврну Ми

Мрш, преврну Бр О. Ст, разгрну Бр Л. Ми , разлипну се Бр Зд У, умпну Ра Ри.

Бележимо, међутим, и викну на њега Во, ману руком Ду, дрну се 11.274

196. Као и у неким суседним сродним идиомима, акценат аориста у глагола

II (Стеван.) врсте зависи од квантитета основинског вокала.

a) У глагола са кратким вокалом у основи имамо N на иницијалном слогу:

скреса му у лице К;

uсова В ДушЗд, дпсова Б Вр ГГЛ РБ Рош, деова ГоМП СР Ту, деова Ми

Мрш; — закова Бр ВоМи ГГ, прикова Душ Ст, укова У; — засмија се Го, насмија

се Бр Во СР СтТП Ту; — загрија Ду ДушЈДТП, засија Бр ГД РБ, изгрија Му П,

пригрија Бр С Рош.275

269 Исп. Симић Обади 36, М. Ник. Гор. 645, Моск. Поц. 71, Тешић Љешт. 183, Руж. Пљ. 164 сaмo

дозва и сл., углавном је овако и у новоштокавском делу србијанског Полимља, али „није непознато

ни дозва“ (М. Ник. СП 180), Вуковић Акц. П-Др. 335 призва, обра — одабра и сл.

270 Тешић Љешт. 183 продаде, М. Ник. СП 180 (новоштокавски део) продаде (али устаде), Ник.

Мачва 226 продаде, а тако и Барј. НП-Сј. акц. 116.

271. Тако и у суседном Љештанском (Тешић 183), у новоштокавском делу србијанског Полимља

забележено је устаде (ддустаде), али су неупоредиво фреквентнији ликови типа устаде (М. Ник.

180), Ђук, Драг. 148 преста.

272 М. Ник. СП 180 зави/зава, Руж. Пљ. 164, Симић Обади 36, Моск. Поц. 71 и Тешић Љешт. 183

само зави.

273. Исп. М. Ник. СП 180 поби, сакри се, али и побт, сакрп.

274 М. Ник. СП 181 свану (освану), изгину (изгину), дрну (звизну), насрну (дкрену), са приликама у

СП слаже се Вуковић Акц. П-Др. 338-339, М. Ник. Гор. 645, Руж. Пљ. 164-165, Станић Уск. аор.

204, Тешић Љешт. 183 и др. Међутим, у Симић Обади 35, 36 и врисну, покрену (покрену).

275 Склоност ка прототонији својствена је и другим сродним говорима: исп. Тешић Љешт. 183,

М. Ник. Гор. 645, М. Ник. СП 182 (мада и не овариса).
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б) Другачије су (и унеколико сложеније) прозодијске прилике у глагола са

дугим вокалом у основи. Док у простих облика имамо само вика ГГ Душ, каза

ДТ, писа Ка, у композита налазимо и завеза Во Ј, написа М., претпса С. 276

197. Још је изразитија прозодијска разноликост гл. a/a- основе.

a) Према Дан. вјенча, имамо само чита Зд, шчепа Мрш Ра.

б) У композита имамозатрпа Во Р, натрпа Кр Ту,— ишчита Во,—обећа ДТ.

Ипак, засведочено је и смандрља нешта Во.277

в) Прототонијаје сасвим доследна у сложених гл. типа погледати: дочека Б

Вр КР Ра Т, заћера ББр Кр Ри Ро, закува се добро Во, ишћера Б Бр ГГ Кр Му Ст

ТП Ту Ц, дпљачка Бр Мр Мрш Му Т, дпљачка Бр К, оћера Бр Год Ка Кр Мрш Ри,

погледа БЈ ККа СР С, прегледа Бр ГД Ту У Ц, поћера Во Вр ГГ Год ДД Му Ц,

поћера Во Вр ДТ, прећера БТП, прићера Во ЈД, рашћера БДу Т Ту, угледа Зд,

ућера Ра.

г) Прилике у глагола с дугим вокалом у корену аналогне су приликама у

одговарајућим глаголима II врсте:

га) гура СР, пита ДТ Ка, прича Ро, страда С,

гб) завлада Мрш, запита П, измијеша Му, исприча ОУ, али и запрпча се

ДТ, изгура СР, надвлада Го.278

198. Глаголи на -им у презенту. a) Од гл. са а/и односом имамо само лежа ГГ

Во, стаја Мр, дотрча ГодЗР, издржа М, дитрча Ми Рош, потрча Мр,утрча Му.279

За глаголе с дугим вокалом у корену имамо само једну потврду: бн ћути,

ћути СР.

б) Другачије је у гл. на је (- Ђ) / и са кратким коренским вокалом:

ćеђе Ду Ка; — забоље га Мр, порумење ТП, разбоље се Зд, изгоре М. Ри,

сагоре Р, салеће Мр.

Ипак и изгоре Л, налеће Ми.280

У глагола других основа налазимо: живље Рош, — побијеље Вр, поживље

О, полуђе С.

в) Глаголи и/и-основа одликују се доследном прототонијом:

ва) гдип Б Bo, pдвп Бр Ми, родп Бр Ду М СР, роди Р, скочи Бр Душ СтТП,

сложп ГД Год Ро Рош, сломи ГД Г Ра Рош, гдворт Бр Д Л Ри, долази Бр Му,

закачи МР Ра, заложп Ми, заноћи Бр Во Ри ССт Т, заскочи Год СР СТП, затурп

Р, извади Б Бр П Ра, извади Бр ГГ С Ст Т, искочи Бр ДЗд Ри, испрати Ро, истурт

се Мр, наговорп ГД Мрш Му СР, накупп Бр Год Рош ТП, натоварт Ро Ст ТП Ту,

досент се Бр Год Ст, датворп СР Ст Ту, покупа Рош С, претури се ДСт, претурп Б

Во Рош, прислонт Ду О П, учини ми се Г. Ро, увати Д итд.

276 Овако је и у суседном Љештанском (Тешић 183).

277 Вуковић Акц. П-Др. 343 вјенча — привјенча, Станић Уск. аор. 152 вљенча — привљенча, М.

Ник. СП 182 вјенча (смргеља, утиша).

278 Исп. Тешић Љешт. 183.

279 За гл. типа држати исп. Вуковић Акц. П-Др. 343 држа— задржа, а тако и Станић Уск. аор.

202; Мат. Мостар 363 и Руж. Пљ. 168 држа/задржа, Ђук. ГЦ238 држа/задржа и задржа, М. Ник.

СП 183 држа (потрча).

280. Исп. М. Ник. СП 183 долеће, пролеће, сагоре (поред сагоре, салеће).
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вб) вратт се Б ГД ГМу, врати Ри СТП, јави Бр ОТП,ради ГГодС, смијент

Ду С Т, скраси се Р, спрема се Бр О, тражи У;

завалт ДД ДТ М, завшрт Му О Ро, заврши ГТП, заврши се Мpш, запали П,

заслада С, изврши РБ, наплата Ро, наплати С, нареди ДРи, добрани П, дcуди га

С, датплати Ст, длади се Бр О. Ц, дпалп Ри, поврати Му Т, појави се Б Мр Му,

пресудт Д Ст, приступа Душ Кр, углави Год, уради Б Го Му, уредп Бр Ст;

закорачи П, распоредт О, упропаст ТП.

4) РАДНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

а. Консонантске основе

199. a) У простих глагола типа вести редовно је везла ГГ Ми, везле Мр,

вукла ДД КаРБ, вукли ДТМ П, расла Му С, расли Л, смела се ВМ, смели се О,

тресла ДТС, тресли Ро, тресло се Ри, тукли Вр ДМр Ро Ст ТП (сг. м. р. вукб Г

Ми, тресо Во и сл.).

б) У композита најчешће је: довукла В С, довукли Год Рош Ту, завукла Ми,

завукло се Ду, истресли В, обукли Ми С, одвукли Вр П РБ, одрасла ГГ СР,

одрасли Мр, одрасле ВС, озебли ДД, озебле Вр ПТ, повукли Му, порасла МТП,

порасле Мр, претресли ВТ, привукла се М., прирасли ДД, прирасле Во.281

У селима подринског залеђа налазимо и завукли се В, истресли Ц, ис

тресле Ц, порасле ДТ (као што смо видели у т. 168, редак је инфинитив типа

истрести).

200. a) У простих гл. типа пећи и рећи доследно је Даничићево легли Бр ВМ

Ми Р СРТПТТу,легле Бр Вр Кр, макла Бр Душ Ка СР, макли Кр Ту, могла ББр

Ми РТуУ, могло БДушЈП Ри, могли Г Го ССт, пекла ВоП РБТ, пекли Б Ду Мр

Мрш ОРБ Ср У, плела Бр Го ГодЗд СтТП, плели Д ДуЗ ЈД К, плеле Бр Год ДТ

Мрш Му РБ, текло БВ ДуМ Ми Ри, рекла Б ДДС, рекли Вр ДТ ЈД Мрш, рекле Б

Кр О П, — смакли Бр РМ (сг. м. р. могб Вр ГД Ду, пеко Л Ри Ст, реко Б Во ДД

Мрш Рош).

б) У композита углавном је овако: затекли В Д. истекла ДД Мрш, истекли

МС, претекло Му, утекли МСР, — дотакла Го С, — измакли В Зд, помогли ГД

МС, помогле Ду С, умакла Ми, а исп. и довела Год СР Ст, довели ОТ Ту У Ц,

извели Бр Вр РБ Ст У, одвели Б Ми ТП, повели Бр Мр, превели М РБ, привели О

Ту, провела се Му, провели се Ми Ст, развели се Л Ро, увела Ст, увели Т.

Ретко је довела Му, довели Ро С, дотакла Мрш, умакла ТП.282

201. Акценатски ликови трoсложних композита гл. ићи двојаки су:

281. Исп. Ђук. Драг. 120 само претресли и сл., М. Ник. СП 186 најчешће овако, али спорадично

довукли и сл., Тешић Љешт. 184 истресла/ucтресла, али само натресла, отресла, Симић Обади 36

озебла (ретко озебла), Ђук. ГЦ 239 озгбла/озебла, Ник. Тршић 395 увукла/озебла.

282 У суседству различито: М. Ник. Гор. 645 пекла и сл., Тешић Љешт. 184 пекла, истекла и сл.

Међутим, у такође суседном Драгачеву (иако у основи новоштокавском) по правилу је легла,

упекла. На подручју (југо)западне Србије овакви ликови засведочени су и у неким деловима

Санџака; исп. М. Ник. СП 187.
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заишо В, заишли Кр Ст, изашла Вр Д, изашли МС, изишб ДДУ, iЗишли Бр

ДТДуш Мрш Ра ССтТП, наишбП СР СтТП, наишли Бр Му Ст ТП, наишле Б Ду

Му Рош, обишла Б Го П РБ, отишо Бр ГГ С Ст ТП, отишла Ду С Ст ТП Т,

отишло ГДРо ССт, отишли Д Po C, отишле Г Го Год Ц, ушид Д Ду, уишли Мр

PO T.

Даничићеви ликови су ређи: изашд ДТ, изашла М., изишд Кр ТП, изишла

Мр, изишли ДТ, изишле Б Во Вр, наишли М., разишло се РБ Рош, разишли се Рош.

Ликови типа изашла чују се на целом подручју. Заступљеност примера

типа изашла нешто је изразитија (али ни овде није претежна) само у западном и

источном рубном појасу (тј. у насељима подринског залеђа и селима најближим

Такову и Драгачеву). Чињеница да је засведочено нпр. и изашла и изашла, али

само отишла, и само разишли се, наговештава и могућност лексичке дифе

ренцијације. Ипак, нећемо ићи даље од наговештаја, јер је могуће да дублетни

пандани ових (а можда и неких других „непарних“) потврда само случајно нису

забележени.283

202. Глагол вријећи и гл, једносложне вокалске основе мријети и пити

имају Даничићеве прозодијске форме: врло се ГГ Р, врли ДТ,мрла па живила СР,

мрли Зд, пила Г Ка Ст, пили Во ДЛ С.284

б. Вокалске основе

203. Гл. типа узети имају доследно прототоничну акценатску форму:

донијела В ДДМП Ст, доњела ДТ Ц, донијели БВ ДуЗ Зд Р Ра, изнијела ГГ

МPo TТу, изнијали Бр ГоМ Ри Т, нанијела Бр Кр, нанијели Б Во Ро СР, донијела В

Ј Ри Ро С Ст, донијали Бр П ТПТЦ, понијала Г Год РБУ, поњала В Зд ЈД РБ,

понијели ГоДТ П, пренијели Год КС,— почела Б ГГ ДушП РБ Ст, почело Б Бр М

Ми Р, почели ГЛТ Ту, почеле ДуЗМи СР, узела ГД Кр МиОРа ССт Ту, узели Б

ДМи МршРи, узеле Ду М СР и сл.; — заузели Б Го Зд Ми (сг. м. р. донијо Бр Год К

Р СР, доњб Го, понијо Б Год РБ, почбГГ Душ Кр П Ро С,узбДР СтТП итд.).285

204. a) У гл. сложених са -знати и -ткати прототонија није доследна:

упозно Вр З ПС, упознали се В ЈД О, изаткала Ри, али и упознали се Ми,

изаткала М.286

б) Само са \ бележимо заклд Вр Мрш, заклали Ми.

в) Само са " на прими имамо и добијо ГДЗ П СР Т. Ту, добила Кр РБ С,

добили Ду МуУ, — предали Го К Т, продали Г. Ст, — изазвд Б Ми Му Рош,

283 У суседству је овако: Тешић Љешт. 184 изишла/изишла, али само наишла, отишла, М. Ник.

Гор. 645 отишо, -ла, -ло, Ђук. Драг.201 наишли/наишли, наишб/наишд (уз типично драгачевско

изашли, изишле и сл.). Исп. и М. Ник. СП 187 (новоштокавски говор) изашла изашла.

284 Када је реч о овим глаголима, напоменули бисмо да се у неким другим говорима јавља

колебање (углавном код гл. пити, ређе код осталих), исп. М. Ник. СП 188 врло, мрло, пила, али и

врла, мрли, пили, Ђук. ГЦ 239, Мат. Мостар 366 и Петр. Змиј I 197 пила/пила.

285 Барј. НП-Сј. акц. 108, М. Ник. Гор. 685, Ђук. ГЦ 253, Симић Обади 82, Стев. Гружа 618,

Тешић Љешт, 230 узела, у србијанском Полимљу се, поред чешћих прототоничких ликова, јављају и

ликови с окситонијом: изнијела, однијела и сл. (М. Ник. СП 189).

286 Исп. М. Ник. СП 189 упознбупозно, изаткала/изаткала.
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isазвали Б Бр СУ: преудала се Б Го Год Ст, поудале се БрMT, — попијо Г Гот Ц.

потпла Бр Вр Ми Ри Т Ту.

Сви наведени ликови слажу се са Даничићем и стандардном српском

ортоепијом.

Са Даничићем се слажу (неслагања су спорадична) и глаголи на аге дво

СЛОЖНИХ И ВИШCСЛОЖНИХ ОСНОВа:

а) дро В ГГЛМ Ми, драло се Вр ГГМ, драли ГОСР, заорб Мрш Ро, преорд

Год М, узорали Му Ро, преорали Р, издерд Бр ГДРБ, издерало се Б Ду П, издерали

о с,

б) лаго Бр М. Ро, лагали БДТКр ЛП, слаго Бр В. Вр Му Ст, слагала Ду О:

налагали РБ;

в) ково Год ДРБ, ковали МС, совали Му РБ, сндвали М Ст, псовала Кр,

дсовала Ро Ст, деновали Год, дcновала П Рош,

г) болово ВоД Кр Л, боловала Во Р Ст, дарово Бр Г ГГ, даровали Душ Ри,

дуговала Бр Вр Му РБУ, дуговали ГД Го О, ђевовала Бр Мр Мрш Му П РБ СтЦ,

зимово Б Во ГодДК П, зимовала ББр Л, зимовали Вр Ми МршП Ст, кумовали Г

Год Ри, купово ГД ГР Ст, куповала Бр Душ М Му, куповали О, путово ГД Душ,

путовала Р, путовали ГГ Ро, робовали Ри, станово Мр Рош СР С Ст, становала

Бр Вр ГГ. Ст, становали Б П РБ Ри, тргово Бр Ду Му, трговали Бр Ту;

д) заискала Во; — сиротово З.

ђ) Према Дан, заграктао, заграктали, овде имамо заграктали В Во и

заграктали 3.

Са Дан. се слаже и загроктало Кр (у оближњем Љештанском и загроктала,

могућеје да овакав облик само случајно није забележен), али не и налагб К.287

205. Глаголи двосложне и трoсложне а/а-основе (V врсте). a) У простих гл.

(одн. гл. са асилабичним префиксом) типа копати-копам и вјенчати-вјенчам

прототонија се јавља у тек неколико засведочених примера:

читд. ГГ Ду Л, читала Бр Ра, читали ДД ДТ ЈД Ро, чешљали ГДуш, стрпд

М., стрпали О.

Знатно су чешћи примери са акцентом инфинитива:

копо Во Ду Л Мрш Т, копала ГДЛ, копали Бр Мрш, чешљала Зд, чешљали

Ми, мотала БДЗМи Ри, мотале РБ С П, смотале Во РБ РСР, трпд Год ДДМи

Рош ТП, трпали Бр ГоД П Ст, читала Год Ри, крепо Бр ГоДТ Ду Зд МрТ,

петљала ВЈД КаРБ, петљали В ГГ Му О СР, вјенчо се В ГГ М Му Ра, вјенчали се

Б Год ДРо Рош, чупала ГоДДДТ Ри, чупали Бр ГГ Ми С, турало се ЗУ, турали

т288

387. У окружењу је овако: Тешић Љешт. 184 полокала, затесала, заграктала (заграктала).

загроктала (загроктала), куповала; М. Ник. Гор. 645 налагб, -ала, 719 испсовала, М. Ник. СП 190

драли — узорали, налагали (налаго), деновала, путовали, сиротово, Симић Обади 36 налокала, 37

налагала, Ник. Тршић 395 куповала, дпровала. Исп. и Вуковић Акц. П-Др. 360 драла — узорала,361

налагала, заискала (али локала), 369 тровала — дпровала.

288 Вуковић Акц. П-Др. 366, Станић Уск. акц. 180, Пиж. Кол. 56, Тешић Љешт. 184, Ник. Тршић

365, Ник, Колуб. 30, Ник. Мачва 227, Стев. Гружа 627 само читала; М. Ник. СП 190—191 копо,
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Међутим, у Гл. сложених са силабичним префиксом прототонија је готово

ДОСЛСДНа:

повећала Б Вр М., привјенчо се Р, загужвало се Бр Д, прогуто Зд М,

прогутала Бр ДД ДТ, наједрало Во, појачали Бр М. С. закопала Бр ДД Му,

закопало Му РБ, ископо Бр ГоДД Зд О Ра, ископали Бр Ми С, дкопала ГД Л,

дкопали Г. З. РаРи, даткопали ГД Т, прокопали Бр Му С, укопо се М, замотала Г

МршП Ро, намотала Р Ст, затрпали ОПСт, натрпали Ра, длистала Бр 3д М Ри,

прдчитала Б В ГГ Ми, прочитали Бр ГГ. Ст, пићетало Г, nићетали П.

Другачије је само у исклијало Во, проклијало Во.289

б) Према Дан. (169) дружала, овде је двојако:

(чешће) гребенала Во,рачунала Ми У, рачунали БДТМ Ри, дежурб Бр Душ

П, комiишали ГГо СРУ, погоршало се Ри, поскупљало ГМуУ, чепркали Бр Ду;

гребенала ДТ, рачунала Мрш, дбећала Ду К Ра Ту, дбећали Ри У Ц,

пдскупљало Ро.

Тако и закопрцало се Год (и закопрцало се Ц), израчунала Му, зачепркала

С, ишчепркала Ср, разобадало се Му (и разобадала се Во),299

206. У гл. а/и-основе типа (до)трчати прототонија је доследна:

а) бежд ДТ, бјежб Б ГГ Зд Ми Ри, биосд Во 3 Ка Кр, бјежали КП, биосала

Ка, биосали Г, бојали се В Го Мрш, држд Му Т Ту, држала 3, држало О Т,

држали БГ ОРБ, лежб Бр ГГ Р Pa TП, лежала Бр Г Ро, лежало ГГ Ст ТП,

стајала Г ГоМу, стајало ГУ, трчо Г ГДРаРи, трчала Ми Му, трчали ОУ,

б)разбјежали се Бр ДЛ,разбјежало се Г. Ми, задржд Ра Т, задржала Ј М,

uздржд Бр ДТ Кр. У, издржало Бр Л Ми, прележб Бр ДД, прележало Г. Ми Т,

дотрчала ДТ ПРа, дотрчало ГТП, дотрчали О, дпрчд ДДС Ст, дитрчала Г Ми,

öтрчало Мр Ц291

5) ТРПНИ ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ

207. Само Даничићеве прозодијске ликове имамо у следећим типовима:

а) тип вести: везен ГГ КРа, везено М, извежено Душ, навежено Му,

извезени ДТ Ц, извезене 3 Т, вучен Д, извучен Г Ро, развучен С, обучен ГГД Му Т,

обучено П СУ, повучена Т, повучени Ду Ка, истрешен Ми Ро Т, тучен Го,

истучен Го ККа;

б) тип мусти: мужена Г Т, немужена Во, помужене ДД, ućечене З,

насјечена Во, насјечене К, насечено Рош Ту, расечене Ра, оčечена ТП, оčечени С,

украдене Ри,

копала, читала и сл., као и копб, копала, чешљала и сл. (али само вјенчала се, вјенчали се и сл.).

Симић Обади 37мотала, чупала итд., али читала (читала), Моск. Поц. 79 само читала, а тако и М.

Ник. Гор. 688.

289 Исп. М. Ник. Гор. 719, Ник. Тршић 395, Стев. Гружа 627, ТешићЉешт. 184, Симић Обади 37

прочитала, очешљала или сл.; М. Ник. СП 191 углавном закопала и сл. (ретко наједрала и сл.).

290 Исп. М. Ник. СП 192 обећала и сл., али и комишали и сл., Тешић Љешт. 184 рачу

нале/копрцала и сл.

29. Тако и М. Ник. СП 192 (новоштокавски говор).



Говор Ужичке Црне горе 427

в) тип плести и рећи: плетено ДС, Плетени Год, исплетено Во; — печена

Ка Ц, Печено Ка; —речено Ра ТТу, доведена ДЛ, доведени Мрш, спроведени П,

г) тип јести: једено Г Р, изедени ТП, изједен Го.292

д) тип дати: брана Л, брано ДТ Р; — дата ПС Ст, дато Рош Ст, дати В. —

звано П, — прана Г Ра, прано Му, прани Го Му.293

208. У гл. сложених са -чинити је двојако: зачињен Ми, начињен Ми Т,

начињена П, начињено ЗТи, као у Дан, начињен Ј, начињено МуУ,учињено Во.294

209. Доследно је крштен ДуЗд Ка Т, крштена Ту, крштено ПТП и сл.

210. Трпни придев гл. родити гласи рођен Во Вр ДТ Зд ККа Ми Мр СР,

рођена ГД ДД ПСР, рођено Бр ГД Ра Ри Ро, рођени Бр Во ГГ Ра Ри (уколико је

значење придевско, редовноје рођени брат Во, рођентеТу,рођена Г Ра и сл.).

Други примери трпног придева наводе се у одељку о облицима глагола.

6) ИМПЕРФЕКАТ

211. Број засведочених потврда имперфекта веома је скроман. Нешто више

(мада и ту системски недостатно) можемо казати о импф. гл. бити и хтјети и гл.

имати. Уз њих, егзотично „штрчи“ тек покоја појединачна потврда, пре као

доказ да овде имперфекта нема, него да га има.

a) Прозодијска форма 1. л. сг, Гл. бити иста је у свим засведоченим при

мерима:

бијаг Вр М, бијак Кр МуУ.

Дан. (106) наводи чујах, али вели да је тако „у свијех“ простих гл. те врсте.

Међутим, док је у Дан. (само) овај прозодијски образац својствен и осталим

лицима (чујаше, чујасмо итд.), овде је двојако:

бијаше ГГДДу Ка ММрш Му Ри ТП, бајасмо ГДДДДуш, бајагу Ра;

бијаше Во ДД Душ Л РСТ, бијасмо Го.295

У исти ред са бијаше и сл. иде и ек. бејасмо Д.

Имамо и ек, беше Рош (али не и ијек. бјеше!).

*** Ликови типа везен, мужен,једено својствени су готово свим западносрбијанским идиомима.

Исп. М. Ник. СП 192–193, М. Ник. Гор. 646, Тешић Љешт. 185, Ник. Тршић 423, Ник. Мачва 274, В.

Ник. М-Гc 225–226 (исп. и Рем. Шум. 329-330, Ивић Биогр. 167). Унеколикоје другачије у суседном

Драгачеву: и овде везен, -a, -o, помужена, потрешен и сл., али и грижена јабука, као и типично

драгачевско донешена и сл. (Ђук. Драг. 68, 153).

293 Тако и Тешић Љешт. 184, М. Ник. Гор. 646, В. Ник. М-Гc 226, а исп. и Дешић ЗбИjГ 268,

Павлица Пољ. 97, Рем. Шум. 328, Р. Симић Левач 397, Петр. Б-К 107. Другачије: Ђук. Драг. 153

дата, дато, звато/звато, М. Ник. СП 193 дато, звато, али и дата, Симић Обади 37 дата, Ђук. ГЦ

251 брато.

294 Вуковић Акц. П-Др. 372, М. Ник. Гор. 646, М. Ник. СП 193-194, Ник. Колуб, 30, Ник. Мачва

227, Петр. Б-К 108, Пиж. Кол. 57, Руж. Пљ. 172, Станић Уск. акц. 181, Тешић Љешт. 184 само

начињен, начињено и сл., Ђук. ГЦ 239 начињено/начињено, Симић Обади 37 зачињен (зачињен),

Павлица Пољ. 98 само начињен, -a, -o.

295 Исп. М. Ник. Гор. 646 бијак, бијаше = бијаше, ТешићЉешт. 68 бајаше, бијасмо, В. Ник. М-Ге

218 бијак (бијаг), бијаше, бијаше (беше), бијагу, бијагу, Ђук. Драг. 152 бија, бија, бијаше, бијаше,

бејаше, бејаше, беше, беше, бијагу, бијагу, бијагу, М. Ник. СП 185 бијак, бајаг, бијаше бијаше,

бијагу, бајагубијагу, бијагу и сл. (такође и беше, бјеше, бесмо).
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б) Импф. гл. хтјети гласи шћаше Г Р, шћагу Ро Ту (а тако је и у Дан.).296

212. Даничићево имадијах (168) препознајемо у имадија Го, али је чешће

имадија Рош, имадијак ЈД, имадијаше Л.

213. Према Дан. звасмо налазимо самозваше ВрДМи Ра, а сам о овако је и

у већем броју сродних говора.297

214. Имамо још само гријаше се СР; лежасмо Во, стајаше Ту.

7) ИМПЕРАТИВ

215. Имп, гл. ићи гласи иди Б Вр ГГДДуш О ПРош СР ТП Ту Ц, идиде Во

Мр Т, иде Го (=идиде),

uте ГД Му Ро (=идите)298

У Дан, иди, идимо, идите (107).

216. Засведочени гл. а/и-основе углавном имају Дан. акц.: бежи Бр Ц,

бјежи ГГДДЗ Зд КМу Ри Ст ТТу, биоси Во Го ЗКа Мр СР, бјеште Вр ДД Мpш

Рош ТП, баште Во Го, држи ГГ ДТ Мрш Ри Ст Т, дрште се добро Ка, дриште га

п.

Двојако је у гл. трчати: трчи ГГТП, — трчи Год Му С.

Неједнако је и у композита: задржи Гo /задржи П РБ, потрчи Д / потрчи

СР299 (исп. и ја потрчи доље Во).

217. Имп, гл. ходити гласи дди Вр ГГДуш КРи, доиде Год, — дпевамо Зд.

През. акценат у имп. овог гл. имамо и у Дан., као и у (неким) околним

сродним идиомима.300

218. Императивно хајде има овакве ликове: ајде Во ГДДДДуш Ка Ми РС

(ређе и ај ГД Душ Ка);

дјмо В ГГ Ду Мрш П. Ри С Ст, ајдемо Го Мp СТ Ц, ајдемоте Во,

дјте ДП, ајдете Зд (Вук, хајде, хајдемо, хајдете).391

219. Према двојству у презенту (копам/копам) имамо и двојство у им

перативу: копај Г. Ро, копај Ду Т; — закопај Во, окопај Ро Т.302

Засведочено је и мотај ГД ОС, смотај Рош Т; — намотај Мр Ст, начупај

Ри С, почупај К, ипак и замотај СР, као и обећај Во С / обећај Ду:303

296 Тако и М. Ник. СП 184.

297 Исп. Вуковић Акц, П-Др. 332, Ђук. Драг. 152, В. Ник. М-Гс 218, М. Ник. СП 84, М. Ник, Гор.

646, Руж. Пљ. 158.

298 М. Ник. Гор. 647, Тешић Љешт. 186 иди, М. Ник. СП 194 иди/иди, Руж. Пљ. 171, Барј. НП-Сј.

акц, 94 иди, а тако и Моск. Поц. 93.

299 У окружењу је овако: М. Ник. Гор. 647 држи, трчи, потрчи, Тешић Љешт. 186 држи,

задржи = задржи, Симић Обади 39 држи, придржи, М. Ник. СП 195 држи, трчи, задржи. Исп. и

Моск. Поц. 94 држи, подржи.

300 Руж. Пљ. 171 дои, М. Ник. СП 195 оди, оде (=одиде), М. Ник. Гор. 691 оте, а исп. и Моск.

Поц. 93 дои, доите.

301 Принципски исто и у окружењу: исп. М. Ник. Гор. 647, Тешић Љешт. 186, Ник. Тршић 369,

М. Ник. СП 196, Симић Обади 39. Исп. и Рем. Кладањ 252 ајде, ајмо, ајмоте.

302 Исп. нпр. М. Ник. СП 195 копај, Тешић Љешт. 232 копај.

303 М. Ник. СП 195 само обећај.
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220. Говори се почни ДД Му С, простри Б М. С. умри Ст, узми ДД Мр Ро С

ст и сл.304

8) ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ

221. Окситонију уочавамо у мањем броју засведочених примера: стојећи

Во, стоећи СР, ćедући Ми, лежећи Ду М, трчећи Бр (али и трчећи Г. Рош).

И Дан. има желећи, држећи (129).

Овакав акц, може имати и гл. држати, али само ако је употребљен са

придевским значењем, нпр. баба држећи Ка (тј. витална је, добро се држи,

упркос годинама); ако је значење прилошко, обавезно је држећи ТП Ц.

У осталим засведоченим примерима је овако: висећи Ри, играјући ДД

знајући Во ТП, крајући Мрш Ст,молећи се Во, носећи ТП, пјевајући Ро итд.305

304 М, Ник, Гор. 647, Тешић Љешт. 168 узми, М. Ник. СП 195 узми узми.

305. У непосредном окружењу окситонија је присутна, али није доминантна, исп. нпр. Тешић

Љешт. 186, М. Ник. Гор. 647.
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ФОНЕТСКЕ (И ФОНОЛОШКЕ) ОСО БИ НЕ

ВО КА ЈЕ И ЗАМ

1) ВОКАЛСКИ СИСТЕМ

222. Говор Ужичке Црне горе има пет вокала стандардних вредности: и, е,

а, о, у. Силабичну вредност, у одређеним позицијама, може имати и сонантр (в. т.

270), а редовно је има примарни континуант дугог јата — дифтоншка секвенца

ије. Силабеме могу бити наглашене и ненаглашене, дуге и кратке; доследно је дуг

једино дифтоншки рефлекс дугог јата. Размештај правих вокала, принципски,

одговара стандардним дистрибуционим правилима. Фонетски контекст и су

прасегментни чиниоци не утичу на изговор вокала више него штоје то својствено

књижевном језику. Нема дифтонгизације, нити осетнијих (заправо простим ухом

ухватљивих) артикулацијских измештања у било ком смеру.

2) РЕДУКЦИЈЕ ВОКАЛА

223. Прилично су ретке тзв. делимичне редукције вокала.396 У не

великом броју засведочених примера унеколико је редукован вокал и (тек у две

потврде и вокал е), и то, најчешће, непосредно иза узлазних акцената (углавном

краткоузлазног). У сваком случају, унутрашњост речи и постакценатски положај

заједничке су позиционе детерминанте свих уочених полуредукованих вокал

ских вредности.

Имамо следеће потврде:

говорила ГГ, јуницу Л, кашичицу Во, кобасицу Ро, кобасице Кр, крстили се

Ст, панталбнице П, печеница Му, печеницу Ри, рјечици СР, шеница У,

гддине ГД, на станицу С,

бедиња Ду, радила С,

гибаницу Д, Ивањицу У, Ивањице Г, у котарицу Му, признаница Во.

заћерали С, шарену Л.

У свим наведеним примерима делимично редуковани вокали остају ква

литативно неизмењени, тј. задржавају релевантне особине нормално изгово

306 На основу затеченог стања у говору УЦг и кореспондентних прилика у додирним ијекавским

идиомима, можемо устврдити да је делимична редукција вокала ретка појава у овом делу ијекавске

Србије: исп. Ђук. Драг. 33, В. Ник. М-Гс 93, М. Ник. Гор. 657, Тешић Љешт. 197.
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рених, „целих“ вокала и и е.397 Дакако, сваки од наведених ликова далеко је

обичнији, заправо је у обичајен, са вокалом стандардног квантитета.

Насупрот невеликој скупини потврда делимичне редукције вокала, стоји

знатан број примера потпуне редукције самогласника. Иако би неки засведо

чени ликови потврдили процес типа и- и — о (налазимо нпр. и кашичицу и

кашчицу), потпуна редукција као директни продужетак делимичне редукције

није карактеристика говора УЦГ, то, свакако, значи да примери типа и — и

немају, или само случајно могу имати, своје „довршене“ пандане у ликовима

ТИГНа 14 — ().

Потпуна редукција вокала подразумева сасвим другачије узроковане (и

другачије условљене) фонетске (можда, у неким случајевима, и морфолошке)

процесе, који се очитују у низу појава као што су афереза, синкопа, апокопа,

хаплологија (о којима се говори у наредним тачкама овог одељка), елизија (о

којој се говори у одељку о вокалским групама).

224. А фереза. a) Ретка је афереза вокала и, е и а, а засведочена је само у

речима страног порекла:

валида Год Ра, валиду СР, валинду Ту,308 малтн Во К, некције Ту, некцију Ц.

Талијани Т, Талијане Ст, Талијанима Ту, талијанског Ри“ (исп., ипак, и Ита

лијани Во, Италијане Во),

вакуисали Зд, вакуисаше П, виденцију Го,

двокат ДД, двоката О.

б) Афереза вокала о је неупоредиво чешћа, али највећи део потврда отпада

на речи са заменичким коренима ов-, он

војишна Ка, воишну ДЦ, воликачка ЈД, воличка Ми, воликт ВМр Ра, воликт

Б Му, волика Бр Го КаЛ Ми Ро, волика О С Ту, волка ДТ, волико Год КМрш Ри,

волико ДМи С, волко Ду ДушЈД Кр, ноликт ВМ Ми МршП, ноликт ДЛ, нолика

Бр ВЈ ККа П, полико ГДГМи Мрш, нолико Кр ССтТП, нолко Б ГГДДДТ Ц:

вака БВ Ду ДушЗ Зд ПТП Т, вака Бр ДТДу РБ С Ст, сваком ГГТуУ, вакт

Кр П Ра СтСТП Ту, нака Во ЈГГДуЗ ЗДЈДМу О ПРБ, накој ВЗ Ри Ро, с наком Д

Ду ДушП, наку БВ МРБР Ри СР, накт Бр Вр Ду ДушЗЈЛО Ри СР С Ст, нако Б

Бр ЈДЈКМ Ми Мрш Му РБ, наког Бр Во ГГГ ГодМи Р, с наком БСТТу Ци сл.

вамо Бр Во ГДушЛМ ПРИ СРТПТТу У Ц, вуда Бр Вр ГодДДДушЈД Ка

Кр Ми МршРБ Ри ССтТПТ, вуда Б Бр ДJ Ка КрЛМ Ми Мр О ПСтТП, вудије Б

Год Ст Т, нуда Во ГГГ ЈД Кр М П РБ Ри Ст ТП Т, нудије Д ДуЗ Ри и сл.,

номад Душ Мрш П. Ра.

307 Исп. одговарајуће прилике у србијанском Полимљу. Говорећи о делимичним редукцијама

вокала, веома честим на овом подручју, М. Николић каже: „Вокал је делимично редукован само

квантитативно..., док квалитативно остаје неизмењен, што значи да, на пример, делимично ре

дуковано и и надаље остаје високи предњи вокали и задржава све релевантне особине нормално

изговореног гласа и (вокалност, дифузност, непрекидност)“ (СП 200).

308. У форми валида и сл. губи се, у ствари, слог ин. Засведочено је и занимљиво валиндуше Ра

(жене које су примале „валиду“, заправо новчану помоћ, након Првог светског рата у коме су

настрадали њихови мужеви).
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Ретки су и нетипични ликови са о- оволики М, оволикачкТ Во, оволичка Во,

овако Вр ДД 3, онако Во Го Душ, овамо Душ С, овуда Ро.

Аферезу вокала о затичемо и у неким другим речима:

клагија Ду, клагијом Му Ц, Швабе копирале Ми, за време купације С,

сдвпна дрвени З.

225. Син ко па а) У медијалном положају најчешће се потпуно редукује

ВОКаЛ 14.

У (не)колико и сл. најчешће имамо колко БГ ГД ДушЗд ЈККа Ми Мрш П

РБ Ра Ро СРС Ст Т П Ту Ц, за колко Г Ри, у колко Ро, неколка Му Ми СР Ц,

неколке Во КаР РБ, по неколкеЗд, неколко ГоМи Му Ра Ро Рош Ст, унеколко ЗдЛ

Ст (чује се и колико Во Ка, неколике РБ, неколико Т Ц).

Нису изразитије заступљени ликови типа волка ДТ, волкб Ду, толки Г Ми

Ри, толко Му, нолко Ц, колко-толко Во.

Вокал и „потпуно“ изостаје и у следећем низу засведочених примера: велку

Ми Р, кашчицу Зд РБ, лубенцу М., малне ДТ, породла се СР, свиралцу Р, убла

лисицу Ро, ужна Го.310

Потпуну редукцију вокала и запажамо и у р. гл. придеву неких глагола,

најпре у гл. отићи:

отид Б, очб Го З, ошли Г, ошд Г, видла Ми.

Истакли бисмо и облике имп. типа бате, баште, бјеште, дрите, изволте,

зовите и сл. (в. у одељку о облицима глагола, т. 599).

Према мишљењима неких аутора, овакви ликови не морају бити само

фонетског порекла.311

б) Синкопа вокала е, а, о иу (и потврде ћемо наводити овим редом) скромно

је засведочена:

појдем Бр, појдемо Во С,

јебла те пушка Л,312 кашћу те Го (исп. и казаћу Ду Му), казла СР (исп. и

казала Мрш),

бранију Го (говори се и боранија Ду СТП и буранија Ст),313

вруна Ду Р, вруну Р, вруне Мpш.

226. А по ко па је у говору УЦг необавезна, категоријски и лексички

ограничена појава. Имамо потврде за вокале и, е, а и о.

а) За губљење финалног и исп.:

бижу кућу СР, бјештамо Зд, дрш се Во, држ га Ро К, даш“ се Ст (још неки

примери су наведени у т. 599 одељка о облицима глагола, наравно, далеко су

обичнији примери типа бјежи).

Исп. и: ал немаде куд Бр, ал не шћедоше ни јони Ми, ал га је реко узјбР, ал

се досетише ијони С, ал је се угријало У, запеше добро, ал не могоше му ништа У;

309 Талијан је стандардни облик, уобичајен у народним говорима.

310 Исп. Тешић Љешт. 197 Бождар, корто, за прошевну, ужна.

311. О овоме в. у Р. Симић Левач 392-394.

312. Могуће је да се у оваквим примерима „крије“ и морфолошки архаизам, исп. М. Ник, СП 205.

313. Сва три лика јављају се и у суседном Љештанском (Тешић 197).
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ил ради ил немој ни долазити В, ил узми ил да узмем Ј. Говороћеш истину ил

нећеш ни бедочити М, или њу ил ниједну С. Јесул долазили ко-тебе? Зд, да л се то

иката сазнало, не знам Кр, јел дошо Сретен? Мр, А он све за њим, не бил га

некако стиго Рош, бил могб реко ти мало С. Ја нит зна-мој број, ни знам његов

Во, мен се придриjeмaлo 3, кој то Го.314

б) За апокопу вокала е исп.:

виш собре ДТ, виш наше те њивице Мрш, ви-штале Р, виш пута РТ и сл.

(више потврда је наведено у т. 635 одељка о непроменљивим речима);

тобож Год Ри (имамо и тобоже М),315

Не могу да упадну дољ Душ.

в) Крајње а обично изостаје у речци нека: Кажи му реко нек ми не излази на

очи Б, нек ćеди, вала, докле оће ГД, па нег биде како бити мора Ду, нек прича шта

ко оће К, нек оде Кр, нек не мисли да ће га се шале отарасити Л, нек ме остави на

миру Ми, па нек узме, ко му брани Мр, нек ми се не врзма око куће Ми, па нек

њему пјева пјесму Ми, чик реко само нек узме Р нек ми реко не враћа ни јонб Во

ма нек су живи и здрави ГГ па нек му је и то опроштено (говори се и: само нека не

биде рата В, нека дођу Ми, нека га оставе на миру О и сл.).

Једанпут је засведочена прилошка форма туд: Туд излази и јона Го.

г)За губљење финалног о имамо следеће потврде:

вам В Год, там Мр, там и вам Го, там и вам Ду, и там и вам Во, там-вам

М (знатно су чешће ове или сл. форме са крајњим о, в. т. 620 у одељку о

непроменљивим речима);

нису они, нег ти, ђубре једно М, умал не спаде ГД, умал не остадoсмо Му,

умал не црче Ц.316

227. Хаплологија, схваћена дословно,317 очитује се само у двема ре

чима истога значења: у лику куруз («-кукуруз) и лику муруз (-мумуруз):

куруз Вр ДРа Ст, куруза Мрш, курузи Душ Ст, курузе Ту (исп. и курузног

Му);

муруз ГГ ГД КМр РБ СРС, мурузи ДуЗМ П, муруза Го, мурузе ПЦ (исп. и

мурузнт З Ц, мурузног Ду).

Прилично је често и стандардно кукуруз, кукуруз Б Д Ду ЛР Ри, кукурузу

Год, кукурузи КС, кукурузе Р.

Није засведочена форма мумуруз,318 нити ликови са другачијом вокалском

вредношћу у (не)хаплолошком сегменту речи (кокуруз и сл.).319

228. Навели бисмо и засведочене примере у којима је изостављен „компле

тан“ слог, односно секвенца од најмање два члана, консонанта и вокала.

a) У примерима типа валиду (т. 224) нема иницијалног слога ин

314 Исп. Тешић Љешт. 197 кôј то, шта ј то.

315 Према РМС обе форме су стандардне.

316. Исп. Тешић Љешт. 197 мал-помал, М. Ник. СП 207 мал-помало.

317 Хаплологија је „губљење једног од двају суседних једнаких слогова у речи“ (РМС).

318 Колико нам је познато, ова форма није засведочена у непосредном окружењу; „најближа“

потврда (мумурус) забележена је у горњостуденичкој области (в. В. Ник. М-Гс 98).

319 Исп. М. Ник. СП 207 кокуруз, кокуруза.
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б) Цео слог често изостаје и у през. облицима гл. видјети,моћи и хтјети:

да виш ГГ Г, да иш Вр Ј. Мрш Ст У,

мош В. ГГ ГД Душ Ј. К Мрш Му РС Ст, не мош ДД ЈП Рош,

шта-ш то Во, ако-ш да циједиш креч Ду, ку-и вамо Ц, ди ГоМи ПК Р Ст,

неш Год Ј. Ми У Ц.

Поред свуда присутног немам (одн. немам) забележено је и нем ДРа.320

в) Засведочене форме каш (=кажеш) Во и пош (=пођеш) Вр Рош, не треба

стављати у исти ред са ликовима виш, мош, ош. Оне су настале друкчије:

редукцијом консонанта (ж одн. b), асимилацијом и контракцијом (нпр.: каш —

каеш — кажеш).321

Мислимо да су потврде типа каел Во, одн. дбе Ду Ц и сл. (т. 176) добра

потпора изреченој тврдњи.

г) Топоним Костојевићи (село-варошица у Ужичком Подрињу) доследно

се изговара без секвенце ој: Костевићи Год, Костевиће ВЗ РБЦ, Костевићима В

Ц, иc Костевпћа B и сл.

д) Налазимо и чек мало (=чекај) Во, чек, чек, да ти покажем У.

ђ) Дијалекатски уобличеном романизму кларинет (fr. clarinete, ital, clarinetto)

редовно недостаје слог ри:

кланет Го Ту, на кланету З Р, кланети Ка П, кланетима У.

У редукованој формизатичемо и романизам бајонет: са ониjeм банетом Во.

3) ХИЈАТ

229. Стварање вокалских скупина (различито узроковано: алтернацијом л

— о на крају слога, губљењем х, неизговарањем ј),322 а затим тежња ка њиховом

избегавању одн. уклањању (елизијом одн. редукцијом, контракцијом, разви

јањем прелазног сонанта) упечатљиви су процеси и на подручју Ужичке Црне

горе, мање-више једнако изражени као у другим сродним говорима.

а. Елизија

230. Најчешће елидирају вокали а и е.

a) Вокал а најчешће изостаје у конструкцијама с везником да:

д-игра В ДДРБ, д-играмо Кр ЛРБ, д-иде Бр ГДДуш Кр МршРо Ту, д-иде Г

ДушЗд Мр МршТП, д-идем Вр Мрш СтТПТТу, д-идем КПР Ц, д-идемо Г.Л СР

T, д-идемо Г Ка Ц, д-идеш Ка Ра СР, д-идеш Зд Ст, д-иду К Ри Ц, д-иду У,

д-изабереш Мрш П, д-изберем Рош, д-изађемо СР, д-изведу Бр Во ГГ Зд Кр Ми,

д-извинете ДМи, д-извинеш ЈР Ц, д-изгинемо ДТ О, д-изгину Ри Ст, д-изнесем

Ду К, д-изнесу ГРБУ, д-изради Мрш Ст, д-има ГГо СРТП, д-имам БВо ГГ Душ

П СУ, д-имају ДДРо Рош ТП, д-испане Душ, д-испече ССт, д-испечемо Г. Душ

320 Форма нем позната је и неким ближим и удаљенијим сродним говорима, исп. М. Ник. Гор.

656, М. Ник. СП 207, Пецо ГИХ 44.

321. Исп. М. Ник. СП 207-208.

322. Исп. В. Ник. М-Гс 99.
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Ц, д-испроси 3д К, д-испросимо Ст ТП Ту, д-ишчекам 3 Му, д-ишчекамо Г ДД

Му, д-обуемо ГГ Ми Рош, д-обучем ДТ, д-обучеш Мрш, д-одем Му Р Ст, д-одемо

Во Кр ЛТП, д-оде ГД Л, д-озебе Г, д-озéбеш Душ Ри, д-окусим ГоДД ДТ Ри,

д-окусиш Ду Ц, д-одморим Год Ра, д-одморимо ТП, д-оперем Б ГГ Ми Ту,

д-оперемо Г Го Год ТуУ, д-опростим ГД Ту, д-оставим ЗЗд Ми, д-оставимо Мр

T, д-убије БЈМи Мрш, д-убијем Год Му, д-убију Г Го КО, д-уватимо Душ Мрш,

д-уведем ДТМ Ми Т, д-уведемо Л Т Ц, д-удари Год Ми, д-уђе Б Бр Л, д-уђем В

ТЦ д-узмем Бр 3д Р, д-узмемо Год Мрш, д-узоре ДК, д-уиђемо Д. д-уиђу Мрш,

д-уједе Б Во Ду ДушЈД Ми РБ, д-унесе Б Ду М РБ, д-унесем Бр Ду РБ Рош,

д-унесемо Го СР, д-устаљам Во итд.323

Упадљиво су ређи, али не и ретки, овакви примери у којима није дошло до

елизије:

да играмо ГДТРБ, да иде Бр Г Го ЗЛМ Ми РБ, да иде Ду Му ССт Ту, да

идемо Зд Ј.Мрш С, да идеш ВМр Мрш Му, да идеш Б Ми У Ц, да иду Д, да

извинеш Во ККаЛ П, да издржим Г Ду Душ Ми Ро, да имам ВК Мр Му О, да

имају Б ДТДу М Ми Ро, да искипи ДДМиОРош, да испирам З, да истрљаМ Ри,

да обуче Бр Год РБ Ри, да оде ДушЗ Ро, да озебем ГГ Рош СРС, да озебеш P, да

öкусим ГД ГМу Ро С, да окуси Бр ДМ, да оступају ДТ, да отворим БДП РБ Ро,

да отпадне ГД, да убијемДуш Ст, да убију Мрш У, да увијем 3, да ударим ГД СР

У, да удари Ј П, да уживам Год, да уживаш П, да узмем Год, да узмемо Б Му ТТу

У, да уједе ГД ГО, да украде Ј, да украду П, да умијесим Д, да умијесимо Б МО

Ту, да умрем ГД КП Ро, да умре ГМрш, да уради БДу П, да устанем МрТ Ту, да

устанемо БрЗ ТП, да ућера Мр, да ућерамо Мрш, да уватимо Б ДТ итд.

Елизија вокала а (бар према нашој грађи) доследна је у форми нека, када је

она проклитика:

нек-иде Во Год ЈМр Ри С, нек-иду Мр Ро, нек-има Мрш, нек-однесе Ри, па

нек-опечачка ђене треба Ка, нек-узму Душ, нек-урами и њу Ст, нек-успори малоДД

Скромно је засведочена елизија вокала а у предлога на и за:

н-ову страну Ка, н-оним колицима Р, и-ону шашу Т;

з-ово се реко нисам боријо Д, з-оним командиром Ту324

Далеко су обичнији примери типа на ону сламу К, на ону клупицу Душ, за

оним њиним рођаком У итд.

б) Елизију вокала е уочавамо у следећим фонетским контекстима:

н-умијем Бр Год Ми Т, н-умију ВЈ Д, н-умем Вр, н-умједо ДТ, Н-умједок

Му, н-умједе ДушСР, н-умједосмо Мрш, — н-умим В, н-уми (само у насељима

подринског залеђа, в. т. 253).323

323 Овакви примери су сасвим обични и у говорима у непосредном окружењу, исп. В. Ник. М-Ге

85, М. Ник. Гор. 657, М. Ник. СП 208-209, Тешић Љешт. 197; исп. и Ник. Колуб. 38, Ник. Тршић402,

Рем. Шум. 119–120, Стев. Гружа 452, Тешић Узов. 167-177.

324 Тек понеки овакав пример бележе (уколико их уопште налазе) и испитивачи оближњих

идиома; исп. Ђук. Драг. 30, В. Ник. М-Гс 86, М. Ник. СП 209.

325. И у оближњим говорима елизија вокала е потврђена је једино у конструкцијама не + умјети

(умети или сл.); исп. Ђук. Драг.30, Ник. Колуб. 38, В. Ник. М-Гс 86, М. Ник. Гор. 657, ТешићЉешт.

197, Тешић Узов. 176.
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бож-опрости Во Ду,

да с-обријем Г, да с-обучем Ст, да с-огријемо Му, да с-ожени Зд, да суда

Мр, није с-удала ниједна С,

да тоће реко ђаво однијети Д.

У свим наведеним окружењима (немамо алтернативу само за оно у уста

љеном бож-опрости) јавља се (у конструкцијама са с{е) и, посебно, са т(е) је и

уобичајен) и „неелидирани“ вокале, нпр.: не умијем К, не умијемо РБ, не умједо

К, не умједоше С, — да се умијем ЈД, није се оженијо Ка, није се одазво С и сл.; —

да те оставе на миру ДТ, па да те оговара после Т и сл.

в) Ретке су елизије вокала и и о:

ја б-унијо и јону В, ти б-опе ишб7 П, ја б-имб причати до ćутре У;

как-дјеш ДТ, ак-имаш шта дати Во.

231. Иако, строго узевши, не спада у елизију, и уклањање иницијалног

вокала друге речи у конструкцијама -V V- један је од начина за избегавање

хијата. Ова појава својствена је вокалу о у показним заменицама на ов- и он-, исп.

следеће примере:

Де-возачепи Го, Ђе-вд се пушта? Во, Ђе-во треба д-уђе? Во, ко-во сад Ст,

ко-во данас О, ко-во сад Во, Како-во треба? Душ, Није-во још опасно Го, Што-во

нема Рбсе? Ка, Шта-во би? М, Шта-во се прича? Душ, Шта-во реко не долазе Ка;

Би ли-нд и ти вође? Во, Ђе-но скичи? Зд, Ђе-но оде? Т, Ђe-нд га оћераше? P,

Ко-нд кога? Т, Ко-нд реко кука Т, Како-но, Јоко? К, Ја му-нд пружик Душ,

Шта-нд рече? Год, Шта-но зијева по путу? Мрш, Што-но ти побјеже? P,

Шта-нд пуче? Ми, Што-но одосте нако рано? Рош, Шта-нд се згромила? Т.

Ову појаву затичемо и у предлошко-падежним конструкцијама, али веома

ретко: Ја завуци у-но, реко неће принетити Го, Пау-ну бару га свали З, Па све

по-ној дашчици гмиже Год.326

б. Контракција вокала

232. У знатном броју категорија хијат се уклања контракцијом, нарочито у

границама једне речи. Ако су вокали били различити, контракцији претходи

асимилација, готово редовно регресивна.

233. У скупинама сачињеним од два иста вокала, а насталим након испа

дања сугласника, често долази до сажимања.

а) За аха — aа — а исп.:

гра (ген. сг.) Во Ду К,јала К, узjала Ј Ри, ко у циганској мали Во, бра Во Ц,

рат МС, сат В Год Душ Кр О Ри Ст, сата Ду ДушЈЛ Ми ПР Рош итд.; сна Год

Ра Ту, дип-стра Го, д-стра Ду.

Да вокалска скупина пресечена морфемском границом може остати и

неконтрахована, сведочи пример снаa O.327

326 По неколико оваквих примера засведочено је и у неким од оближњих идиома; исп. М. Ник.

СП 210, Симић Обади 52, Тешић Љешт. 197, Тешић Узов. 176. Има, међутим, говора у којима су

овакве конструкције далеко обичније (исп. нпр. Рем. Шум. 121).

327 Исп. М. Ник. СП 211 снаа, снаа, снаама, снау и сл.
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б) За еје — еe – е исп.:

сведно Бр ГД Ду Ка Ми Ра Ри Т (неуобичајено је свеједно Ка);

које могла, те и узела (које је...) Во, ђе бијо до сад (ђе је...) Во.

Исп. ипак ђе је се завукло СР, ђе е стала П итд.

в) За ији — ии — и исп.:

дpтпцу Во, бурђицу Ро, каппца Ду, каптцу Мр, кутпцу Ро, можерактца? Д,

рактцу М, мала синтуа Зд, чинпца Год, — реко чи си ти? Во, часу? Д. — богатпГ,

друкчт говбр Го, здравт ГГ Ми, зрелт Мpш, лоша Год, лукава Му; — могућнт Ра,

окретит Душ, опаснт Ри, писмент Т, подеснт Ду, поштент О, прости Год,

сиромашнт Му, слабт Зд, старт ДД ПС, чисти С и сл.

У једном броју засведочених примера није дошло до сажимања, и то:

ва) у дат.-лок. именица на -а: у авлиш СР, на робии М,у пензин СтТу,у Русии

Ду, по Србин С,

вб) у компаративу неких придева: брезобразнин Мр, важнии Во, здравии

JД, чистии Ра.

г)За оo – д имамо само дијалекатски необележене ликове вбГ Год Душ

Ми РС (дакле: вол — воo – во), со Д Ду Кр С, сто Зд С (чешће је, међутим,

dстал Душ М, на асталу 3 Мр, под асталом ТП и сл.).

У засведоченим гл. сложеницама с префиксима по- и про- ова скупина

обично остаје неконтрахована:

пдорд ДС, поорали Мpш, прдорд Во, док нисам пробдбВо (налазимо ипак

и кат прода Ду), чекај, кад народ мало пробда ГД, исп. и црноока Во.

д) За у у- → у исп.:

Кренемо Ужице Ду. Ја пошла Ужице Ду. Да одем Ужпце К, Имала ја

једног рођака Ужицу 3, Живи Ужицу Ц, Ја остадо Ужпцу СР, Рада Ужицу Му

итд.,

Датурим шта уста Во, Гурну му цијев уста Вр,328 Како да говорим, кад ми

је цијев устима Во.

234. Сажимања којима претходе асимилације вокала далеко су чешћа и

разноврснија.

а) За ае — е исп.:

једанас Б Го Год Душ Кр Му ССт, дванес Б Го Год Кр Л Ми Ри С Ту Ц,

тринге Б Вр ДушЗМ Мр П РБ Ра Ст.ТП Ту, четрнас Бр ДТПО ПРИ У, петнес Б

ГодДДМи Ри СР СТу Ц, шесндс Бр В ГГДуш КП Ра Ту, седамнес ВрЛМСтТП

Т, осамнас ГоМи Мр СРТП Ту Ц, деветиčc ГДЗд ЈД Мрш Му П РБ;—једанеста

О П, једангсте Д Ду Душ, двангсте Год Р, прингсте Душ Му Ст, тринесто Го

У, четрнаста Бр ГГТу, шеснесте Бр ГГУ, шеснестог Ка Кр РБ, седамнесте Бр

Д О, седамнестог Мрш, осамнесте Душ О, осамнестог П итд.

Промену ае — е имамо у форми мено (=малено, мало) у примеру: Ма вако,

мено, нема ко зрно шенице Ра.

328 Ова контракција је позната и другим говорима, исп. нпр. Ђук. Драг. 29, М. Ник. СП 212, Печo

гих 44.
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Ова форма је у говору УЦг најчешћи прилог за количину (=мало): дода се

мено Го, успе мено Р, посбне мено М и сл.

аб) Промену аје — aе — а имамо само у необичном и ретком зајно Во

(налазимо и заједно Ду Ц, заједно Вр Ра Т, заено Ст).

б) У говору УЦг промене скупине ао иду у правцима који су најчешће

познати и сродним говорима у окружењу.

ба) За -ао- (каткад од -ахо-) — д исп.:

сбнице Ду П, соницама ДД Ст, соницама ТП, стрбба ДД, стробу Л,

ваљбница Ра У, радијо у ваљбници Зд, ваљбнице У, ваљбницу ЈД Ра У.

У следећим потврдама не долази до контракције:

сабне Р, садни ДТ, страоба Ми, Ми радимо на страдби Бр, страота Ро,

страдти Ду; — граовина Го, заова Год Кр ЛП Р, заовице моја Во, заову Ра Ри

Рош, заовом БрДуш Мрш Му, заове ВЛЗ, паоци ГоД, раонпк БДП Ст, раонпка

С, раонпци Го, страовала П, исп. и наопако Во Ц, наоколо Душ и сл.

Осврнули бисмо се на поједине ликове наведене у подтачки ба) и указали

на неке релевантне односе:

1) у формисаоне (РМС, саоне, -дна ж. мн.) дуго о је настало, вероватно (?),

аналогијом према обичнијим ликовима типа сонице.329

Свакако је интересантна и дијалекатска дужина у форми сабни (РМС:

саони, -онт, ж. мн.).

2) Налазимо страоба и строба (у окружењу је обично или једно или

друго),339 али само страота (облик *строта, колико нам је познато, није

засведочен у оближњим ијекавским идиомима).331. Мислимо да форма страота

нема „контрахованог“ пандана и због добре аналошке потпоре коју има у

релативно честим ликовима истог прозодијског и обличко-творбеног обрасца

(исп. нпр. дивота ГГ МР, љепота ГГ Ј Му РБ Ст, срамота Во КРош Ту и сл.).

Такву (или бар толику) „подршку“ свакако нема облик страоба, па, можда и

сто га, у говорима ијекавске Србије имамо и строба, а немамо и “строта.

бб) За -ао — б исп.:

у им, витд. ГГ ПР, кутд. Во, орд ГоДу, посб Бр Вр ГоДуЗд ЈД Ка Мр РаРо

ТП Ту У Ц, сврдо ДТ Ц итд.,

у р. гл. прид.: викб Бр Ми Мр МршР, вјенчо ГГСР, враћд ББр ГоДушММр

МршП, вуко ДДуДуш СтТП, диго Б Вр Му ОРБ, догнд Вр Ро Рош ССт, дошо Бр

Вр ГД ГоДДу ККрЛМи МршПР Ро СР СтTТу, засто Б Во ГГДТ Ми Мрш П,

зашо Бр Вр РБ Р Рош, имд В ДД Ду Л МиП РБ Ри СтTТу, ишо Б ГГ ГодЗ КМи

МршР Ри ССтТ Ц, казд Б ДД Му О П СР, лаго Го Ри С, легб Бр В Зд С СтТП,

лежо Бр Го Год ДДР Ст ТП Т, мазд Бр В Год ДТЛМ Му О, насто Бр ВоМр

Мpш му ОРБ, нашо Вр ДЈДМи Мр СР СЦ, пекб БВрЗ Зд Ми Мр Ри СР, пошд Б

ВрДМршС, прешо Бр Го ГодДДМТу Ц, реко ГГГДГод ДушК МОР Ра Ро Ст,

црко Бр ГД Душ Му О П РБ, чупо Б Го Ду ДушСР, чупо Во С итд.

329 Исп. М. Ник. СП 213.

330 Исп. М. Ник. Гор. 657 строба, М. Ник. СП 213 стробе, Тешић Љешт. 198 страдба.

331. Ова форма је позната неким удаљенијим говорима (исп. Рем. Шум. 126).

— 102 —



Говор Ужичке Црне горе 439

Увек је: брао ДушЗМ Ми, дао В. Го ЈМ СтТП Ту У Ц, знао ГД ДТ КМу Р

Рош СТу, крао БрЗд Ту, пао ББрЗ Мрш Ст.ТПТ, прао ББр Ми Мр Ри, стао Бр Д

К У и сл. Међутим, додавањем префикса (и померањем акцента) настају тро

сложни облици које, по правилу, прати контракција, нпр.: дддд Го Ст ТП, дознд Б

ДушЈД ККа МршРБР, сазнбБ БрДТДДуДуш Ми Мр СР Ту, набрд Б БрДТДу,

накрд Б. Бр ТП Ц, напд ме К (исп. ипак и напао С) и сл.

бв) Поредбена реч као најчешће гласи ко и ко, ређе је као (кад), ко и ка:332

ко бакрачи ДД, ко брабоњак Зд, ко војна музика СР, кд вретено Ри, кб данас

Ду, кођинђуве Во, ко мјесечина Год, ко некад Д, кд неки Васо Зд, ко није знао Ро,

кд ногари Мр, кд пашче Ду, ко пијевац Ду, ко пријетоп Ц, кд рогови Ри, кб свака

млада С, кд сваки нормалан човек Ра, ко тиква Ст, ко трава Г, ко троношка М, ко

чварци Ст итд.,

мјесечина ко дан Ка, дијете ко дијете З, ко ђаво Ц, ко јабука Д, ко лед Мрш,

ко медЗд, ко на иглама ТП, ко на слави Ј, ко наш Страин Ка, ко наша Мица П, ко

нека Љепосава РБ, ко Мићо неки Ст, ко рачићи они Ра, ко ружа П, ко руком

однијето Ст, ко и сваке године Т, здрава ко стакло Рош, смрди ко твор О, ко у вола

Л, ко у мачке Ро итд.,

горе крпице као витиљ Му, жути се као восак Мр, као гођ свадба Во, као

рођена мајка Ро, као иксана Ка, као сваког дана П, као и лањске године Ду; — кад

бубњарице оне Ро, кад прут З;

кб дан ДТ, к6 ђетлић Му, ко љута Ст, ко неки мој чича Р, ко слика е била С,

ко наша Петрија Во.

ка и говече Вр, ка и на прелу Р, ка и свак Рош, ка и ти Рош, ка остали народ“ Гд.

в) За еu – пимамо само зитин Го М, зитина Ц.333

Говори се и заштин Во, зештин Мрш, зејтин Во, зејтин Ду, зејтина Ду.

г)За ео — д исп.:

прил.: вома (= веома) ГД Ј;

им.: анђд Го, 334 пепд Ми Т;

прид.: весо ВоМ, дебд Вр Му С, кicд 3,335

р. гл. прид.: дово Б ГДГ Го ССт, заклд се (заклети се) Бр КСР, запд ГДГ Го

ЛР С Ст, започб Бр ГД ДушЗд Ми Ро, изузд се Бр Ду СР, начд ГДТ Ду Душ О,

ддузб БДДР РаРиСР, дплд Бр Ду Душ ККа ТП, појд Го Зд ЈД Ка, попо се Б Во СР,

почб Бр ГГ Год ДТ ЈДМр П РБ Ро СР, прево К, преотд. Во, препо Г ККа Кр Рош,

преузд ДД Ст, прово ДТ С, проклд Год Ка, разапд ДДу РБ, разво се Во Рош Т, узд

Вр Го Год Душ ККа М РБ Р Рош СР Ст ТП У Ц, — ниси ни јб Го.

У некима од ових (или ПаК оваквих) примера секвенца ео може остати

НеИЗМеЊСНа.

332 У оближњим идиомима је овако: Ђук. Драг. 26 ко, ка; В. Ник. М-Гс 88 као, ко, ка, ки: М. Ник.

Гор. 658 ко, као: М. Ник. СП 214 ко, ка, ко, ка, као, Тешић Љешт. 198 ко, ка, кад, кој,

333 Исп. Рем. Шум. 137 зитина (наведени су још неки ликови).

334 Исп. Ђук. Драг. 28 анђел, Тешић Љешт. 198 анђд (анђел).

335 М. Ник. Гор. 658 кисел/кисео кисд.
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веома Во; весео Ду Душ Ту, дебео Бр 3д Ц, пепео Бр ДД Ри, довео ДД, одвео

Д, превео Во Ду, провео Ро, увео ГД Ту; —замео Во, заплео Л., испрео Ра, помео П,

расплео Ц.

Редовно је жео ВоДу, јео Бр ДД РБ Р Ри Ту,336 срео Ра СТ Ц (у р. гл. прид.

глагола једносложне основе).

га) Сврстали бисмо овде и дискутабилну форму горгине Во Ц (исп. и

георгине К), око чијег о нема сагласности у дијалектолошкој литератури. Б.

Николић мисли да је оно настало контракцијом (-eo- - -o-), а С. Реметић

елизијом вокала е, будући да о није дуго (Рем. Шум. 128). Мишљења смо да је

овде реч о контракцији и накнадном скраћивању вокала о, што је могло бити

проузроковано (с обзиром на физиономију говора и језичко осећање говорника)

и неодрживим предакценатским квантитетом.

д) За оје — oе — е исп. имале бренице Л,337 засведочено је и бројанице

во.338

Говори се мога, моме и сл. (в. у одељку о облицима речи).

ђ) За оја — оa — а исп.:

вака у пасу Ду, свак Ка, свакако Бр.

Чешће је појас ГГ Мрш Ри, појаса Ст У, појасу О,339 свакојако Го П С,

налазимо и својак Ц.

e) За уо — б исп.:

викнд Во С, дунд Мрш, загино М, закинд П Ту, зинд МрТ, крено ДДуш Ка

Му Ст, изгинд толки народт Ри, искренд ГГ Кр Ри, метно ДД, окренд ЗС, откинд

Зд, погинд Ду ЈМр, прекинд Ду Л О Рош, раскинд ОТ, скинд Ми СР, трљнд Ри,

уштинд Во.

Р. гл. прид. гл. на -сути засд Го, насд Д, посдТП (исп. ипак и насуо Ра).

Секвенца уо остаје неизмењена у изуо ДТ,340 натруо Душ Ту, начуо Рош,

обуо ДТ Ми Ро ТП, презуо Му.

235. Иницијална секвенца уо у предлогу уочи чува се у највећем броју

засведочених примера:

уочи БожићаЗМр, уочи Ваведења Кр, уочи Мале Госпојине Рош, уочи наше

славе Д, баш уочи овог сад рата Д, уочи Спасовдана Мр, уочи тога дана М, уочи Б

го км ми ср сту.

Поред стандардног уочи затичемо још две могућности, учи и очи:

учи Васкрса ДТ, учи Видовдана Ри, учи Видовадне 3, учи нашега тог

пазарног дана РБ, учи Никољдана ДД, учи сваке сриједе Ст;*

очи Бијеле неђеље Душ, очи Божића ДТ Ту, очи празничка неког Мрш, очи

Првога маја Л, очи Стевањдана М.

336 Исп. Тешић Љешт. 198 жеолжеб, јео јед, мео мед итд.

337 Исп. М. Ник. Гор. 659 бренице, двенице.

338 РМС бројанице и бројенице.

339 Исп. М. Ник. Гор. 659, Тешић Љешт. 199 појас, М. Ник. СП 217 дат паса (уз чешће појас и сл.).

340 Исп. Тешић Љешт. 198 изуо изд.

341 Исп. Тешић Љешт. 199 уче, учи.
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Форма очи настала је елизијом вокалау, а обликучи, вероватно, редукцијом

вокала о.342

О дијалекатскоме увече у конструкцијама типа увече Божића в. у т. 633

одељка о облицима речи.

236. На П О М е Не:

1) Остваривање (или пак изостајање) контракције узрокују различити фак

тори: они „највидљивији“ одавно су познати, потврђени у бројним говорима и

описани у дијалектолошким студијама о њима. Морфемска граница, положај

вокалске секвенце (која не мора бити само у оквиру речи, исп. нпр. уста & у

уста), распоред вокала, место акцента у речи и место акцента у секвенци,

најчешћи су релативни регулатори вероватноће за реализацију промене. Кажемо

релативни и вероватноће јер уочене условљености најчешће немају снагу без

изузетачне правилности. Чак ни морфемска граница, као једна од најтврђих

„брана“ контракцији, није увек поуздан знак да до промене неће доћи. Тако нпр.

она, и у нашем и у бројним другим говорима, доследно спречава контракцију у

гл. префиксалним сложеницама са орати типа поорд, поорали и сл., али је

„пропустљива“ у неким другим ситуацијама (исп. нпр. двојство снаa/сна).

2) Као што је познато, наглашеност једног од чланова вокалске секвенце

има своју важну спецификацију у питању који је од вокала наглашен.343 Група са

акцентованим другим вокалом је подложнија промени (обично асимилацији па

контракцији) од секвенце са наглашеним првим чланом. То значи да је вокалска

скупина у ликовима као што су граовина, заова и сл. постојанија (не, бар прин

ципски, и сасвим постојана)“ од секвенце какву имао нпр. у страоба (налазимо

и строба, а редовно је сонице).

3) Будући да се контракције доследно остварују само у одређеним мор

фолошким категоријама (и у нашем говору је нпр. редовноједанес, дванес и сл.,

увек дошо, пошо и сл., једино капицу, кутицу и сл.), рекли бисмо да оне нису само

фонолошки, већ комплексни морфофонолошки феномени.

4) Однос између документоване ситуације на подручју Ужичке Црне горе и

кореспондентних прилика у оближњим сродним идиомима одликује се високим

степеном подударности.345

4) О УМЕТАЊУ ХИЈАТСКОГ СОНАНТА

237. a) Хијатско полуредуковано ј које спречава контракцију у честим

скупинама с вокалом и на првом месту (какво имамо нпр. у обавезном носијо,

посијо и сл.) познато је и многим другим идиомима.

342. Исп. М. Ник, СП 218.

343 „За остваривање контракције у наглашеним групама често је битно место акцента, не само

чињеница да је један од вокала у групи наглашен ...“ (М. Ник. СП 218).

344 Исп. нпр. М. Ник. СП 218 дб, страви.

345 Исп. нпр. Ђук. Драг. 25-29, В. Ник. М-Гс 87-93, М. Ник. Гор. 657-659, М. Ник. СП 210-219,

Тешић Љешт, 198—199.
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Свакако је интересантније (сасвим специфично, неуобичајено) хијатској

изразите артикулације у ром, појени В, појене В (од једног „образованог“ ин

форматора забележено је и експресивно појезија Во).

б) Сонантом в зев је отклоњен у форми чавуш Б Ду (неупоредиво је чешће

чауш Бр Во ГоДД ДТДДушЗд ТКМи Му Ри, чауша ГГ ЛП Ст и сл.), као и у

познатим примерима типа от сакова Во, са бирова Ц и сл.

Нису засведочени ликови типа “чуво (= чуо), “јево (=jeo) и сл.

в) О примерима као што су мува одн. снаја и сл. Говорићемо у одељку о

консонанту х.

5) О МЕЂУСОБНИМ ЗАМЕНАМА ВОКАЛА

238. Појава да се уместо једног вокала у некој стандардној форми јавља

други вокал (или други вокали) у њезином дијалекатском пандану изражена је и

на подручју Ужичке Црне горе. Различити узрочници (обично фонетски и мор

фолошки — асимилације, дисимилације, аналогије и сл.) изнедрили су бројчано

знатан али лексички (и облички) ограничен број примера, најчешће (дакле, не и

увек!) од минорног или никаквог значаја за утврђивање физиономије говора.

Огромна већина примера засведочена је и у (бар неким) испитиваним

говорима у окружењу, а није мали број ни одавно и широко познатих ди

јалектизама, много пута навођених у дијалектолошкој литератури. Невелику

скупину чине посве необичне (можда и једанпутне, хапаксичне) форме, сим

патични изданци погрешне перцепције, невеште имитације или сл.

Сходно увреженом дијалектолошком маниру, прикупљена грађа се наводи

за сваки вокал посебно. Полазна „тачка“ је стандардна форма. Будући да се

тумачења великог броја изложених ликова могу наћи у литератури на коју се

током прегледања упућује (знатан број готово идентичних аналитичких осврта

понавља се из рада у рад), потврде се наводе обично без икаквог коментара.

239. Вокал а:

a) are: на аператима Рош,346 вашер Бр Во ГДЈКа Мрш О РаРи Ст, вашеpa

ГД КМу, вашеpy ГД Г, вашери Го, вашера Д Ка, вашерима ДДО (само овако),

изутре, ćyтре и сл. (в. у одељку о консонантима 3 и е), изнутре (т. 627),јеребица

ГД КаРи,јеребицу К,јеребице Мpш Т, калибер Мрш, катастер М, коњенике Во,

министер Ро,меуна Ми, меунка ТП (засведоченоје и изнутра (т. 627),japeбица Г

Р, japeбице Ст, коњанпци К, министар Го, мауна Ми, доследно је јечам БВр ГГ

ДТЈМиОР Ра Ст, врабац Бр Во Душ МиМршП РБС Ст,расти Ду П итд.);

б) ази: бијаги Рош, бијаги Ц, даље ГДМрш, најдаље Во, дости ГДЈМу ПСт

У,347 наглавичке Во, сутри-дан (т. 629), тимљан Ц848 (налазимо и даљи Во К,

даље К У Ц, доста (сви), наглавачке У, тамљан Д, тамјан С),

346 Исп. М. Ник. СП 219.

347 Тако и Ђук, Драг. 22, Ђур. Прелазни 102, М. Ник. СП 220, Пецо ГИХ 35, Рем. Кладањ 101,

Симић Обади 55, Тешић Љешт. 200 итд.

348 Исп. М. Ник. СП 220 тимјан, Симић Обади 55 тимљан.
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в) ако бојаги Ми Р Рош, бојаги ДСР,349 жандомерија Ка, заисто Ј, кон

целарија Л, концеларију Мрш,350 митрољез ДД ЈД, митрољеза Ми, митрољези

Душ, митрољеза Ра, митрољезе Мр,351 пушкомитрољези К, ономо Бр Во ГДДу

ДушЗд Кр Ми Мр П РС Ст Т Ту,352 послужбвник Ду, послужовнику К, понаију

Рош, склоњају (т. 619), засведочено је и: бајаги Душ Ро, заиста ГГ Кр СР,

канцеларија Бр ВоМи Мрш Рош, канцеларију Б Ду Ми,митраљез Б Бр ДД Кр М

СР, митраљезом СР, митраљезе Ри Ро Рош, онамо Во О, панаија ГоМи Ра Ри,

панаију Ст, шнала Б Ду П РБ, редовно је богами ГГ Кр С Ст.

г) а у жандумерија Рош, тумније П,353 унутру, унутра (т. 622).

240. Вокал е:

a) eа: заштин (т. 234), началник Во, постаљина Рош, постаљину Вр Рош,

постаљину ГГ, рашето БрЗд Ми Ри ТП, рашету Зд, тастаменат РБ, џигарица

Душ Р, џигарицу М Ми, џигарице Му (исп. и постељина ЈД Му О, постељине

Год, постељину Ту, решето М, џигерицу Мрш, uигерице 3);

б) еи гајометри Ду, ималтрани судови Во, инглпска авијација Во,354

инџињер Вр инџињера Вр, профиcopДТ, профисора Му, профисори Во, провисор

Ј, провисзоре О (вок...), телиграфиста П, телиграфију П, пази Вр.355 цимент К,

цимента С, илипер СР (засведочено је и тазе ДушП Ту, цемент Во, цемента

рб);

в) е:о: кондуктора Зд, концоларију Рош,356 пинтор Вр ГГ ДЛМи ПР Ри,

пинтора II Ри и сл.357 (само овако).

О ликовима типа врућо, шупљо, нашо, затим о формама типа ножом итд.

говорићемо на одговарајућим местима у одељку о облицима речи.

241. Вокал и:

и:e: веденција Во, ветрина Ј, ветрину Ми, динамет ДТ С, динамета Зд,

динаметом С, комесија К, комесију Ри, летења ЈД СР, летењу Мр, лепена Во,

медецина Д, медецинску Ра, медецинску Ц, церкулисало Ми, шешарка Го КаРи,

шешарку Ра, шешарке СР (бележимо и комисију Ст Ра, лепиња П, лепињу У).

Пример центрафугу Ка једина је потврда за однос иза.

349 Форма бојаги својствена је многим говорима, ближим и удаљенијим, исп. нпр. Ђук. Драг.20

(поред чешћег бијаги), В. Ник. М-Гс 103, М. Ник. Гор. 660, М. Ник. СП 220, Рем. Шум. 140, Р. Симић

Левач 143.

350 Овако (или сл.) и Ђук. Драг. 23 (концоларију), В. Ник. М-Гс 104, М. Ник. СП 220, Ник. Срем

335, Рем. Шум. 141, Симић Обади 55, P. Симић Левач 143 итд.

351 Овако и Дешић ЗбИjГ 34, Драг. Лика 47, Ђук, Драг. 21, Ђук. ГЦ202, Ник. Мачва 246, В. Ник.

М-Гс 104, М. Ник. СП 220, Руж. Кол. 61, Рем. Шум. 141, Симић Обади 55, Р. Симић Левач 143,

Тешић Узов. 178 итд.

352. За ову форму знају (између осталих) и сви додирни говори: Ђук, Драг. 21. В. Ник. М-Гс 232,

М. Ник. Гор. 660, Тешић Љешт. 200.

353 Реч је, рекли бисмо, о хапаксу, уобичајено је, наравно, тамнија Во, тамније К и сл.

354. Исп. М. Ник СП 221.

355 Тако и Ђук, Драг. 23, М. Ник. СП 221.

356 Исп. Ђук. Драг. 23 у концоларију.

357 РМС пантар и пинтер (само пинтерски).
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242. Вокал о:

a) oа: апатека Вр О, апатеку П, аперацију Мрш, атерисд ГР Рош, апе

pисан ДД, аперисат Д Ду, бајанете ДТ, ваденица Му Ст, ваденицу ОТП,

ваденице Ми, ваденичар Год, лаворике Рош, локоматива ДД С, локомативу

Ка,358 матовило ГГ Год ДО П РБ Ри Ро С Ст (забележено је и мотовило Го,

потврде типа воденица наведене су ниже);

б) о:e: веденица Г Ст, веденице ГоМ, веденици Год Ми,359четверо и сл. (в. у

одељку о облицима бројева, т. 534), еве Бр Вр ГоДушЗд Кр ЛМи Му П РБ Ри Ро

Рош СР СтТПУ, ене ГГоДДДушЈМи МршРи СтТП Ту, ете ГДТЈКЛМ Мpш

Му Ра СУ; исп. и воденица ГГ МР, воденицеЗ Зд, воденицу КМи, воденице Год П

Ст, воденицама Душ, четворо и сл. (само овако је на већем делу подручја, т. 534),

ево Г Ј, ето ГД Зд ЈД Ка Ми РТ, ено ДДуш Мрш Ри Т, говори се може (на

источној половини подручја је само овако) и море, али не и мере;

в) о у: армуника Во, армунику С, армуникаши ДТ, буца ГЛ, буце Зд, бучице

Г, буранија Рош, бураније Л, буранију Л, кармунике Мpш, куфер ДТ Ро, куфери

Ри, куферчић Во, куференцију Ст (исп. и боранија К Ц, коференција Ро).

Потврде представљене у овој тачки свакако су најинтересантнија и нај

значајнија скупина примера. Посебно бисмо подвукли стару и дијалекатски

диференцијалну разлику између форманата -ор- и -ер- у бројевима четворо и сл.,

одн. четверо и сл. Занимљиво је и тројство воденица/ваденица/веденица (могуће

је да сасвим случајно није засведочена и форма вуденица, позната неким до

дирним идиомима, нпр. горобиљском и драгачевском). Широко је распростра

њен дијалектизам матовило360

243. Вокал у:

a) уи: добро итро РаЗ61

б) уо: на ом Во Ду ДушЗ Зд, на бм Б Во ГГ Ми СР, подром Вр Мрш,362 у

подром Ду, толмач Гд, толмача Вр, толмачи О, толмачи он то Ту, рас

толмачити Мрш, растолмачијо Бр солундар Л (говори се и сулундар Год Ст,

- подрум ДЛ Мр, подрума Ро С и сл.).

ГЛА С ЈАТ

244. Ијекавски изговор са мањим бројем екавизама и углавном познатим

„икавизмима“ одлика је непатвореног говорног израза нешколованог старијег

становништва на готово целом подручју некадашњег црногорског среза.

358. Тако и Рем. Шум. 136.

359 Исп. Ђук. Драг. 22 вуденица, М. Ник. М-Гс 100 ваденица, веденица, вуденица, М. Ник. СП

222-223 ваденица, веденица, воденица, вуденица.

360 Исп. нпр. В. Ник. М-Гс 100, М. Ник, Гор. 136, М. Ник. СП 222, Рем. Шум. 136, Симић Обади

55, Тешић Љешт. 200 итд.

361. Тако и М. Ник. СП 223.

362. Овде је реч, рекли бисмо, о асимилационом процесу.
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Знатнију концентрацију екавских ликова затичемо само у неким граничним

насељима — једном северозападном (Мр) и четирма (југо)источним (Вр Д ЈД

Рош) — о овоме ћемо говорити у т. 252.

1) ЗАМЕНЕ ЈАТА У ДУГИМ СЛОГОВИМА

245. Основни континуант дугог јата је једносложна, дифтоншка секвенца

Не, заправо фонетски след делимично редуковано и (и) + слоготворно е, између

вокалских елемената развило се прелазно полуредукованој () (уобичајено у

сличним окружењима и небитно за природу континуанта), па имао низ и + j + e,

тј. гласовну секвенцу ије.363

a) Под нагласком силазне интонације, то је дифтоншка секвенца ије (сло

готворан је вокал е, али се силабичност делимично протеже и на вокалски

елемент и), исп.:

вијек Во Мрш Му Рош, вијека Б Год ДД ДТ Му Ст, вијести БДушЗ Ми,

дријем МршТП, лијек Б ГГ ГД Г Ра Ри, нијем Во ГГ МРи СР, ријеч ДТ Ду Душ

МршС,ријечи ДушП РБ, сијено ДушСР, сијена ДТР С, снијегДМС, снијега Ри С,

стијење ВоМУ, тијесто ГГ ГД Кр Мрш, тијеста Бр Ду Ро, тијесту Год П, цијев

БДТ П РБ Ри, цијеви В Во ОРо, цијеђ ГДМи Ро, цвијет Вр Гд, цвијеће Ду П РБ,

цвијећа ГД Л и сл.,

бијела Вр М. О, бијелт ГДМ Ми Мрш Ту, бијелог П РаРиП, на бијелом коњу

Рош, лијева Во Вр Ми Мрш Ро, лијевт ВРБ Ро Рош, лијевог ГГ Ду О, лијевом ГД У

Ц, лијеву РС, лијеп Бр ГД Кр, лијепа Год 3д Ми Му СР, лијепт Мpш Ри Ро ТП,

лијепог Год П, лијепоме Ра, пријект Во ГДРа, пријеким ДДРо, пријесне Го Год СР.

ријетком Год Ра, сијед БВ Душ Мрш Му, сиједп Бр М. С., слијеп ГМу СР, слијепог

Бр С, слијепом Ри, тијесне Бр ГГ Рош, тијесну Г Му, цијелт Д Му, цијеле ГС,

цијелу ДД Р Рош и сл.,

биједно Б ГД ГРи, лијепо Вр ДД МР СТПТ, ријетко Бр ГГ ПРБ С, слијепо

Во ЈД Рош и сл.,

бијелимо Во ГГ М, гријешт ГоМ СР, гријеше ПУ, дијеле Г Ри СРТП, дијелтЈ

ККа ПТу, дијелимо Р Ра Ро, мијеce БГ Зд Ро, мијест ВоП Ро Т, мијесим Бр МС Ст

ТП, мијеша Во РБ Ри, мијеша Ми Мрш, мијешамо Ри С, мијења Ду Мр Мрш Po,

мијењамо ДушЛ Ри, мијењамо ЗРБ, сијева ДТ, смијеша Вр М., смијешам ГП Ра,

смијешам Во, смијешаш Во, тријебим ГоДД тријеби ГГ С, пријебимо Ри Ро Ту,

цијене ГМу О СР Рош, цијент Го Год Мрш, цијепа се Д, цијепам Б Ро и сл.

363. Гласовна скупина ије јавља се као основни континуант дугог јата (наравно, уколико је реч о

ијекавским ликовима) и у неким оближњим сродним идиомима, нпр. у тршићком (исп. Ник.

397-398), у љештанском (исп. Тешић 188–189), у говорима србијанског Полимља (исп. М. Ник.

226-228). Говорећи о фонетској природи ове гласовне секвенце, Б. Николић и М. Тешић дају

објашњења (суштински подударна) која имплицирају њен дифтоншки карактер (по обојици аутора,

у секвенци ије вокалски елемент и делимично је редукован и неслогoвaн). Расветљавајући овај

феномен, М. Николић запажа и неке нове моменте (пре свега на плану силабичности) и први пут га

експлицитно назива дифтонгом.
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б) Примарни континуант јата под дугоузлазним акцентом је дифтоншка

секвенца “Је (силабичан је други вокал (е), док је и унеколико редуковано и

неслоговно), исп.:

у вијеку БВр ГГ С, вијекове Бр ВДТД Р, вијенац БДДЛМ Ри Ст, вијенца ДД

ДТ МршРБ СР, гнијезда Б ГД Мр Му СР, гнијездо Бр Год СР СТП, гнијезду Б Д

Душ Ст, дијете Год М Ми Мрш Ри Ра Ст Ту, звијезда Год Му Мрш Ро, звијезду

Душ Ми Ра Т, лијекове ГМуО Ро, лијекови Г Год П РБ, лијековима ЛП Ро, млијека

ДД Ми Му Рош, млијеко Бр Го Год ДД Му Ст, млијеком Б ГС, одијела Го П,

одијело Год ДДДТ Ми П Po TТу, одијелу Бр Ми Мрш Т, посијело Бр ДД Му РБ,

посијелу Бр Ми С, пијесак ГоМрш Ри Ро Рош ТП, пијеска Год ГД P Pa CP, пијеску

Му Ст.ТП ТУ, ријека Во Ду ЛМ, цијелу ријеку Ду, ријеци Бр Во Му Ст, на ријечи

ДТСР, ријечима ГДТ, свијетло Бр ГоДу Рош, свијетла Б Го РБ Ту, свијетлу Б Во

Рош, свијећа Вр Душ М П РаРи СР С, крај свијеће Во, свијеће ГР Ри Ро У, слијепац

БГо У Ц, слијепца Бр Кр ЛТу, по снијегу ДД ПРБ Р, у снијегу Г СТП, сриједа ГД

МР Ра Ри Ст ТП, сриједу Р, цријева ГоМи СР, цријево О ПР, у томе цијеђу М,

цијена Му Ст, цијену Во К У и сл.,

бијела Бр ЈДМ Ми Ри, бијеле Б ГоTПТ Рош, бијелу Душ P Pa TТу, лијепа Г

Зд ЈДП Ри, лијепи Г Зд Му РБ, лијепо ДТ КМи, ријетке ДД Мр, сиједаЗ Мр П,

смијешан Ду Ра Ри, смијешна ДД Л Ро, смијешни БМр Рош, цијела ДДДТ Мрш,

цијеле Г Го О Ст ТП, цијели Б Д Му и сл.,

вијећају ГД Душ, вијећали ГоМ Ми Рош, вијећале Б Му О Ро, гријешијо М

Ми Ра Т, гријешила Г Го ПТ, гријешили БК. Ми Ри, залијепијо Б Во Ро, залијепили

ДДЛМ Ро Ра, залијепише Б Ду, замијенили Ра СтТП, замијенише Бр Рош СР Ст,

занијемијо ГП, занијемила Бр Во Ми, заплијенили ДД Ми, заплијенише Б Зд ПТ,

запријетила ДДушСР, запријетили Л, запријетише Бр ДД Ст, запријечили Рош,

зацијенили ГД Л, зацијепијо Б Ту, испријечила се Год, испријечијо се Т Po TП,

исциједила Ду Ми С, исциједили М У Ц, лијечила се Бр Ра, лијечили ДушЗ Ро,

мијешала Б Л Ра, мијешају ДД П Мрш, мијешали Душ Му РБ Ри, мијешати Му РБ

Ту, налијепили БД Ст, налијепише Бр П РБ, насијече ГД КРош СР, насијечу Бр Ј

Ст, обијелијо БД Ту, обијељела Бр ЛП, одријешила РРа Ри, одријешили Б Го Ст,

одријешише Бр О, оплијевила П, оплијевили ГГ С Ст, осијече Му О СР, осијечу Л

ТПТ, оцијепише В Ри, погријешила БЗ Му, погријешилиДСТП, подијелише се Во

Му Ту, пресијечем Г. СР Т, пресијечеш ДТ Л Рош ТП, пресијечу ОТ Рош, про

мијенијо се Б Го, промијенили М Мрш Рош, процијенијо ГД Ту, процијенише Г Го

Ро, ријешила ДДО Ст, ријешили БрPo Ц,расијече ГГ М Мрш Ро, расијечу ГД Рош

Ст, расијецали Ри, сијечем Б Бр, сијечемо ДДРа Ри, сијечу Бр С, смијенили га МП

Т, смијенише га Кр С, снијела ГоМ Мр Мрш С, снијеле ГГ ЛЦ, стријељају Ст У,

убијелила Ка, уцијенила Ми У, уцијенише га Ц, циједили Во ГоМи, цијенијо Душ О

Ц, цијенила Ра О итд.

в) На месту дугог ненаглашеног јата обично се јавља рефлексије, дакле,

имамо исти континуант као и под a) и б), разлика је само акценатска (у аор.

глагола ова гласовна секвенца се јавља и у крајњем отвореном слогу); исп.:
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Благовијести ЈС Рош, двоцијевка ГДМрш, двоцијевке Д, колијевка Год МСР,

количјевку Душ Ра; — добијеса Ду, до вијека Бр ГД, мимо свијет Мр, крај сијена Ј, у

сијену 3, на сијену Во К, у сриједу ДТ Мр С, на стијену Во, у стијену К и сл.,

занавијек Во, увијек БДТДуш М Ри Ро, испријека Бр Год Ро, попријеко Во У,

упријеко Рош, наслијепо ГД Рош, поријетко Во;

донијела Б Вр ГГДТ ПРИ Ту Ц, донијати БрДП Ми, донијаше Бр ДЈД КРо,

задријемам ДД ОРБ, задријемамо Б СР Ми, изволијевамо Д, издијелт ГЗ, из

дијељени ДушСР, исповиједа се Ми, исцијепа Б Год ДД, исцијепа Душ исциједим

ДушЛ Ро, исциједимо Б Ри, несвијес Бр Г ЈДСТ ТП, облијепе Г ЗРо, облијепи се Го

Рош, донијела ГДМи СР, донијеле Бр Душ, одријешимо Бр Д, оцијeди се БВ Зд Ту,

подијеле ГД Г СТП, подијелимо Г. Му О, помријеше Во РБ, поцијепа ДТД Ри,

поцијепана Ри, промијеша се Л, промијешамо Зд ЈД, процијeди се ГД П Ри,

проциједпи Ду, раздијелт ГГ, раздијељено Бр Душ, разнијеле ДЗд, расцијепи се

ГодЗ Му, расијеца се Ду Рош, убијелт ДТ СР, убијелимо ДД Ми Ро, умијестм Бр

ГД, умијесим Бр 3д СР, умијесимо Бр Год Т, умријеше ГД и сл.,

помрије Во, умрије Ро, уније Т и сл.

246. a) У сагледаним разредима (у сразмерно малом броју примера, обично

у споријем говору, и при осетнијем наглашавању сваке ортотоничке речи) јавља

се и двосложни рефлекс:

вијек Л, сијено Рош, цијеђ Мрш, цријеп Ц; — зијев Душ, лијеп P, ријез Ст,

слијеп Зд, снијег Ра, тијестом Ду, цвијет ДД, цијеђ Ми ТП,

дијете Ра, лијепа Рош, лијепу Рош, млијеко Ми, ријека ГТП, ријеку ТП,

свијећа Во, свијећу Ра, стијена Д, цијепали Ту;

донијела Вр, попријеко Вр, упријеко Мр.

Присуство оваквих ликова најосетније је у југоисточном делу подручја, у

насељима најближим драгачевском и моравичком крају.

б) Необавезни двосложни ијекавски рефлекс јата затичемо и у ликовима

нијесам БКр, нијесу Б, какви се, према нашим запажањима, могу чути (и то ретко,

чак и у говору најстаријих) једино у југозападном делу области, у Биосци36“ и

Кремнима.

На подручју Ужичке Црне горе, по правилу, јавља се аналошко нисам Б Во

ГГГ ДДДТДу ДушЈМи Мр Мрш ОРБРаРи СР ССтТП Ту Ц, ниси Бр Во ГГ ДД

ЈКРБРа Рош СР Ст ТП, нисмо ВрДДДМи Мр П P Pa CP С СтТП, нисте Го Ро,

нису ГГ М Ми Мр O P Pa Po CP Ст ТП Ц.

247. За разлику од категорија представљених у претходним двема тачкама у

којима је двoсложни след ије само факултативна нискофреквентна (благо или

упадљиво ареално условљена) реализација „типичног“ континуанта, једносложног

ије, у наредним категоријама ијекавских ликова (лексички ограниченим или пара

дигматски одн. позиционо детерминисаним) двосложни рефлекс је обавезан.

То су:

a) број двије (оваква форма је засведочена у свим насељима), као и пред

лошко-падежне конструкције сложене са овим бројем типа за двије Ду, на двије Б

364. Исп. Ивић Биоска 9 нијесам,
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М., по двије ДТ Ри, затим дбадвије Во Ти сл., већ је друкчије у двије године (т. 37),

одн. у двијема, обадвијема (т. 530),

б) предлог и прилог прђ: прије Б Во Г ГДДДуш ККа М П РБ Р Ро Рош ССт

ТУ Ц, и прије ГГ Душ С, исприје Му, исприје КТу, малопpије ГДДДМрш СР Ст,

најпријеДДЈДМи С, најприје ДДМ, ни пријеДуЗ, отприје Душ, датприје Ри,

в) прилози типа вудије Ст Т, нудије Ра, тудије Ро, кудије Г Ра;

г) инстр. сг., ген. пл. и дат-инстр-лок. пл. придевских речи типа овије и

овијем (друкчије је само у облику свијема Ка).

Нагласили бисмо да се у свим назначеним категоријама јављају и ликови

другачијег фонетизма. О екавским и икавским панданима форми двије и прије

говорићемо у т. 253 овога одељка, а о „алтернативама“ за ијекавизме типа овије,

двијем одн. вудије, нудије и сл. (категоријски и структурно посве различитим)

биће речи у одељку о морфолошким особинама.

248. Поред дифтоншког је, двосложног ије (ије) и аналошког т, на месту

дугог јата јавља се и једносложни рефлекс је (одн. е). Затичемо га у двема

оделитим скупинама примера, различитим и по нарави и по распрострањености.

a) Прву с куп и ну чине категорије и појединачне лексеме са тзв. проду

женим јатом. Овакав рефлекс уочавамо:

aа) у ген. пл. типа вјера БР РБ, кољена Б Вр ГД Мрш Ри Ту Ц, љета ГДМу О

П СР, међеда Во ГГ ДТР СР С СтТП, мјеста Бр Г Го Зд РБ (исп. и мјеста Во),

неђеља Ду;

аб) у хипокористичким образовањима типа ђева Год, ђево (вок.) Во (жива

била, ђево), ђедо Во ГГ ДуМ П РБ РаРи Ц, ђеда Ду, ђеду Мр Ст, ђешо (=ђевер) Зд

Ро С, héша Душ,

ав) у формама са дуљењем вокала испред сонантско-(кон)сонантске групе:

понеђељнпк Го Кр П, понеђељник Го Ра, Неђељко Во, Неђељка Ка (и у необичном

дсетна Стреч је, рекли бисмо, о дуљењу основинског вокала; исп. и осетљив

Ми, осетљива Во К),

аг) у следећим ликовима: пјена Во Ко П Ст, пјену Мр (на преврелом млеку),

сиђелац ГД Ри, сиђелца Год (према усиђелица Ј Ст, усиђелицу К., сиђелицу Во и

сл.), ćeнка (РМС, сјенка, „ć“ је могло „доћи“ из ćена Зд, ćену ДРи), разљевали,

ражљевали и сл. (потврде за ове и овакве примере дате су у т. 619 одељка о

морфолошким особинама).

Додали бисмо на крају да су и засведочени ликовимљеко Р Ри ТП и љеска К

М могли, такође, настати и аналошким уопштавањем (према мљечар Д. Ми,

мљечару Р, мљекару СР и сл., одн. према љеса КМу, љесу Ц и сл.).“

б) Другу с куп и ну представљају „прави“ јекавизми, какви се могу

чути у насељима ближим Ужичком Подрињу и повленском масиву, тј. у севе

розападном делу подручја. Имамо следеће потврде:

бjecна РБ, бјесну Ц, дјелови З, дјете Год Ц, снјела ДТМ, снјеле М,

365 Питање је да ли је реч ојекавизму и у потврдама кљешта Во Ду М, кљештима Ду К, будући

да се овај ликјавља и у многим србијанским екавским идиомима (о овоме в. Рем. Шум. 91-93).
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донјела В Год, донјели М, замјеша Го, понјела Ц, разнјели В, санјели Го,

унјели З, унјеше В.

Налазимо и случајевејотовања алевеоларан испред слога са дугим јатом:

доњела ВМ, доњела В, одњели Го, поњели 3, сњела В Ц, cњеле В.

Свакако су интересантни и контраховани аналошки ликови попут доњоДТ

3, поњд В, унд Ц.

Дакле: *доњео (аналогно према доњела) — доњд (ео — д).

Нису засведочене форме типа љепо, љек, одн. Љена, љепо, уобичајене већ у

суседном Љештанском.366

249. Инвентар континуаната дугог јата (засад имамо је, и је одн. ије, пије

одн. е) заокружићемо додавањем још једног — екавског.

Засведочени корпус екавских ликова је обилат и вишеструко диферентан—

по старини (аутохтони и инфилтрирани), по пореклу („прави“ и аналошки), по

степену заступљености (ареалном и генерацијском).

250. Знатан број лексемазасведочен је и у ијекавском и у екавском лику.

Можемо говорити о два типа ијекавско-екавске двојакости.

a) Први тип представљају „парови“ ијекавизам-екавизам у којима се и

екавизам (с обзиром на: релативно висок степен заступљености и у говору

најстаријих, могућности аналошког уопштавања, прилике у оближњим и уда

љенијим сродним говорима) може сматрати аутохтоном формом.

Рекли бисмо да је тако у следећим „дублетима“:

вриједна ГГ Р / вредан Г, вредна Год С, вредни ГД Мрш Ст (чешће),367

вријеме Во ДД Ј ККа Ми МршП Ри Рош С Ст/ време Б Бр ГД ДуДушЗд К

Ка Ми Мр МршРБ Ри ССт (исп. и „екавске синтагме“ лепо време ДТ Ра Ту, цело

време Ка У):368

дно Нијемаца В, / Немац Во Л, Немца Мр, Немци ГМр Мрш Ра, Немаца.ДД

Ро, Немцима П (готово редовно),369

изгријешијо Ми, гријешт Ка, погријешили Во / погрешио Вр Р, погрешили

Вр Ми С, погрешисмо РБ (чешће),370

тијело Во / тело Ду;37

цијела Бр ДК, цијелу Го, цијеле Мр, цијеле ГГ Му (цела ГГ ДТ, цело Г, цели

ДД, цели Р;372

цријет Го М, цријепом Ду ( цреп Г М, црепа Зд, црепом РБ.

366 Исп. Тешић Љешт. 188—189.

367 Исп. М. Ник. СП 234 вриједна и сл. (ретко вредни и сл.). У суседном Горобиљу је само вредан

(М. Ник. Гор. 651).

368 Двојако је и у неким оближњим идиомима, исп. нпр. М. Ник. СП 233-234, Тешић Љешт. 189.

У Узовници је само време (Тешић 172).

369 Исп. М. Ник. Гор. 651, Тешић Љешт, 189 само Немци и сл., М. Ник. СП 235 Нијемац и сл.

(Немци и сл. ређе и неаутохтоно).

370. Исп. нпр. М. Ник. СП 234 погријешио и сл. / погрешила и сл. (ређе).

371 Форма тело је познати лексички екавизам у бројним (и)јекавским говорима.

372 Исп. Тешић Љешт. 189 само цела; М. Ник. СП 234 цијела и сл./цела и сл. (знатно ређе).
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Већина наведених екавских ликова могла је настати и аналошким путем

(нпр. време према времена, времену, цела и сл. према цео, цреп према црепуља,

црепљика и сл., вредан према вреднии и сл.).373

б) Други тип ијекавско-екавске двострукости очитује се у извесном

броју „парова“ састављених од уобичајеног ијекавизма и неаутохтоног екавизма,

новије примесе из књижевног језика. Наводимо само екавске облике, о оваквим

Ликовима засведоченим у назначеним граничним насељима (в. т. 244) гово

рићемо посебно у следећој тачки:

верна ГГ ДТ, вести Бр Ми Ду Мрш, деле КаРБ, дрема ГоМ Ми, ждребе Б

ДДПТТу, зева ДуДуш Рош,лекЗд ОРБТ,леп РБ Ст, свет БрP, света М Ми, сева

МУЦ, сед КО, слет Го Ра, тестоДуш Ро, цвеће Кр, цеђ Ст, цењен 3, цењени З;

бела Во Р, бледа Г, венац О, детеДД ДТ Ри, месила Зд Ми Ц, месило се Зд,

млеко СРТП, одело Бр ДДС, одела Бр С, певац ЈКа, свећа Ј Мрш, свеће Мpш Му,

свећа ВМрш, посече се Бр Му стрепила ВМрш,умесила Го Зд,умесиле Го РБ;

двоцевка Год Ри, залепимо Ми, изделимо РБ, изнела Зд, налепимо ДТ,

налепт се Мpш, расцепимо 3, расцепите Мpш.

251. Само екавски континуант налазимо у неколико глаголских и при

лошких речи: вредп ГД, не вредпЗ Ст;

решт Јд Ра, реше Ду, решила Го Ри, решили Ст;

употребила ДД, употребили Р Ц:

напред Зд, унапред ЛУ.

Екавски рефлексзатичемо и у примеру са тзв. продуженимјатом: врећа Во К.

252. Фреквенција засведочених екавских ликова (и оваквих, и уопште),

осетно је виша у неколико испитиваних рубних села — једном северозападном

(Мр) и четирма (југо)источним (Вр Д ЈД Рош).

Осврнућемо се, најпре, на прилике у назначеним насељима (југо)источног

граничног појаса. Реч је, углавном, о истим селима у којима затичемо известан

број дијалекатских црта несвојствених највећем делу области, нпр. прозодијски

модел типа сестра (одн. вретено), ликове са тзв. кановачким дуљењем (тип

сестра).

Међу екавизмима засведоченим у овим селима налазимо и следеће:

бедно Вр Рош, бедни Д, бела Д, белт Вр ЈД Рош, венци Вр, венце ЈД Рош,

венцима Д, лечи се Вр, лече се Д, мењам Врмења се Вр Д, снег Вр Рош, снега Рош

итд.

беда Вр Рош, беду Рош, дете ЈД Рош, запленијо Рош, запленили Д, запле

нише Д, лепе Вр, лепу ЈД, на снегу ЈД, по снегу Вр, стена Вр, стени Вр Д, уценили

га Вр итд.,

довека Вр, засеца Д, зацент Рош, помешано ЈД, промешано Рош, исцедимо

ЈД, исцеди се Д, процеди се Д, процедимо Вр, процене Вр проценимо Вр итд.

373 Неке ликове је могуће и другачије тумачити. Тако нпр. екавски облик цреп „могао је доћи,

заједно с производом, из продавнице одн. из града“ (М. Ник. СП 234).
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Екавски ликови засведочени у означеном рубном појасу (не само овакви, в.

т. 256 одељка о рефлексима кратког јата) не могу се објашњавати на исти начин

као „исте“ екавске форме забележене у другим деловима области.

Ако ни у назначеним насељима није било „затечених“ стариначких родова

(како нас обавештава етнограф Љ. Павловић, в. т. 13), онда није могло бити ни

међусобног сучељавања стариначких и досељеничких дијалекатских црта (овакав

процес је био веома интензиван нпр. у суседном Драгачеву),374 ни кристализације

дијалекатске мешавине која би изнедрила нови говорни тип, са мањим или већим

уделом екавице као његовог иманентног, темељног обележја. Осетно већа за

ступљеност екавских ликова у назначеним ободним насељима може се објаснити

двоструким постмиграционим упливом: утицајем суседних мешовитих (ијекав

ско-екавских) идиома (таковског и драгачевског)375 и деловањем свеприсутних

расадника екавског стандарда као перманентне подривне тенденције.

Раздвајањем неаутохтоних екавских ликова засведочених у назначеним

граничним насељима од оваквих екавизама забележених у другим деловима

области, желели бисмо да истакнемоједну начелну дистинкцију. Наиме, извесно

је да су екавизми типа вести, бела, двоцевка (као и они типа песма, представљени

у т. 256), засведочени у „унутрашњим“ сегментима старог црногорског среза,

новија примеса из (најшире схваћеног) екавског стандарда, овакви екавизми

забележени у поменутим рубним насељима не морају бити новији инфилтрат, и

не морају бити из екавског стандарда.

б) Знатан број екавизама бележимо и у данашњем ваљевском селу Мрави

њцима. Истуреност према севернијим (поглавито) нејекавским идиомима, рађев

ским и подгоринским (говори са еfe s b, ијекавско-екавски и сл.), и упадљива

комуникацијска одсеченост и од најближих насеља области којој је некада при

падало (добри саобраћајни прилази постоје само са ваљевске стране), допринели

су да и говор овдашњег становништва (стопроцентно досељеног из динарских

крајева) у постмиграционом периоду „отрпи“ двоструки екавски утицај (при

мери са е нису засведочени): деловање „ближег“ социокултурног окружења и

уплив екавизама из књижевног језика.

Данашњи говор свих наведених граничних насеља је мешовитог ијекав

СКО-СКАВСКОГ ТИПа.

253. У насељима подринског залеђа број двије, предлог (и прилог) прије и

облици през. Гл. Смјети и умјети уобичајени су у трима формама — ијекавској,

икавској и екавској, исп.:

двије, прије (т. 247), смије Л, смије Бр СР, умије Г. О умије З;

два Го ЗРБ, при Гo 3, слим Го, не смим В ДТ, умпи Го, н-умпи В,

две В Го, пре 3 РБ, сме З П Ц, уме В З, н-умем ДТ.

Икавски ликови су могли настати и фонетским путем (двије — двиe –

дви).376 Напоредна употреба ијекавске, икавске и екавске форме (бар неких од)

374. Исп. Граница 99-100.

375 Нав. дело 49—96.

376 На ову могућност указује и М. Тешић (исп. Љешт. 188).

— 115 —



452 Славољуб З. Марковић

наведених ликова уобичајена је и у суседном Љештанском,377 као и у другим

деловима Ужичког Подриња.378

На већем делу наше говорне области ове лексеме се, по правилу, јављају у

ијекавском облику. Нешто вишу фреквенцију екавских ликова затичемо само у

раније означеном рубном појасу на другој страни подручја (исп. нпр. две Вр ЈД,

пре ЈД Рош, сме Рош и сл.).

254. У различитим деловима области налазимо лија ГГ Ми Ра Т.379

255. Као и у многим ијекавским говорима, префикс прђу композитама има

двојаку замену — ијекавску и екавску (са аналошким е):

а) пријевоз Во ГД, пријевозу Ду, пријеклад ГГ Р, пријеклада ДД, пријелаз МС

Т, пријерoд ДТ, пријетоп Во Душ Ми, пријетопа Во, пријеćек Кр Мр, пријеćека Ст;

иc Пријевора Рош, Пријепоље Ра, Пријепоља Ду, Пријепољац К;

пријесно Д, пријесни опанци Б;

пријећи Ду, пријеђе ТП, пријеђосмо Ст, пријетио Ри, пријетили Г,

б) превод имовинског права Во, превоз ДТ П, превоза Л, предлог Ка, прелом

потколенице Ду, прелому Ду, д-изврше претрес Зд, препис О, преписа Ст, пре

седник ГД Г СР ТП, преседника Бр П Ту, преседнику P Ра С, преседнпче Во,

престо Во;

прећи Д, пређе Го Ми, пређемо Ми.

Ијекавски лик овога префикса чешћи је у речима из домаћег (обично

старијег, традиционалног) живота (нпр. пријеклад, пријеćек и сл.), док је његов

екавски пандан обичнији у клишетираним формама из језика варошке адми

нистрације, из „незаобилазних“ политичких тема и сл. (нпр. превод, препис,

прелом, преседник и сл.).

Ијекавска форма је обавезна у топонимима.

2) ЗАМЕНЕ ЈАТА У КРАТКИМ СЛОГОВИМА

256. Примарни рефлекс кратког јата у нашем говору је је (примери са

извршеним јекавским јотовањем наводе се у одељку о консонантизму); нпр.:

бјежи ГГДМи Рош, бјежим Бр МршСТП, бјежалаДДР Ри, бјежали Кр

Ст, бјежи (имп.) Бр ГГ ПУ, вјенчо се Г. Душ Ка, вјенчала се П, вјенчали се Бр Д

Душ РБ СР, вјенчање Б В Во Му ОТП, вјенчања Бр О. П. Рош, вјетрило О,

вјетрењача Бр Зд СР, вјетрењаче П, вјетрењачу Г ГоМрш, вјешт Во ДуДушЛ

Р Ра Ц, вјешта ДуЗМ Ст, вјешто Г. Ка Кр, вјештина Душ Му Ст, вјештине Бр ГГ

О, запјева Бр Душ P, запјева К, запјево Бр Го Зд О, запјевали Бр ДДР Pa,

запјеваше Ми Ту, запјенијо Д Душ, запјенили Д, извјетрп Бр Г Мрш О Ра,

uзвјетрила ДушЗ Рош, извјетрили Г Го О, измјерила Бр Год, измјерише Бр Му,

uспјево Во Л Му Ри, испјеваше Вр ГГ Мрш, мјера Бр ВК Кр Ри, мjeру В Во П,

мјере ДТ Кр Ри, мјерише ДТ, мјесто ГД ДТ Ду ЈД Кр Му С, мјеста ГД Ми,

377 Исп. Тешић Љешт. 188.

378 Према нашим забелешкама.

379 Исп. М. Ник. СП 235.
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мјестима ДД, мјесечина ГДДу Душ МP,мјесечине Г О ПРа, мјесечину Г ГоМр,

намјестим БГЛ РБ Рош, намјестимо ЈДЈ Му, намјестише О СР, намјештен Го,

објесијо се 3 Ст., објешено В ГСР, објешену Бр ДТМ Ри, пјева се Ду П РБ, пјевају

Ду Р Ра Ри, пјевчарице ТП, пјешке ДушЗМ Ми Мр Мрш, пјешке О Р, побјећи Бр

Год ККр Ми, побјеже Год Кр РБ, побјегосмо Бр Л, побјегоше МС,распјеваше се

Зд ЈД Ри, распјевају се У итд.

Овакви јекавски ликови могу се јавити и у екавској форми, нпр.:

бежанија Бр О, бежанију Мр, беже. Во РБ, бежала Ми, бежали Ми

венчали се ГД, венчава Д, туде се венчавају ГД, вера Г, веру Вр Рош, верили се П,

ветар Го, ветрили Ми, ветрило се ГГ, вешт Мр, вештина С, вештине К,

вештину К, девојку ГГ, девојкеДТУ, девојачки ТП, девер Вр, девера Р, деда ДДС

Ст, деди Ми, деду Рош, дедом К, избеглица 3, избеглице Год М., избеглицама

Мрш,лебГод, леба Ми Ц, с лебом К, лебац Д, медвед Год,мера Ми Ст, место РБ,

певамо Вр, певају Вр, песма Рош Ц, песму У, пешке Д, плева О, пролеће Д, седиш

Год, седе Душ, семе Ми Т, сећам се Рош, терам Л, терајуДутерашеДД итд.

Фреквенција оваквих екавизама је релативно ниска на највећем делу под

ручја УЦг. Осетно је виша само у означеном рубном појасу (в. т.252), објашњења

за примере типа вести, бела, двоцевка важе и за примере типа песма.

257. Кр а т која т и за р. a) Рефлекс кратког јата иза сонантар најчешће

је екавски:

aа) бреза Во Ри Ро У, бреза П Рош, брезу Бр 3, брезова ЈД, дрен ГМ,380

дреновина БК СР; врећа Б ДушЗ ПТП, врећу ГД Му С, вреће Душ, мрежа Д Кр

М Ри, мрежу Во Ду, срећа Бр ГД Го Зд Ка Кр Ми РБ Ри Рош ТП Ту, среће ВЈ Ми

Мр Мрш Му, срећу Год С СтТП, срећом Бр Ри, несрећа Во Ј М, несрећу ГД Мр

Ри, треба Б Во Вр Го Год Д Ду ЈКр Ми МршПР Ри Рош СР ТП ТуУ, требо Вр

ДД ДТ М О Ри Ср, требала ДЛ Ст, требали ДД Ми Ри, трешња Душ Ми,

трешње Ду П, трешњу Зд Ту, трешања Ми, трешњице Во итд.,

времена ВоДДЈМр РБ Ри Ту, времена ЈК, временима Бр КМи, привремено

Г итд.381

грешан ГД ГДД ККа О, грешна ДТ С, грешни Б Во Кр П, грешка Кр, нема

грешке Во, грешку ГД Ст, грешке 3 РБ, на грешкама се учи Во, ждребад ГД,

ждребади Кр, ждребадима Кр, напредак К, нема напретка у кући СР, црепуља Вр

ДДЗд Ка КрЛМу О ПРИССтТП, црепуљеДу, црепуљу ДДРи, потцрепуљбм С,

аб) режем ДушП СР, реже ГГ Кр Р, режемо Д, режу Душ, резб Ми,

резали ДД Ст, зарежемДД зарежеДМи, зарежемо РБ Ст, зарезато К, изреже

ДТ С, изреже се ГГ О, изрезали ДСт, нарежем ДДМи, нарежемо Р, пререзато

по средини К, обрежемо П, обрежу ДТ, одрежем Кр, одрежемо Кр, одреже се

Во, разреже Во Зд, срежем О, среже БрДД Ми Ро СР, срежемо Бр М, урежем

ГД, урежемо Кр, урезани Рош, урезати К, урежу P; репа Г, репе М, репу Г Мр

итд.

гдре (в. т. 621),

380 Вук: дријен.

381. У суседном Љештанском врјемена, врјеменима (Тешић 189).
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ав) горела Вр Т Ту Ц, гореле ВЗ. М. Ми, горети Во, изгорела Д. Мрш,

изгорело Ст ТП Ту, изгореле Зд ЈД, изгореше Зд, изгорећемо Во, погорела Душ Р

Ра, погорели ВСР, прогорела Б Год РБ, прогореле ЈД, прогорело В Во, прогорели

Ст, сагорела Бр ГДП, сагорело БрM, сагорели Бр ДДТП сагореше ДД итд.,

аг) речит Во, решавали ДД М, решавале РБ итд.

Категорије ав)-аг) нису у складу са ијекавским књижевнојезичким стандар

дом.

б) Екавско-јекавску двострукост затичемо у невеликом броју категорија и

појединачних лексема, исп.:

брежуљку ГГ, бреговима М / брјешчић Кр, брjeгoви ТП,382

речица Д Л, речицу Ри / рјечица ДД, рјечице М, рјечнпТП,

старешина ДД, старешину Ми / старјешина П, старјешпна ЈД,383

стрелице Л / стрјелицу Го, стрјелице Р;

трезнт Во / трjeзнии Г.

Већина наведених јекавизама може се објаснити аналогијом — брjeгoви:

бријег, рјеђи: риједак, рјечица: ријека, стрјелице: стријела, трjeзнии: тријезан.

в) У западнијим насељима, нарочито у селима подринског залеђа, бе

лежимо и „икавизме“ (тј. ликове са аналошким и ) типа изгорила Б Го Ка Му Ц,

изгориле ДТ М Рош, изгорише Бр ДТ, изгорићемо М Ми, нагорила Во Ц, пре

горила ДТ Кр.

У насељима ближим Подрињу и повленском масиву налазимо и огрив ДТ,

вридниu B (исп. и вреднии ДТ).

258. a) Поред примера наведених у подтачки а) претходнетачке (и примера

наведених у т. 251), само у екавској форми јављају се и следеће категорије и

појединачне лексеме:

aа) заменичко-прилошке речи типа неко БДТМ Ри, некадДМи Ри, некакав

Душ Кр, некако ДД, нект Во ГД Ка М. Ри, нешта Во Ду Р итд.

аб) следећи појединачни случајеви:

дечак ГГ, дечака П, дечаке Му, дечко ГГ Кр Л, дечка ТП, дечкић ДТ,

дечкини Ра, дечкови Во;

зеница ДД, зеницу Мр С,

лекар Г, лекара П, лекару Ми, лекари Ми (исп. и љековито Во), чешће је (и

типично) доктор, доктору и сл.,

Немачка Год М, Немачку Кр, немачка Ри Ст;

дбе ноге и обе руке С, дбе сестре Душ, дбе Во К Мр С,

обећд Г, обећала Мрш, обећали Бр Р, обећавд Д, обећавали Мрш, обећање

втп,

одећа Душ Р, одећу Во (новија књишка реч, типично је одијело),384

шта му следује Во, следовало Му Ду, следовање ТП,

382. Исп. М. Ник. Гор. 653 на брјеговима.

383. Исп. М. Ник. СП 240 старјешина / старешина (само у прибојским селима), у осталим

деловима области само старешина.

384 Исп. М. Ник. СП 243.
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целива ГП, целивају Д, целивали Мрш С,

цеста ДД, цесту Ц.

б) У насељима подринског залеђа, поред јекавизма доље, често се јавља и

екавизам доле. С обзиром на прилике у суседним подринским насељима (где се

доследно јавља само екавска форма!),385 могуће је да доле у овом делу УЦг није

новија примеса, уколико се „одувек“ не користе обе форме (?).

259. Категорије са и у кратким слоговима. Засведочене потврде са кратким

и као рефлексом јата су, по правилу, „икавизми“, тј. форме добијене фонетским

путем или различитим морфолошким уједначавањима.

Тзв. фонетске икавизме имамо у следећим ситуацијама.

a) b + j - и + ј:

aа) у компаративу придева: сретнијег В, старија З Рош, старије СР,

чистије С итд.,

аб) у имперфекту, нпр.: бијаше бијаше (в. т. 207);

ав) у аористу: бијаде/бијаде (в. т. 583),

аг) у 3. л. сг. одричног облика гл. јесам: није,

ад) у глагола са основом на Ђ.

вије се Бр ГГ МРБ, вију Ми Ри СР, вајање Год,развијавамо РБЦ, грије ДУ,

грије Го, гријемо Го Год Му Ри, гријемо се М, гријана Год Ми, загрије ДТ Ст,

загријана Рош, загријала се Душ, огријало сунце БЛМ Ми, пригрије 3, угрије Г,

угрије Ка Ми, угријем Зд Ми, угријеш ТП, угрије се Го, угријемо Бр П, сијати Б

ДД МршРБ P, ciljamи Вр ГГ ГД, сијали ГодДДДуДуш М Ми СтTПТ, сијало се

ГДДу ККр М Ми МршТ, ciljб ДушЗ Зд ЈД КО Ст, сијат Ст, сијате Ст, сијем Г

ДДДушЛУ, сијем Го Ц, сијеш ДуЗдЈД Му, насијем Рош, насијемо Ј О, насију С

Рош, посијемо Б Вр ГГГДушЛП Ст, посијете Бр ВP РаРи СР, посију МршПС

Ст, просијавала ЈД, просијавали ЛУ, просијем ММи, просијем БКаРБ, просијеш

Во, смијати се Во, смијаћеш ми се Ду, смијали се В Ри Ту, засмијавали нас У,

насмијак се Ми Мр Му Т, насмије се Бр Ри итд.386

б) b (+) + о (< л) - и + jo:

ба) у р. гл. придеву гл. једносложне основе (имамо потврде за млbти,

смфти и снbти):

млијо Кр, смијо Гo ЈД Ми Ра Ри Ст, снијо Во;

исп. и мљео Му (облике р. гл. придева гл. хтјети в. у т. 584),

бб) у р. гл. прид. гл. двосложне и вишесложне основе:

видијо Бр В ГД ГоДД ДЈД ККр Ми Мр Му ОР Ри Рош СР Ст ТП Ту Ц,

обневидијо Во ДуЗд РБ, волијо БВ ДДЈДЈ ККа М Ра СР С СтТПТ, заволијо ГД

Кр Ми Ри СР СтТП Ту Ц, преволијо Бр Ра, донијо Во ДД ККрЛОП Ри Ро Рош Ст

Ту, изнијо Бр В. Р. Ра, нанијо ВоМи Мрш, прднијо Г Го Год Ри СРТП, разнијо Бр

385 Исп. Тешић Љешт. 191 доле, према нашим забелешкама, овако је и у неким другим насељима

Ужичког Подриња.

386 Није засведочена ниједна екавска форма. Нису познате ни већини испитиваних говора у

непосредном окружењу (горобиљском, моравичком, љештанском), мањи број екавизама забележен

је само у драгачевском говору (исп. Ђук. 42).
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ДД Мр Ра; доспијо Во ККа Ми, желијо Бр Год ЈД Мрш Ри Ро, зажелијо се Во,

пожелијо ГДМиМрш Ту, живијо ВоДДДЗЛМи Му РБ РаРи ССтТ, доживијо

Бр В ДД С СТТП, надживијо Ј О, наживијо се ККа Кр ОРБ, проживијо Год ЈД

МиРа ТуУ Ц, сазријо Бр ГДДДТ: долетијо ДТ ККа Ми, залетијо се БрЗд Ри СР,

прелетијо Б Во ДД Ду О, пролетијо Ри Ро Ст, улетијо Бр ДМи Ра Рош, салетијо

Бр ККа Му Ц, мрзијо Вр ГГГДТ РБ ОП, замрзијо га Бр Во Мрш, обијелијо Бр Му

ОТПТ, оболијо ГодДДЛРо, разболијо сеБМС Ст Рош, околнијо БДД, поцрнијо

Год Мр Му Рош, трпијоДДМОРа СР, истрпијо О СР, претрпијо ДДС, умијо Го

Год М Ри, штедијо ГодЗ СР, уштедијо Р Ст итд.,

бв) у именица: Бијоград В М., из Бијограда М, по Бијограду Ро, у Бијограду

П, према Бијограду Ст; дијанице Душ, старосидијоц Му, старосидијоци Му;

исп. и: Београд Во ЗМ, Београд Ду Кр, Београду В, из Београда Душ, иза

Београда Во, у Београду М. Ми и сл.

бг) У придева зријо М С и цијо Ра У,

исп. зрео ГД Кр (зрела ГДРБУ, зрело ЗД, зреле ДД П), врео ЈД (врелу воду

Л, вреле воде Во и сл.), цео Ј. Му, цео Го.

в) b + љ - и + љ:

ва) у облика са основом на -бbлb

биљег Бр Ро, биљега ГГ Л ТП, биљеге В, биљегу Ду Ми, биљешка Д.

биљешку П, биљешке Ст, забиљежим Д, забиљежимо Ду Ми, прибиљежим Д.

обиљежили ДД, обиљежијо Д, прибиљежим Кр, прибиљежише З;

исп., ипак, и бељеге К;

вб) у примерима типа недиља В, недиљу ВоМ С, недиљом ДТ С, понедиљак

Го, кудиља ДТ, кудиљу Го РБ, какви се могу чути у нашим западнијим насељима,

нарочито у селима подринског залеђа (на већем делу подручја аутохтони су само

јотовани јекавски ликови типа куђеља Мрш, куђељу Ми У, неђељу Л и сл.);

г) 5 + ђ - и+ђ:

усиђелица Год Р, усиђелицу Л, усиђелице Ј, сиђелица Р, сиђелац ДТ.

Исп. и устаљено — не било ти реко заповиђено Во Ра.

Говору УЦг нису својствене форме типа сиђети,387 обично је čеђети Ми

ТП, ćеђење Мpш, ćеђд Рош, одн. ćедијо Ду Ми, ćедили Р итд.

260. Засведочено је и ијИ — bјИ — bИ — bxИ.

мијур Ду С, мајурови Ст (исп. и мијови Зд Т, мијове Ст), дат смија Во,

д-смија Ду.

Овде, рекли бисмо, спада и необично стрија (= стреха) Го, исто-стрије Го.

261. И следеће засведочене икавске форме су, како се обично мисли,

настале фонетским путем:

a) сикира ВДТ Кр П, сикиру БЦ, сикиром ДТ, сикире П, сикирицу Ри итд.

(према нашим запажањима, источно од линије Ужице-Косјерић-Маљен обични

ји је јотовани јекавизам ćекира),388

387 Ликови типа сиђети нису својствени ни говорима у непосредном окружењу. Јављају се у

(мање или више) удаљенијим идиомима, исп. нпр. М. Ник. СП 246-247, Пецо ГИХ 58-59.

388. Исп. М. Ник. Гор. 656 ćекира (ретко: сикира).

— 120 —



Говор Ужичке Црне горе 457

б) биосбВ, биосала ЗКа, биосали М Ц, биоспио Го, бижи (имп.)ДТМ итд.

(ови и овакви ликови веома су фреквентни у нашим западнијим насељима, на

источној половини области они су ретки или сасвим изостају);389

в) доли М Ц, бвди Во, бнди Год (овакви ликови нису типична особина

говора УЦГ).390

На по мене:

1. Ликови типа видијо, волијо уобичајени су на целом подручју УЦг. Ме

ђутим, на већем делу области, овакве форме имају и своје категоријски и ареално

условљене „алтернативе“: на источној половини подручја (грубо узевши, ис

точно од линије Ужице-Косјерић-Маљен) јављају се и аналошки контраховани

ликови типа вољд ГГ ГДДД Му ТП, виђо Му ТП, ćеђд Ра и сл. (нпр. виђо - виђео,

према виђела), док су нашим северозападним селима својствени и ликови типа

ддњд, поњд и сл.

Обе могућности (и тип вољо и тип доњо) засведочене су само у неким

севернијим „граничним“ насељима (Р. Ро Ст); иначе, по правилу, тамо где се

јавља вољд не јавља се доњд, и обрнуто.

Интересантно је да нашим југозападним насељима (овлашно узевши, југо

западно од линије Ужице-Косјерић) нису својствене ни једне ни друге „ал

тернативне“ форме— овде је само видијо, волио и сл., одн. донијо, понијо и сл.

2. Ареално су условљени и тзв. морфолошки икавизми типа вадила ВКа М.

видили М, видише РБ, волила ДТКр СР Ц, волиле М, живила Го СР, живили В Го

РБ Ра Ри, преживили В Г ГоДТ, засвpбило ме В Ми, стидили се В ГоМ РБ,

постидили се Б Р СР Ц, трпила Год Ри, трпили М Ц, претрпили В Ц и сл.

Ове и овакве форме одликују се високим степеном заступљености само у

западнијим насељима (западно од правца Ужице-Косјерић). Источно од на

значене међе њихова фреквенција постепено опада, тако да се у насељима нај

ближим таковском, драгачевском и моравичком крају овакви ликови јављају

ретко или сасвим изостају.

Јекавске форме типа вољети, виђети (ретко се јављају у западнијим на

сељима), живљети, мржљети, сврбљети (не јављају се у западнијим насељима,

в. т. 312) и њихови релативно бројни екавски пандани у назначеним граничним

насељима (в. т. 256) драстично ће „спустити“ фреквенцију „Икавизама“ типа

волила, живила у (југо)источном сегменту подручја.

О континуантимајата у флексивним наставцима, у основи глагола и творби

итеративних форми говорићемо на одговарајућим местима одељка „Морфо

лошке особине“.

389 У суседним подринским идиомима гл. облици од бежати најчешће имају икавски лик, исп.

Тешић Љешт. 192 (само овако), Тешић Узов. 193 (и бежи), Ник. Тршић 399 (и бјежати, бежати и

сл.). Овакви ликови се јављају и у источној Босни, исп. нпр. Рем. Кладањ 112.

390. Овакви ликови су познати и неким оближњим идиомима, исп. нпр. Ђук. Драг. 160-161, В.

Ник. М-Гс 231-233, М. Ник. СП 247. Нарочито су изражени у говорима источне Босне, исп. нпр.

Ђук. ГЦ 237, Рем. Кладањ 212, Симић Обади 44.
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262. Однос између префикса пре (< прb) и пр и а) На већем делу

Подручја (насеља распоређена јужно и источно од линије Кадињача-Косје

рић-Маљен) однос између двају префикса углавном је стабилан, исп.:

прибави Душ ТП Ту, прибавимо Во Ра Ту, привјенчб се Му Рош ТП,

привучем Г ДД Ту, придружили се ГУ, призна ДД Кр Ст, признају Во Ду Ро,

прикаже се О, приказују Ми Ри Рош Ст, приметили Во ГГ Ра, не примеђује Во,

припремају Ду, прислања се Г Ми Мрш, приставим каву Л, притиснем Ка У,

притисне Ту притиска Ту.

превалијо толики пут Во, превртали ГДС, предбВ Во Ду Л, предали Бр ГГ

Душ Ми, пресипамо ДД Po TП, прекрстим се Бр ГЗ Ри Рош, прекрстимо се ГД Р

Ра Ту, прекрстише га Му, пресадијо Г Зд М Ми Ту, пресађивали Ту, преселијо се

Бр Душ Ми Т, преселили се Г Зд ТП, прешла К Ст, прешли Ро.

Однос преЉпри поремећен је у незнатном броју примера:

превеже за то дрво (= привеже) TП, пренетијо ГД.391

б) У северозападном делу подручја, нарочито у насељима најближим

Ужичком Подрињу и повленском масиву, префикси пре и при неретко се међу

собно супституишу, исп.:

ба) при место пре: приваријо се Го, приварили се З, начини се приграда В,

примјеште ме вамо у Рогачицу М, Пријображење В. Го, кад припије, грдан

бидне ДТ, некако га прискочила РБ, не ваља ни прислан кад је РБ;

бб) пре место при: пребави се све што треба Го, прелепи се очас В, премакне

мено В, премакне се Ро, премакну Год, препали цигару Го, престантите Во,

престанпшту В, претискуе, све док не дође до краја 3.392

У следећим засведоченим примерима није дошло до супституције:

приближијо се Го, приближавају се Год, принетијо В, принећујем М,

прићерали СР, прићераше СР; причешћују се Го,

преваријо се П, преварила га З, предвиђали М., предвиђају М., прекрст се П,

Преображење В. Го, пресадијо М., пресретну М., претрпила З, претрпили З.

в) Уместо изворног про- имамо пре- у двема потврдама:

не презваше га Го, целу књигу пречитала Год.

3) О КОНТИНУАНТИМА СЕКУНДАРНОГ ЈАТА

И СРОДНИМ ПОЈАВАМА

263. Уместо изворног -ир јавља се рефлекс дугог јата у малом, лексички

ограниченом, броју примера:

водијер ГГ Ми, водиjер Ми Мр Ст, косијер Д, солијер Ра, колијер Во,

колијери Во.

Налазимо, међутим, и вондпрЗд, водпр Ми, солтр О.

Редовно је командар ГДМи, командири Р, као и комппрДД П, компири Ми,

компире С(исп. и кромпир Ду Т).

391. Исп. М. Ник, Гор. 654 преметити, преметијо.

392 Слично је и у суседном Љештанском (Тешић 190).
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264. a) Сасвим је скроман и број потврда у којима се наместо изворног -ер,

-ебјавља дуги рефлекс јата, исп.:

стдосијер Ми / стожер Г Му, јастријеб ГГ О Ст/ јастреб Ту У.

б) Редовно је коријен Ду С, коријење Ст.

в) Посве је необична форма риједом Ми.

265. а) Поред обичнијег (и типичног)рађало ГР, рађала Ми Ту, рађале Го и

сл., налазимо и необично родијевало ЈД.393

б) У насељима подринског залеђа (само овде!) засведочени су ликови

кољеба В. Го, кољебу ДТ, кољебе ДТ(исп., ипак, и колибу РБ).

У другим деловима области доследно је колиба Д Душ, колибе Ду, колибу

Душ Ст, колибица Д, колибицу О.

в) Доследно је сиромашан В Рош и сл., одн. сирома Д Ри Му, дакле са

ИЗВорним ир.

г) Говори се брстила Д. брстиле Му, обрстила Ду, али имамо и бршћела

Рош, поред чинити Год, чинили 3 Ми, учинила П, учинили Ри, налазимо и чињети

Вр, учињели Рош.394

266. За однос е. је (е) интересантни су следећи примери:

а) баљега Бр Л, баљегу Ст, баљега се Ка;

б) болесна и сл. (болест/болес; в. т. 336 и 337);

в) ђетелина ДД С, ђетелину ТП / детелина Ра;

г) кисео ГГ Л, касо Ду, кисела Ми, киселе Зд Ст, кисели РБ, закиселт се

Душ, закиселим Р, покиселим Му, укиселимо М и сл.;395

д) цјераде К/ церада Во, цераду Ду.

267. За однос е. и исп.:

сикирација Душ М., сикирације Ми, сикирацију Кр, сикирд се Ро, сикирам се

Ј Ра, насикирд се О и сл.396

Лик је настао асимилацијом е-и (исп. стандардно секирација Ду).

268. Према стандардној секвенци ео (e-ел) имамо ијо у заси/ок Д, засијок Р.

К () НС () НА НТИ ЗАМ

1) ИНВЕНТАР КОНСОНАНТСКИХ ФОНЕМА

269. а) Нешумни сугласници (сонанти):

В Ј

М Н Но

Л Љ p.

393 Исп. Ђук. Драг. 47 родевала и сл. или родијевале и сл.; В. Ник. М-Гс 75 родијевало и сл.

(„доследно“).

394. Исп. Ђук. Драг. 46 чињело, учињела, чињд, бршћела.

395 Ђук. Драг. 47 кućело, кućелину (поред чешћег кисел, касо, кисели и сл.). Осталим ис

питиваним додирним идиомима нису познати ликови са палаталним с. Исп. В. Ник. М-Ге 67, м.

Ник. Гор. 656, Тешић Љешт. 191.

396 Исп. тал. гл. seccare.
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Ни по броју ни по артикулационим својствима систем нешумних суглас

ника нашега говора не разликује се од књижевнојезичке ситуације и прилика у

Многим народним говорима.

Позиционо условљена (не)постојаност сонанта ј својствена је и овој го

ворној области (в. ниже). Истакли бисмо и ретке примере са веларним л (исп. нпр.

кад огладним Ц).

б) Шумни сугласници (опструенти):

К П Т ћ Ч Ц

Г б д ђ iј

(ф) e DEI С

3 Ж З.

Дакле, у односу на прилике у књижевном језику, инвентар шумних су

гласника нашега идиома „ужи“ је за глас х, а „шири“ за дијалекатске палатале си

3. Глас ф најчешће се замењује (нарочито сонантом в). Нема фонемe s — у

засебним речима она сасвим изостаје, али не и у познатим положајима типа отах

га... Во Ду.

Потпуна десоноризација звучник опструената на крају речи није својствена

овоме идиому, делимичне десоноризације су ретке, исп. нпр. када Му Ц, млади

З, народа Мр, мужи Ри.397

2) НЕПАЛАТАЛНИ КОНСОНАНТИ

а. Сонант Р

270. a) Сходно приликама у књижевном језику, р може бити вокално и

невокално. Вокално рје позиционо условљена силабема. Она може бити нагла

шена и Ненаглашена, дуга и кратка, с тим што се дуго вокално р, као и свака

дуга ненаглашена силабема (в. т. 55), може јавити само у послеакценатском

положају. Будући да ово дистрибутивно ограничење не важи за кратке силабеме,

кратко вокално р очитује се у већем броју позиција.

Дуго наглашено вокално р засведочено је једино у интерконсонантском

положају, нпр.:

грм ГоМу, мрс ГДЈМи Ст Ту ТПТ Ц, лирспм ДТДМ Му СР, мрстЗд ЈДК

Ка СтTП, трн ДушЗЛРБ, трње Год Р, трњу Рош Ст, црвМрш, црва ЈДМи, црви

О П, црве СТ, црн ЈП, црнп МршС, црква Бр ДДуш М Ми Ра, цркву Ра СтТ Ту,

црквица Г ДДТ,— грмови Бр РБ, мрсила Б ВоДД О, мрсили ДСР, срна ГоМ Ми,

срну М, црва Душ СРТ, —закрчили Г.Ми Мр Ри, замрсили О, прокрчили Рош ТП,

размрсили ГД Рош.

За дуго ненаглашено вокално р исп.:

замрло К, изумрли Го Р, изумрло Ми, дбамрла Вр Кр М. Рош, помрли Год РБ

СРТ, премрла Б Мрш Ра Ту, премрли Мр Мрш Рош, умрла ГГ ДТ Ј Кр Ми Ри Ст

ТП, умрли М Ми Мрш У Ц, умрло Во РБ ТП; — застрли Во, подупрли МС,

разастрли П.

397 Исп. Тешић Љешт. 205 зуба, граби, млади, ножи.
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б) Кратко наглашено силабично р срећемо у следећим позицијама:

на почетку речи испред сугласника: рђа Бр ГДЗд ЈДОРо, рђе БДу Ми Ри, pђу

П РБ Ту (исп. и фиг. pђо једна Во), рђава Бр 3, рђаве Бр Вр О, рђаво Мрш Ри Ро

(придеви и прилози се, по правилу, јављају у пренесеном значењу, нпр. лоше, слабо,

како не ваља и сл.),pже Б ВоП Ри,рЊасеДу ДушСР,—рта БрДу РБ, pпе Во К,

у медијалној позицији у секвенци рИ — pxИ: вра ГоМи Ра Ст, вру ДушР,

врове Душ, вровима С, скрали Душ, скрале Т (или испред вокала о — л у

примерима: вро М, мpo B);

у финалном положају у секвенци Кр - Крх потврђено је само фреквентним

вр Бр ГД Душ Зд Ка Ми ПР Ри С Ст.

Ненаглашено вокално р уочавамо у следећим позицијама:

на почетку речи испред консонанта. Рвати ДТ, Рвате П, Рватима Мрш

(исп. и фиг. Рђетине горе није било о-тога Јеврема Ц),

у међусугласничком положају испред наглашеног слога: крвавице Душ,

мртваци Ду СР,мртваце С, прљавштина КСР, прљавштину С, срчаницу Ра;

у међусугласничком положају иза наглашеног слога: замртво (млого е за

мртво Србију) Во,јетрва Б ГоЛОП Ри, јетрву Бр Мр ССтТП, ноздрва Бр ВоМи

Мр, ноздрве Б ГДуш ЛРБ, свекрва Б Вр ГГ ГоДу ЈМ Му Р РаРи Ту, свекрве Вр Зд

ЛММи Ри У, свекрви Бр ДД Кр Му Ри, свекрву ГЈДМиМр Р Рош СтТП и сл.

у финалној позицији у секвенци Кр — Крх: повр Б Во, навр Бр Во Душ, увр

|гг и сл.

271. а) Није забележена силабемар у р. гл. прид. типа замрд БГЛ Рош, дорд

ГД Кр, прождро Бр Г Ка Мрш,умрб Вр ГГ ГДДД ЈД Кр МршРБРа Ро СР ТТу и

сл.398

б) Дистрибутивна ограничења несилабичног руглавном одговарају при

ликама у књижевном језику. Одступања, и то двосмерна, очитују се само у

положају испредју је — 5: с једне стране имамо горела, гореле и сл., а с друге

стрјелица, трjeзнии и сл. (в. т. 257). -

272. a) Говори се комппр. компири, ретко је кромпир (т. 263).

б) На знатном делу подручја уобичајено је ре - же у през. море, моремо и

сл. (в. т. 180 и 540, као и карту бр. 9).

в) Сонант рје стабилан у оријентализму чаршаф КЦ (немамо потврда за

чашаф и сл.).

г) Доследно је вече, увече, јуче (в. у одељку о облицима им, и прил.).

д) Прилог онда може имати и сонант р као партикулу или део партикуле у

ликовима типа ондар, ондарке и сл. (т. 354).

б. Сонант Л

273. Готово доследна стандардна артикулација, висок степен подударности

дистрибутивних ограничења (превасходно оних која важе за крај слога) са при

398 Исп. М. Ник. СП 253.
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ликама у књижевном језику и многим сродним говорима и безизузетна неслогов

ност—најмаркантнија су обележја овога гласа на подручју Ужичке Црне горе.

274. Сонант л је просечан новоштокавски алвеолар који не зависи од

гласовног окружења више него што је то својствено књижевном језику.399 Из

говор овога гласа унеколико је тврђи, веларнији, у незнатном броју примера,

засведоченим у неким западнијим насељима, исп.: ваља, и не знам Ц, волове Во,

воловима Во, кад огладним Ц, огњадне СР.400

275. Када је реч о дистрибутивним ограничењима која се односе на крај

слога одн. речи, у сакупљеној грађи налазимо упоришта за следеће тврдње.

а) Редовно о у финалној позицији имамо:

у именицама во Г Год Душ Ми РС, дб ДД Ри Ро СР, Јељен До ГДушТП,

расбГДМ Ст, со Б. Бр ДДу Кр ЛС Ст, соко БрЗТПТТу, сто Зд С Ст, за стд Во,

на стд. Po Polш и сл.,

у придевима весео ГГ Мрш Ст, весо Во М, кисео З, кисд. 3, цео Ј. Ми, цео Го,

цијо Ра У и сл.,

у сг. р. гл. прид. мушког рода (в. т. 204),

у бројном прилогу по (т. 634).

Редовно о у медијалној позицији, на крају слога, имамо у именицама:

бијајце Рош, коца В Во ДМи РБ Ра СР С Ту, коцом Душ, кочић Душ Ст,

кочића Мрш Ту, кочића ЈД, кочиће Ду Ц, моба Год Ми, мобе М, на моби РаРи Ст,

билемобе Во, смбница Год Ка, смбнице Мрш, смбницу ЈТП У смбницом Во итд.

б) Сонант л у финалној позицији затичемо:

у придевима бијел ГР, дбал ГМршС, округал ЈДЈПТП Ту Ц, топал дан 3;

у именици бјел (храст“) Во К, у имену Радмил Ми;

у прилогу умал: умал не погибо Во, умал не спаде Ду и сл.,

у речима страног порекла: алал му вјера Во, алал Го Кр Му СтТП, вал Бр

Год ЈЛ Ри, генерал Бр Год ТТуУ, ђенерал Б Мр У, канал ГМ Ми Ри, канчел Б Бр

Ми ССт,40 локал (аутобус који саобраћа на кратким релацијама, обично у граду

и широј околини“) Го КП СР, маршал Б Ду ЛП Ри, материјал ГГ ГД Ка Му Ст

ТПТ, тунел Бр ГодДДДТО С, фудбал БрЈДЈКа Ра, фузбал Мр, цивпл БрДу Ри,

— астал Б ГД Ду Ро Ст Ц.402

Сонантл у медијалној позицији, на крају слога, уочавамо у стандардним

формама типа болница ГГ, болнице ГД П, у болници Р, болницу ГДЛМ, жалба

Бр Во ДД ОТ, молба БрДДу СР, молбу БрЗМ, колце (= коло) Во У, стално Ри

тп и сл.

в) Засведочене су и дублетне форме: дебео ДДС, дебо Вр Му СИ дебел ДП,

једна кућа сеоска ЈД / селски пут Рош.

399 Исп. Мил. Изговор 55–60.

400 Проф. Ивић у својој Дијалектологији наводи „да је у србијанским говорима дуж Дрине и у

ужичком крају забележен веларни изговор ж (луд, ваља)“ (Ивић 138). Примери са веларним г.

засведочени су у бројним, ближим и удаљенијим, сродним и несродним говорима, исп. нпр. Мил.

Црмн. 280, М. Ник. СП 254, Рем. Шум. 155 (в. и бел. 425), Стеван. ИцД 43.

401 РСАНУ: канчел. в. канчело, претпоставља се тур. kangal.

402 Форма астал је само условно позајмљеница (в. у Ивић Поговор 85).
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276. а) Сонантл не може, по правилу, стајати испредј, одступања уочавамо

само у ретким аналошким формама са л испред је « b, тј. у ликовима типа

колjeвчице, лjeвак, лjeваку (према колијевка и сл., в. т. 241).

б) Гласл је постојан у иницијалној скупинимл- у млад, млада, младо и сл.

в) Форма мијеко Ро (као ни млеко наведено у т. 248) није типична. Уо

бичајено је млијеко, млијека и сл. (T. 245).

г) Ретке су потврде са редукованим л у секвенци -сли- гл. м и с л и т и:

мислм Во ДМи Ц, замистм Во. -

Чешће је мислити Гo Год Ри СР, мислпл Во ДД Ј Мр МршР Ро Ст ТП,

мислпи ВДушР Ра Рош, мислимо Год МС, мислпте МТ Ту,мисле Душ СТу, не

мисли Во, смислим Бр КР, замислпм БУ, измислим Бр ГГТП, да мало промислим

Во сл.

д) У малом броју засведочених придевских и прилошких деминутивних

формил се редуковало у интервокалном положају, нпр. у тонцну (т. 136), мено (т.

634).

ђ) Сонант л може потицати и од низ групе лин (т. 332).

e) Засведочено је дијал. стевана ЗдЦ (не и стелна).

277. Говор УЦг не зна за силабично л ни у речима домаћег порекла (према

очекивању, доследно је вук, суза, сунце и сл.) ни у позајмљеницама (дијале

катским преобликовањем избегнуто је силабично л и у секвенцикл, бележимо,

нпр., бицикла Во, бициклу Ду, кабал В).403

в. Сонант В

278. Артикулационим својствима и постојаношћу сонанта в говор УЦг не

разликује се битно од оближњих говора и бројних удаљенијих идиома. Када се

јавља, изговара се као у књижевном језику, без обзира на положај у речи и

природу суседних гласова. Када се редукује, ишчезава у потпуности, и то увек

испред неког сугласника, односно унутар сугласничке секвенце.

279. a) Доследно је неизмењена иницијална секвенца вл

влас ДД ЗЛМ Ми Ра, од власа Ра, о-тога власа М, власти Му, са влашћу

Во, на власти Б Л РБУ, властима Вo ЈД, влат П, влаће Мр и сл. (исп. и име

Властимпр Ду).

б) Говори се вретено Бр ГГ ГД ГодЗ М П РБ Ри Ту (на истоку налазимо и

вретено, в. т. 34), вретена Ду.

в) Неупрошћена је и медијална скупина -вн

главна Б ГДМр П, главни БВ Зд ЈДСтTПТ,главно Бр ГДП Ри, главница ГД

ГОРош, главницу Бр Д ДуЗ С, давно Бр ГоМи Т, давно В Вр ДушЗКр ЛМС,

ддавно БВ ДушЗР, дивна Бр Г Ми Ро, давне ДДДТ П СР, дивни Ду Ми Мрш Ри,

равна Бр ДМ,равно БВП Ри, равну ГГо РБ, наједној равни Ми, Равна гора Ди сл.

403. Слично је и у неким сродним говорима, исп. М. Ник. СП 254 бицикла, кабло (о овоме говори

проф. Пецо у чланку Једно фонетско питање, ЗбМСФЛ IX 144–147).
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г) Сонант вредовно се чује и у наставку -ство: другарство ГДМи Мpш

Му, другарства Б Бр ММи Ри, ђетинство Бр ГГМ Рош, ђетинства В ДДР Pa

ТП, ђетинству Бр Ми Рош, ђетпнство Бр ДушП, ђетпнству Бр О. Ра, брaство

јединство Во,јединство Бр Ду Л, јединству Мр,јединством свијег Ка, радијо

у „Јединству“ Ду, према могућству Год, покућство Мр, пријатељство ЗП

РБ, пријатељство Бр ДТ Ми, пријатељству Ми, ропство ДуЗ О Ст, ровству

Му О Ту.

280. Губљење гласавје позиционо условљено, лексички (или категоријски)

ограничено, и најчешће недоследно.

a) Наспрам стандардног вје (e- в5) стоји је (е) у:

јеверица Во Вр ЈД Мр Мрш Му РБ,јеверице ГодЗ Рош, јеверицу Г ЗЛО

Рош, јеверице Во С,

међед Бр ВДТДу Ра, међеда БрЗ П СРТП, међеди Бр Год Р, међеда ПС Ст

(исп. и гљиве међедаре Му);

ćедок ГГО, ćедока Ду, ćедоку Ду, ćедоци ДСР, ćедоцима Мр,— ćедочити Д

С, ćедочили Душ С, ćедочиле Во, ćедочи Ј, ćедочим Зд С, ćедочти Во и сл.,

ćетово ЈДСР, ćетује Ри, ćетовала ПС(исп. и примере наведене у т.329),

ћета ДД, пићетала П (бележимо, међутим, и цвјетови ГД Душ Рош,

цвјетове П РБ ТП);

чдек (са секундарним губљењем ј: човјек — чојек — чоек) ДД ПР, нечоек

Го, чоека ДД 3 КМу Ст У Ц, чоеку ГГ Ка, чоече ГД, и чоеком М. С.,

човек (са секундарним, „враћеним“ в. чоек — човек) Бр ГГДЈМр Ри Ту,

човека Во ГД ДЈД Мр С, човека Ду, човеку Во 3 ККа, и човеком Т.

У насељима подринског залеђа чује се и чојек ГоДТ, чдјече Го, чојеку

Го.404

У бројним примерима, у истој позицији, сонант в се чува, исп. нпр.: вјетар

ГД Д Душ М Мрш С, вјетра ДС, вјетрењача ЈД, вјетрењачу ТП, вјерово Ка,

вјеруј Б Вр ГГР Ра Ро, вјеровала ГД ККа, повјеровала С, вјеридба С, вјеридбу С,

вјерили се Ту.

У вези са ликовима сагледаним у овој подтачки важно је подвући следеће.

Као што је примећено,405 чињеница да има лексема у којима се виспредје (< b)

никад не губи подрива становиште о позицији као једином узрочнику губљења

овога гласа у претходно наведеним примерима.

б) Стара406 и широко позната“.07 промена -вљ- - -л,- у неких глагола (итер.

гл. на -вљати, трп. прид. типа направљен) и одговарајућих гл. именица обилато је

засведочена и на подручју УЦг, исп.:

404 Тешић Љешт. 205 чоек, чоече и сл. / чојек, чојече и сл.

405 Исп. М. Ник. СП 257-258.

406 В. Белић Историја I 107.

407 Распрострањеност ове појаве је огромна. Исп. нпр. В. Ник. М-Гс 114, М. Ник, Гор. 668, Ник.

Тршић 409, Симић Обади 64, Тешић Узов. 184; Пецо ГИХ 82, Пиж. Кол. 90, Станић Уск. I 142. За

источноштокавске екавске говоре в. у Рем. Шум. 152, бел. 417.
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добаљд ГРБ, добаљали Г ГоДуш, добаља се Д Ду Му, добаљало ДТ Ст,

забаљала Го ЗЛ, забаљај Бр Д, забаљам Д3д Му, забаљају Ми, набаљд ДДРо СР

Ри, набаљали Во СР С Ст, обаљати Душ Мрш, обаљала Г Ст, обаљали Ду Муш

Рош, обаљало се О, обаљано Бр Го Р, обаљамо ДРи Ст; истаљам Бр ГД Кр Му.

uстаљамо Мрш, настаљб ДДРБ, настаљено Го Л, настаља се Му, настаљамо

ГД ПР, настаљају Мрш, остаљд Бр, остаљамо Год, остаљају Л, постаљати

ДД, постаљали Б Душ О П Ри, постаљена Г Ду, постаљам ДЛ, постаља се Г Го

Мр Ри, постаљамо О Ри Ро, постаљене Му О СР, престаљају Зд М Ми, стаљбT,

стаља се П,

настаљено Зд, постаљене Мрш, састаљена Му С, састаљено Г;

исп. и гл. именице: настаљаче те њине З, састаљачима Мр.

Ипак, бројни су и примери са неизмењеном секвенцом -вљ

добавља сеДДу Душ Ро, добављам Во ГГМ, добављали БрP Ра, забављали

се Ду Ми, забавља Душ О У Ц, зауставља Бр ЈМ Ми, заустављају Бр ЈТП,

наставља ГГ М Ми РСР, настављамо Бр ДП Ра, настављају П Ст, обављб ДД

Кр ЛМ, обављали Мр Му Ро, оставља се Бр Во Ра, остављају Бр Д, поставља ЈК

Ка, остављамо Бр М., престављано Бр О, стављам Бр ДТ, ставља се Му,

стављају Ми У, остављб Бр ДД Ро, остављала Бр Ст; постављен 3 3д Ро,

постављано М Ту.

Секвенца -вљ- остаје сачувана у ликовима добијеним новим јотовањем,

исп. -

здравље Г ДТ ЈД Мрш Му О Рош Ту, здравља ДД Ј Кр, у здрављу Кр С,

здрављем Кр Ра; јабука дивљака Р, дивљак Душ Ми, дивље јагоде Ми Ри, дивље

трешње Ми, крављачу. Ми и сл.

Сонанта в нема у форми даждењак Г одн. дуждењак Во.“

281. a) Засведочено је четртину ГД, четртине Мр, али група -тврт

најчешће остаје неупрошћена: четвртина Во Ду, четвртину Му Мрш Ра, че

твртине Во;— четвртку М;— четвртак ДСТП, око четвртка Мрш и сл.

б) Забележено је сраку Го, али је уобичајено сврака Го Кр, свраку Рош,

свраке ДД Ми, одн. шврака Д, шврака К (в. т. 333).

в) Налазимо и ддуд Рош, али је типично довуд (в. т. 625).

г) Уочавамо и следеће дублетне могућности: мртвац Д Ст/ на мртац га

пребијо Во (само у овом изразу), бреска Л, бреске Л / бресква ЈД Мр, брескву С,

грудва Л, грудву Л, грудве Кл / груда сира Во, угруда се СР.

282. Засведочени ликови са тзв. секундарним в, којим се обично разбијазев

(чавуш, сакова и сл.) представљени су у т. 237 одељка о вокализму.

Овим ретким дијалекатским формама овде придружујемо уобичајено чо

век, са такође секундарним гласом в (т. 280).

283. Сонант в може водити порекло и од ф (т. 285), од п из неких секвенци

(т. 334), од м из групе -лин-, али само у лику гувно (т. 334).

408 Исп. нпр. М. Ник. Гор. 666, Пиж. Кол. 98, Станић Уск. I 98 даждењак, Ђук. ГЦ 216

дуждењак, Ник. Тршић 407 дуждењак, Тешић Узов. 183 дуждељак, М. Ник. СП 258 даждењак /

заждрењак, Симић Обади 60 жужевљак.
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Г. Консонант Ф

284. Чешће се замењује него што се изговара. Када се јавља, не разликује се

од фрикатива ф у књижевном језику. Никад се не губи. Очитује се углавном у

позајмљеницама.

285. Убедљиво најчешћи супституант консонанта ф је сонант в, исп.:

вабрика Б Го Год ДД П СР ТП, вабрике Бр Д Душ 3, вабрици Во Р Ра П,

вабрику РБ, вабрике РС Ц, вабрична ствар Ро, валт Бр ГДГО, не валп Б Бр ДушМ

Ми Ри, валтнку БрД Ст, валична Бр Му, вамилија Во ЈКРош, вамплија Г Го ЗРБ,

вамилију КР, вамплију Кр, вантазпра Ј, ведерима Во Го, ведерчић 3, вeдерчиће К,

вењер ЈРи, вењера ЈД, вењери Мр, вењере Ка Ту вењерчић Мрш, вењерчића Мрш,

вењерчиће ДТДу, визички Б Ц, вијока Бр Ј СтТП Т, вијоку Го КТ, вијочицу Бр Д

С, вијочице Ми Мрш, вилована Бр Ка, виловане ЈС, неки Вићо Ђокић РБ, вишеци

ББр Ј., вишеклија ЈКП, вишеклију ККа, влаша Б Год.ДД М Ро, влаша Рош, влашу

Бр ЈР Ри С ТП Т, влаше Бр К, влашица ДушЗ, влашицу ГодЗ СР, влашице Кр

Рош, вотељу Ка О, вранцуски лекари Д, Вранцузи ЈК Ри, Вранцузе 3 П, врднт Зд

Ту, вртаљ БЗ Рош, вртаља Б В Ка С, вруна БЈД ПК, вруну ГД Мрш Ту У,

врунама Ст ТП Т, вруницу Ри, врунчина Душ, вуруна БК итд.,

завркава ДД ДТЈ Рош, завркавају ДушЗЛ, завркавати Бр О, козивт црни

Р, кадиву Б Мрш Му, кадивице РБ, кувер ККа Кр, кувера ДЛ, ованзива ЈД КРо,

ованзиве БРБ, оварба се ГДМр Му, оварбали Бр У, оварбдЗд, потревијо Ду Ми

Мp СР, потревила ДТ, потревили Б Бр Бр Мр С, потревила 3, потревиле К.

потреви Бр Во Ка О, потревише БДМp СР, стревила Бр Душ П, стревили Б Му

Рош, стревтБ М. Ми Ри, Совија ГЗ, Стеван Зд С, Стевана Мр П, Стевањдан Зд

Мрш, Стевањдана Му, тревила га К, тревљавали ТП Ц, превт ДД, тревише

Мрш, Тривун Д, Тривуна С,увитиљијо К. Рош,увитиљила Р, чивут Ми, шивоњер

СР, шбвер Ми, шоверчину Ми итд.

У малом броју примера затичемо супституцију консонанта ф Плозивом п:

пасуљ. Во Гo ЈД Ми, пасуља С Ст Ц, презу Ри („фреза“, култиватор за

обраду земљишта);

Стјепана Го; — Трипуна Ми, Трипковић С., Трипуњдан Р.(исп. и Тривундан

Мрш),

шептелије Кр,

Јосипу К, ћеип Мр, седет Ц.

286. Говори се собра ДД К Мрш С Ст, собру Д М, за собру ДД Мр, за

собром П (ретко је совру Ту или пак софру Зд).“

287. Знатан је број потврда у којима се фрикатив ф изговара, исп.:

фабрика Бр Вр МРБ, фабрике 3 Зд П, фабрику ДТ СР Ту, фабрично ДД,

фалт БДС, не фалт Го М РБ, шта биде фалило Р, фамилија Г, фамилија Му

фамилије Ст, фамилију Му, фамплију ЈД К, фијакер Мрш У, фијакером Зд,

фијока Го Год Зд ОРБТП, фијоку Бр Ри У, у фијоци Во Ц, фијоке Го Зд Кр,

409 Ђук. Драг. 65 собра /за собром, в. Ник. М-Гс 122 совра / собра, Стев. Гружа 457 собра /

совра.
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фитиљ К, фишецима Ро, Француска ДД П, Француску Мр С, Французима Ри Ту,

фуруна Год, фуруну Ст, фуруне ТП, ти земљани фуруна К; — фин Б ГГ М О П,

фина Б ДД Ми Ри, фино ГоДД Душ КЛМ, финија Д, финију Бр Душ (само

овако), кофа БГ Ми Мрш, кофе ГД, кофу Ра, кофама СР, офарбали ГГ, офар

бамо Му, офарбано Ми, офирају се Зд, офирала га Год, официр БГ Ка Кр ЛП,

официра Б Му О, официре Год ДДРо, официрима ККа, официра Ду Душ Рош,

потрефили Бр Год, да га стрефп инфракт Во Вр Ц, Софија ДДДТ Мрш, Софију

Мр.

288. Фрикатив ф јавља се и у неким речима страног порекла, иако га у

изворној форми нема. Тако имамо и ф.

од в. — фал ГД — фатуЛ Ри, — фијолина Г Му, фијолину Р, фијолине С:

коферат Во;

од к испред т; — јефтика Мрш, јефтике Ро, јефтику ТП,

од п: — фластично буре Ду, фластична бурад Мр Т; — канафом Зд.

289. У домаћим речима ф срећемо само у понекој лексеми ономатопејског

порекла, обично у узвицима и глаголима:

Фüка-фика, фике-фике, и тако по цијелу ноћ Ду, Све чини фике-фике Ми,

Само фик и онб спане Му;

фикне брзо, вакб ДТ, фасне се ЈД, то се фућка, фућка О, Рекошта-нб фркће П.

290. Сугла с ни ч ка група хв, а) Секвенца (-)хв- у речима с кореном

(-)хват доследно се своди на в.

вато Ду Душ Му, ваташ обе Год, вата Мрш Ри ССтТП, ватамо Бр МpУ,

ватају се Рош СР, заватијо ДД Ту, заваћено Зд, заватим Б Po Ц, завaтпи Ду,

завати КП, завата Ду, завaтамо ДТ Мр,“19 заватају ГД, завати (имп.) Bo,

навата Д, наватамо Му, наватају Ј., повaтaнe З, повата ДП, поватају Душ,

приватити Г, приватијо З, приватила К, приватили ДТ О, привати С, привати

(имп.) Ц, привати Му С, привата Т, уватијо Душ Мр Мрш, уватило се Д.

уватили ДС, увати се О, уватin My C, уватисмо К, уватише Ка П, уваћен Му Ц.

јуваћени Д Ми итд.

б) Група хв обично се своди на в и у речима с кореном (-)хвал

вала ГГ Мр, валп се Бр ЈД, валише га, валише П, вала Богу В Ри СР, вала

Богу Ст.

Јавља се, међутим, и фала Ј, фалт га Р, пофалт Мpш.

в) Говори се кава и кафа, кавана и кафана:

кава Б Вр ГГ ДушП, кавуДТМ Ми Мр Ро, каве Ри Ро Ст; — кафа ДушЗ Зд

М Ми Мрш, кафу З Зд П. Рош, кафу ЈД, кафицу БГо Ст.

кавана ДД Рош СРТП, каване Ду, кавану Му О СР, каванчина Му Ст. —

кафана Б Ду СР, кафану Ми С.

На по ме не:

1) Иако у већини наведених примера наместо изворног ф стоји неки од

његових супституаната (најчешће в), овоме гласу не прети елиминација из кон

сонантског система. Напротив, ликови са гласом ф биће све присутнији у нашем

410. Говори се, међутим, и заитим М, заштпи Л, доитијо Ту, доитим Год, доити П и сл.
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говору. Пресудан је, наравно, утицај књижевногјезика, а он се очитује двојако —

непосредно и посредно. Најпре, ф чврсто стоји у релативно великом (и, рекли

бисмо, све већем) броју, најновијих посуђеница (честих и уобичајених са овим

гласом и у говору најстаријих) као што су нпр. кифлице Во, у кафиће Ду,

телефон Ду КЦ, телефону СРУ (ретко је телевану Брили сл.), котфризера Го,

фризурицу Ро, финанспска контрола Б итд. Повишена концентрација најновијих

посуђеница са ф има свога одблеска и на ликовима у којима стоји или би

„требало да стоји“ ф: она, с једне стране, додатно стабилизује већ очврсли

корпус старијих посуђеница што су се „одувек“ изговарале са ф (редовно је нпр.

фино, фине и сл.) и, с друге стране, поспешује његову рестаурацију у ликовима

који су раније, несумњиво, били обичнији са супституантом.

2) Примери са неизворним ф типа фал, фијолина, фластично информа

тивни су и у социопсихолошком погледу. Они сведоче: о неизоштрености је

зичког осећања за „право место“ овога гласа, отежњи да се „правилно говори“ и,

поврх свега, о имплицитно увреженом уверењу у свести говорника да глас ф

постоји и да га не где треба употребити.

д. Консонант Х

291. Глас х није аутохтони члан консонантског система. Изворно х је

ишчезло или је замењено другим гласовима. У ретким засведоченим ликовима са

овим гласом огледа се, по правилу, утицај књижевног језика.

292. Број потврда са о - x је знатан, исп. нпр.:

а) (иницијална позиција) ај Во ДД СР, ајде Во Ду ГДДДДуЗ Зд С, ајмо Во

ДДТ РаРи Ту, ајдемо В ГоДу Мр Р, ајдемоте Во, ајтеДП РБ СРТП, ајдук Г Ра,

ајдука Ми, ајдуци Мрш, ајдука Во, ајдуке Мpш, ајдучију М, ајдуково Го, аљина

ГД ДТД Л, аљину ГР Ц, аљине Вр Ду Кр Л, aљпна Го, аљинама П РБ, аљиница

ГД, аљиницу М, аљинице ВоМ, aљанку Ду, апс В ДД, у апсу Во, апсе га О РБ,

дпсили иг Г, апсану М, арач Бр ДД, арачи П, армуникаши Б ДД М Рош, ар

муникаше Ми Мрш Ри, армуничицу ГД, артија ГГ ГДДушЗМР Ро СР, артије Б

Во Мрш Му, артију ГДДД Му П РБ Ри СР, у артије оне Во, еклала Б Во Л Рош,

čклале ГДЛМ. Ми, еклало се П Ри, ектар Б Бр ГГДД ККа МршП РБ, ектара Во

Вр ДД ДушЈДМи Му П РБ С Ст. čктаре Т Ту, Ерцеговац БЗ ЈД, Ерцеговци Ри

СР, Ерцeгoвинa Ри, Ерцеговину ДДУ, iљада К, iљаду ДДДР С, иљада ГоДДО П

Т, иљадама Му ТП Ц, диа Ј, дие Му, Рвати ДТ, Рвате Бр Л, Рватима Мрш, рпа

Ду, рпе Во К;

лад В ВоМи РБ С, лада ГДР Ри, ладу ДСР Ст, ладијо Ри, ладили ТП, ладп

ТП Ц, ладан Ми Ту, ладна КС,ладно ПС, ладне МрТ,ладњикаво Год Ри Рош Ту,

ладовина Д П, ладовине ЈДУ, ладовини П, љеб ДМиП РБ Ри Рош, љеба ГД Ду

Душ КМршР СР, шљебом Ст, љебове ЈДРа, љебова Ст, љепчић Ка, љепчиће ДД,

љепчића Ми СР, рамд Д, páмље Р Ри, рана Г Ри Ту, ранеДД СР, рани П Ту, рану

Му О, ранити МСт,ранијо Му О, ранила Му, ранили Мpш Ц, растић Ј., растово

ГЛ, растовина Го О, растовине Д, растовину Ту;
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б) (медијална позиција) бедрати Мрш, беара Вр ГГ М, беард ГД ГРи,

избеард Го, избеарало Ми, пробеарале Бр Ми, граовина Б Го СР, граовину ГоМи,

у грау Во, маом. Мрш С Ст, маом РБ, маунка Му, маунљику П, неотично Во Ду

Му ОТ, Панаија Г РаРи, панаије М Ст. ПанаијуДу Ка, плаовит Го Год, плаовито

КСР, пробдбВо Ст, пробда ГД, пyaћ Г, пуаћа Душ, страота БДу, на страоти

Во, страовала П, стреа Во Му СР, стреу Вр К, трбуа ДД, трбуy ГД Р, трбуом

Ми;

вра Го Ми Ра Ст, вру Душ Ра, врове Душ, вровима С,

данем Во ДушР, данеш В К, данемо ЗС Рош, даните Ј, одана Ј, одану Р,

оданемо М., изданд Год, кинд К, кинем Б ГР, кине Ка, манем БЈ КРС, манем К,

мане ЈРБ, ману Бр Ј, мани Ми, заманем Ри Ту, замане П Ст, марама Б Д Ду Душ

Рош С. Ст, мараме Бр Ј. мараму Б Бр Во ГДП Ри Ро ССтЦ, мараме Бр КСТ ТП,

наранијо Бр Год РБ Ро, наранила Бр ВМр ТуУ, наранили Гo ЈК Ка Кр, наранимо

ГД ДУ, наране Мр, нарант се Мр, оладијо се Ми С, оладили Му Ту, оладило се Б

ДД Л Мрш Т, олади се Бр ДДУ, сарана Б Год Мр Му О, сарани Бр Во РБ Ст,

сарану Бр РС СтЦ, саранијо О Рош Т, саранили Ми Ту;

в) (финална позиција) вр Бр ГД Душ 3д Ми ПР Ри ССт, гра Г Год Мр С, у

један ма Во, oра ДДЗККа Кр, сирома ВМР СР, посирома Вр, стра ДуЗ Т, трбу

Мр,

ддма Б Бр Го Год Душ Зд Ми Мр П РБ Ри Ро С Ст ТП,

бољије ТП, вакије Мрш, воденије Ту, воловски је Ка, вуненије У, главније У,

глеђаније Ка, дивљије Рош, дивније К, добрије Ми, другије Ст, жутије Ро,

лоповскије Зд, млађије О, моије Му, момачкије ТП, мушкије Р, нашије Л, некије

Му, пређашњије С, разније ГД, садашњије ГГ, сиромашније Ми, старије Ст,

старинскије О, сувије ЈД, такије Д, тије Г. Душ,

готовп Го, грднт РБ, домаћи М, дрвент П, жалосна Ду, модерна Т, на

читант Б, они В, разни Р, рђави М, старт П, суви М, товарни В, целт СР, шупљт

Ту;

њи Б Во 3 Ми (исп. и енкл. има и подоста Ц, ево твамо Во и сл.);

не виђо СР, дадо Ду Год, не дадо Во Ц, не дођо Во, не знадо Во Ц, застадо

Ц, имадо РБ, испадо Во, исприча РБ, немадо Ср, одо Во З ПС, падо М П, умал не

падо С, не познадо Во, престадо З, препадо се П, пристадо Ц, приђо Б, стадо Го,

ćедо Ка.

Ликови типа бољије јављају се и са -г (в. т. 498), а примери типа одо чешћи

су са -к (в. т. 589).

О фреквенцији и распрострањености придевских форми типа бољије(г)

(одн. бољијем и сл.) говорићемо у одељку о морфолошким особинама.

293. а) Примери за в - о - x:

секвенцауви, бува БКрЗд, бувуТП, буве БрДДуДуш 33д СтТП, бува БДу

ДушЗЛМ Ми Ра Ц, глува Во Ду Ц, глуву БМ Рош, глувом Год Мрш, глуво доба

ноћи Ри, грува Б Бр КОСР, грувају БМ Ри, дуван ДушТУ Ц, дувана ЗдМ П Мрш,

у дувану Б Во Рош, дуванчину ГГ, дува Бр ДДЗ Зд Мрш Ст Рош, дуваш у оно Ро,

кувати ДДТП, кувала Ка Кр ТуУ Ц, кували Ри Ц, кува се Душ Му Ту, кувај Ми П,

кувато ДД, закувати Б ЈО, закувала РТ, закуваћу СР, закувам Год ДД Ми Мр,
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закуваш Ра, закувамо КТ, откувала Мрш Ту, откувам БрPaОРо, откува се Бр О.

РБ Ри, прокувам Во Ми Ро, прокува се Ст ТП Т Ту, прокуваш Бр Мрш Ц,

прокувамо Бр РБ, скувати ДРБ Ри, скувала Б Во П Р, скувам БГ ГоМи Мрш,

скува се ЈД Рош, скувамо Б Кр Му СР, укувај Д, укувасмо Ми О, укува се ДД Ст;

мува ГГ Ц,муве ГДДуш ККа, мува ПР,мувицу Струво Ка,руво ТЦ, сува Год ЛД

СТ, суво ГДМи ТуУ Ц, суве РТП, сува РТ, суве Зд Ка (исп. и аналошко сув ГГ ГД

ДДу Ка Мрш Му СР СтТПТТу Ц); уво БрДП РБ, увета Бр Ми Т, увета ЈКаРБ

Ра, увета Б. Ду ТП итд.,

секвенца овV: јова Д, јову Р Ст, сове Ро;

секвенца ави: ишчавура се К(исп. и чаура Бр Во Ка, чауру Год Ра, чауре Ка

Ту);

секвенца еве (e- bxe): Пјеве Во Ду;

б) примери заје- о — x:

секвенца ајИ (- aхИ): аждаја К Ми, аждаја Ст, аждају Ст; opaje 3, opaju

С, снаја Б Г ГоМрш Ми, снаћи ККа, снају Зд, снаје Ст, али исп. и дра Ду РБ Ст,

драа П Р, ораом ЗдЦ, бра Ду С (говори се и орас Ка, ораса О, драса Ту Ц),411 сна

Год Ра Ту, снаа Вр ОСР, снаг РБ, снауКУ, са снабм К, снао ТП, снаа Му П,

секвенца ојИ (- oхИ): cдје Вр ГД ЈКП Ро;

секвенца ијИ (e-ихИ или ђхв): гријота ВоДТП, задијо се Душ (исп. и кат се

оно задиља Го), маћија ДД КаРБ, Мијајло ДД Мрш, Мијајла С, Мијајлу С, одн.

Мијољдан Дмијољско љето Ри, мијурДу С, мајурови Ст (исп. имијови ЗдТ).

294. Примери за промену х— гих— к. a) У иницијалном положају имамо

СаМО К - Х.

кармунику ГГ, кармунике Д, каубица ГД, каубицу Мр Ст, Керцеговина Душ,

Керцеговину В, кербiи Ми, кербљима Ра, кране РБ, крану Ст, Китлер Бр ГД Кр С,

Китлера ОП, с Китлером С, котел Го Ри, краброс Б, Крваска Му ТП, Крваску

Ту, Крвати С, Крвате ВУ, Кристос Го Ту, Кристоса Му, Кристосу У.

б) У медијалном положају г се јављаједино у ретким потврдама трећег лица

пл. импф.:

бијагу Ра, шћагу Ро Ту.

У осталим засведоченим примерима редовно је -к-

у окружном аркиву Б, аркива ДТРош,у аркиви БГГ Ро, од брука ЈД, ваздука

Го Р Ту (исп. и ваздук Б Bo Po), врковни суд ЗД, дрктб Мрш С П, дрктала Л Ро

Ту, зактевдЗд Ст, зактевали К, искрана Б Ду, искране ССт, искрану ТПТ Ту, у

Јакорину Ри, маковина Ду, маковинуУ, Микаило ДТ Ри, Микаила Му, Микаилу С,

парбкија Ми Ро У, парбкије Му Рош, парбкијуЗ Ри, плека ВК, у плеку БрP (исп. и

плек Б Во СР ССт), прикватили Бр Д, прикватим Ри, прикаватимо Ро, приквате

ТП, приквате се Мрш, текника ГД К, текнику К, у текничку школу Р, Тикомпр

Ри У, Тикомпра Ту, Тикомпру Ц, успека Бр Г, успеку Ст.

в) Укупно узевши, оба гласа се јављају и у финалној позицији. Од ка

тегорије до категорије то изгледа овако.

** Глас су ораса и сл. аналошког је порекла (; ораси).
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ва) доследно је -г (ако није о, т. 498).

— у генитиву пл. придевско-заменичке деклинације:

већиг К, живпе Ц, овта РБ, разниг Ту, шупљиг Б и сл.,

дебљијег ДД, добријег Ри, живијег Ка, мушкијег Душ, нашијег Ст; онијег

Вр и сл.,

— у ген.-ак. Личне заменице 3. л. пл.:

њtiг БрГДДМр Ри Рош, код њПгП Ро, на њпеЗд О, за њпе Го, испред њпе КР:

исп. и енкл. Сад иг има ДД, Да иг моје очи не виде Л, Рано иг пуштају Мр,

нека иг П, Па ишло иг доста Мрш и сл. (в. и потврде у т. 480 одељка о морфо

лошким особинама).

У форми њике (засведоченој у југозападним и неким централним насе

љима, в. т. 131) можда је цело -ке партикула.“!?

вб) У 1. л. сг. импф. имамо-г или -ку гл. бити и-кили -о у гл. имати:

бајаг Вр М, бијак Ка Му У;

itхадијак ЈД, имадија Го, имадија Рош.

вв) У 1. л. сг. аориста јавља се и о (т. 292), али је много обичније -к:

аперисак 3 П, бацик Во Год О Му, виђок ГД ГМу РБ С Ст, не виђок Бр В Ри

Т, доведок Го Год П, додадок Бр ГД, закупик ГГ, запитак се ГД, запутик се ГГ,

зарадик БДуш М СР, застадок Б Рош Ту У, затекок Бр Ри, знадок Р Ст, изборик

се Мpш Ту, излетик Го, имадок Ду Ст, не имадок Ст, искористик Му, испадок Б

Р, испекок БДДЗдРБ, испричак Бр Мрш, купик ОРБТТу, нађок Бр Душ Мрш Pa,

намакокЗд, намирик БДДМи МршСР, насмијак се Д, научик Мрш У, немадокД.

одок Бр ДД Душ Ми СтTП, док не оздравик Ра Ри Рош, окренук се Бр С. опржик

се Бр Вр Рош, остадoк Бр ЛМ Ми, отресок Ри Рош, падок Вр, погледак БВр Ст,

повикак Бр Му, не повратик се Ро Рош, познадок ЛУ, поћерак БК Зд, почек Ми

ТПУ, предадокТСР, пређок БДу, препадок се Мpш, причак О Р, припадок Ра,

разведок се О, рекок ДСт, не рекок Г, сараник Рош, скопак Му, стадок Во П,

ћутакДуш, удадокМршР,уђок Р, узекДу Ст,умједок БЛМ Ми,урадикБЈДМи,

утекок Б Мрш, ућутак се Б Ми итд.

Заступљеностликова са-к (одоки сл.) односно са -о (одо и сл.) унеколико је

ареално условљена: форме са -к далеко су обичније у нашим централним и

источним насељима,“13 док ликови са -о претежу у западнијим граничним се

лима, нарочито у насељима подринског залеђа.“

295. У невеликом броју потврда сах очитује се утицај стандардногјезика:

хаљину Му, хаљиницу Ри, народни херој Во, Хрватима Р, Хрвате П, у

ходнику Г, техника Д, технике Ст, парохија С, парохију ТП, успеха Во, да их види

Ка, ђе њих баш Ду, ових Рош.

Ипак, xби могло бити аутохтоно уједној категорији речи—у узвицима:

uх, није Го, xiii-xii, смије се ко дијете К, грува, ух Во.415

412 Исп. М. Ник. СП 277.

413 М. Ник. Гор. 662 само виђок, дадок и сл.

414 Тешић Љешт. 202 само виђо, дадо и сл.

415 Исп. М. Ник. СП 273.
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Напомене:

1) Као што се из представљене грађе види, у огромној већини засведочених

примера наместо етимолошког х стоји неки од његових континуаната. Збирно (и

грубо) узевши, то су следеће вредности: о, к, г, ј, в. Примарни (директни)

континуанти изворног х су о, к или г, а секундарни (индиректни, хијатски) — в

или ј. У незнатном броју потврда са х најчешће се огледа утицај књижевног

језика. Примери у којима бих могло бити аутохтоно и унеколико другачије —

скроман корпус засведочених узвика са „грленим“х— бројчано су занемарљиви

и дијалекатски необележени.

Издвојили бисмо следеће: морфолошке алтернације и фонетске промене у

неким сугласничким секвенацама са гласом x могу узроковати и другачије стање,

односно другачије континуанте изворнога х (в. т. 311).

2) Када се изговара, глас х има стандардну артикулацију. Интересантни су

(и констатовани и у другим говорима)“16 неуспешни покушаји да се изговорих

отеловљени псеудоконтинуантом ку примерима као што су нпр. крана, искрана

и сл., заправо у многим (дакле, не у свим!) ликовима са кнаместох у иницијалном

и медијалном положају. Овамо (то можемо са сигурношћу тврдити) не спадају

ликови са аналошким ктипа ваздука, плека и сл., настали наслањањем на облике

ном, сг. ваздук, плек и сл., где је к директни континуант гласа х, баш као и у одок,

падок и другим примерима са к (-x) у финалној позицији.

296. Глас х у консо на нт с ким се к венцама. a) Група (-)хв- се у

речима с кореном (-)хват до следно, а у ликовима с кореном (-)хвал

обично своди на в (в. т. 286).

б) Чује се и стијо ГГ Ду Ми Т.

Говори се и шћео Год Мр Ст ТП, шћебЗ.

Секвенца шћ- очитује се и у другим облицима глагола хтјети:

шћаше ГГ, шћагу Ро Ту;— не шће ББр КРош, не шћесмо Бр В П, не шћеше

Бр О, шћедо Б ВоМи Ро Рош СР, шћедеДДушР, не шћедеБ ВоП С Ст, шћедосмо

БДу Ми, шћедоше С, не шћедоше Во Ро Т;— шћела Бр ДТ КРи Ст, шћели БВОТ

Ту, шћеле Бр В.417

Имамо, међутим, и ћео ГоМ Ц, ћед П, ћела Го Ка, ћели Го, ћедок Ро, ћедо Ро.

297. Група тx- (- дx)418 — тв- у твор (т. 332).

ђ. Консонант Џ

298. Глас и одликује се стандардном артикулацијом. Најчешће се очитује у

посуђеницама (обично турцизмима) и у речима (не само турцизмима) са оријен

416 „Постоји суштинска разлика у пореклу гласа к у иницијалној и медијалној позицији (осим

падежних облика типа плека и сл.), с једне, и у финалној позицији, с друге стране. Док је у овој

последњој к директни континуант гласах, дотле је у већини примера типа керој, успеком и сл. к само

последица безуспешног покушаја да се артикулише х“ (М. Ник. СП 278).

417 Ликови са шће (- хтb) својствени су бројним сродним говорима, исп. Вуковић П-Др. 71-72,

М. Ник. Гор. 667 и 691, М. Ник. СП 279, Пецо ГИХ 62, Пиж. Кол. 105, Ћупић Пљ. 84 итд.

418 Белић Историја I 107.

— 136 —



Говор Ужичке Црне горе 473

талним суфиксом -џија. Осетна концентрација дијалектизама са гласом и место

другог гласа у стандардном језику и неугасли језички одраз оријенталног наслеђа

држе фреквенцију ове африкате изнад нивоа књижевнојезичког просека.

299. Број засведочених примера са гласом и је знатан. Исп., најпре, следеће

ликовс

џаба БГ Го ЗЛМ Ми Ри, џабе ДушЗ Зд РБТ, џабалук Бр Год, џада ЈК Мpш

Му, џади БДРа Ри СР, џадом Бр Го Му, џадицу БрP, џадицом Го, џак ГД Д Ка

Мрш СтТПТ, џака Б ДуЗд Ц, иакови БрP Pa Ty, џакове Бр Ј Ц, у џаковима Ми

Мрш, џачић Б. ДушЗд ТУ, џачића Бр С, у џачићима Ц, џелат ЈК, џелати Бр Ј.

џем Б ДД П Рош, џема Б. Год Р Ра О, са џемом С, џемпер Б Бр Ра Рош СР Ту,

џемпера Б Ра, џемперу Р, џеп БВ ДДК Ц,у џеп Бр Ра, у џепу Мр С, uепови Бр КМр,

у џеповима Г, џепарац БДушЗС, џепарца БрP, wiора ДРа Ри Ро ССтТП, џitope

Душ Ми Мр П, witóру Бр ТП, идка Бр Му С, идке ДМи, идку МpУ, џукела Б Душ

Ми СР, џукеле Бр Во, џукелди Г, џукеле Мр, џумбус Б 3 Ми419 и сл.

буџак ДТ Ту, у буџаку Ри Ро, буџаци СУ, буџован Ду Ри, буџовани БВ С,

буџоване БрТ П, у вереџама С, вилџан БрТ, вилџани Ту, канџа Б Ми Ро, канџу. Ми

МуУ, канџице Го У, наранџицу Во, наџак Бр Год Ст.Т, наџака К, оџак ГДуш Рош,

оџака К, на оџаку СР У, оџаци БК. Ст, оџаке Б ВРБТП, пенџер БКа, поморанџа

ГД Ри, поморанџе Ст У, серџада Бр ДТ Ту, серџаду. ГУ, сенаду Муш и сл.

300. Глас и често срећемо и у оријенталном суфиксу -џија, и у речима

словенске основе, и у речима турскога наслеђа:

проводаџија Вр Ми С, проводаџије Р. проводаџију К, рачунџија Мрш,

рачунџију Кр, шалиција Т Ту У;

бојаџија Год Г Ст, бојаџије Ри, кавеџија Зд РБ, кавеџије Т, казанџија ДТ,

казанџију ДТ, казанџије Р., рабаџија Б Год РБ Мр Му, рабаџију Г Ра Ри, рабаџије

С (исп. и рабаџилук Б Во, рабаџилуку Ду СР: гл. рабаџilја Бр К, рабаџијају К),

сајџија Ст.

Наставак -џија имамо и у имену епског јунака: Муса Кeceџија В.

301. Џ се јавља и у резултату разноликих (неретко и тешко објашњивих)

асимилацијских процеса.

a) Џ као производ асимилације по звучности имамо у враџбине Д, враџ

бинама Ми, наруџбину Ј, поруџбине Ро.

б) Јавља се и као резултат промена у групи жб.
|-

џбан ЈД Рош, џбанови Вр, џбун Год Ра, у џбуну Во, — веиба Ми Ту, на веџбу

Ст.420

Говори се, међутим, и жбан Год, жбанове Р, жбун Ду, жбунове Зд,

жбуње С, — вежба 3, вежбу Ду Ј. Ра, на вежби Во, вежбали Бр Во Ка,

увежабавали Ц и сл.

419 РMС: uумбус.

420 А. Пецо и Б. Милановић џбун у ресавском говору објашњавају асимилацијом по начину

изговора (Пецо-Мил. Ресава 284). Проф. Р. Симић оспорава овакво објашњење (Симић Левач 177).

С. Реметић (Шум. 173) следи Пецину и Милановићеву линију размишљања, наводећи и неке друге

примере (верба, џгеба итд.).
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в) Бележимо и инџилтр Кр, инџињер ГГ/ инжињер ГГДТЛ П, инжињереД

Мр, ижињер Р.

302. Џалтернира са другим гласом (са ж, са ђ) и када није у сугласничкој

СеKBeНЦИ.

a) u:ж.

џандар Год СтТП, џандара Бр РБ, џандару ТРБ, џандара ПУ, џандарима

Ст.421 / жандар БДу М Ми, жандару Го Ц, жандари Бр КП Ту, жандаре РУ;

џара ватру Г, шарамо О, царају Му, џарач Вр Д, џарачом М/ жарач ДМи

(исп. и таркачем Ми), жарача П,

б) и:ђ:

џезва ЈД / ђерза Г У Ц, ђерзу П, ђерзе С.422

303. a) Џ (а не ђ) имамо у Маџар ГГ, Маџари Вр Зд Ка М, Маџара Мр,

Маџаре Ро Т, Маџарска Ми Ст, кроз Маџарску О, маџарска ДД, маџарског Р;

маџарка Ми, маџарке ДД ДТ КМ П, од маџаркт Ј (врста шљива).

б) И овде се чује главуџа Год ЛМСтТ, главуџу Ро“23 (поред главуча Душ Р

Ри, главуче Ст, главучу Ми Р).

3) ПАЛАТАЛНИ КОНСОНАНТИ

а. Сонант Ј

304. И у овоме говору глас ј је подложан делимичној и/или потпуној

редукцији у једном броју гласовних положаја, нарочито у неким вокалским

секвенцама. Артикулациона нестабилност сонантај превасходно је условљена

фонетским разлозима—фонетским околностима и природом самога гласа.“?“

305. Иницијалној стабилан је глас у свим речима уобичајеним у народ

ном говору.

306. а) Судбина гласа ј у међувокалском положају зависи од природе

додирних вокалских вредности.

Ј је стабилно и када се нађе између вокала, ако су то фонеме а, о или у

Изузетке имамо само у старим и широко познатим формама типа пас, свак,

свакако (све су, међутим, засведочене и са -оја-, в. т. 234).425

421. „Биће да је асимилацијом (даљинском) добијено џандар итд. од жандар(м)“ (Рем. Шум.

173).

Овај лик је забележен у многим говорима, исп.: Мил. Црмн. 364, Ник. Мачва 253, Ник. Срем 335,

Ник. Тршић 406, М. Ник. Гор. 664, М. Ник. СП 282, Окука Рама 68, Пеш. СК-Л. 127 итд.

422 Исп. В. Ник. М-Гc 134 ђерзалнезва.

*** По С. Реметићу и у овим и оваквим примерима (он наводи и кутлаџа, сељанџура и неке

друге) има семантичко-стилску функцију, тј. „његовом употребом постиже се одговарајући стилски

ефекат“ (Шум. 174).

424. У вези са редукцијом гласај М. Николић каже: „Та је појава више условљена природом

српскохрватскога ј него припадношћу некога говора овоме или ономе дијалекту одн. овој или оној

дијалекатској скупини. Отуда је његова судбина често слична и у међусобно иначе различитим

говорима“ (СП 282).

425 Исп. М. Ник. СП 203.
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Уколикоје барједан од додирних вокала и или е, ј се унеколико или сасвим

редукује.

б) Ј потпуно ишчезава у готово свим засведоченим примерима са секвен

цом а/o/y+j#и:

гáила Б ГГ СР Po CP, гаили Год Мрш, гапм Го П, Страин Д, Страина Д,

Страину Д, брош ДД ПТ, бропи Рош, избропм Б ГРи, кот Бр Ду П РТП Ту, моu

БрМ ОТП,мотО Ту, одвопла Г Мрш Ту, одвоп се В Го, одвопло Мр Ц. предвопУ,

предвопмо Ри, раздвоп Бр ДТ, раздвопмо Ст У, устоп се РБ, забрут Дуп У итд.

Исп., ипак, и наброја К, двојицу Го, тројица Ра.

в)Ју скупини а/o/y+j*е или сасвим изостаје или се делимично редукује:

ва) у Бараеву Бр, не да е ГД Ц. застаемо В Год Мрш, не застад Мр, краéва

Во, настае Б Му РБ, не предае се Б Г, не престаа Б Год Р, раздаг Го СР,

растаемо се Бр Му ПТ, Сараево Бр Вр Ту, кот Сараева Ри, у Сараеву 3, упознад

БК ЈД Мрш; Büдое Ду СР, Видоем Го РБ, Радоем Ри, коешта В ГоМ Му Т.

коекаки Зд Ро, коекаке ДП РБ У Ц, удвоени Ми, удвоене МуУ; даруе се Д Ду,

даруе Бр Мрш О СР, заку? ГД ГоМи, запитку? ДТ Ро Рош, куд Г, не обуди ГГ,

осуе Ка Ра, подваљуе Год, пречуе Мpш, разваљуе Д Го СР, не разваљуемо М.

раздањуе се Год, раздаг БД, разначуем Ми, раскуе О, уваљуеУ, нечуем Ду итд.,

два е добра Во, шта е ту е Ду, она е вамо К, да е пита Ц итд., исп. и

бренице (т. 234), мог(а), твог.(а) и сл. (в. у одељку о облицима прид. заменица);

вб) гајеве Во ГГ, гајева Ду, гајевима БДу, дајем ПС, дајем Мр С, заједно

ДуЦ, заједно Вр Ра Т, залаје Б Во Л Ми Т, крајевима КП, наваљује Ду Л Рош,

познаје Г. Ро, продајеЗТП, — са Видојем О, које ГДМи,моје Ст, ројеви Дројеве Ј

Ра, са Средојем К; — закорачује Мр, замењује П, наваљује Мр, пренагљује Мр

Рош Ст, не проваљује РБ, разваљује Бр Мрш, распаљује Му, распоређује Бр Ми

Мрш, сује Г, не сује се Л, осује М, чујем Кр МТ, чује Г, не чује Ми и сл.

г) Глас ј обично сасвим ишчезава из скупине ији у формама типа каптца (т.

233), исп., нпр., и: авлин, пензи“, старт, чистии, чи (ове и овакве форме наведене

су у т. 233).

Имамо и Илин СР, али и Милии З, Петрии К, Томании Ро.

У другим скупинама са и на првом местуј се готово доследно делимично

редукује, нпр.:

Илија ДП, Милија Ка, Марија ТП Ц; бекpија Бр Мрш Ри Ро, ранија ВМу РБ

Ту, сија ДДДТ Ри, чија Б ГГП Ри;— Романију Р, Томанију Ст; бјежанију ГТу;—

бију Бр ДР РаРи, разбију В ДД С СТ, убију Бр С СтТП; — чију Бр ДЈД Pa Po; —

Мијо Бр ДМр, —ракијом БДТДДуМ Ро,роспијом В Ра, Србијом КС итд.

Ј изостаје само у једној потврди: криући Ра“26 (исп. и кријући Во).

д) У групи -eje- (-e je-) глас ј потпуно ишчезава у форми сведно (ретко је

свеједно), у ситуацијама типа ђе (-ће је), које (- које је), одн. не-едем и сл. (ова

појава није доследна, в. т. 233).

Исп. и мое сеје Во, блеје 3.

426. Овакве форме су засведочене и у неким околним говорима, исп. М. Ник, Гор. 663, М. Ник.

сп 283.
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У осталим секвенцама са е на првом местуј се, збирно узевши, потпуно или

делимично редукује, исп.:

мента Вр М, мешту ТП, сеu Bo, — блеп Во,

сéja Bo; — celo Bo (вок), сеју Во (немамо других потврда). Ј„двоструко“

изостаје у форми Евреи Р.427

307. aa) У финалном положају јдоследно изостаје у имп. гл. IVа врсте на

-ити и II врсте типа сијати:

избП Во, забт Душ С, набт М. С. Ст, обл ДТ С, поб7 ККа Мрш, пребл Зд,

проби Ри С, уби МршТ Ту; обавтЗ, одвп Д Ду Ри, одава Му, превт МЦ, пресавт

Мрш, разавш КаР, сави Душ Ми Ст У, залт ДушР, налпТЦ, прелт Ри, полп ЈУ;

кри Ст, наткрт Р, покрп Зд МС, прекрп Ми У, сакрп ЈР, сакрп се Во, па Д Ст,

напп се Ка, попп Ка КрЛР Ра Ту Ц, ши Душ Ка, заштКа Ра, сашт Ми и сл.,

загрт Ка Ро С, подгрт Зд Ри, угрт О С, са РБ, заст Му ССт, пост Ј О, прост

Ду Ми.

аб) Такође и у 2. л. пл. имп, ових глагола, у медијалној позицији, имамо и

(- uj):

разбите Ду СР, завте Душ, одвпте Ка У, превтте Ст, обрпте се Душ,

грите се Душ Кр Л, загpте ТП итд.428

б) И у нашем говору присутна је дублетна форма немо, немоте / немој,

немојте:

немд Год. ДД Зд Рош, — немоте Г,

немој Во Г. ДушЗ Р, нембјЈД Л; — немојте Душ Ми Ст.429

в) Наставак -j (или пак ј) обавезан је у имп, гл. осталих вокалских основа, па

и у гл. V врсте:

бацај ГГ Год Ту, не бацај БП РБ Ри Рош, не бацакај Ми, гађај ГоД, гурај

ДДДТ Р, не гурај се Душ, замотај Б Год, изгребенај Ро, издај Ри Ту, не издај Ри,

не кукај Бр ЈД Ј Кр П, надгледај Р, нашарај Ту, питај БК СР, не пптај ТПУ, не

гледај БК Ка Кр, сазнајДД Ст, сачекај Бр Мрш Му РБ, не свађај се ЈД, скувај Б З

ЈД ЈК Ка Ц, смотај В Г Го Год Рош, спучај Бр ТП, упптај Б Го У, чекај Б ДД Д

ДушЗ Зд Ка П, не чекај Бр Ду ДушЗ Зд Рош, чувај се Б Зд итд.

308. a) J може стајати иза непалаталних сугласника ч, ж и ш:

наручје Го Ми, зечје Р Ст, тичје јае ТП,

божја рука Ст, божја казна Р, божје воље Р, оружје ДушЗ, оружјем К,

оружјом П,

кокошје јае Го.

Засведочено је, међутим, и наруче Ра,430 у Зарожу 3.

б) Ј из наставка је може стајати и иза р:

427 Исп. Рем. Шум. 146 Вереји.

428 Овако је и у бројним другим идиомима, исп. нпр. В. Ник. М-Гс 110 (наведени су примери

само за 2. л. пл.), М. Ник. Гор. 663, М. Ник. СП 284, Рем. Шум. 325 и сл.

Интересантно је да је у источнохерцеговачком говору доба и сл. (Пецо ГИХ 184).

429 Исп. М. Ник. СП 284 немо, нембде, — немоте / немој — немојте (немојте).

430 Ова форма се јавља и у неким оближњим сродним говорима, исп. М. Ник. Гор. 663, М. Ник.

сп 284.
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мраморје Во, орашје Ро, примпрje 3 и сл.

в) О гласу ј из је — b иза р в. у т. 257.

г) Говори се њојзи (њојзи) и њози (в. у одељку о облицима им, зам.).

309. У вези са пореклом гласа ј, указаћемо само на дијалектолошки нај

интересантније случајеве.

a) На почетку речи имамо ј:

- o - x: јендеке Во, јефтика Д. Мрш, јефтике Ро, јефтику ТП (грч.

hektipos);

“- о у речи са иницијалним самогласником задњег реда:

јулар Б Во Ду Душ КМрП РБ P Pa C Ст. јулара Во С(исп. и улар Л Ра), јдпа

Во Вр Го Год ДТ Д ДушЈ ККа Ми Мр Мрш, јопе Ду, јопет Б Бр ГГ ГД ГоДД

ДушЗд ЈД Мрш О ПРош СР СтТП Ц (исп. и дпе Бр ГГ ГДДТДушЗд МиП РБ Po

Рош Ср СТПТ, опеЗд Т, дпет Вр ГГ ДДДТДушЗЗд КМрш Му П РБ Р Ри Рош С

Ст ТП Ту).

б) У медијалној позицији глас ј имамо:

у рефлексу јата (је)/(ије), нпр. пјесма, прije,

- lj у воје, ноје (т. 625), у истој позицији, у истим и неким другим

примерима могуће је и о (в. т. 625),

- и у секвенциеи у зејтин Ду, зејтина Ду, зејтин Во (поред зентин Мрш);

- и у групи уи (е- ухи): кујна Во Ду Ц, кујни ЈД СР;

-o e-ху новонасталом хијату (нпр. у снаја и сл.), али недоследно (т. 289),

- о узеву вокалске секвенце -ио- (-ио-): авијон Во Ц, камијон КЛ, било,

носијо, садијо и сл. (заје- о у-и о- исп. нпр. и јбн ВЈД МршРСТ Ц, и јона Год М.,

u Јонда Ц).

У финалном положају имамо глас ј:

- -ђ у гој (т. 316),

«- -o (у неких прилога) дндај В Во Год Душ Кр ЛМрМи СР СТТу, туј Вр

ДТ Зд Кр ЛМу РБ Ри СР Ст.Ту Ц, падајВК, тадајЈД, исп. и днда Во Вр ГДДу К

Мр Му СР Ту, тада ДЗ КрЛМрш ОР Ри Ст, ту Б ГГ ГодДушЈДМ Ми Ро.

Напомена: О гласуј (а нарочито ој из је — ћу процесу јотовања) в. и на

наредним страницама.

б. Сонанти Љ и Њ

310. Артикулација и дистрибуција су стандардноновоштокавски, а то се, у

знатној мери, односи и на њихово порекло.

a) У скупинама пј, бј, мј, вј (- пеј, бој, мој, вој) имамо ље-ј тамо где и у

књижевном језику, нпр.: грббље ГД К, здравље Мpш Ра Ст, робље Ми, снопље Во

ЗД Ка СТ И сл.

431 Исп. нпр. М. Ник. Гор. 663 прекључе, М. Ник. СП 286 прекјуче /прекључе, Тешић Љешт, 204

прекуче.
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б) Секвенцу лабијал + љ (- лабијал + ј) затичемо у неким речима страног

порекла: Дамљану У, тамљан РУ, тамљана Ст, тимљан М. Ц. тitМљана РБ

(исп., ипак, и тамјан Ро).

в) Говори се бјена Ра, бјени Г, побjено Ми, полупјано Б, баба Пјана Мрш,

пјани Ро, или пак пијан В Во Ду, пијана Ка, пијани Ду Ц, пијандура Кр, побијени К

и сл.

Није потврђена промена љ -ј у скупинама бј, вј, пј (- беј, вњј, пеј).

Редовно је, такође, и оружје Бр ДушЗМУ, оружјем Го К(никад оружље

или сл.).

г) Чује се прекуче Б Г и прекључе ТП Ту.431

311. a) Готово је доследно љ, њ — л, ну секвенциље, ње (- лb, нb): кољено

ББрЛМ Ми Рош, кољена Бр ВВо Вр Ра Ту, кољену Го Год Ст, кољенима ГД Г Го

Ст ТуУ, љепота БДМ Ми Мр СР Ту, љепоте ГДЈД Мрш, љепоту ЈДМи Мр

Мрш, љепотица Бр В. СтЦ, љепотице КСт, љепотицу ККа У, љепотице П Ст,

љетина Б Бр Во Ка Мр С, љетине К, љетину Ка Кр Ри Ро ТП, љешнпк Зд Мpш

ТП, љешника Во, младољетна КП, мљечар Б Во Ка СРТП, мљечару ГД P Pa CP,

пљева Бр ВЈК Кр Мр, пљеве Ду Душ Мрш, пљеви К Мрш Ри Ро СР СТП ТуУ,

пљеву Ј К, прољеће Душ Мр, прољетос Год ДД Ми Ри Ст ТП У Ц итд.,

њедра ББр ДДЈДЛ Мрш Му ОРБ P Pa, њедрима БДДДТ Мрш СтТПТТу,

cњешчић Б Ми Мр Мрш СтУ (редовно је, међутим, Немачка, немачки и сл., в. т.

258).

б) Свуда је доље Во ДДЗд ЈД Ка Кр Л Ми Мрш Му П РБ Рош С СтТ Ту (у

насељима подринског залеђа честа је, вероватно и аутохтона, и форма доле, в. т.

258).

в) О ликовима типа кољена, љета исп. т. 248.

г)Засведочене су и нејотоване форме колjeвчице Ми, лjeвак ДТ,лjeвака Му,

лjeвака Г, лjeваку Л (вероватно аналогијом према колијевка, лијева и сл.), сијешчић

Г432 (: снијег и сл.).

312. а) Јекавско јотовање лабијала (тј. бје — бље, вје — вље итд.) огра

ничено је и категоријски и ареално. Потврђено је знатним бројем примера једино

у глагола са односом континуант јата (инф.основа) /и (през. основа), и то само у

насељима источно од правца Ужице-Косјерић. Западно од назначене међе овак

ви ликови су посве ретки или нису засведочени. Имамо следеће потврде:

засвpбљела Д, засвpбљело РУ, сврбљело ЈД.

доживљела ТП, доживљели Рош Ту, доживљећу Мpш, живљела Р, жив

љело Л, живљели О, живље Во, наживљела се Л, поживљела ДД, поживљели

Мрш У, поживље Ка, преживљела Ст, преживљели ЈД, проживљели Г; —

оглувљела В,

грмљело ДД, грмљело МуУ, изгрмљело Ј, загрмљели К, загрмље Ро;

отупљело Рош, отупљели ТП, утупљели Ми; — прекипљело Зд ЈД Рош, —

претрпљела Душ, претрпљели О, трпљети У, трпљела К, трпљело се Ту,

трпљели Л итд.

432. Исп. М. Ник. Гор. 665 лjeвак, сијегови.
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У Западнијим насељима уобичајени су одговарајући „икавизми“ (већи број

ликова типа сврбило, трпила и сл. наведени су у т. 261). Овакве форме су

прилично честе и у нашим централним насељима, ретке су или нису засведочене

у насељима ближим таковском, драгачевском и моравичком крају,

Свуда су, у мањој мери, присутни и еквивалентни екавски ликови.

б) У другим категоријама јекавско јотовање лабијала изостаје. Број за

сведочених примера је занемарљив, исп.:

пљеге Ј., пљену Д, — умљела ДД, умљд Душ.

Уобичајени су нејотовани јекавизми, нпр.:

бјел БрЗ ГГТП, бјелово ТП, објесијо се Бр Ду З РБ Ри Ту, објешена Му

МршСР, објешене Бр Мрш, објешени БДу М Ту; — вјера В Год Мрш Му П Po,

вјере Бр ДушС Ст, вјеру ГГ ДушП ССт, вјеровала Б ГРо ТП, вјеровали ГЗОР Pa

У, не вјерују Бр 3 Т, вјеша Бр Р. Ра Т, вјешају Мрш Му СР, повјеровали В Душ Му

T, повјесмоДО Ри Ро;—мјесец ГД Ка Кр С, мјесеца М Ми С Ту, умјесецу. Ка П РБ

У,мјешина БрЗд КОТП, мјешину Бр Ри Ро,мјешалица Во,мјешалицу М;— пјена

Ка Ст, пјену Ри, доспјели Бр Мр, доспјеле Т(исп. и примере наведене у т. 256).

313. Сонант љ (e-j) у секвенци 3ј затичемо у следећим примерима:

а) кожље Ми У, кожљт Ро, кожељетина Ка, одт кожљетине К.

Говори се и кођП, кође (т. 324), козје / козе, коза (т. 327), па и кожсија ДД

(кожија мужа је добра), кожију ДД (да пије кожију мужу);

б)мржљела ТП,мржљели Рош“ (говори се и замрзила Ка, мрзили Ри сл.).

314. а) Посуђеница табла (лат. tabula) посведочена је и са љ (дакле:љ — л у

секвенци бл): табља Ми, табљу Т434 (чешће је, међутим, табла КР, табли Мр,

таблу Т и сл.).

б) Заљ — њу скупини мњ имамо сумља, сумљам и сл., одн. сламљачу (в. т.

334).

в) Глас њ (напоредо са н) затичемо у осетном броју појединачних случајева

(примери су изложени у т. 352).

В. Консонанти Ђ и Ћ

315. Међу особинама релевантног корпуса потврда дијалекатски најмар

кантније су следеће: обиље ликова са ђ и ћ узрокованим јекавским јотовањем,

судбина гласа ћу неким сугласничким секвенацама и гласа ђ у неким позицијама.

316. a) И у овоме говорује изразита промена -ђ—-ју речци гођ (-гођ):

ђе сам гдј дошбTП, ђе гдјтреба Во, ђе гдј пођеш Ми, ђе гдј дође Л, ђе сам гдј

бијо Ри, имали когој жив? Во, као гдјлуда нека Во, као гдји казан К, као гдј сандук

Л, као гој оне свјећице некад Рош, као гдј шиљеже онбРБ, као гдјот кола Ка, кадгој

Ј, когдјлонац К, когдј коританце ГД, когдјкат се усјеца ГД, когдјшарка Во, ко гдј

пашче К, ко гдј оне лотре П, ко гој шофер ТП, когдјугарак Ка, шта гдјтреба Ј, што

433 Овако је и у неким околним идиомима, исп. нпр. М. Ник. Гор. 666, СП 290.

434 Форма табља засведочена је и у неким другим говорима, исп. нпр. М. Ник. СП 290, Дешић

ЗбИjГ 200.
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гдј није ваше Р, штогој К, шта гдј он бидне тражијо ГГ, па шта гој он зактево Ми,

шта гдј он оће Ст, што гдјвећи камен Во, шта гдј било М и сл.

Сасвим је обична и форма (-)гођ:

ако штогођ ваља ТП, ђе гођ оде Во, ђе гођ да је радијо М, ђе гођ били ДТ, ђе

гдј да смо свирали Ми, ђе гођ дођеш С, ђе гођ пошб Ри, колко гођ каже РБ, колко

гођ биде тражила Ра, ђе гођ да ме је послб П, ко гођ кокошчице ТП, ко гођ ова

сијалица Д, ко гођ цреп ЈД, ко гођ гусле СР, ко гођ ова наша Петрија О, ко гођ

пијевац ГГ, ко гођ овај мој унук РБ, ко гођ џачићСР, ко гођ астали ови Ц, ко гођ

ждралови Мрш, ко гођу крменцета Д, когођ Зд, ко гођд-узмеш мачку ДД, колко

гдј Ми, шта гдјурадим Л, шта гдј да сам помено О, штогдјмањи казан Рош и сл.

Обилато је засведочено и књижевно год.

док се гдд вечера Кр, ђе гдд дођу у кућу Вр, ђе год оћеш Во, као гдд што се

саде-во супа прави Мр, као гдд прочевље Бр, као гдд сад сватови Год, ко год

пијан П, ко гдд на вашеру Ми, ко год чабар Ду, ко год кућа Г, ко гдд кат се трпа

сијено ГГ, ко год ћасе Д, ко год у пашчета Ц, ко гдд ћурке Го, ко е год имбBo,

како год окренеш Ду, коме егдд добар брус М, колко сам гдд могб О, што гдд

чешће прилазиш Душ, што гдд да му кажем Во, што гдд он зна Ту, што гдд оћеш

Мр, што је гдд напредније Му, шта гдд радиш Рош, што гдд треба Ст, што гдд

чиним Рош и сл.

Засведочена и је форма свуђ Зд Ро ТП.

б) Промену -ћ – -ј имамо у потврдама синдј и прексиндј (оба примера су

засведочена у Рошцима, југоисточном рубном насељу).

Иначе, свуда је, бар према нашој грађи, ноћ, свуноћ и сл.

Поред свуда присутног синоћ, прексинбћ и необичног (и неочекиваног!)435

синој, прексиндј, бележимо и синдт Г Ра (вероватно према синотњи и сл., в. т.

318).436

317. Однос ђ:j (i/o) у медијалној позицији потврђен је у следећим при

мерима:

воје Ду Душ Ст, вое Бр ГДу Ми Ри Ср С Ту Ц, ноје Во, нбе Г Год ЈДМу О

Ст (веома је често и вође, нође, т. 625),

Велика Госпоина Б ВоД Кр МршРБ, Велику Госпоину Бр ККр М СР, Малу

Госпоину БрЗд Рош (исп. и Велика Госпођа Рош, — гдспођа Б Бр ГГДДДуш Му

Рош С, гдспође Ду, гдспођу КТу, реко, гдспођо, ја не знам Во гдспође Го РБ и

сл.).437

318. О судбини консонанта ћу скупинама ћн и ћњ. a) За ћн — тњ имамо:

божитњаДуш П, божитње ЈДЈ, божитњаци Ка, божитњаке ЈД, кутњи Мрш

У, кутњег Му, нотња Душ Рош, нотњу. О, нотње аљине ЈД, окутњица Ра,

окутњице Ра, окутњицу ТП, помотњак Г, помотњика Му, синотњи Ра.

435 Овакви ликови нису забележени у испитиваним говорима у непосредном окружењу; за

сведочени су, међутим, у већем броју удаљенијих идиома; исп. нпр. Барј. НП-Сј. 51, Вуковић П-Др.

33, М. Ник. СП 291, Пиж. Кол. 86, Станић Уск. I 118, Ћупић Бјел. 48.

436 Исп. М. Ник. СП 291.

437 Однос Госпоина: гдспођа (Велика Госпођа) својствен је и неким другим сродним говорима,

исп. нпр. М. Ник. Гор. 664, М. Ник. СП 292, Тешић Љешт. 205.
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Сви наведени примери засведочени су источно од линије Ужице-Маљен.

На целом подручју бележимо ликове са неизмењеном секвенцом ћн:438

божићна ВоМ Му О ПРи Рош, божићне ВД ККа Мрш, божићну Му С,

кућнт ЈД Бр 3д Л Ри Ц, кућну Во М, ноћна Ду Мрш СТ, ноћну Во Кр Р, окућница

Бр КСтТП, окућницу В СТ, помоћник Ка Рош Ц, помоћника БК Мрш, помоћници

Ст итд.

Једанпут бележимо и несретњи ЈД.439

Обично је сретан, сретно и сл., ретко је срећан и сл. (в. ниже у одељку о

облицима придева).

б) Промену ћњ — тњ имамо у вотњак К Мр Ту, вотњаку У, велике

вотњаке ЈД.

Говори се, међутим, и воћњак Душ М. Ми, воћњака Ми, воћњаке Ра.

319. Доследно је шт у наставку -иште код именица типа гддпште (в.

примере представљене у т. 66).

Редовно је и штап ВЈКП Р РБ Рош, штапа Ка, штапу РБ, штапом Мрш

Ту, гуштер ДП РБ Ра Рош Ст Т. Ту, гуштера Мр Ри С, гуштераче К; —

окоштавање кичме Во, — сиромаштина Б, сиромаштине О, сиромаштину Мpш

Ц; — вриштати Ц, вриштала о-смија Р, вриштп Ст, вриштимо Т, вриште У; —

иштем Во, иште ЗМр Р., иштемо Ту, заиштем К, заиште Ми, тако и штитили

ГД РБ, штитим Ц, штите Бр, заштита Му, заштиту М Ри и сл.

Само жд налазимо у даждењак Г, дуждењак Во, звиждп ДД, звижде П,

звиждите Ст, можданицу Во и сл.

320. Скупину шћ срећемо у малом броју глагола одн. облика појединих

Глагола, исп.:

кршћени Мр, пушћен ГГ, пушћаше Ка, испушћо БК, испушћа Л, пропушћа

ЈД Рош, кршћава Зд, кршћавају Душ, укршћа Ка (исп. и им, кршћење Ст).

Говори се крштен Ми Ту, крштени Му, некрштено ЈД одн. крштава К,

крштавали Ра и сл. (о ликовима типа пуштам, пуштамо, спушта одн. пуштити,

пуштише говорићемо у одељку о творби глагола).

У вези са односом шћ:шт указали бисмо на интересантна двојства:

корпитено Бр / корпићене П, — плаштење Зд / плашћење С.

321. a) Доследно је ће-јт код инф. типа доћи (в. т. 170), одн. ) — јд у

другим облицима тога глагола, дакле, увек је дођем и сл., никад“дојдем и сл.

б) Редовно је лишће ГоМи Рош, прућем Во, плашћеЗ МpУЦ и сл. (дакле: ћ

e— тј. — твј), свуда је рођак и сл. (дакле: ђ - дј - двј).“

322. а) Промена ђ, ће- дј, тј. у скупини дје одн. тје (- дb, тБ) готово је

ДОСЛедНа: - -

ђед Бр Вр ГДГДДДТДуДушЈДЈКр ЛМи МрМрш О ПРаРи СТТу, ђеда

(ген.-ак, сг.) В ГД Кр П РБ РаРи СтТ П, ђедом ДДЈ КМ Ми, ђеду Г Го Зд О П,

ђедови Ду Ра Ри, ђедовима ТЦ, ђедовина ГГ Ми Мр, ђедовине Му, ђедовину Зд,

438 Исп. М. Ник. Гор. 667 кутња, окутњица, али Тешић Љешт. 208 кућни, окућница.

439 Већи број оваквих примера засведочен је у суседном Драгачеву (Ђук. 72).

440 Исп. М. Ник. СП 293.

-— 145 —



482 Славољуб З. Марковић

ђевер Вр ГГДДДТЗд ЈДКМ Ми РБР Ри Ро Рош, ђевера ДДЈРа, ђеверу ДДП РБ,

ђевере (вок..) ДРи, ђеверомГДМи ССт, ђевери К, ђеверима ЈРи, ђеверови ДРи Т,

ђеверово имање С, ђеверова кућа Р, ђевица ЈР, ђевице (вок.) Во, ђевојка В ВрДДД

ДуДушЗд ЈДМр МршРБ Ра Ри СР С, ђевојку СтЦ, ђевојком 3, ђевојке ГГ ГДД

Ду Кр ЛР Ри СР СтTП, ђевојака РБУ, ђевојкама ГДС, ђевојачка ДУ, ђевојачка

Ра, ђевојачко Ту, ђевојачке Ри, ђевојачку ЈДП РБ, ђевојачком Ми, ђевојчица Зд О

П Ст, ђевојчицу Ј. К. Ми, ђевојчицом Мр Ту, ђевојчицама Во, ђевовала ДТ П,

ђевовале Вр, ђевовање ОТПУ, ђељам Ц, ђеља Ро Ц, ђељају Ду, ођељана Л, ђељка

Кр, ђељку Ка; ђеца /ђеце/ђеци и сл. (у свим насељима), Ђетпнци Во ССт, ђечина

ДП, ђечину Т, ђечурлија ДушТП, ђечурлије К, ђечурлију Ми Ту, ђетиња Во,

ђетињу Во, куђеља Зд П, куђеље ЈД Мрш, куђељу П СР Ст, куђељицу Ст, неђеља

ДД Ми Ри Рош, неђеље КП Ст, неђељу Ка Ст Ту, неђељом Мр С Ст. ТП У,

неђељицу Кр, ођевен ГоМр Мрш, ођевендгМ, ођевена ПТП, ођевени ДушЈД,

ођевене Ст; полуђб Ка, полуђела Д, полуђели ГД, полуђе Во итд.,

ћерати Бр Мр С, ћерам ГГ М Ми, ћераш Ми, ћера Го Год, ћерамо Душ Ст

ТП, ћерају Зд Кр Л РБ Рош СР СтТП, ћерд ГДД Мрш Му О П, ћерала Ј, ћерали

Ду РБ С, ћерај ДДЗдЈДМи Мр, доћерам Зд П РБ, доћераш Душ, доћера Мр ССт

Ц, доћеран Ст, дoћераше Ду Ст, доћерд ГДЛМ СТу, ишћерам ДушР, ишћера Ст

Ц, ишћерамо Зд Ра ТП, ишћерају Душ Ст, ишћерд Ду Мрш, ишћерала Зд,

ишћерали Д Душ С, ишћера Душ Ст, ишћерасмо П, ишћераше Му, наћерам Ту,

наћера ЗЗд, наћерало Ту, наћерали Зд СТ, наћераше Душ Ри, оћерам ЈД, оћераш

Зд, оћера ГДМи Мр, оћерамо Г СР оћерају Ду, оћерали Ду П РБ Р Ри Ро СР СТу

Ц, оћераше Год П, оћерај Д Мрш, оћеран ДТ, оћерат П, оћерати П, поћерам Вр

Г Го, поћераш МиПР, поћера Ро, поћерамоДу ДушЗ ЈДП РБ, поћерају Мрш Ст,

поћерд З, поћерала Душ Ро, поћерали Год Душ P Ра, поћера БД Му РБ Ро,

поћерасмо Мрш, поћераше Р Ри, поћерај Вр Мр Мрш, прећерам БДуш, прећера

К, прећерамо СЦ, прећерају Душ Ми, проћера Во Ду, проћерамо Му, саћерамТ,

саћера Зд, саћерамо Зд, саћерб ДРош, саћерала ТП, саћераше Т, пожућела Д.

пожућело Р, пожућели К, ужућеле Душ, заврћели Р, лећели ДТ, лећеле Ри,

залeћели се Ј, полећели С, полећеше К, прилeће ДТ, прилeћеше СР итд.

Морфемска граница онемогућава јотовање у примерима дојелито Во (-

од + дјелито), дојелите Во.

Јотовање изостаје и у формама (углавном изведеницама) према којима

најчешће стоје ликови с дугим слогом, исп.:

тјескоба Кр Ту, тјескобеДуш, тјескобуД, тјескобно Вр Рош, — стјеница

Б, стјенку С, стјенке Мpш, — стјенама Год, до на Стјенчицу РБ, — тјешње Во,

— тјеши ме Д, тјешила ме Ка.

Говори се тјеме ДД Ми и теме Ра; исп. и погино на Сутјесци Ј;

Стјепањдан Му.

б) Ликови са тзв. продуженимјатом ђедо, ђешо и сл. наведени су у т. 244.

в) У формама међед, међеда -ђе- - -двје- (- дв5), т. 280.

323. а) На већем делу подручја (централна и источна насеља), у једном

броју лексема имамо ћ - цј у скупини цje - цћ:
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ћедило Ка ГДТП, ћевљанпк Му, ћепало ДушТП, ћепаница Р, ћепаницу Ст

У, ћепанице ТП, ћепенак (пањ на коме се сече месо“) Г Po TП, ћепенка ТП,

ћепенку ТП.

У западнијим насељима (грубо узевши, западно од линије Ужице-Ко

сјерић-Повлен) у оваквим јекавизмима најчешће не долази до јекавског јото

ВАЊa.

цједило Го Во, цјепало Во Кр, на цјепалу Во, цјепаницу Б, цјепанице Б,

цјепанице Ц.441

Да се ликови са ћ могу чути и западно од назначене међе, сведочи форма

ћепку забележена у „западном“ Волујцу, с друге стране, у „источном“

Тометином Пољу налазимо и цједилу, цјепаницу. Ипак, и једни и други ликови су

изван „својих“ области веома ретки.

На целом подручју налазимо само цјеваница ВМи Ри, цјеваницу Вр ДРа,

цјеванице ЈЦ, цјевчица ГоTП, цјевчицу С, цјевчицеДДТу (исп. и ек. цеванице ДД,

цевчицу Во).

б) Редукцијом сонанта в добијено је и ћ — цј у ћетови Ту;442 ћета ДД,

iићетала Г, проћетало Рош,443 исп. и Симо Ћетковић Рош, Ћетуља (крава)

дд.

Све потврде са ћ забележене су на источној половини подручја. Није

искључено, међутим, да се „овакво“ ћу окамењеним формама (имена, презимена

и сл.) може чути и у другим деловима области.

Говори се и цвјетови Во, цвјетове Ду; — процвјетало Ц (познато је и

цвата Во Мрш, исцватило Год, цватови Год, цват до цвата Год и сл.).

324. а) Засведочено је ђ у кођт ГГ Ро (= козји), кође Рош (није потврђено

уђо, уђала и сл.).444

б) Поред уобичајеног говеђи Душ, говеђе М Ми и сл. јављају се и необичне

аналошке форме говеђина Душ Ми, говеђину Р.445

325. a) Однос г:ћ уочавамо у неким речима страног порекла:

генерал Мрш ТП, генералу К / ђенерал Д Ми Ту, ђенерала ТП,

литургију Ј/ литурђија ДД, литурђију П,

бургија Ка, бургијом Ст, бургија Ц / бурђије К, бурђицу Рош.

Исп. и: свети Аранђел Во Ду, Аранђеловдан Р; — јеванђеље Во.

б) Навели бисмо, на крају, и две интересантне илустрације за однос ц:ћ:

441 У суседном Љештанском „никад цћ не даје ће: цједило, цјепаница, цјепамо“ (Тешић 207).

442 Ликови типа ћетови (дакле: неизведена именица!) нису, колико нам је познато, засведочени

у другим идиомима (и)јекавске Србије. Забележени су, међутим, у неким удаљенијим сродним

говорима, исп. нпр. Пецо ГИХ 64.

443 За околне говоре исп. нпр.: Ђук. Драг. 49 ћета, ћетавала, ћетала и сл., М. Ник. Гор. 666

ћета, ћетлс(т), ћетуља, М. Ник. СП 295 исћета, рашћета, рашћетала се, у Љештанском,

међутим, само цвјета (цјета), цвјетаст и сл. (Тешић 207).

444 Обрнуто је на подручју србијанског Полимља — уђо и сл., али не и кођи (М. Ник, 296). У

белешци бр. 914 наведени су и прокоментарисани неки радови у којима се говори о пореклу

консонанта ђ у ликовима типа уђати, кођи.

445 Исп. Рем. Шум. 279 говеђина, пилећина, телећина, ћурећина / ћурећина и сл. (поред

гучетина, зечетина, јунетина, пилетина, свињетина и сл.).
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црепану Ду ( ћуепана Ка;

циркус С Ц / ћиркус Во.

г. Консонанти 3 и С

326. Конструктив 3. Срећемо га у малом броју лексема. У свакој се јавља

као једна од више фонетских могућности. Медијални положај испред вокала

његово је најчешће место.

327. a) За 3 - Зј (и зj - звј) имамо следеће потврде:

изутра Зд Кр Ра ССт, изутре Ка С Ст (форме другачијег фонетизма —

изјутра, изутре итд. — наведене су у одељку о непроменљивим речима);

козе Л Му Рош, коза ЈДУ.

У западнијим селима обичнији су (можда и једини?) нејотовани ликови

козје В, козјт Го З.

Као што је констатовано у неким претходним тачкама, говори се и: кожље,

кожљи; кожија, кожију (т. 313), кође, кођи (т. 324).

Глас 3 јавља се и као производ јекавског јотовања (зе — зје - зб):

uЗести О, изб О, изела Рош, изеде Ра, изедемо Ст, изелица Ј Мрш О, изелице

О, изелицу У, изелицо (вок.) Рош.

У западнијим насељима, нарочито у селима подринског залеђа, сасвим су

обични и нејотовани Ликови.

uзјелица М Ц, изјелицу М., изјелице Го (исп. и ек, изелица Го).

У источним и југоисточним селима, у говору најстаријих, бележимо и

зеница Г Т, Зеницу Г.

На целом подручју чују се нејотованијекавизми: зјеница ДД МРЦ, Зјенице

Ка Му, зјеницу К Ри и сл.

Прилично су честе и екавске форме: зеница Го Мрш Ри Ст, зеницу Ка,

зенице Ра.
-

б) Налазимо изедна Ро и изједна Во.

328. Конструктив Č. Уобичајен је и у иницијалној и у медијалној позицији.

Лексеме са овим гласом изразито су фреквентне.

329. a) Готово је доследно će- cj (- свј):

ćутра Ду Ми, сутре ГГ ГД Кр СР Ст У Ц (сутре Го З),446 ćутрадан КМу

Ту, сутрeдaн Зд ОТПЦ, ćyтри-дан Душ Ри Т, преćутреДушР, прексутре Ри,

ćaт се Во, ćaе се СР, ćajнoс С,

прдĆак ГД Ка Ми, прдсаче С, прдеаци ЈД. — просачити Ц.

паст живот Ро, паĆпм животом Рош, пасе Ка Т.

б) Промена се – сје (- сb) очитује се у великом броју потврда.

ба) За основу (-)cbд- исп.:

ćести Б ГГ ДДДу Ка Кр ЛМу РаРи Ро У, ćедок ВМр Ми, ćедо Го, ćеде Бр

ГДДЈДМршРРош Ст, ćедоше Б Во Зд ЈДЈКаЛ Ро СТу, ćео БДДЈМи МрМрш,

ćела ДушЗ Зд Му РТП, ćело Ду М, ćели ККа Ту, ćеле Ка Ро СР, ćедем ТП ТуУ,

446 Исп. Тешић Љешт. 206 сутре, прекосутре.
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ćедеш Бр Ми ТП, ćеде ДДЛ Ми Му, ćеду ДушЈД Му О Ра ТП, ćедамо Бр ДМи

Мрш У, ćеди Бр ДДДДуш КМи Р Рош С. СтTПТТуУ, ćете ДД Ка П Pa, ćeđнем

Бр 3д Ми ТП, ćеднеш Бр Мрш Ми, ćедне ОТТуУ, ćеднемо Б Д Ду ДушЗд Т Ту,

ćедну Душ Ду Р Ц, засели Бр 3д ЈД Душ Ст, забеле Р, заседу Л, заседне Бр ТП,

заседну С, посели Ду, преćели ЈД Р, преćело К; ćеђети ГГ Ра Ро, ćедпм Вр ГГ Ду

ДушЈ О РС Ст Т, ćедпи БДДОР СтТПТ, ćедт ГДГ Гок Кр Ми Ри ТП, ćедимо

ГГ Мрш Ту, ćедимо Л О СтТП Ту У, ćеде ГД ДД ДЈДМи Ри Ро СР, ćедећи Ка,

ćедући Ми, поседимо Вр Рош, поčедали Г Ми Ту, поседаше Г ДУ, поседамо ДР.

поćедају О; ćедпшту Во, ćедница Бр Душ, ćеднице Во, ćедницу Т, заседа БДуш,

заседу Б Муш, преćедник Во Ду Ри, преćеднике Во, преćедници Вр и сл.

бб) За основу (-)cђк- исп.:

ćећи ГГТПТ, секд ГД ГМи О СтТПУ, ćекла Б ДР, ćекли Душ Ми Ри Ро,

секле Бр Во, засеко Вр О ПРа, засекли ЈК Кр, ućећи ККр, ućеко Б Зд Р РаРи Му,

ućекла БКа, исекли БКаРБ Po, ućекосмо Бр Во, ućекоше Б Во Ду ОРо, насеко ГД

Ка У, насекли Бр Душ ОРи, оčеко ДДМршТ, oćekaа Ми МршТП, оčекли Ра Рош,

поćеко ЈМи Мрш, поčекли Зд Му Т, поčекла Душ СР Ту, преćеко Бр Душ Кр М,

поćекосмо Г Год Ц, посекоше Ка Ц, преćекла Г КС Ст, преćекле Ра, преćекоше

Рош, ućеца се Ра, иčекли КаРБ, yćекла ТП, ćекачом Во, ćекира Вр ГД ДД Ду Душ

ЈМрш Му Р Ра Ту, ćекире ЛТП, ćекиру Ка Ми Рош Ту, ćекиром ГГ ГДЈР, ćекире

Bo, ćекирама МршТП, поčек Во Вр ДД ЈД МршТП, посека КМу Р, посеци Во,

пријеćек К, пријеćека Мрш и сл.

бв) За основу (-)cbт- исп.:

сетијо се Б ДР, ćетила се Ми Ри Ст У, ćетили се В Ка Кр, ćетише се Ду Л

Рош, ćетпм се ГДКМ, ćетпи се К, ćетпмо се ГП, осетијо Б Зд ЈД Му, осетила

ГДТП ТУ, oćemили Бр Рош СР, oćemuше Бр Ст, ćећам се ГГ Зд М, не сећам се Бр

Рош С, не čећа се К, oćehaм ВЗд П РБ, oćehaи Бр Л, присећам се Ду Ст, oćemљив

Б Ду Ц, oćemљива Бр Ро, осетљиво Коćepиљиви и сл.

Засведочено је, између осталог, и:

ćевер Рош, ćеверу Рош, ćеме Бр Во Вр ЈДМи Му Ра Ри ТПУ, ćемена ДД

Рош, ćемена ДДу РБ, ćемка Бр Душ, ćелику Душ, — ćена Ка, ćену Ка; — ćера ЈД,—

гусеница К, гусеницу Р.

У ликовима типа сенка ГД Ка У, ćенку Г ГД, деетна C и сл. реч је,

вероватно, одуљењу основинског вокала (према сена, одн. осетљива или сл.).

в) Знатном делу нашега подручја (поглавито узевши, насељима распо

ређеним (северо)западно од потеза Поникве-Косјерић-Маљен) својствени су (и)

ликови са сје, нарочито су чести у селима подринског залеђа — преовлађују

најмање у двама (В РБ), једини су у рубном Годечеву. Издвојићемо следеће

примере:

сјести Гo Ц, сједо Го, сједе В, сјео М., сједемо В, сједи (имп.) B, сједнемо РБ

Ц, сједнете Ц, засједнем Го, засједнемо Го Год, засједну Го З, сједе Го Ро,

посједали Го П, посједаше Год, посједамо В, сједница Го, сједнице СР, сједницу

Го, и-засједе М, — сјекла ВДТ, сјекли ДТ, насјекд Ц, насјекле Год, пресјекло Го,

пресјекли РБ, осјечено В, просјечено Го, посјечам В, посјечимо Го Во, усјекла Го,

— сјетијо се РБЦ, сјетила се СР, сјетише се Го, не сјећам се ГоМ Ц, осјећала
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СР, осјећам СР, осјећа П, присјетим се Го, — Сјекованије Го, — сјеме В Гo Ц.

сјемена Го, — гусјеница Го РБ, гусјеницу ДТ гусјенице РБ итд.

У другим деловима области ликови са сје су спорадични или сасвим изо

стају. Вредна је помена и посебног осврта само нешто осетнија концентрација

ликова са основом (-)cbк-, исп.:

расјечено О, сјецам ТП, сјеца ГД, сјецкамо ТП, сјецано ГД, усјеца се Г,

усјецамо ГД.

Ове и овакве форме могле су настати и аналогијом према панданским

ликовима са дугим јатом (према нпр. сијечем Бр, расијече ГГ М).

С обзиром на кореспондентне прилике у додирним идиомима (осврнућемо

се сам о на њих!), северозападни сегмент нашега подручја може се сматрати

прелазном облашћу између говора Ужичког Подриња, у којимаје редовно сје (-

сb),“7 и замашног дела ијекавске Србије који се простире југоисточно од на

значене раздеоне линије (већи део УЦг, Таково,448 Драгачево,449 моравички

крај“.50) у коме је по правилу се - сје (- сb).451

Оделитост северозападног дела УЦг (овога пута само његових рубних

насеља— Го, З и Мр) огледа се и у ликовима свједок ГоМр, свједока Го, свједоци

3, свједочи Го, свједочеЗ; исп. и сједок Мр.452 Иначе, готово доследно, и готово у

свим насељима, чује се ćедок, ćедочити и сл. (примери су наведени у т. 280).

Екавске форме сведоке Во, сведоци К новије су примесе из књижевног

језика.

330. Истакли бисмо и конструктив ć у релативном честом узвику иčВоДМ

Ми Р Ро Ст (нпр.: ić, какт неће Во, uć, то само ломи М и сл.).453

На по ме на: Лепеза јекавских јотовања, обухваћена кратким синтетичким

освртом, изгледа овако: на целом подручју готово је доследно љ, њ у секвенци ље

одн, ње (e-лђ, нb), као и ђ, ћ у скупини дје одн. тје (e- дb, тБ). У централним и

источним насељима, уједном броју лексема, имамо и ћ — цј у скупини цje – цћ.

Гласљ -ју групама бје, вјe итд. (- б5, мћ итд.) потврђен је једино у примерима

типа сврбљело, грмљело, и то само источно од правца Ужице-Косјерић. Глас ć (će

- сје - сb) типичан је за насеља распоређена (југо)источно од правца По

никве-Косјерић-Маљен, северозападно од њега чести су и ликови са сје, на

рочито у селима подринског залеђа — у некима од њих и претежу или су једини.

Глас 3 (зе - зје - зб) јавља се на целом подручју, на северозападу, нарочито у

граничним насељима, сасвим су обични и нејотовани ликови.“

447. У суседном Љештанском је само сјеме, усјеви, сједим, сједимо и сл. Овако је и у другим

селима Ужичког Подриња (наша грађа).

*** Према нашој грађи.

449 Исп. Ђук. Драг. 49.

450 Исп. В. Ник. М-Гс 145—146, М. Ник. СП 47.

** Уколико је, наравно, реч о јекавским ликовима. Подсетили бисмо да су и таковски и

драгачевски говор мешовитог ијекавско-екавског типа.

452. Исп. Тешић Љешт. 207 свједок (свидок, сједок).

453 Исп. В. Ник. М-Гс 137 (в. и бел. 464).

*** Граница, карта бр.14 (у прилогу).
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4) КОНСОНАНТСКЕ СКУПИНЕ

331. Основне одлике засведоченог инвентара консонантских скупина су

следеће: мањи број и бројна дистрибуциона ограничења у односу на прилике у

стандардном језику и висок степен подударности са приликама у другим срод

ним (неретко и несродним) народним говорима.

Уочени фонетски процеси растерећења сугласничких скупина одвијају се,

по правилу, на два начина: упрошћавањем секвенци (обично испадањем првог

сугласника у двочланим и једног од сугласника у вишечланим групама) и проме

нама секвенци (заменама сугласника узрокованим деловањем фонетских једна

чења и разједначавања). У оба случаја степен доследности промена разликује се

од категорије до категорије.

А. КОНСОНАНТСКЕ СКУПИНЕ УНУТАР ЈЕДНЕ ЛЕКСЕМЕ

I. ИНИЦИЈАЛНА ПОЗИЦИЈА

332. Двочлане секвенце, а) Сонант + сонант:

aа) вл- = вл- у влас, од власа, власти, са влашћу и сл. (т. 279);

аб) вр- = вр- у вретено (т. 279); доследно и време/вриијеме (т. 250),

ав) мл- = мл- у млад, млада, млада и сл. (т. 276),

аг) мн- — мл- у млого Бр Во ВрДТД ДушЈ ККр М Мрш Му РБ РаРи СТП

Ту, млдап БДРБ Ст"ТП,млоге Во Зд М и сл. (ређе и много ГД ГМу О,многе Ду).

б) Опструент + сонант:

ба) гн- — гњ- у гњездо Г Ту, гњезда Во, гњезду Ми (гњезданце Ми), исп. и

угњездиле се Во;455 редовноје гној ГДМр С, говори се гњиле ВоДуигмиле Во КСт;

бб) дл- — гл— у глијето Г ЈД,456

бв) осл- — жељ-у осљезда Го Л, жљезду Р (исп. и жлијезду О), жљебДуЗ

П, жљебе Ми (тако и нажљеби Мр, ужљеби СР и сл.); 457

бг) кл- — кљ- у кљешта ГГ ЈД, кљештима Д СР (и клијешта Зд С), кл- је

обавезно у клеца ДД, клецају Ра и сл.,

бд) cм- – цм.- у цмиље О (имамо и смиље ЈД Ц, редовно је смбк Во ГГ ДД

ТП, смока Ка У,

бђ) чл- = чл- у члањак ДД Ри“.58 (говори се и чукаљ Г Ду);

бе) ил-– шљ-у шљем МДМрш, шљема Т, пот шљемом Во (поред шлем К

Ст, испо-шлема Ц).

455 „Промена гн- у гњ- у случајевима типа гњездо захватила је, између осталог, све говоре

призренско-тимочке, К-Р, С-В и Ш-В основе“ (Рем. Шум. 182, бел. 491).

456 Исп. Тешић Љешт. 208 глијетло.

457 О овоме в.: И. Поповић, О изговору речи осљеб и жљезда, НJ, н.с. књ. I, св. 1-2, 318-322; исп.

и Рем. Шум. 183—184 (и бел. 499).

458 Овако је и у околним говорима, исп. нпр. Ник. Тршић 409, М. Ник. Гор. 667, М. Ник, СП 307,

Тешић Љешт. 208. У неким удаљенијим идиомима јавља се и форма чљанак (исп. нпр. Рем. Шум.

183).
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бж) Некадашња група чр- има стандардни иницијални консонантизам у:

црвВД Мрш Po PoШТП Ту, црви Бр ЈДП РБЦ црва В П, црвен Бр Мрш У,

црвено Ст ТТу, црвене Во, црвене Зд, црвену Му Ту, црвеном У и сл., — црн ДТ Ми

Ри, црна ОТ, црно Му ТЦ, Црни (надимак) Во; — црево ЈД / цријево Р.

Доследно је трешња ЈРа, трешње Ка Ра, трешњу Ј, трешње Мрш СТП,

трешања Ду Ро Т, трешњице Ри и сл.

бз) Стандардно почињу и следеће категорије речи:

снијег БДМС СтТП, снијега Бр Во ГГ Ри С и сл., — срамота Бр Во Вр ГД

ДДДДушЗд ЈКМр РБ Ра Ри Рош С Ст ТуУ, — сретна/срећна (т. 520), срећа Б

гг м ср тп.

Тако је и у зрео Б ГоДушЛМ Ми Му РБ, зрела Бр Во Год ДДДТМ Ми Ра

Ст, зрело В ДД Ка СтТП, зреле ЈРа (исп. изру Во одн. сазрело Ка, сазреле ПУ и

сл.).

Насупрот томе, према стандардном зрака засведочено је ждраку Во.“

Говори се вирити Зд, виртм Ра, виртш РБ вирт Му Ст, виртмо П (никад

*гвирити и сл.).460

г) Опструент + опструент:

га) бЗ- — з- у збва Во Ду, збвка Ду;46

гб) гдb(-) – ђе() у ђе (у свим насељима), а исп. и ђегод Год Мр СтТу, ђекад

Во Ду;

гб) дг- — д- у дуња Во ГД Мр П, дуњу К, дуње ДР;

гг) кћ- — шћ- у шћер/шћерка, ћер/ћерка (т. 457),

гд) пc- = пc- у псето Л;462

псовали У, псује Г, псују Л, говори се и сово Ду П, совала Кр, совали ДТ,

сују се Го (исп. и осује Мр), совку Ри;463

гђ) пт- – те у тица Б Вр ГГ ГД Ду ДушЈДМ Ми МршП РБ Ри СтТП,

тица Во Ду М Ри, тицу ГДЈДМи Мр Мрш Му П РБ С Ту, тице Бр Год ДДДуш

Ми Мр Ри Ту, тица ЗС Ст, тицама ТП, тичица БрЗд ЈД Ка Кр, тичицу ДРи Ро

СР, тичице Бр ДушП РБ, тичпца КП, тичурина К, тичурину Ст, тичурине О С,

тић Бр Во Ри У Ц, тића Б Ра Ри Ро, тiћи Бр ГоМ, тића ТП и сл.,

ге) пч-— ч- у чела БГ ГодДуш Му Ри Ро СР СтTТу, челу ДР, челе ГДССт,

чела Ри, челицу С, челице М, челари Рош,464

гж) пш- – ш-у шеница Б Го Ка П СР Ц, шенице Бр ВBoЗС, шеницу Бр Во

Ри СР С Ст, шеница У, шеничан љеб Ми, шенични љеб Bo, шеничног Бр Го Ц:

459 Исп. М. Ник. СП 306 здрака.

460 Исп. Рем. Шум. 185 гвири / вири (ређе).

461 Исп. М. Ник. Гор. 666 збва, Тешић Љешт, 207 збба.

462 Исп. Тешић Љешт. 207 сето.

463 Исп. М. Ник. Гор. 48 псовали, псују; В. Ник. М-Гс 152 совати и сл., ТешићЉешт. 206 совали,

Ђук. Драг. 70 псово, псуем (чешће) / совала.

464 Само овако је и у већини околних идиома, исп. нпр.: В. Ник. М-Гс 151, М. Ник. Гор. 666, М.

Ник. СП311, Тешић Љешт. 207. Двојакоје (само?) у Драгачеву: исп. Ђук. Драг.70 чела, челе, челари

/ пчеле, пчелари.
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бележимо и пшеница Г Зд, пшеницу Л Ра (ређе, углавном у источнијим на

сељима);465

гз) ст- = ст- у стакло ДРБ Pa T, у стаклу Во и сл.,

ги) тx- — тв- у твор Во Ц од твор Ду;

гк)xћ- — шћ- у шћаше, шћагу, шћедне, не шћедне, не шћедну, не шћедосмо

(али и ћедосмо), шћео (поред ћео, ћеб) шћела (и ћела) и сл. (в. т. 584),

гл) шк- — чк- у чкиља Го, чкиљице Мpш, чкиљт Ка; шк- остаје у школа Б B

Душ О П СР ТП ТУ, школу БрЗ Зд ЈДСТП, u-школе Во ГГ, у школу Го/ школа Г

ЈСтТПУ, за школу Г, у школи Вр Ми, школац Душ Ст, школци Ст, школован Бр

ДушЗ М Ц, школована БКП Рош, школово Бр Ј, школује Т и сл.,

гм) жб-— иб-недоследно у џбун/жбун, џбан/жбан, веиба/вежба (т. 301).

333. Вишечлaнe секвенце, а) здр- нестабилно у им, здравље: здравље Во Ду

К СР Ц, здравља Ду Изравље ЈД М, узрављу и весељу Душ (исп. и име Зравко Во,

Зравку Во, као и надимак Зраја Во),

б) стр- остаје у стршљен ЈД Ц;

в) свр- затичемо у сврака Б Ду М Ми Ри Ро, свраку Бр Во К Ри Ро, свраке Г

Го и сл., говори се, међутим, и шврака Бр ДТМу, швраке Мр, шврака Ст;466

г) чује се и трлица ГД Кр Ри, трлице Во Ду, трлици Во трлицу С, трлицом

Г, али налазимо и трљице Ро ТП (овакав лик је могао настати и аналогијом према

облицима у којима је љ регуларно, нпр. трљење Душ, истрљено одваја Зд).

П. МЕДИЈАЛНА ПОЗИЦИЈА

334. Двочлане секвенце, а) Сонант + сонант:

aа) -вљ- - -л,-/-вљ- у настаљамо настављамо и сл. (т. 280);

аб)-вн-=-вн- у главна ГД Мр, главнпЗд СтТП, давно Го, давно Вр Душ М

С, дивнеДД Г, дивни ДуМи (већи број оваквих ликова наведен је у т. 275); -вн- —

-вњ-у поравња ДуУ, поравња се Ро,равња ГГ (РМС, поравнати, поравнам), -вн

—» -н-/-вн- у нема позивице 3 / позивницу У;

ав)-мљ-=-мљ-у земља Вр ГГ ГД КаР Ст, земље КРо, земљи Ду П P, земљу

Во итд.467

аг) -мн- = -мн- у најамника Во, најамнике Ц, седамнес ДД Мрш, се

дамнесте 3 Ст, осамнес ДРа, осамнестог Ми и сл. (исп. и за мном, са мном, т.

38); - мн-– –вн- у гувно Во ГД ДТ Зд М Ми РБ P Ра ССтТу Ц, на гувну П Ри“68),

али не и у тамну ДТ, тамна ноћ Ст;469

465 У оближњим говорима неуједначено: Тешић Љешт. 287 шеница, М. Ник. Гор. 666 пишеница,

Ђук. Драг. 69, В. Ник. М-Гс 151, М. Ник. СП 311 шеница/пшеница (у Драгачеву пшеница и сл. знатно

чешће).

466 У окружењу неуједначено, нпр. Ђук, Драг. 69 сврака / шврака, В. Ник. Мор. 154, М. Ник. СП

306 само сврака.

467 Исп. М. Ник. Гор. 668 земља, Тешић Љешт. 208 земља (земја, земња).

468 Исп. Тешић Љешт. 208 гувно = гумно.

469 Исп. М. Ник. СП 301 тамно („подржано ном, сг. м. р. таман“).
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ад) -мњ---мљ-у сумља Ду П, сумљам Го Му С, сумља Д Мрш (ипак и

сумњају Ри); сламљачу Ра.

б) Сонант + опструент.

ба) -мб- - -лб- у болбона Во, болбоне Ри (исп. и бомбоне Ту);

бб) -нб- - -мб- у зелембаћ З. Му, зелембаћа Ду;

бг)-мд- редовно у седамдесет, осамдесет (т. 532),

бд) -мк- доследно у момка, -мц- у момци и -мч- у момче (т. 82),

бђ)-мт-- -нт-у пантлм Б Бр М Ми РБ Рош С СтТП, пантим ГДДМ П

Ри Ро Рош, не пантлм Вр ДТ, не пантиш Р, панташ Б ВоМ ПРи Рош, панта Вр

ДДДТ Му Рош, панти Ј Ту, пантила В ГГ М Ро, пантили Мр Р, запантијо Бр Го

Год РБ Ра С Ст ТП Т, запантила Вр ГГ ДД ДТ Ду Душ Ро Рош Ст ТП Ту,

запантили ГД Г Год, запантило Во, запантим Бр ДД Ри, запантл ГД Д П,

јутантијо ГД Мр, упантила П Рош, упантлм Ми, упантимо ГМ; планти ГГГ,

распланти се П и сл., ретко је памтим КМрш, запамтила С(исп. и ода памћења

Вр),

бе)-ми- - -ни- у канџија Ј, канџију Ра;

бж)-мш-=-мш- у комшија Во ГДЗд Ми С, комшију Душ Мр, комшије ДД

Мрш, комшилук ЈД Мрш Ц, комшилука Ст Ту, комшилуку ЈД и сл.,

бз) -нз- = -нз-у пензија Зд Мр Ра Ст, пензије. Год Ри, пензију Год ДДМ Ми

Мрш Ра СР С ТП Ту и сл., исп. и бронза ТП,

би) -нс- - -кс- у оријентализму иксан Душ Ст, иксана Ст, иксану Мр,

бј) -нп- - -мп- у једампут Ц, али имамо и одједанпут У,470

бк) -рч- – –ч-у паче љеба Во, паче сира Ц (обично је парче Во ДДу М Ми

РБ Ра Рош С Ст Ту).

в) Опструент + сонант:

ва) -бл---бљ-у табља, табљу, чешће је табла, табли и сл. (в. т. 314),

вб)-гл-=-гл- у цигла Вр ЈДРБ, циглеЗд Ро, циглуЈДП РБ, цигле Мрш,

вг)-гм- – –м-/-гм- у боме Год Ри, јабоме Бр ГД Зд Ми Мр РБ Р Рош СР /

богме Вр Ри У,

вд) -гн- - -гњ- у догња, догњате, нагња (сви примери су, поред чешћих

потврда типа догна, засведочени у Каленићима, у другим насељима секвенца-гн

у оваквим ликовима је обавезна, в. т. 573),

вђ) -гњ- - -њ- у јање Б Во Ду Зд Ка П РБ С, јањета Го Ц, јањетина 3,

јањетине Во Ри,јањадЗдЦ,јање се Ду СЦ и сл. (овакоје на већем делу подручја

— грубо узевши, западно од линије Пожега-Маљен, источно од назначеног

правца скупина -гњ- се чува, исп. нпр. јагње Вр ДушЛТП, јагњета Г. Рош,

јагњетину Г и сл., 471 в. карту бр. 5,

ве)-дм-=-дм- у прилогу ддма Б БрГДДушЗдЈДМ МршП Ри Рош СР ССт

тп ту,

470 За околне идиоме исп. нпр. В. Ник. М-Гс 185 једампут, одједампут, Тешић Љешт. 205

једампут, М. Ник. СП 302 одједампут / једанпут, одједанпут (најчешће један пут).

471 Исп. нпр. М. Ник. Гор. 668 јагње, јагњетина, Тешић Љешт. 208 јање.
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Карта бр. 5; Судбина групе -гњ у јагње

вж) -дн-— -н- недоследно у презентским (и императивним) облицима гл.

пасти и композитама: пане Ра ТП Ту, испане Мpш У, опане Бр, стане Мрш Ст и

сл., говори се и паднем Бр ДушЗд РБ, падне Ст и сл. (исп. примере наведене у

одељку о гл. врстама, т. 545), исп. и биднем, биднеш, бидне (поред бидем, бидеш,

биде; в. т. 583), -дн-доследно, између осталог, и у гадна ГГ ГД Му РБ, гадно КМ

Му О Ри, гадне Бр К Мрш и сл., — гладна Год ДД ЈД О Ри, гладна година С,

гладно БрЗд ЈД и сл., — грдна ДР, грдно ДД Ми Мр С, грдни КТу, грдне ЈДМр и

сл.; — згодна ДТ Ми, згддно Р Ц и сл.; — једна ДМ Ми Ри Рош ТП, једне ДКр Л

Мр Ту, једну Бр ГРи и сл.; — једнако Б Зд П, једнаке БрТПТ, подједнако Бр ДД

ДуДуш МРБ, — надничар ЈККа Кр Ри, надничари Бр ДД ЈД Рош, надница Бр ДТ

Кр Л Ро, надницу ДТДу ДушЗ Мр С, наднице БЈР, — сведно Бр ГД Ду Ка Мр Ра

Po Polц; — шћедне, не шћедне (в. т. 579),

вз) -зј- = -зј- у узјб Во Год ДДЛ Ц, узjала Бр Ду, узјаше Бр КРо и сл. (не и

уђо, уђала и сл.);

ви) -сл- (испред и) — -и-/-сл- у мислм и сл. / мислим и сл. (т. 276),
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вј)-сн- - -шн- у згушне Ду (чим се згушне) /згусне се ГГ Ка Кр, згуснуто

Ми и сл. (готово доследно);

вк) -тл- = -тл- у метла ГГ Мрш С, метлом С и сл.,

вл) -ћн- - -тњ-/-ћњ- у божитња/божићна (т. 318),

вљ) -ћњ- - -тњ-/-ћњ- у вотњак/воћњак (т. 318);

вм) (-)хв- - (-)в- у ваташ, завати и сл. (т. 290);

вн) (-)хв- - (-)ф- у фалт, пофалт, чешће: вала, вали се и сл. (т. 290).

г) Опструент + опструент.

га)-гдb — -ђе у иђе БГо Кр РС СтТП, неђе Во Вр ГодДТДуДушЗд ЈКрЛ

ММиМршП Ри ССтТПТуУ Ц (исп. и понеђе СРУ), нађе Бр Вр ГГГ Год ДТДу

ДушЗ Зд ККа МиП РБ РРа СР СУ, свуђе Бр Бр Душ (исп. и свуђЗд РоТП);

гб)-кт-=-кт- у дрктим ДС, дркте ДД, тако, с друге стране, и нокти Го

ДД Душ Ми Мр Л, ноктима Го Ду;

гг) -кћ- = -кћ- у дркћемо Р;

гд) -пк-- -вк-у клувко Бр П, клувка Т, шивка ЗСР, кроза сваку шивку М, за

оне шивке М, о-дрвета шивке Ц, поред: клупко ГДРа Ст, шипка Душ М Ст, шипку

Го, шипке Душ Ри и сл.; -пк- обавезно у ћетка Душ, ћепку ДушТП, цјепку Год,

шапка ГДГ ГодДу Т, шапку Бр ВоМрш, опколише ВП Ст, опкољени Во Го Ро;

гђ) -пт- недоследно у лептир Во Ду К, лептирицу К; говори се и летпp Pa,

летирица С, лепиpице Во,

ге) -пс- - -вс- у ливсд Во, ливсале П, поливсали Мр (али и липше Го Р,

липсала С);472 тевсију Л (чешће: тепсија ДРа, тепсију Р, тепсије Д Ст),

гж) -пт- - -вт- у Шивтара Д, Шивтари ДД Ри, чешће: Шиптар ГГ,

Шиптару Му, Шиптари Г Му ТП, Шиптара ТП, Шиптаре КТу; редовно је

прошапта С, прошаптд. Ту и сл.,

гз) -пч- - -вч- у ковча ГГ Му, ковчу Ду П, ковчати Д, ковчала Душ,

заковчати В, отковчано Мpш, приковчано Рош (ређе је закопчана Во, закопчано

Ду); — клувче ДДРа (и клупче ДД); — шивчицу Бр,

ги)-пш- - -вш- у љевша В, љевше Ро, љевше Мрш, љевшија Р, љевшије Ка;

поред: љепшп Му Ро, љепшп СР, љепша Ту;473

гј) -сц-стабилно у прасци Го З(секвенца је упрошћена у позајмљеници

дициплина Ц, дициплину СР);474

гк) -тк- - -т- доследно и свуда у заменицама ико, неко, нико и сл. (ипак,

исп. двојство ротква Го З / роква Мрш Рош ТП),475 т из -тк- изостаје у

усамљеном дкле Го (неупоредиво је обичније дпкле, дипклен и сл., в. т. 620),

говори се и: изаткано Д. Ми, изаткане Ро Ц, откинем Ј., откинула се РБ,

откинула Ту (тако и от куће, прет кућом и сл., в. т. 37);

472 Исп. М. Ник. Гор. 666 липсала, Тешић Љешт. 207 лавсала, ливсо.

473 Исп. М. Ник, Гор. 666 љепши, Тешић Љешт. 207 љевит.

474. Исп. Рем. Шум. 195 дициплина, дициплину и сл., али у овоме говору је уобичајено и праци,

праце и сл.

475. Исп. М. Ник. Гор. 666рдква (тако и СП 312), с друге стране, Тешић Љешт 207ротква.
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гл) –цк- - -чк- у сечкане С(неуобичајено), типични су примери са неиз

мењеном секвенцом -цк-, в. т. 329;

гљ) -чк- = -чк- у квочка Бр Вр ГДДДДушЈМр Мрш Ра ССт, кучка Вр ГГМ

Ми О, мачка Д Ду РБ Ри Ро и сл.,

гм) -ћк- = -ћк- у воћка ГД Зд Му Ст, воћку Го Рош, воћке Мр и сл.,

гн) -чт- - -шт- у уштивни З;

гњ)-ти- - -ч- (африкатизацијом) у очбГо З; имамо и примере за ти— ш:

ошбЈ, ошли У (засведочено је и отид Б);

го) -ич- = -ич-у: гушче ГГ, гушчићи Го, гушчиће Го, љушчице Ду (али и

љуштице Во); пашче ВВоДДЛМ МршПР Ра Ри Рош ССтТТу, пашчета ГДРБ

Ри Ро, пашчету Г, пашчад Зд Ми Ст, пашчадима Ду Мр Ст и сл., прашчићи Кр,

прашчиће Л и сл. (исп. и: башча Г, башча ГГ С, башчу Кр, у Бајну Башчу Во, у

башчу Б, низ башчу Мрш и сл.).

335. Вишечлaнe секвенце, а) Група -здр- - -ждр- у нождрву О, нождрве

ЈД (поред ноздрва Во, ноздрве Ду).476

б) Наместо плозива п имамо в у скупини -пство) у примерима дошо из

ровства Мрш, у ровству Мрш Ра. Говори се, међутим, и из ропства Го, у

ропству Ду.

в) Секвенца -пшт- не чува се доследно у лексеми општина:

дпштина Б Вр РаРи, дпштине Бр Му О, дпштинуВМТ / двиштина ДушЛ,

пред двиштину Мрш. Засведочено је и скупштина Бр 3д ЈД Кр, скупштину Г Го, а

двојако је у: дпште Во / двште О. удиште ЈД СтЦ / удвите Вр РБ.

г) Скупина -стр- није сачувана у диштар Бр ДТ Ка Му Мр, дитра Ј М,

дштро Му Мр, наоштрим Ду М, наоштри се Во, заоштрт се К и сл. (исп. и

построе нас Bo).

д) Група -тврт- - -трт- у четртина, четртину, али је неупоредиво

чешће четвртина и сл. (т. 281).

ђ) Скупина -тск- - -ск- / -тск- / -цк

брска стража Д, брске Зд, брску Ду Ри, госпоски живот П, Крваска МиТП,

Крваску Ту, рваска С, свјескт ГД, свеска О, свеског С, у занаску комору Ту;

братски Душ Мрш, братску Ми, крватску територију Ри, сутски вјештак

Ро;

љуцкт Мpш, другог свецког рата Душ.“77

е) Група -тств- (и -тств- - -дств-) → -ств- у богаство Б ГГ Кр Р.

богаства Му П Ри, богаству ДСт, срдство Ј О Ра, срдства П, срества Ро и сл.

(исп. и братство јединство Ра).

ж) Секвенца шств— -штв-/ -ств

476 Исп. М. Ник. Гор. 667 нождрва (ноздрва).

477 У западносрбијанским (и)јекавским говорима африкатизација није узела ширег маха. У

неким околним идиомима засведочена је само у примеру љуцкт (исп. М. Ник. Гор. 668, М. Ник. СП

313).
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друштво Бр Вр Год ОТПУ, друштву Бр ЈД Ми, друштвом Во Душ,

заробљеништво Б P, заробљеништву Б Во 3 Зд П Ри, јунаштво Рош Т Ту,

јунаштва Ри и сл.,

друство ГМ Мр Ц, друства Го, друству П, друством Го, друственој Му;

по старијеству Г.478

з) Секвенцу -ћск- имамо у примерима домаћске куће Ду,ловаћске пушкеТу

(бележимо и домаћки народ Ро, домаћког народа К).

III. ФИНАЛНА ПОЗИЦИЈА

336. Упрошћавање финалних секвенци -ст, -шт и -зд (немамо потврда за

-жд) веома је изражено у нашим централним и источнијим насељима:479

— ст — —с у болес Г ГД Душ Ми РТП, влас Вр ДД ЈЛ Мрш О Рош У,

дужносДДК Ст, краброс Б, коc Bo PРо С, крс Во Вр Ду ЈМ РБ Ри Рош, лас Бр ГД

ГодДуКМу ОРо С, лудбсЛ,мас ДДЗд Мр, младбе ДКМрш, могућнос П, напас

К, опаснос ГГТП, пакос Р, плас ГЛ, посЈД Мрш Ту, прс ГДДМу О,радосЗдТП,

слас и час П, час ГГДушКМиМрш СтТП, чврс Душ, часМиП Ри, жућкас Вр Д,

ћетас Г, јес Бр Во ГодДДДТДушЈДМиМр Му П РБ Р Ри ССтТПТТу, и јес Ду

Мрш П Ри, шес Год Ми Мр РС Ст ТП Ту У итд.,

— шт — —ш у прегрш Г, приш Г Л,

— зд — -з у гроз Ду КЛ.

337. У назначеном (већем) делу области ликови са очуваном финалном

секвенцом су ретки, засведочено је само: власт ДД, милост. Ми, могућност

Душ, радост ЈДУ, распуст ДУ, способност Мpш.

Идући ка западнијим (нарочито северозападним) насељима фреквенција

ликова са неупрошћеном завршном секвенцом (бар у неким категоријама, сасвим

извесно у именицама и придевима) постепено расте. У селима (северо)западног

рубног појаса бележимо, између осталог, и болест В. Го, дужност ДТ Ц.

жалбстЗ СР Ц, кост В, крст Б, пост Го Мр, прст Кр Ц, чврст Го, чист З ПС,

зеленкаст З, моткаст Ц, — пришт Го, — грбзд В.

Свудаје (па и у овим сегментима подручја!) јес одн. једанес, дванес, тринес

и сл.480

Изгубљени плозив ту основном падежу јавља се, по правилу, у зависним

падежима, исп. нпр.: листа ДД, прста КСт, части ДТ Кр. Мрш СРТП, због

опасности С, испакости Р (наравно и прстиДДМи Мр СР,листови С и сл.).

Једини засведочени изузетак имамо у необичном одмаленкоси Ду (= од

малена, од детињства).

478 Исп. нпр. М. Ник. СП 315, Симић Обади 65 друство/друштво, Тешић Љешт.209 друство.

479 Упрошћавање ових гласовних скупина маркантно је обележје многих народних говора

(ближих и удаљенијих, сродних и несродних). Међу њима се налазе и наши суседни југоисточни

идиоми, исп. Ђук. Драг. 82, В. Ник. М-Гс 171—172, М. Ник. Гор. 666.

480 У суседном Љештанском „се задржавају финалне консонантске групе -ст, -шт, -зд“. Аутор

износи примере, а затим додаје: „Једино се код бројева губи праскави консонант: шес, једанес,

дванес, трингс“ (Тешић Љешт.207). Овако и: Тешић Узов. 184, Симић Обади 62, Ник. Тршић408.
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5. О НЕКИМ КОНСОНАНТСКИМ СКУПИНАМА (НЕ)РАЗДВОЈЕНИМ

МОРФЕМСКОМ ГРАНИЦОМ И РАЗДВОЈЕНИМ ЛЕКСИЧКОМ

ГРАНИЦОМ

а. Скупина С или 3 + непчани сугласник

338. Секвенце (не)раздвојене морфемском границом. a) Група зљ може

прећи у осљ: ижљубим Ми, ижљуби Мрш С, ижљубе се Мpш, ужљућа Ду

ужљућалоДу, ражљева Рош и сл.

Сасвим је обично и изљубисмо се Д, изљубише се Му Ст, изљуби Д, изљубе

се Р, изљегне се О, изљегну Рош и сл.

Исторедну секвенцу сљ имамо и у лику сљубљени (прирасли, сљубљени

једно уз другб) Во, за сљ (- слb) исп. сљеже се Ду, кат себиду сљегале Ту.

б) За шће (-сцв5) имамоједну потврду— пићетала Г (пореклом друкчије

шће имамо у ишћерам ДушР, ишћера СтЦ и сл., или пак у лишће Бр ГД Ду ЈКа

Ми Мр Р Ри Рош СР Ст. Ту Ц, рашће Рош Ти сл.).

в) Промену сље (<- слb) — шље (где шљ није раздвојено морфемском

границом) имамо у: пошље ДРа Ту, пошље смрти СР; нашљедила ТП, на

шљество ТП, напошљетку Душ / напошљетку Ми, сље може остати и не

измењено, исп.: посље Душ Рош, посљен ЈД, напосљетку Му.

339. Секвенце раздвојене лексичком границом. Идентичан тип асимилације

(по месту изговора) очитује се и у додиру оделитих (мада прозодијски обје

дињених) лекceмa.

а) За скупину -3 или -с+ непчани сугласник исп.: бежње Во, брежљеба Зд,

бреж њега Душ, бреж њине помоћи Мрш, иже његове штале Мрш, иже ње Ри,

uoе њива КСт, иже њиве Ра, кроже њину башчу Зд, крожењу Ст, ниже њиве доље

О, уж његову руку Д:

шњим ЈД Мр, ш њиме Душ, ш њима Во Ду, и њином том сестром Ст, ш

њоме Ми, ни љеба ни ш љебом Ц.

Често је и брез ње Во, без њега РБ, без њиног обећања Ј, кроз њу Му С, с

људима Год Душ КЛ Рош, с њима ДК Ми Р, с његовима Му, с њенима К, c

његовим оцом Л, с њином маћијом Ми и сл.

б) За зЉз или сЛ-с + непчани консонант Исп.:

же ђевојком РБ, ж ђевојкама СР, жђевојачком спрембм П, жђечурлијом

Ри, же ђецом С(овде: з(<- c) — ж);

Пођи и ћаћом Во, ш чим Р Ц, и чиме Ра, и чутурбм Д, ш четничким

одредом Ду 7 наш ће Р, ваш ће Во (дакле: с — и / -e —-ш),

ушчокаруђе бру-стои Во, крош ћетку шупљу Ду (овде: -c(e--3)- -и);

бреже ђеце К(овде: -з —-ос). Говори се и без ђеце Г, с чим ДР, с чиме Зд,

тријес четврте Во, дваес четворо Мрш и сл.
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б. О неким скупинама двају различитих сугласника

(не)раздвојених лексичком границом

340. Д каткад изостаје у скупинама -д ђ- и -д же- (тј. у сандхију).

ко-ђеда тога Му, ко-ђеша Мрш (чешће је од ђевојке Ми С, пред ђевојком

Во, код ђевера Ми и сл.);

пре-жетву Д, о-жалости ДТ (обично је пред женама Ду, од жена Душ,

од жаре Рош и сл.).

341. Сугласник д се редукује у секвенци -дз- (граница морфема) у при

мерима не озтва се Ми, не озивајте се С, да се озовнем Г (немамо других

потврда).481

342. Скупина -сц-је редовна у исцједи се Го, исц“једимо ГД Кр, исцјепати

ККа Му, исцјепасмо Бр ДТ, исцијепаше МршР,расцијептЗдрасцијепи се Бри сл.

343. Скупина -тс- (и -тс- - -дc-) – с доследно и свуда у девесто, песто,

т се често не чује ни у префиксу форми типа оселила се Во, оселили се Мрш,

ослужио ЈМр, ослужили Р, оставам Во, оступијо Го, оступила Му, оступили Р

Ра, оступимо ДД, осуство Ми, осуству П, осутан от куће Год, пресобље Го Ри,

пресобља О, пресобљу Ри, преседник Год, преседника П.

Ретко је отcлужијо Ра, отcлужили Ри.

344. Плозив т често изостаје и у секвенци -т с-, тј. у сандхију:

до десе-сати останемо ДД, десе-сам иг промијенила, па ништа Р, по

десе-сам знао да нанижем Г, пе-синова П, пе-снопа Мрш, шесе-седме Во (бе

лежимо и по десет сваки узме Б, до десет смијеш узети Ри, по шесет сам стизб

да утоварим Р и сл.).

Овако је и са скупином -т с- (- -д с-):

ка-сам бијо доље Р, ка-су ме питали Л, ка-сам пошбу војску Ми, ка-си реко

дошо Ри, још ка-су Швабе владале Ра, ка-су ме горе позвали Ст, а ка-су дошли

вамо Вр, ка-су они њу спазили К, ка-су изнијели дарове Л, ка-су ме питали П,

ку-су запели Ду, ку-се ђеде О, ку-се ђедоше Ст, по-сваком шљивом Во, по-стардс

ДТ, пре-собом Душ, са-сам била тамо Ду, са-се то не ради Во, са-су отишли З,

cá-су нашли да ме питају Мрш и сл.

Бележимо, међутим, и следеће примере: и досат смо некако живили Ми,

кат стигну ГГ, кат се коси О, кат стигоше и јони Во, кат су ми ђеца добро ТП,

никада се то није сазнало Вр, никат се неће сазнати Во, не море от сваког дрвета

Мр, претсобом Ми, прет самим собом П, прет самузору Ри, прет свакутури Р,

прет свима Ду, прет свекром Ра, однекуд“ се појавише Душ, однекуд“ се

довукоше Ри, сат си реко дошб Ка, сат смо ми и добро Ст, сат сам га срела Зд,

сат су се навикли О, сада се не зна ни ко пије ни ко плаћа Ра и сл.

345. За -т ш- (и -т ш- - -д ш-) у ш исп.:

по десе-шамара ГД, пé-шес ГГ Год ЈККа СтТП, пé-шесторо Ду (исп. и:

тако око пет-шес Во), о-шале Зд С, испре-шатре Мр, пре-школом Р(исп. и: ко

от шале О, прет шталом П, прет Швабом Мрш).

481. Исп. М. Ник. СП 309 баив, оздвнем, позпоамо (тако и пре-зору и сл.).
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346. a) T (e- д) у секвенци т ц често изостаје у примерима типа: о-цијеви

прими Ми, ко-цркве ДТ, ко-цркве С, по-церић онај ТП (исп. и: от цигле Во, от

цвата М.),

б) T (e- д) у скупини т ћ често се губи у ситуацијама као што су: ка-ће Ј,

ка-ћемо Душ С, ку-ћемо и шта ћемо Ст, ку-ћеш реко несрећо Рош, са-ћемо К Ри,

са-ћу ја Ц и сл.,

в) Т (4- д) у групи т ч неретко ишчезава у потврдама типа: о-четрт сата

Рош, о-чамовине Ду, д-чега К, о-четника Ту и сл. (исп. и одги чешљића онога П,

от чашице не одмиче Ри).

в. Скупине двају истих сугласника раздвојених лексичком границом

347. Изворно идентични консонанти:

— г г-: бо-га видијо Ду, бб-га погледб Во;

— д д-: ка-дбђе Вр МиП РБ, ка-дбђу Р Po, o-данас до ćутре ДД, о-данас Ми

Ст, о-два брата ђеца ДТ С, о-дваес година Бр Ду, о-дване-сати Ро, о-дебелог С,

о-дебљега Рош, о-девете године Р, о-дрвета ЈРа Ри Ст ТПУ, д-дрвета Бр Вр М

Ми У, о-другог разреда С, о-дуда П Ри Ц, о-дудовог дрвета Ри, по-дашчицом том

К, по-десном шаком Б Рош, са-да кажем и није Мр, споре-Драпћа Во, спо

ре-Дреноваца Р итд.,

— зЗ-: и-затвора Во, и-земље Зд Р, и-земљаног тањира Ка, и-Злакусе. У,

и-зле намјере Во, крд-земљу ДД СР, кро-злд Ро и сл.,

—j j- да- је вамо Д, да- је реко примакни ближе Душ, мо- је брус бијо Ст,

мб-је одред Рош, та-је мој ђед Ро и сл.,

— м м- водо-ме полијо К, да са-мдго ЈД, ја са-муку видијо П, ја са-му

говоријо Зд, једно-ме је ујела мачка 3, рекб са-му Ра;

— нн-: б-нам је ваљб Душ, б-нам је причо П, б-нам није сметб ТП,

— c c- дана-сам Душ, дване-сати Ра Т, једане-сати Му, на-си нашо да...

Го, на-седам поćедамо Душ, по петне-снопа Зд, траје-седам Ц, траје-седме

Мрш, по ше-сваки дан ДТ, ше-сестара Рош, ше-стотпна Год и сл.,

— ш ш-, зна-шта ДД, зна-шта би требо? О.

348. Идентични консонанти настали у процесу асимилације:

— г г-: до-га не оћерају Зд,

— д д-: десе-дана Во Кр Л. Мр Мрш Рош, седамдесе-девете Во, седам

десе-друго годиште Д, пе-дана Зд Мр СРС, деведесе-дана ГД, осамдесе-дана ДД,

шесе-девете Бр,

— к к-: збо-Крвата С, збо-кришке љеба Ра;

— c c-: и-сата у сат Вр, и-свачије руке Кр, и-сваког узмеш О, и-села Ми П

РБ Ст, и-сељачке куће Мр, и-Сињевца Ту, и-сдбе ДДЈ Мрш Ра Рош Ст, и-собе Во,

кро-село Ри, кро-Србију Ри и сл.

— т т-: испо-тога О, ка-ти је обећo? К, ко-те моје ђевојке Ст, ко-те сламе

З, ко-тебе Зд ОПСТ, ко-тетке ЈД, ко-тетка Во, о-тада Ду РБ СРТ, о-теДРи,

д-тебе ДД Мрш, о-тешке муке Во, о-тичурине неке М, o-тога 3 Ми, о-туге Ду,

о-туђега ДД, о-тужне мајке Р, о-турскога доба Душ, са-ти то нико и не

практикуе О и сл.
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— и ш-, i.-школе Душ О П, и-школе Ро, и-шуме Год, и-штале Ри и сл.

Неки аутори указују на факторе који утичу на изговор ових и оваквих

сугласничких секвенци: синтаксичке везе, семантичко тежиште реченице,482

темпо говора.483

6. ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ О ИСПАДАЊУ, УМЕТАЊУ, ПРОМЕНАМА

И МЕЂУСОБНИМ ОДНОСИМА СУГЛАСНИКА

349. Редукције у посуђеницама. Сагласно приликама у другим народним

говорима, фонетска адаптација речи страног порекла домаћем изговору често је

праћена редукцијом појединих консонаната. Будући да ова појава није од наро

читог значаја за конституисање физиономије идиома, представићемо је укратко,

мањим бројем засведочених примера.

a) Најчешће испада сонант н.

демострације Мрш, ижињер Л., испекција М., иструменте Ра, келер РБ,

концетрата Ст, фукцијама Ј, у шажеру Д итд.

Каткад изостају и други сугланици:

л у муштика Ри,

pу регистовали се О (исп. и да се региструем Мрш),

ту дирекно Го, као и у асма ГД, асме ГД, асмуКМр (говори се и зафта Во,

зафту Во одн. ситњу Кр).

Двоструко је интересантан — и по иницијалном би по „одсутном“ л—

пример бомбарам СР (л је обавезно у обичнијем бломба 3, бломбе К, бломбу Ка

Ри).484

б) Финална скупина -нт је постојана у ађутант Ро, комадант Во / ко

мандант ДРБ, референт Во (а исп. и забушант Ду С, преварант ЈД), завршно

-нт раздвојено је секундарним а у докуменат СР, инструменат Ри, теста

менат С.

350. О секундарним нехијатским сугласницима. Најчешће их уочавамо у

примерима који су познати и многим другим говорима.

а) Уметнуто н очитује се у комендија Д Му, комендије Ду, комендију ПС,

— комендијо Ми, комендија Мрш С, комендијамо Мр, — пранђед Ра, пранђед Ри,

пранђеда Г (поред прађед Ј СР).

б) Паразитском имамо у широко познатој форми октомбар: октомбар ЈД.

октомбар Мр, октомбра Рош Ц, октомбру ТП.

в) Секундарно р најпре срећемо у облицима именице громила и предлогу

брез:

ва) громила ГДуш Кр МршР, громилу Зд РБ, на громили Душ Ми, громиле

Душ,

482 Исп. Пецо ГИХ 107–108.

483 М. Николић износи мишљење А. Пеце, а затим додаје: „Уз могућне индивидуалне разлике,

од неког је значаја вероватно и темпо говора“ (СП 318).

484 Неке сугласничке скупине у позајмљеницама су наведе у одељку „Консонантске скупине“.

— 162 —



Говор Ужичке Црне горе 499

вб) брез В. Вр ГД ДушЈД К Кр. М. Му Мрш П РБ Ст; исп. и бијо млого

брезобразан К, обрезбеди Ми, обрезбеђује Ст.

Често се чује и без ГДДДушЛМ Мр МршП РБ Р СтТу; исп. и безобразан

М О, безобразна Л, безобразлук П. С.

г) С је обавезно у спуж Во Го Душ Мрш P Ри, спужа Ст ТП,485 а фа

култативно у стревити ДТ, стревијо га Ра (поред превијо га Во, тревили га С).

д) У улози „паразита“ могу се јавити и други сугласници, али ретко, у тек

покојој потврди:

т: народ" осиромаштијо Душ (можда према сиромаштина ДД, сиро

маштину Мрш),

к (у посуђеницама): ексенција Ка, ексенцију РБ, бакциле ЈД.

351. О међусобним утицајима сугласника на одстојању. a) Даљинска аси

милација стридената с— и, с— ж из—ж није својствена овоме говору. Дакле,

доследно је:

осушити Вр, осушила Год П, осушила се Ст, осушили Кр ТП, осушим ГП,

осушти ГГ Ст, осуши се ЛМрш, суштм ДТ Мр, суштло Зд Му П, сушт се Душ Ра;

— стрићи Зд П, звиждп вјетрина нека Во, звижде Д.486

Редовно је, наравно, и вабим Во Ду, вабимо Ми и сл.

б) Даљинска дисимилација сонаната видљива је у следећим засведоченим

примерима:

л — л — л— р у либера К, либеру К(лат. libella);

љ — њ — л— њ у широко познатим примерима (својственим не само

руралним срединама): запалење ГДДуш Ми (ипак и запаљење Вр), оделење Душ

Ст, оделења К Ри, оделењу К (дакле, у именицама конкретизованог значења у

којима сонанту љ претходи прави вокал, уколико није тако, изостаје и промена;

исп.: Богојављење КТП, купљење шљива Во и сл.);

н — м — л — м у слимити Г, слимили B, слимише СР, слимп СР (према

нашој грађи, чешћеје снимити ЈДП, снимијо ЈКр, снимили Зд, снимаш Ка, снима

Ко, они што снимају Ду);

н — м — н – л— м — н. оломлани Ра (поред ономлани Во);

њ —л— њ—ру шињер Во Ц (исп. и војнички шинели Во, као и стандардно

у шињелу Ра);

р—р— н—p: шангарепа РЛ, шангаретуЈД (исп. и шаргарете Ду).“7

Уобичајена је и дисимилација д— д у два(ј)ес, а дисимилативног карактера

је и губљење скупине зд у фреквентној форми шесет (потврде се наводе у

одељку „Бројеви“).

Говори се граб Вр ККа, грабовину Во.

352. О неким међусугласничким односима. Већина забележених форми које

одсликавају поједине међуконсонантске односе су општије нарави, познате и

485 РМС, „спуж м. покр. в. пуж“.

486 Овако је и у окружењу, исп. нпр. М. Ник. Гор. 668, М. Ник. СП 320, Тешић Љешт. 209.

487 Исп. М. Ник. Гор. 669 шангарепа.
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другим (често и удаљенијим и несродним) народним говорима. Из расположиве

грађе издвајамо следеће:

однос би: у букету Ду 1 пукет Вр, са пукетом Ра;488

однос з:ж: близина Год Мр, у близини П / из ближине З;

однос љл: артиљерија Душ П, артиљерију Ду 7 артилерију П,

однос мн: багрем ЈД (једна потврда) / багрен Год Душ Кр Ст Ту, багрена 3

Ст, багрeновина Год, багрeновине Во,

пјесма Вр ДЈ Му РБ Ри Ст, пјесме Д Мр Ст и сл. (не и пјесна и сл.);

однос н.њ: будалаштина Во, будалаштину Г / будалаштињу Ка;

у вену Бр / у вење Ми;

гибаница ГД С, гибаницу РБ / гибањицу ГД, гибањице Л,

дрвенарија Во / дрвењарију У;489

жуна К / жуња ДД, жуње Ро;

зелењаш Т, зелењаши Ка (немамо других потврда),

лијен Д, лијена Мрш, исп. и ек, лен Ду (имамо само ове потврде);

првинариДД Му СР /првињари У, првињаре Ро (исп. и занимљиво првечари

лу);

планпрам Ка Му СР, планирамо Мрш, планираше Ст ( плањирам Ка,

плањирд Мрш,

рачунам ДушР Ра, рачуна Рош, израчунд П, израчунам Ри Ст./рачуња ДД,

рачуња се Бр, рачуњај ЗЛ, израчуњд Р;

сапуњати Ра;

стотина ДД Мр, стотину Р, стотинама СР (исп. и стотињку П);

четинари Ц / четињари Му;

однос њ:н: јањичари Г,

однос си: чесма ГД Мр / чешма ГД, чешме Мpш, чешму Душ Ро;

oднoс ц:ћ: циркус / ћиркус, црепана / ћурепана (т. 325),

однос с (или с — ć, ш) : ту прилогу послије:

после Бр Вр ГД ДТДу Ј КМ Ми МршП РБ Ри Ро ССт, после Ра, послије П,

послен ГГД Му Ри, послен Душ Ми Ра, посен Ду Му, посенДуш Ми, послан ГоМ

Ми, поčе ДРа, посље Ка, пошље ДТ Ј Мрш О / потље ДТМ П, потљен ДД Ми,

потлан Го.

353. Ме та теза. Није честа појава у говору УЦг. Расположиве потврде

су махом познате и (неким) другим говорима.

a) Доследно је јD — pј у турцизму бајрак:490

барјак ГЈМршРи Ст, барјака ДушРи, барјаку Год Му, барјаци Д. барјаке П,

барјактар ГГ Р, барјактара Зд О, за барјактара Мрш.

б) Метатеза је редовна у заменичком корену вњс-: све, сва, свд, с друге

стране, доследно је ваздан (- вњсb + двне).

Овако је у многим говорима.

488. Исп. В. Ник. М-Гс 164 пукет, ис пукéта.
-

489 Исп. В. Ник. М-Гс 163 дрвењарија, дрвењарију, Ник. Гор. 669 дрвењарија.

490 Шкаљић Турцизми 113.
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в) Примери метатезе су и неки ликови прилога овдје и ондје:

воде, вође, воје, вбе (поред овде, овди и сл.);

нбђе, нбнде, нбде, ноје, ное (поред бнде, бнди).

Потврде се наводе у одељку о облицима прилога.

г) Метaтезу уочавамо и у форми рамунику З. (поред армунику ГГ П, ар

муникаши Ми).

д) Говори се ајвар Вр КП, ајвара ВМрш, сајваром Во, али имамо и арвај З.“

ђ) Поред стандардног аграр Д бележимо и аргар П.492

е) Говори се покрај У Ц, покрај Ми (не и *прокај или сл.).

ж) Доследно је манастир ГД Ка МршС Ст, манастира Му Ри, манастиру

ДТ П, манастпри Рош (није засведочена форма намастир).“

з) Редовно је гавран ГДМи Мр, гаврана Р, — сване КСТП ТУ, осване К

Мр, осванемо Во,у свануће Ст; — наћве и сл. (т. 427); —гвожђе ДДЗд Ка Му Ри С

Ст, грбоcђе ККаР С и сл.

7. ПАРТИКУЛЕ

354. Партикуле нису упадљиво обележје овога говора. Запажамо их у

неким заменичким и прилошким формама.

а) Партикуле -зи и -ки недоследно се јављају у заменичким ликовима

њo(j)зи (т. 130 и 269), њизи (т. 131), одн. наске, васке, њике (т. 131).

б) Изнећемо списак засведочених партикула у прилозима. У загради стоји

само по једна потврда (остале се наводе у одељку о облицима прилога):

ј (ондај) -на (туна)

-јк (ондајк) -ни (туни)

-јке (ондајке) -нак (овденак)

-к (ондак) -н (послен)

-р (ондар) -ке (данаске)

-рке (ондарке) -љ (оздољ).

Засведочени ликови туде и туди аналошког су порекла (према овде, ов

ди).494

491. Исп. Тешић Љешт. 209 apвај & ајвар.

492. Исп. нпр. Ђук. Драг. 86 аргар, М. Ник. СП 324 аргар / аграр.

493 Наводећи лик намастир (поред чешћег манастир) као пример метатезе у суседном ље

штанском говору, М. Тешић наглашава да се он „чује врло ретко, углавном од најстаријих особа“

(Љешт.209). У другим околним идиомима је неуједначено, исп. нпр. Ђук. Драг. 86, М. Ник, Гор. 608

само манастир, в. Ник. М-Гc 170, М. Ник. СП 324 намастир / манастир.

494 Исп. М. Ник. СП 326.
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IV

МОР ФОЛ О ШКЕ О СО БИ НЕ

ИМЕНИЦЕ

355. Као и у другим сродним говорима, обличке и творбене особине име

ница у главном одговарају кореспондентним приликама у стандардном је

зику. Дијалекатски обележене појаве најчешће срећемо (са различитим степеном

заступљености) и у неким (неретко и у свим) околним идиомима, као и у бројним

удаљеним (и не само сродним) говорима. Веома су ретки (али дијалектолошки

најупечатљивији) облици који досада (колико нам је познато) нису засведочени у

овом делу ијекавске Србије.

Приступна овлашна запажања унеколико ћемо развити и поткрепити при

мерима у завршном пасусу овога одељка.

1) ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА НА -ОД

И ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА

а. О неким морфолошки условљеним алтернацијама

356. Алтернацију а - а и о - а налазимо у истим категоријама у којима се

јавља и у књижевном језику; она је обилато засведочена и представљена већим

бројем примера у т. 81-86, 94-95 и 102 поглавља о прозодијским особинама

говора. Очитује се и у примерима типа држак-дршка Р, мачак-мачка Во,Јакаљ-у

Јакљу РБ и сл., одн. писмо-писама М., повјесмо-повјесама Ти сл.

357. Алтернација основе у им. дан очувана је једино у саставу имена

хришћанских (православних) празника типа Јовањдан.

ген, око Видовадне Му, до Видовадне Л, од Ђурђевадне П, до Ђурђевадне

Кр П, до Крстовадне Ду, око Крстовудне Ра, до Марковадне Г, око Митровудне

ДД, око Петровудне Душ,

лок. по ЂурђевуднеЗ, о Ђурђевудне ДД, о Илпнудне О, о Спасовудне ТII.

Једнако су обични и ликови са-дан: око Видовдана ДДРа, учи Видовдана П

(исп. и о Видову дану ГД), на ЂурђевданДМи Ту, по Ђурђевдану Ст(тако и прије

Ђурђева дана ДД), за Крстовдан К, на Лучиндан СР, око Петровдана ТП Ц.

Иначе, сама именица дан има стандардне падежне облике.

358. a) Алтернације ко-ч, г-oc, x-ш, цеч и к-ц, г-3, x-c и др. остварују се у

категоријама у којима се реализују и у стандардном језику:
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к-ч: војниче Вр Кр Р. јуначе Г Ј, момче Год, несретниче М., прдсаче ДД Ка

РБ, рођаче ДЛ, човече Го Ј О Р, сељаче биједни Ту;

г-ос: Боже Бр ГоДТЗЗдКМ Ро СР Ту Ц, вражеДу Ри, дружеМуУ СТ;

к-ш: сиромашак Му;

ц-ч: кукавче Душ Ри, зечеви Мрш, зечева Му, очеви К, стричеви Ц:

к-ц: бадњаци Г К, са бадњацима Бр Мр РБ, бардаци Г, весељаци Д, душеци

ЛМ Ту, опанци Б МуТуУ Ц,јастуци Бр Ра СР; војнтци (вок.) Мр, јунаци (вок...) 3

Ри и сл.,

г-3: бубрези ДД Му Ри, у бубрезима Ро С, у Пожези ГП и сл.,

x-c: монаси Мрш, ораси Ми Ст ТП, сиромаси Мpш.

Алтернација изостаје у облику бубреги Му.

б) Аналошки облици са сибилизованом основом у ак. пл. нису забележени;

дакле, редовно је: јастуке Бр ДД Р, опанке Г. Душ P Ра, сандуке Во и сл.

359. И у говору УЦг јављају се алтернације којих нема у стандардном

језику. Оне, на које ћемо овом приликом указати, последица су одређених фо

нетских промена.

а) Губљењем консонанта х у финалној позицији настао је однос се о у

ораси-дра Во, сиромаси-сирома Г.

Познато је (и потврђено у великом броју говора) и следеће: губљењем х

успостављена је вокалска основа у извесном броју именица м. р. (што је, иначе,

несвојствено српском језику), па смо добили низoве вр, вра, вру, гра-грау, трбу

-труба-трбуу и сл. (в. у одељку о консонанту х).495

б) Алтернације д- а и те- о очитују се у примерима типа грозда-гроз, одн.

крста-крс (в. т. 336).

360. С друге стране, и овде изостаје алтернација ла-о у именицама типа

варијоц Го, вршијоц Кр, жетијоц ГГ Р, купијоц Му (ген. пл. купијаца Год),

просијOца (ген. пл.) Во, спасијоц Ду, стараоцу Мр, постараоцЛ, тужиоцЗдУ.“

За разлику од потврда наведених у претходној тачки, овакви ликови нису

само карактеристика сеоског (нити само нешколованог) становништва.

б. О појединим падежнм облицима

361. Вокатив с г. а) Засведочени примери углавном одговарају при

ликама у стандардном језику. Издвојићемо следеће:

брате Во ГДЈКаЛМ МршО Ри ССт, Вилипе ГГ, Гвоздене Ми, глупане РБ,

домаћине Бр Мр Ри Т Ту У, Драгане ДДР Ра Ро Рош, друже СтТП Ц, имењаче

ГД Му Ра Т Ту, Јоване Мр, јуначе ГМу ОТ, капетане Вр, кумe BДД КрЛМ Ро,

Лазаре О, лопове Кр С Ту, Милане Г Ка, Миловане Бр ДД ДТ Ри, Милуне Душ,

рођаче Б Во Л Мрш Ц, народе ТТу, несрећнпче Бр Рош СР, сине В ГДЗ Зд Кр Ми

Мр, сељаче Кр С, Србине ГД Ка У, Сретене Кр Т, сдколе ДТ итд.,

495 Исп. М. Ник. СП 329.

496 О алтернацијама основа говори и П. Ивић у раду О деклинационим облицима у срп

скохрватским дијалектима, ГФФНС V (1960) 75-92.
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504 Славољуб З. Марковић

младићу ВЈ Ми П, пријатељу Му Т, сестрићу Ду; учитељу ДД Бошковићу

Вр, Николићу Мр итд.

б) Именице на -р имају, по правилу, наставак -е.

Радомпре Во, Светозаре Л, Чедомпре Кр, ђевере ГоМ П, мајдре ЛУ;

десетаре Д.

Бележимо и буразере Г, поред чешћег буразеру Душ Ра Ту.

в) Наставак -е јавља се у имена типа Милош:

Милоше ДТ П, Радоше 3, Уроше Ј.

Засведочено је и сестрићуМилошу Г, али овде морамо бити обазривији, јер

је потврда узета из информаторове интерпретације народне песме „Женидба

Душанова“.

Налазимо и Томаше Л (2х од истог информатора).

г) Вокатив им, краљ засведочен је и са наст. -у и са наст. -e (и то у истом

стиху некада актуелне песме: Краљу Перо Ми / Краље Перо ДТ дођи нам на

владу).

д) Господи помилуј М, па и господи помилуј долази из црквенословенског

језика. Исп. господе Боже Ду.497

ђ) У неколико засведочених примера вокатив је једнак номинативу: Ђе си,

певач! П, Приђи и ти,рођак Ри, Еј, синовац, одивамо! РБ, Тетак, послужи се! С.498

Говори се (као што смо видели) и рођаче, синдвче, а имамо имбмче (т. 82).

e) Напоменули бисмо и ово: имена Мијодраг (Мијодраг) и Предраг јављају

се у номинативу (а тада и у вокативу) и са наст. и: Мајодраги Во Ду, Мијодраги

Го, Предрага Год (други део ових именаје придев драг у одређеном виду).“

362. И н струментал с г. а) Наставак некадашњих тврдих основа -ом

јавља се и код именица некадашњих меких основа,500 како у оних на непчани

(кон)сонант тако и у оних на сибилант. Померање у корист некадашњих тврдих

основа изразитије је на источној него на западној половини подручја. Међу

бројним засведоченим потврдама на -ом, у оваквим случајевима, НаЛаЗС СС И

следеће:

мужом Л Мрш РТП, ножом Душ Ј. Ми Ро С Ст Т, под бакрачом Му,

бријачом Р Ст, корбачом Му Ст, кречом Д СР Ту, лучом МршТ, огртачом Р,

сачом ДТ Ј Ми Ри ТП, свирачом О, упаљачом Ра;

цијеђом ГГ Му О Рош, оружјом БМ, ватраљом Б Во С Ст, жуљом П,

зељом Го, маљом Бр Ра, муљом Зд, с пријатељом БРТПТ,угљом Ри, с камењом

М., с коњом ГГ Зд М Ро Ст, Алексићом Ми, са будачићом Душ, са воћом С,

497 Исп. М. Ник. СП 331.

498 Понеку овакву потврду (најчешће именице са непостојанима иједносложном основом у ген.

сг.) налазе и испитивачи околних идиома; исп. нпр. Ђук. Драг. 126, В. Ник. М-Гс 176, М. Ник. СП

331.

499 Исп. Тешић Љешт. 201.

500 Превага (мање или више изражена) наставка -ом над наставком -ем и код некадашњих меких

основа својствена је већини околних сродних идиома; исп. нпр. Ђук, Драг. 126, В. Ник. М-Гс 177, М.

Ник. Гор.670, М. Ник. СП 331—332. О продирању наставака тврдих основа у говорима источнохер

цеговачког дијалекта, као и у говорима који се на њега наслањају, в. у Симић Обади 69–70 (бел. 70).
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главићом Мрш, поточићом Мр Ту, пиштољићом Ми, чекићом Б Год Ту Ц, са

сестрићом О, прућом Г Рош, младићом ГДМТу, Митровићом Ми,мишићом Кр,

глумцом Ту,јарцом ДД, конопцом ДТу, концом У, лонцом Ми Му,мушкар

цом Ра, оцом ЛМТ, правцом МрТ, синовцом Му ТП, срцом Р, старцом Рош.

У западнијим насељима (нарочито у селима подринског залеђа)501 сасвим

су обични и примери са -ем, нпр.:

ножем С, брдјем Го, крајем РБ, оружјем М, кољем Мр, краљем Т, пи

штољем С, пољем Ка, са пријатељем П, камењем Ка, коњем Ц, Бошковићем Мр,

мишићем ДТ, с младићем 3, кључем З; концем Во, коцем ВКа, с конопцем Ц, са

Урошем М.

б) Двојако је (са сличним фреквенцијским омером) и у инстр. сг. именице

пут. Укупно узевши, чешће је путом Бр Душ Ми РТ него путем ДТ Мр Ц, али

док је у источнијим насељима облик са -ом готово обавезан, у западнијим селима

ова два облика се равноправно употребљавају, истовремено, различити наставци

нису разликовни на значењском плану.502

363. Генит и в пл. а) Најчешћи је, наравно, наставак -а, издвојићемо само

неколико потврда:

дана Б Во Вр Ј ККа О Го СТП Ту Ц, ектара БГМ Ми Рош, зуба ГоД КП

Ст,јагода Б ГДМи ССтТу, јаја ДТ Зд М Рош,јела КТ, кошница Ка, метара ДКр

С Ту Ц:

врата Вр Душ М Ра Ри Ст, леђа Кр Рош Т, уста М Ри.

б) Међу потврдама са наставком -и налазе се и следеће:

арт В ГоДу Кр Т, дваес" града Во, људи БВ ГГ ДуЗд КаЛ МиП Ро ССт Т

Ту, мјесеци М Рош ТП Ц, осам парп Ду, сатпГ ГоДуш КрЛМ Му ОРБ Рош Ст

тп.

Говори се гдведи /гдведи (свуда) и гдведа (само у западнијим насељима),503

двојакоје, такође, и у минути ГГДДДР Pa C /минута ВоДД Кр Мрш Ри.

в) Наставак -ију имамо у гостију КаРо ТП ТУ, ноктију ДД Pa TПТ (исп. и

ноката Ка М), прстију ДД С(исп. и прста Во Ду).

364. Акузатив пл. Засведочен је у једном насељу (2х код истог инфор

матора) архаични облик ак. пл. именице гост, и то само у устаљеној конструк

цијиугости ЈД. Акоје ова драгоцена потврда „изузетак који потврђује правило“,

онда то правило гласи овако. Наставак -е у им. м. рода, као и једнакост ак, и ном.

пл. у им. ср. рода (сасвим доследна на терену УЦг), одговарају приликама у

стандардном језику. Дакле, на подручју УЦг именица гост, као и све друге

именице м. рода, у ак. пл. има наставак -е, не само у устаљеном угосте ГДуМpш

501 Слично је и у суседном Љештанском, овде „не постоји уопштавање наставка -ом место-ем

код именица старих меких основа..., већ се употребљавају оба наставка (Тешић Љешт. 211-212).

502 М. Стевановић (ССХЈ I 197) тврди да је облик путем чешћи „једино кад се ова именица

употребљава у просекутивном значењу ... У свим другим случајевима, а поготову уз предлоге, ин

струментал именице пут обичнији је са завршетком -ом“.

503 У околним и удаљенијим сродним говорима је различито. Исп. М. Ник. Гор. 672, М. Ник. СП

332, Пиж. Кол. 121, Станић Уск. 186, Стев. Гружа 460 само говеда, Симић Обади 72 говеда (гдведи),

Тешић Љешт. 216 говеда, гдведи / гдвед: Дешић Збијг 225, Драг. Лика 141 само гдведа.
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Ро (ређе је у гдсте Ду) већ и у другачијим синтаксичким контекстима, нпр. кад

нема гдсте ТП, дочекује гдсте Мpш, ко да не волт госте Р итд.504

365. Дат. — инстр. — лок. пл. a) У готово свим засведоченим приме

pима имамо наставак -има, издвојићемо следеће:

у брдима ГД, по градовима Во К, зубима ДД СР С, ковачима Ри, на колима

Ро, људима Бр Вр ГГ ДТД З Зд Мрш Му РБ Р СР ТП Ту, мајсторима Мр,

младићима Вр ЈДП, с пријатељима Ст, свецима О, по селима П РБ, ууветима М.,

ш чобанима С.

б) Наставак -ма (поред чешћег -има) налазимо само у људма Му и зубма СР.

У другим сродним говорима овакви примери или нису засведочени, или је

забележена тек покоја потврда.505

в) У једној посве необичној (да ли хапаксичкој?) потврди имамо наставак

-им: у чабровим В.

в. О плуралском форманту -ов-/-ев

366. У говору УЦг велики број именица м. рода проширује плурал фор

мантом -ов-/-ев-, али је осетно и присуство оваквих речи без множинског уметка.

Следи поступна класификација засведочених примера, а затим кратак

аналитички осврт.

367. Једно сложне основе, а) Без форманта -ов-/-ев- налазимо: јади

ГГ Ду Мрш,јада Ми СР, мрави ГГ Му, мраве Го РБ, пости Г. Душ Ри, посте С

ТП, Руси ГП, црви Год П. Ст, црве Ра и сл.506

Дублетне форме:

брава Ка / бравови ТП, бравове Ка;

брци В, брке П / бркови Го Душ, бркове Ми С,

вyци ГГ Ри / вукови ГД М, вукова Во К, вукова Год С,

длани Рош / дланови Г, дланове Зд Ту;

клини ГМ, клина О Рош Ту I клинови Д, клинове Му Ц:

миши ГГ ДТ, мише Му Мр, миша Мрш / мишеви П Ро, мишева Ра;

ноже 3 / ножеви Кр, ножеве Ри ТП, ножева РБ;

пруте (има она своје пруте) К / прутеви Л, прутеве П Р;

дваес редп Ка / редове ЈД.

неколко снопа РБ, десетак снопа Ра / снопове Зд, снопова ТП,

суде ГД / судове Ду Л СР

пед џака Вр / џакови Во Ц, џакове К.

504. На подручју СП (М. Ник, 333) засведочено је не само у гости, већ и има гдсти, позовемо

гости. Исп. и Вуковић П-Др. 52-53 (у гости), М. Ник. Гор. 671 (у гости), Дешић ЗбИjГ 222 (гдети /

у гости / у госте) итд. За ек. новоштокавске говоре исп. Рем. Шум. 270, бел. 667.

505 Исп. нпр. В. Ник. М-Гс 180 људма, коњма, Ђук. Драг. 128 људма, М. Ник. Гор. 671 и људма,

М. Ник. СП 101 коњма.

506 Исп. М. Пешикан Оуметку -ов- (-ев.-)умножини именица прве врсте, НЈ VII н.с./7–10 (1956)

274.
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Облици брава, реда, снопа и џака засведочени су једино као зависни

чланови партитивних синтагми.507

Свуда је зуби ВД Зд ПР, зубе Ро ТПУ и сл., али једанпут бележимо и са

дугим зубовима СР.

Ликови (само) са -ов-/-ев

гајеве Во, крајеве ВоПЦ, крајевима Ду, ројеви Ра; жуљеви З, жуљева Му,

жуљеве Мр, маљеви Ри, маљеве Го, шуљеве Ми Ст, гуњеви Гo Ј Ра, гуњеве С,

пањеви Во, пањева Бр,

зечева Год Мрш, кључеви Ка, кључеве СР, сачеви Г О, сачове Му Ст.

спужеви ТП, спужева ТП, кршеви ДД, кршеве Му С, лешеви Год, лешове Ка,

лешеве СР Ту, ножеви ДС, ножевима С,

брусева ДД, брусове Ј, носовима ДТ: плацеве О С, плацдва СР, шпицевима

Р; путеви Ду Ст, путова Душ, путевима П, путове Му ТП.

Забележено је и необично медове Ка.

б) У именица једносложне једнинске основе с непостојаним а је овако.

Без форманта -ов-/-ев- засведочено је: крмака РТ, кpмке ЛМУ, шиљке Зд

У, све свеце РБ.

Двојако је у имам чанке Зд / чанкове Мрш Ту, метке Ду) меткове Мрш,

метака Ка.

Облици очеви ГД РТу, очеве ТП и сл. односе се народитеље, или, шире, на

предаке, а Оци ДД Ст је име празника.

Само са -ов-/-ев- имамо: лактови Во, мачкови Д, овнови Ми Ри, овнове Го

Мр, овнова ДТ Мр, двнова Му, точкови ГГ П, точкове Му ТП, точкова Ми,

чукљеви Кр М.

368. Дво сложне основе. Без форманта -ов-/-ев имамо: ђевери Т,

каише Л, калеми Ми У, калеме Ми, по шаторима Ро.

Двојако је у бадњаци ВоДПТ / бадњакове ВМ; има камена Ка/ каменова

Зд, курјаци Б З Т, курјака ДТ / курјакови Мр, курјакова Ро, курјакове Ка.

Сасвим обични и чести ликови дблаци Во ДД КР, пашњаци ГД Ро и

шумари ТП У имају своје необичне и ретке пандане у формама дблакови З,

пашњакови П и шумареви Ту.

Само са -ов-/-ев- налазимо: багрeнови Душ Мрш, багрeнове Ра Ц, гдлубови

ГД ДРи Ро У, гдлубове МрТ,јастребови ТУ, обручеви Душ Ц, — дбручеве Рош

Ту Ц, појасеве К, појасове ССт, стршљенови Му Ст, стршљенове Ра Ст ТП,

случајеви П СР, случајева Ра.

369. У представљеној грађи налазимо упоришта за следеће закључке.

а) Говор УЦг ни према постојаности ни према репартицији варијантних

морфема -ов-/-ев- не разликује се од сродних идиома у окружењу, нити битније

одступа од кореспондентних стања у књижевном језику. Број засведочених

облика без форманта -ов-/-ев-, односно број забележених дублетних форми, није

307 Овакви или слични облици генитива карактеристика су и других говора, исп. Ђук. Драг.

128—129, 334-335, В. Ник. М-Гс 178, М. Ник. СП 335; затим Вуковић П-Др. 52, Пецо ГИХ 118—119

итд.
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занемарљив, али је (и овде и у оближњим идиомима) оваквих примера мање него

нпр. у неким удаљенијим сродним говорима.308

б) И у говору УЦг, наравно, дистрибуција множинских форманата -ов- и

-ев- зависи (начелно) од фонетске природе основинског сугласника, „удаљава

њем“ од основе на непчани палатални (кон)сонант, фонетски логичном посту

пношћу (преко основа на непчани непалатални консонант, па основа на си

билант...) расте и број примера са -ов-. Дакле, увек је (немамо потврда са -ов-)

гајеве, жуљеви, гуњеви и сл., претежно је нбжеви, сачеви, лешеви (имамо и

сачови, лешове), колебљиво у брусева/брусове, плацеве плацдва и сл., и, најзад,

опет једнозначно у точкови, багрeнови, гдлубови итд.

Потврде као што су стричеве и облици именице пут (путеви и сл., али и

путове и сл.) интересантне су и из других разлога: у првом имамо у основич — к

(палатализација), док је им пут некада припадала тзв. меким основама (путњ).

в) Однос маљом/маљеви и ножом/ножеви присутан (мада са различитим

степеном заступљености) у већини околних говора, изразит је само на источној

половини нашега подручја.309 У западнијим (а нарочито у северозападним) на

сељима, где је у инстр. једнако обично и -ом и -ем, пре би се могло говорити о

односу маљом (маљем) / маљеви, односно ножом (ножем) / ножеви.

г. О именицама на -ин (у сг.)

370. a) Стандардни одностипа грађанин (сг.) /грађани (пл.) углавном се чува

на подручју УЦг, баш као и у оближњим сродним говорима.310Засведоченоје:

Србин Бр ДД П РБ С / Срби В ГодЗ Ка Мрш О Ра СР, Циганин ГГ Ра /

Цигани Ми Ст У, Цигана Му Ри, чобанина Год, чобанину Во / чобани ДКа П P,

чобана ДТ Ј Ми СРТ, чобане Г О, грађанин Во / грађане Му, а исп. и берберин

ДД, берберина ДД

Аналошко уједначавање сингуларске и плуралске основе очитује се у не

великом броју потврда, исп.: Имб добрбг арапа Ст (зооним, коњ црне длаке),

Свака е кућа имала чобана Ту, Требо им касап Во.

б) Према тур. düšman, овде је душман Во Ка, душмана Мрш (пл. душмани

Душ, душмана Во) и душманин Зд Ка, душманину Ми Ри.“

508 Такви су, нпр., неки западнији ијекавски говори, исп. Петр. Змиј. 93-96, Дешић ЗбИjГ

216-218 итд.

509 Из овога се, како примећује С. Реметић (Шум. 277), види и „хронолошки редослед на

рушавања односа у двема категоријама“. Наводећи и разлоге за неуједначеност у степену остварења

ове тенденције, он, на истом месту, каже: „За изједначавање облика двеју основа требало је

уклонити једино разлику у инструменталу. Препрека истој тежњи у множини била је неупоредиво

тежа јер се аналошким процесима опире -ев- у овим падежима“.

М. Ник. (СП 337, бел. 997) ову аргументацију ојачава и чињеницом „да именице м. рода на

непалатални сугласник имају облик инстр. сг. на -ом, али немају све и проширени плурал (са -ов-)

који би могао деловати у правцу уједначавања”.

510 Исп. нпр. М. Ник. Гор. 671, Тешић Љешт. 214, Ник. Тршић413; нешто више изузетака наводи

се у В. Ник. М-Гс 180-181, М. Ник. СП 334.

511 Вук упућује душман на душманин.
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д. Из антропонимије и топонимије

371. Из антропонимије. Двосложни х и по користици (и одговарајућа

имена и надимци) типа Божо Божа (ном.!) завршавају се у ном, на -о. Дакле,

редовно је: Ацо Во ГД РБ С, Божо Душ КМи, Бојо Во, Вељо Му, Гајо Во, Дико

Ду, Збko Bo, Јово Вр Душ Ри С. Љубо Во Ка, Мићо 3 Ка П Ту, Мишо Л Ри, Неђо

ДП Ст, Поћо (надимак) Po итд.

Деклинирају се на два начина.

a) Модел Божо-Божа-Божу (присв. прид. Божов) својствен је већем

делу области, заправо једини је у насељима распоређеним јужно и источно од

линије Поникве-Косјерић-Маљен (истовремено, није непознат ни селима се

верно и западно од назначене линије).

Издвојићемо мањи део засведочених потврда:

узб од Аца Во, дао Ацу Л, окрете се Бору С, бољи од Веља О, даде Вићу Кр,

код Воја ТП, преписб кућу на Веса К, Драгу не рече ништа Зд, не даде Драгу Р,

поздрави Драга Му, за Ђура У, според мога Жика Ро, од мога брата Љуба Во, све

остави Љубу Во, увалише је Мићу Ра, заборавише за Мића О, превари он Пера

Му, приђе Рашу К, пропаде Стеву комина Ст, ено Тома У, заборавише Тома С,

ко-Тома Во, запослише Триша ТП, све спаде на Чеда Р итд.512

б) Модел Божо-Боже-Божи (присв. прид. Божин), јавља се (најчешће)

напоредо са претходним моделом у насељима распоређеним северно и западно

од линије Поникве-Косјерић-Маљен. Релативно скромно засведочен у север

нијим насељима (оним у троуглу Косјерић-Магљеш-Маљен), где је образац

Божо (ном.) — Божа (ген.) још увек изразитији, овај деклинациони тип, при

ближавајући се Ужичком Подрињу и масиву Повлена, постепено фреквенцијски

јача, па је у северозападном делу области или доминантан или једини (тако је у

неким граничним насељима, према нашој грађи у Го и М).

Из мноштва забележених примера издвојићемо следеће:

а Аци ништа Год, додај Божи РБ, не виђо БожуЗ, од Веље Го, не даје Вељи

ДТ, изгрди Гавру В, мога Ђоку П, преко Јеше Го, кодЈове ДТ, за Лазу Ц, Мићи не

öстаде ништа В, послаше Млађи пакет Го, окитише Мошу СР, не би Пере Ц, не

даде Пери В, код Раке В, западе Раки Го, остаде Слави Год, пошаљи Слоби СР

итд.513

И већина засведочених апелативних хипокористика (одн. одговарајућих

апелатива) у ном, сг. има наст. -o:

бато ГДОРи, клињо Во, рођо Му С, течо СР, таћо ДП РБ, ујко ГоДу Ц,

чово О.

512. Промена типа Божо — Божа — Божу својствена је већини околних идиома, заправо свим

говорима који се простиру југозападно и јужно од наше области, исп. нпр. Ђук. Драг. 129, М. Ник.

М-Гс 181, М. Ник. Гор. 671, М. Ник. СП 341.

513. Тип Божо —Боже—Божи својствен је подринским ијекавским говорима, исп. нпр. Тешић

Љешт. 213, Симић Обади 71, Ђук. ГЦ 244. Он је, такође, особина и неких западнијих ијекавских

говора, исп. нпр. Ивић Дијал. 138, Броз. Иjешћа 122, Пецо Ишћа 99-101.
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По првом типу би ишло: дај и бату Во, код мог рођа У, ко-таћа Мр, по

другом: не даде бати В.

372. Двосложних хипокористици (и одговарајућа имена и надимци)јављају

се у још два морфолошка (и три прозодијска) лика.

a) Хипокористици (одн. имена и надимци) типа Љубе (ген. Љуба, дат.

Љубу, присв. прид. Љубов) сасвим су обични (и релативно добро засведочени) на

целом подручју УЦг, нпр.:

Боре Во Г, Буде Во, Владе Ра Ст, Јоле Мр, Ђоле Л, Лале Му, Љубе ДТ Ра

ТП, Маре Во, Миле ГГ Д Кр О, Раде О, Свеле Ро итд.514

У северозападном делу области (тј. у насељима подринског залеђа) овакве

именице могу се јавити и са Т, тј. као Љубе (ген. Љуба, дат. Љубу, присв. прид.

Љубов), посведочено је:

Вуле В, Љубе З, Миле П, Свеле СР, Рале Ц:

оста кот Свела В, оће Вулу Го, нађе ли Рала? Го.515

б) Имамо, најзад, и (такође свуда присутан) тип Сава (ген. Саве, дат. Сави;

присв. прид. Савин):

Боћа Год, Глиша Во, Мика Ст, Мада Во, Мића Во, Мита Ду, Сава З, Тома

My У;

гори је од Боће ГГ, убићу Глишу Во, ништа од Глише Р, не дам Мити Во,

одведе Саву неђе ГГ, ишћераше Тому напоље Во.

Забележен је и апелативни хипокористик баћа Во (=брат), подај мало и

баћи Во.

373. Сви сагледани морфолошки ликови (одн. деклинациони обрасци)дво

сложних хипокористика (одн. имена и надимака) аутентично су обележје или

неког дела нашега подручја или целог подручја. Незнатан број потврда не уклапа

са ни у један од карактеристичних модела.

а) Засведочено светог Саве Мр (повленско село), одговара тамошњем

доминантном обрасцу (Саво—Саве), али то не важи за пример оди светог Саве

Рош забележен у кабларском селу (овде је аутохтоно Саво-Сава).319

Будући да је у номинативу аутентично (свуда!) само Саво, антропони

мијском систему УЦг страни су ликови као нпр. свети Сава Мр или Сава

Савановић 3 (чувени „вампир“ из народног предања и Глишићеве приповетке,

који је „вампирово“ у Зарожју, суседном подринском селу).

б) У истој равни са Сава (морфолошки) стоји такође неаутохтоно Шваба

(нпр.: Шваба однесе све РБ, кад је Шваба оступијо Ро, бијо Шваба С, оно Шваба

побјего у воду ЈД итд.), поред очекиваног Швабо (нпр. не да Швабо ДТ, и-снај

пера га убијо Швабо Душ, пришб му Швабо 3, чимје Швабо оступијо Ст и сл.).

514. Ови хипокористици, као и у другим (и)јекавским говорима западне (одн. југозападне) Србије

„представљају стандардну варијанту мушке промене основних хипокористика на о” (Бошк. Чланци

438).

515 Исп. Тешић Љешт. 213.

516. И у суседном Драгачеву (Ђук. 129) засведочено је свети Сава, од“ светог Саве и сл.
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О спором и усиљеном уклапању им. Шваба у овдашњи антропонимијски

систем сведочи и чињеница да је она, често, ж. рода:

освојила Шваба 3, зацрње она Шваба пуста Ми, задуго остала Шваба Ро,

тек почела Шваба да долази Ду, запријетила Шваба Ри и сл.

в) Скренућемо пажњу и на једну новију појаву која је, превасходно, свој

ствена градским срединама, али се све изразитије очитује и на селу. Надимке (м.

p.) Пеја (хип, од Пејић, презиме), Мата (хип, од Матовић, презиме) и Дача (хип.

од Данило, име), њихови носиоци (данас средовечни људи које аутор познаје)

понели су из ђачких дана.317Није их тешко објаснити: омиљенијунаци (цртаних)

филмова, па и доброг дела ране лектире, „крштени су“, најчешће, у престижном

Београду и, по правилу, носе имена (одн. надимке) на -а — нпр. Нушићев Вића

(писар), или нпр. Паја Патак и сл.

Ликови типа Сава, Шваба и Пеја, као и нпр. бројни (не сви!) екавизми,

новији су језички нанос, који (бар засада) не засеца у темеље система.

374. Међу аутохтоним личним именима која су дијалектолошки инте

ресантна налазе се и следећа:

а) Благоје ВЈ О, Видоје ПС, Љубивоје Душ, Миливоје М, Милоје Л Ри,

Радоје ДД ККа, Радивоје Во, Средоје Зд (дакле, увек је -оје, никад -oja);

б) Алтмпије ДД, Василије П, Глигорије Ри Т, Димитрије Мр, Јеротије ПС,

Милентије Ду, Петроније С, Танасије Ј; — Јеремија ДМ, Пантелија С, —

Матија ДТ,

в) Радмил Ми;

Гаврило К Ри, Добрило Ка, Момчило ТПУ, — Мијаило ЈД, Микаило С,

Драгојло Д /Драгојле Му (дакле, имамо однос -л / -ло / -ле);

г) Никола ДОР, Секула Рош Т (није засведочено -ле);

д) Војин Г Ј; — Веселин КМи СР; — Радован ТП.

Исп., осим тога, и: Срдан Ро, — Томаш Л (име, не хип.); — Љубаш Во (хип.

од Љубомир).

375. Из топонимије, а) Име града Ужица увек сејавља као singulariatantum

средњега рода (акценат је редовно г., а дужина на унутрашњем слогу нео

бавезна):

ном.-ак. Ужице Ра ССт. Уостие СР СтTТу, ген. из Ужица Го Л, из Ужица

Ра, до Ужица Ми, според Ужица Год, дат-лок. Ужицу РС Ст. Ужицу Мр,

према Ужицу Р, по Ужицу Мрш, по Ужицу М и сл.518

б) Име градића Косјерића јавља се у два морфолошка (и фонетска) лика:

ба) као pluralia tantum мушког рода:

ном. Коćepићи Вр ГоМ Р, ген. ис-Коćepића Му СР, от Коćepића ТП,

дат-лок. према Коćepићима Мрш, у Коćepићима Ми СР, ак, за Коćepиће М, у

Коćepиће К;

бб) као singularia tantum мушког рода:

317 исп. М. Ник. СП 343.

518 Вук Ужице (ср. р.).
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ном. Косјерић ГГ КМ, ген. ис Косјерића Му С, ак. у Косјерић Ст, лок. у

Косјерићу Зд П, о Косјерићу Р и сл.

Први назив је старији (свакако и дијалектолошки интересантнији) и јавља

се у говору старијег становништва нижег или никаквог образовања.“!? Друго име

(званични назив варошице последњих неколико деценија) користе ученије ста

рије особе и целокупна млађа популација (сеоска и градска), без обзира на степен

образовања. То истовремено значи да је први назив у наглом повлачењу.520

в) Име некадашњег села (данашњег приградског насеља) Севојнајавља се у

два морфолошка лика:

ва) као именица ср. рода (новије, чешће и званично):

Севојно Зд Ра, и-Севојна Ду, у Севојну Ду Ра и сл.,

вб) као именица ж. рода:

Човек јој ради у Севојни У, и-Севојне Ра.

г) Ојконим Маковтите (ср. р. jд.) једанпут је засведочен и у ср. р. мн.:

према Маковтиштима П.

д) Ојконим Јелен До аутентичан израз има у лику Јељен До, а Тометино

Поље у форми Тометно Поље.

ђ. Посебне напомене о неким именицама

376. Именица влас чешће је мушког него женског рода:

онај влас З, тај влас Л, о-тога власа М, од власа Ра;

влас ону ДД, ону влас Ми.

377. Забележили смо влат П, као и збирну именицу влаће Мр.

378. Именица доба по правилује singulariatantum cp. p. с индеклинабилним

атрибутом:

до некб доба ноћи О, за онб доба Л, у оно доба Му, у оно доба РБ, у старо

доба Мр, у то доба Ј, у свакб доба дана и ноћи Р, дотб доба Ду, о-тб доба Мр.

Свакако је нетипично у зимском добу Ро.

379. Доследно је ђед Во ГГ ГДДДуЗдЗЈ Ка Кр Ми Му РБ Ри СР Ст, ђеда Б

Бр ГоДТД КМу П Ри Ст Т, ђеду Душ М П Ри ССт, жђедом Во, ген. пл. једбва

РБ, дат. пл. Ђедовима С(исп. и присв. придев ђедбв ГДП, ђедова Ра, ђедово ССт).

Хип, гласи ђедо Б ГДЈ ККа Мрш Му С, дат једу Бр ДушТП Ц и ђеди Ц.

вок. Ђедо О Т.

Тако и прађед Год КМи, пранђед МршТП, пранђед О СР; чукунђед Год.321

У ликовима деда Д и прадеда Ту препознајемо утицај градског говора, одн.

екавског стандарда.

519 Прав. р. (160) Косјерићи, Косјерпћа.

520 „Административна употреба ове властите именице у граматичком облику једнине је новијег

датума. Њена првобитна варијанта је рluralia tantum — Косјерићи, и има корена у пореклу назива

самога места. Наиме, језгро досељеника који су у ХVIII веку приспели у ове крајеве чине ста

новници црногорског села Косијер, па ознака Косјерићи подразумева од тада територију која је

њима припадала“ (В. Јовановић Косјерић 1).

52) Вук чукунђед (чукунђед), шукунђед (шукунђед).
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380. Засведочено је на дну жар Ду (ж. p.), али је м. р. (бар према нашој

грађи) чешћи: онт жар Т, онај жар Мрш, на жару Р, тијем жаром Ст.522

381. Говори се канчело (ср. р.) Д Кр Му и канчел (м. р.) My C Ст.

382. Редовно је кило Вр ГоДушЗКаЛ О ПРи СтТ Ту, два кила КТП, два

кüла ВЈ РТУ, три кила К Му, мено вали от кила В.

383. Поред облика колица Го Г (pluralia tantum cp. p.), засведочен је и облик

једнине колицо (са истим значењем):

Па смо купили плуг саковац, мислим, на два точка, колицо, и плугје на томе Т.

Имамо, међутим, и колице (и облик једнине и значење једнине) у инте

ресантном примеру „раздвајања“ pluralia tantum:

Из Немачке су донијети плугови, пољаци звани, сакбвци, и они су имали

колица, једно е колице било мање, једно веће; онбвеhе иде браздбм, што е сниже,

а оно мање иде вамо, и тако равна Ка.

384. Засведоченоје Вуково копито (ср. р.) Ро, мадаје обликж. рода копита

Душ Ми Р чешћи.

385. Чешће је крстоноши (м. р. пл.) ДД Ј Мр С него крстоноше (ж. р. пл.)

рош ст.

386. Бележимо љебац Ду К Мр С (ређе лебац Зд Р), међутим, обичније је

љеб БрДДушЈД ККа ОР Ри ССтТП Ту У, љеба ЗЗд Ка Мр Ро, љеба и шљебом

Во, затим љебови ГГ, пека за љебове Ст.

387. Именица нит је у сингулару доследно мушког рода: нит ВР, један

нит Д Ду, два ната Во, у два ната Зд, четри ната Р.

У засведоченим облицима плурала није увек лако одредити род.

У ном. пл. само су ти нити Ту сигурно мушког рода, док су облици без

атрибута, као нпр. нити Мршили имају (тј. постоје) нити РБ недовољно инфор

МатиВНИ.

У ном, налазимо и облик ж. р. на -а: вамо су нате Ра, имају (тј. постоје)

ните П, па и биле њите Во.

У ген. пл. је нита Душ Ри (вероватно м. р.).

У ак. пл. имамо само облике на -е, туримо нате ДТ, кроз нате Д, кроз њите

Во, уведе се у нате (вероватно м. p.) С,523 у четри ната (м. р.!) Ри.

388. Засведочено је само бc (зоол.) Го С. (не и оса).

389. За им. пазуво, одн. пазуо (ср. р.)^24 имамо следеће потврде:

ген. испот пазуа Во Ду; инстр. пот пазуом Д, пот пазувом Душ Ту.

У примеру Боли ме потпазуо 3 предлошко-падежна конструкција је перци

пирана као једна реч.

Имамо, међутим, и пот пазубм Го, где дужина сугерише ж. р., вероватно

пазуа (као нпр. у маћија/маћијом),323

522. Тако и у М. Ник. СП 345, док је у Рем. Шум. 261 обрнуто: чешћи је ж. р. него мушки.

523 Осврнувши се на мишљење С. Реметића о овоме, М. Николић (СП 346, бел. 1025) каже:

„Реметић је шумадијски ак. пл. на -е (ните) тумачио, додуше опрезно, као облик им. ж. р. на -а.

Мислимо да је ж. род ту секундаран, а мушки, као што показује сг., примаран“.

524 РМС пазухо (пазуво) (ср. р.), пазух (м. р.) и пазуха (ж. р.).

525 Исп. Тешић Љешт. 215-216.
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390. За људска бића се, понекад, каже и пас и човек Во С (особа ам

бивалентног карактера) или живи ко пас К (тј. нељудски, мучећи се, исп. и паст

живот Ду), али се сама животиња (бар према нашој грађи) никад тако не зове,

она је или пашче Зд Кр Му Стили кер Вр П Ту (са суплетивном мн., пашчад,

керад, т. 400).

Засведочено је и добро кере Ту; ова им, синонимна је са кер (није де

минутив).526

391. Доследно је порез ДД Ј Кр ЛП РБ Ри ТТуУ (ген. пореза СтЦ, инстр.

порезом Ц, ном. пл. порези СР).

Тако и пијац ДуКСУ (ген, са пијаца С, акуз. на пијац Му, лок, на пијацу РБ

Ту Ц).

Дакле, облици ж. рода пореза и пијаца нису особина говора УЦг.

392. Именица рат је м. рода:

ном.-ак. први рат М, овај сад ратДТ, други свески рат П, тај рат У, поче

рат ТП, кад је рат Ст, неком рат, неком брат У,

ген. одрата дората Му, изарата П, после рата вамо Мрш, за времерата

С, прије рата Мр,

ном. пл. ратови Л;

ген. пл. ратова Мрш У.

393. Редовна је форма спуж ДД ЛМ РБ СТП.

394. Налазимо о-тбг смрада (м. р.) JД, али и пушта неку смрад (ж. p.) Бр.

395. У примерима дат стра Го одн. д-стра Ду им, страх је м. рода, али

налазимо и та стра (ж. p.) Во.

396. Именица уво мења се овако: ном, сг. уво Зд С ТПУ, ген, сг. увета Ду

Душ Ту, лок, сг. на увету П (на увету Ми, али и на увету Т), ном. пл. увета ДДу

КрЛМршТП, ген. пл. увета БРаРи Ц, дат.-инстр.-лок. пл. уветима Душ Ми Ст.

Овако је и у говорима у непосредном суседству.527

397. Доследно је фронт Год О П, наш фронт М СР, други фрднт Ц, c

фронта С, од врднта В, на почетку врднта Ми, на врднту Ст, на Сремском

вронту. РБ, на Солунском врднту Мр итд.

398. Именица штеточина (ж. p.) ДДјавља се и у м. роду: штеточин Во П.

е. О неким именицама средњег рода које проширују основу

399. Само системску (регуларну) множину имају:

а) именице типа бреме:

бремена Во, времена В Душ Мр, имена Д итд.:

б) именица уво: увета Ј. К РБ Ра;

в) именица тестере:528 тестерета Год С или пак тестерета Ро.

526. У суседном Љештанском (Тешић 214) и керче.

527 Исп. Ђук. Драг. 130, В. Ник. М-Гс 186, М. Ник. Гор. 673, Тешић Љешт. 217.

528 Шкаљић тестера и тестере (-тур. testere); М. Ник. Гор. 710, М. Ник. СП 353 тестере.
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400. Код неких именица уместо облика плурала јављају се збирне им. ж. p.
на -ад:

ждребад П Ри, јагњад МршТП Ту Цјањад Ду Ри У Ц, јарад Б Душ КП,

керад Ду Душ, клувчад Л, кљусaд КП Ри, кљусaд С, крмад Б Во Год М СРС Ст У,

младунчад БДуш Ри Т, парчад ДД Рош, пасторчад Бр Мр, пашчад Г Зд Ка М. П

РБ СтЦ, пилад БЈЛ М Мрш Ри, прасад Вр КаРБ Ст ТП, телад Бр ДЗ ПТ Ту,

унучад ГО. СтТП, чељад Бр ДДЈДМp СТ(о зависним падежима ових именица в.

ниже).

Неке од ових (или оваквих) именица знају и за (бар) још једну множинску

суплетивну форму:

a) на -ићи: магариће Кр, телићи В, пилићи Г. З. П СР (ген. Пилића В),

прашчиће З, ћурићи Ду;529

б) на -иње: пашчање В (а исп. и зверпње Го, јаловање ДТ):330

в) на -ија (-ад+ -ија): пиладија Год Мр, јунадија Ср, јунадију СР.

Да облици на -ићи могу бити и регуларна множина, говори и однос бурпћ

Мрш С — бурићи Рош СтЦ.

401. И системску и суплетивну множину имају следеће именице:

буретаЗ СР/бурад БДуш Ри Ро Рош Ст, дрвета Ду О/дрвљад Бр ВМи ТП

Ц, дугмета Г/ дугмад ГЈ ОПС, ћебета Г С / ћебад Б Бр П СР С, ужета ОРБ и

ужета Ри831 / ужад Р Ц.

За више од две (обличке) могућности знају им. дрво и уже.

Према ном, сг. дрво Ду П РБ (ген. дрвета Л Р, о-дрвета Ст, инстр. онијем

дрветом О, али, једанпут, и на том дрву С) могуће су још две „множине“—једна

системска и једна суплетивна: дрва Г ГДОРи Ро С(= оборено и исечено растиње,

исп. насекд дрва Ро и сл.) и дрвеће Ри Рош одн. дрвешће Ми?32 (= „живо“

растиње).

Ном. пл. им. Уже гласи и ужа В Ми.

402. Издвојићемо и следеће именице:

а) пл. именице јаје (зависни падежи сг.: јајета Ра У, којаејаету Ду и сл.)

гласи јаја Бр Ду ТП и, ређе, јајца К Ц.

б) Им, небо и чудо могу имати и проширени плурал: у небеса Ка, чудеса Во Ц.

в) Према обавезном говеда Бр ГД ДушЗд КаРи СтТП Ц не стоји “говедо,

већ говече Ри Ст (овако је и у другим источнохерцеговачким говорима).333

529 Наст. -ићи није чест у СП (М. Ник. 352). Прилично је чест у суседном Љештанском (Тешић

352), а и у неким удаљенијим (и несродним) говорима, в. нпр. Р. Симић Левач 281: „Наш говор се

разликује од књ. ј. у томе што улогу плурала код нас немају колектива на -ад. Сем им. чељад, оне су

сасвим непознате... Сем именица јагаци и телаци, сви остали случајеви множине ових именица

имају наставак -ићи...“.

530. Исп. Тешић Љешт. 216 зечтње, кучтње, мравање и сл.

531 Исп. Рем. Шум. 244 ужета.

532 „Вероватно је према им, лишће добијено дрвешће” (Рем. Шум. 246).

533 Исп. нпр. М. Ник, Гор. 672, М. Ник. СП 337, Тешић Љешт. 216, затим Дешић ЗбИjГ225, Драг.

Лика 143, Пиж. Кол. 121 итд.
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г) Бележимо зрнце Во С и два зрнцета С, множина је суплетивна: зрнцад

ТП, зрнцада Ро (према облику зрно Во Ду имамо регуларну множину зрна С, као

и двојаку суплетивну: зрнад КТП и зрневље РБ Ц).

ж. Напомене о творби неких именица и неких група именица

403. Дем и нути ви, а) Суфикс -ак (и његове композите) имамо у сле

дећим потврдама:

кајмачка (= мало кајмака) Д, споменичак Р;

бремичак К, камичака Му, коњичак СР, грмићак Ту;

репуљак ТП, шумарак Ро.

б) Им, са суфиксом -ић које означавају дете неког сродника нису честе у

говору УЦг. Бележимо само сестрић33д РБ Рош СТП Ту Ци, ређе, братић ЗО.

в) Самостални наставак -чић налазимо у следећим именицама:

ашовчићима ЈД, динарчића Му, казанчић ЈД, калупчића СР, једног пар

тизанчића С, пиштољчић Л, плукчићи О, прозорчић Ду, прозорчић Ми, прозор

чићи ТП, шеварчић СР.

Већи број деминутива на-(ч)ић наведенје (другачијим поводом) у т. 65.

г) Наставак -ице срећемо у деминутива (и хипокористика) збирних име

ница на је:

грањице Во, прућице М, цвијећице Ц.

Засведочено је и занимљиво гвожђице Г.

Можда није случајно (?) што су ови ликови забележени у селима подрин

ског залеђа.

Осетна је фреквенција ликова типа вратпца Го, два одељеница Го, одије

лице ДТ С, писментце К.

д) Наст. -че не осећа се као дем, у пашче Зд Кр Му Ст, нити у лончеЛМТП

(дем. од им, лонац имамо у побркани лончићи К, а исп. и лончиће Ду), али је

свакако тако у нпр. гушче Душ, куче ЗJДМ С, маче 3 Ми, као и у нпр. момче и

девојче С.534

ђ) Наставак -це (одн. његове композите) имамо у ђетенцеДДЈ О, кољенцеЗ

Му, писменце Душ, прасенце СТ, гњезданце Зд, писамце С. штененце Зд,

засведочено је и бијајце Г С Ст и жујце Т,

404. a) Уобичајени суфикси за творбу ктет и ка су -(ј)ан и -ац (одн.

-(ј)анац, -евац) нпр.:

-(ј)ан: Душковчани (; Душкбвци) Д, Јежевчани (: Јежевица) О, Мушичани (:

Мушићи) ГД, Волујчани (; Волујац) Ка С, Пиличани (; Пилица) Во Кр, Јакљани (

Јакаљ) ДТ, Заглaвчани (Заглaвaк) Bo,

-ац (-(ј)анац, -евац): Босанци (; Босна) Во ПТ, Гојногорци (: Гојна Гора) Д.

Горобиљци (; Гoрoбиље) Ра У, Каранци (; Каран)Ду, Рибашевци (; Рибашевина) С.

б) Облик Муслиманци Р настао је, вероватно, аналогијом према Босанци.

534 Наставак -че није у ијекавским говорима тако продуктиван као у већини штокавских

екавских говора, нпр. мноштво различитих примера наводи проф. Симић (Левач 490-491).
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405. Наставак - лук имамо у следећим примерима: брезобразлук П, ко

вачи. Чук Душ, ковачилука С, toliовлук ДТ Мр Ро Т. улоповлуку М., по приватлуку

Ка, рабаџилук Мр, у рабаџилуку Во, чорбалук Мpш.

406. Наст. -ај налазимо у вршај ДРи СР Ст, намештај М, повраћај (пара) P,

промашај Ц, размештај (јединица) Г.

407. На -ије бележимо Ваведеније Ми, а овде спадају и ликови у народној

тврдњи. Да није Веденија, не би било Васкрсенија, исп. и уочи Ваведења Кр.

408. Интересантан пример гл. именице на -ње од свршеног глагола имамо у

синтагми (чији је зависни члан и прозодијски занимљив): велико зачуђење Ка.

409. Наст. -ос имамо у Кристос Рош, али не и у присв. придеву: о Крис

товом рођенству Ср; тако и старијество Зд одн. старијештво ДТ, као и

кумство Д КМу Ри С, пријатељство ДД, пријатељство Му итд.

410. Навешћемо и неколико засведочених сложеница:

водопад Р, земљопис ГМ, каменорезац Му С, каменоресци С, рукорад Ри,

угљенокоп СР.

411. Творбено (и уопште морфолошки) интересантне су и следеће потврде:

a) врсник М. / вршњак П, вршњаци КРС,

б) будалаш Му, са будалашом Л,

в) преко стотину живитеља (= житеља, становника) РБ,535 бележимо и

стандардно живаљ. Овде је било живља Го,

г) закољак (доље ђе је нож бијо) Bo,

д) имање ГД Д Душ Ј. Мр Мрш Ра СР СТП / иметак Ду Ро;

ђ) косац Г Ј, косци Л Ри Ст / косач Во Душ М, косача Му;

е) коњаник Год, коњанпци Мр Ра/ коњици Б,536

ж) љешник Г М, љешнпци Ми Р Ри, љешника Ми Ри, љешнике С,337

з) пијевац ДД П СР С, пијевца Ј О Ра, пијевци Ст;

и) понеђељник Во Л Мр, понеђељник Ми Му Ро / понедијдник Кр / по

недељак (новије) Ту Ц;

j) радин Б Кр, радини ДТ Ду Ка/радник ГГ Ј Кр, радник Во ДТДуш ККа,

радници БрДМ О (акоје неко запослен у предузећу, други називје обавезан),

к) утoрник ДРо, уторник Ми / уторак М Ра (новије).

2) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГА И МУШКОГА РОДА НА -A

а. О неким морфолошки условљеним алтернацијама

412. Алтернација о - а одговара приликама у стандардном језику. За ген.

пл. в. т. 111-112. Осим тога исп. језгарица (језгра“) К, као и вулг. курава Ст./

курва ДТ, курви Мр.

535 Исп. М. Ник. СП 350 живитељ, али са другачијим значењем: „онај који живи, живи створ“.

536. Исп. М. Ник. СП 351 два коњака.

537 Овако је и у околним сродним говорима, међутим, у западнијим (и)јек, идиомима за

сведочене су различите могућности, исп. Петр. Б-К 75 љешњаци, љешникови, Дешић ЗбИjГ 217

лишњакови, али љешнпк у Павлица Удбине 373.

— 181 —



518 Славољуб З. Марковић

413. Говор УЦг углавном добро чува резултате друге палатализације. За

сведочена одступања (која или „шире“ или „сужавају“ нормиране обрасце) нису

специфична (па самим тим ни дијалектолошки маркантна), јер се јављају и у

Говорима у непосредном окружењу.

Изречену тврдњу спецификоваћемо следећим низовима потврда:

a) у Америци ЗМу Ту, у Америци Б Ро Рош СР Ст, у бешици Бр П РБ Ри,

бараци Г Го Год Ј Мрш, у вабрици Бр Душ Ро, војсци ГД, војсци Г Го Год ДД СР.

на дасци Год С СтТП, на тој дасци Зд, ђевојци Бр Г Зд ЈМ Ра СРС, јабуци Бр ГМ

Ри Ро СР, крушци ВЗ. П,мајциДДуЗд Му С,мотици Го Год Ро,муци ЛМ Ми Ри,

на муци ДДЛ, планпнци ТП, на пушци ЛР, руци БЗКр М., руци Ра Т, свастици Ми

Ро, стоци ГД О Ри Ро Рош Т, у табарци ВЈ Р, у шаци М Ст; задрузи Год О П,

задрузи Кр Ст, у књизи Б Г, нози Ми С, на прузи М Ми, снази Душ.

б) Ове алтернације изостају у чуки Му, сурутки Го П, квочки Ду, мачки ЛО,

ручки ДД, затим тетки Во, а исп. и музики Л.

в) Двојако је у владики ГГ Ра / владици Ри, кокошки Му И кокошци РУ,

праћки М / праћци Ро,538 шћерки ДДу! шћерци Л, потом у каљуги ГГ / каљузи Кр

Л, слуги Ра / слузи Ра.

Неуједначено је и у неких личних имена и појединих топонима: Десанци

ДД Му/Десанки М, Миленци ДТ / Миленки ДЛ, Славци Год / Славки РБ, Станки

О, али Јелци М, Симци Во, Пожеги ГДДМ П/Пожези Кр Ра Рош У; Бајосци Ка,

Бијосци П Ст / Бијоски Т.

И у говорима у непосредном окружењу обавезни су ликови нози (или пак

нози) и мајци, а такође (или су обавезни, или су могући) и примери типа Слав

ци.53° У србијанском Полимљу нпр. могуће је и ноги и мајки,340 а у неким

западнијим говорима и мајки, али не и Славци.“ Истовремено, на другој страни,

у говорима централне Шумадије, могуће је и мајки и Славки, али је обавезно нози

(овде је нбзи одн. нози).542

414. Будући да имамо двојство типа Славци / Славки, не изненађује ни

недоследност алтернације к - ч у одговарајућих присв. придева:

Десанчин Зд, Миланчино Мр, Милојчин 3, али и Радојкин Ду, Станојкин П.

Иако није засведоченомајки, ипак налазимо и мајкина Тимајчина О.543

415. Алтернације к – ч, г. — же и х - и засведочене су у извесном броју

ИЗВеДеЊИЦа:

дем, и хип.: длачице ДД, ђевојчица П. Ст, ђевојчицу К, ђевојчица Т, на

кашичицу Ка, књижица ЈД Ту Ц, књижицу Ра, ручица ГГ, ручице П. итд.,

аугм. и пеј. књижетину Ро, мајчину Ту, ножине ко ступе Во.

416. У обликујошику Ка имамо ш -x (у некадашњемјоха), међутим, данас

је овде в (јова Ра Ту).

538 Исп. Тешић Љешт. 297 воћки, праћки, али „понекад“ и воћци, праћци, где је ћ „једва чујно“.

539 Исп. нпр. Ђук. Драг. 134, В. Ник. М-Гс 189, М. Ник. Гор. 673, Тешић Љешт. 217.

540. Исп. М. Ник. СП 355.

541. Исп. нпр. Дешић ЗбИjГ 190, Драг. Лика 142, Ђук. ГЦ 246, Симић Обади 73 итд.

542. Исп. Рем. Шум. 247-248.

543 Исп. М. Ник. СП 355.
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б. О појединим падежним облицима

417. В. о кат и в с Г. Наставци: -o, -a и -е.

418. Наставак -о јавља се:

a) у двосложних женских личних имена и надимака са дугоузлазним

акцентом у ном.

Анђо Ду, Босо Ра, Видо П Р, Збро Год, Јело ДДС, Косо Во С. Лато (од им.

Латинка) Ст, Лено Ми, Маро Т, Мицо ДТС, Надо Во, Радо Му, Росо Му П, Ружo

МТП, Стано Ми, Стојо У,

б) у именица које означавају сродницу, а имају у ном, сг. дугоузлазни

аКЦенат:

бако Вр ГГДушЈД Кр М Му Р Ри СТП Ту У, нано ДМи Му, пријо Год Му

О Ст, сејо Душ, тето Му Т (у примеру тета-Мицо Во им. тета је изгубила

ортотоничност, в. т. 33);

в) у неких других им. са " у ном, сг.:

војско моја ГГ, гујо љута Мрш, снаго ђедина Го,

г) у пејоратива као што су нпр.: битанго Ду Ро, будало С, копилушо ТП,

крмачо Ту, курво Д К, пијандуро Год,

д) у неких именица са " у ном, сг.

браћо (браћо Срби, не ваља ништа) Во, војводо (реко ђе си, војводо) СР,

госпођо Му С,544 кукавицо Ми, тицо (знам те, тицо, кат си јáе била) У;

ђ) у им, ђевојка: ђевојко О Ст Ту У и ђевојко ДТ Ка Ц;

е) у им. Ђеца и сестра (без обзира на акц, ном..; в. т. 34): ђецо ВоДД ЗдЈДМ

Р Ра Ри Т, сестро Ми Ц.

419. Наставак -а налазимо:

a) у већем броју засведочених имена на -ица:

Драгица, излази из воде Ка, узми, Здрица, пите Р, Вујица, Вујица, бн ништа

М, Љубица, оди вамо! Ро, Богами, Милица, нешта има Р, Реко кога то чекаш,

Марица Душ,

б) у именица из сфере родбинских односа типа баба, стрина:

Баба, ево нас Му, Пусти ме, баба, молим те Душ, Мама, заслади се и ти П,

Тата, изнеси све! М., Ђе си, чича Ка, Покажи му, чича! Ст итд. (именице баба и

чича уобичајене су и при ословљавању старијих особа уопште);

Поведи, стрина, и ове двије Ст, Стрина, ћути, молим те Му, Ти, ујна, ти

ћеш бвде Год,

в) у осталим засведоченим именицама (заправо у свим, изузев оних

типа Анђа и оних на -ица):

Борка Ду Ра, Збpка Мрш, Милка ЛП, Рајка О; —Душанка У, Милојка ГГ,

Милунка К, Радојка ЈО;—Драгојла Во;— Љепосава Го; — Анђелија Ми, Обренja

У; — Росанда Г, — Андрија Д. — Љубиша О, Славиша ТП.

544 Само овако је у непосредном окружењу, исп. нпр. Ђук. Драг. 134, В. Ник. М-Гс 189, М. Ник.

Гор. 674, Тешић Љешт. 218; двојак вокатив госпођо / госпођа забележен је нпр. у М. Ник. СП 357,

Симић Обади 73.
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420. Наставак -е. Имамо:

a) у три именице на -ица: Љубице, послужи се ДТ, В, Ружице, Ружице, шта

уради Т, Радојице, прилази С,

б) у им, другарица: Другарице, другарице, отрча онај за њбм Зд,

в) у дем, и хип. у следећем примеру: Сестрице моја, селе, закукајатка Ка.

Будући да су истраживачи суседних идиома (грађа је сакупљана седам

десетих или осамдесетих година прошлог века) у вок. имена на -ица бележили

само ликове типа Драгица,545 могуће је да наше потврде типа Љубице?46 при

падају неаутохтоним, упливним натрунама (где спадају и неки екавизми или,

нпр., мушки надимци типа Тода). У вок. именице другарица препознајемо (то је

сасвим извесно) доскора свеприсутни идеолошко-административни клише.

421. Двојство налазимо једино у им. мајка: Нембј, мајко 3, Мајко мила Г /

Дај, мајка, и јово Мр.547

422. Ген и ти в пл. Именице са основом на групу сугласника јављају се у

три обрасца: а) ККи (најчешћи), б) КаКа, в) ККа (редак). Потврде:

а) конзерви Во (основа -SS-),

банкт Бр ГоМр Мрш Ри Ту, пед банкт Бр Ду Душ П, карти ДД Ка С, ковчт

Р Ро, корпт ГМ Ми Ра, комшпнкт P, лампп Мрш, маџаркт Бр ГГ Год КП, маркт

(новац) Го КРа Ри, пастрмка Г Ра, поморанит Ро, тортп Б Ка Ро Рош Т, ћерктЈ

К Ра, чавкт Бр Вр Д Мрш У, швалеркт Ми, штипаљка Д (основа -SK-),

ватрп Во Ка, игла О, летви ДД Л, пјесми Год, сабљи Кр, тегли Год РБ,

цркви Г К, шатрп Мр Ро (основа -КS-),

башчл Во Му, вашкт Ду Ка, веџбП РБ, воћкт Д, врст Душ Л, глисти З,

гуска О, звијездпЗКа, квочка Ка Ст, лутка Рош, мачки БГ Ка Му РБ „мдткп БрД

Му О Ро, патка Кр, притки Бр Душ Po TП, pöзгп ДД Р, свадби М Му П РБ

(основа -КК-),

б) земаља ГГ Мр П (основа -SS-),

ђевојака Год Д Л Ми Мр, ђевојака КСт, оваца ГГ Душ КМу РБ Ри Ро

(основа -SK-),

букава Г, вишања Го ЈМрш, грабаља ГМ, игала Зд Т, сестара Д Ду КаР,

трешања Го Мр Ра Ри Ст, чизама Мр Ст (основа -KS-),

о-дасака ЈД, крушака Б Во Д Мp СТП Ту, пушака ВЈТП, uс пушака Ри

(основа -КК-),

в) башча М, врста КСт, свадба Ми (основа -КК-),

калдрма Му (основа -SS-). 548

545 Исп. Ђук. Драг. 134, В. Ник. М-Гс 188–189, М. Ник. Гор. 674, Тешић Љешт. 218; тако и у

неким удаљенијим сродним говорима, исп. нпр. Вуковић П-Др. 55, Пиж. Кол. 123, затим Симић

Обади 74 итд.

546 Ликови типа Милице засведочени су и у неким сродним говорима, исп. нпр. Ћупић Пљ. 98

Müлице /Милица (равноправно), док је у источној Херцеговини чешће Милице него Милица (Пецо

гих 123—124).

547. Исп. М. Ник. СП 357.

548. Прилике уговору УЦгне одударају (бар не битно) од прилика у сродним околним идиомима,

исп. Ђук. Драг. 135, В. Ник. М-Гс 190—191, М. Ник. Гор. 674, Тешић Љешт. 218, затим М. Ник. СП

358-359.
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423. Веома су ретки (али дијалектолошки веома интересантни) примери с

наставком о, засведочени у говору најстаријих, и то: а) у им. година и стотина уз

основне бројеве (на целом подручју), б) у још три именице забележене у севе

розападном делу области. Представићемо све потврде:

a) пета гддпи Рош, шест годпн Вр, седам гддин Ми, осам гддпн Р, петнес”

гддпи Рош, тријес гддин СР, педесет годин Ри,

ше-стотпн Ст, седам стотпи Вр, деве-стотпн П,

б) нема аљин Го, от стари кошуљ В, има трешањ Г.549

Ипак, овде су уобичајени (укупно узевши, далеко чешћи и у говору нај

старијих) одговарајући облици на -а; део потврда је наведен у т. 114, а исп. и

ликове какве имамо у партитивним синтагмама: млого љета и гддина П, петл

годпна Бр, десет годпна Ми РБ, шесет година Ри; — пет стотпна ДТ Р, осам

стотпна Г.

424. Именице нога и рука имају, по правилу, некадашњи дуалски наставак

-у: руку Во Д Зд Л Ри Ст Ту, руку Ро 3; — ногу ГГ Ка Мр Ро Т.

Засведочено је, међутим, и између ногува В.550

425. Дат. — и нcтр. — лок. пл. У готово свим забележеним примерима

јавља се наставак -ама (део потврда наведен је у т. 56). Ипак, у северозападном

делу области, поред многобројних ликова са -ама, засведочена су и два са -ам:

кућам П, на шакам М (3x од истог информатора).

Облици са -ам нису засведочени (бар до сада) у непосредном окружењу,

али су познати неким другим сродним говорима.351

426. Стари наст, -ами имамо у уникату са тим женами Мр.

в. Посебне напомене о неким именицама

427. Указаћемо, најпре, на неке засведочене примере рluralia tantum.

a) Именица наћве може имати облике по двема деклинацијским врстама:

aа) наћве Б ПР Рош СР, наћуве В. Во Го, они наћува Го;552

аб) наћви МО, биле су наћви Ро, имале наћви Ро.

Засведоченоје и у тој наћви Мрш, где, свакако, имамо облик им. ж. р. на о.

б) Говори се грабље Во 3, грабљама Зд (грабљама Ми) и грабуље Л Ра ТП,

са грабуљама МршТП.

Модел ККа непознат је новопазарско-сјеничким и црногорским говорима (исп. нпр. Барј.

НП-Сј. 86, Вуковић П-Др. 56-57, Вуш. Дих. 37, Пиж. Кол. 124, Станић Уск. I 203-204), а веома

редак у говору ист. Херц. (исп. Пецо ГИХ 124-126).

*** Већи број оваквих ликова засведочен је седамдесетих година прошлог века („у говору

старијих особа“) у суседном Љештанском (Тешић 218, 219-222). Стари облик генитива, али само у

им. година и стотина уз бројеве, посведочен је и у неким удаљенијим сродним говорима, исп. нпр.

Барј. НП-Сј. 86, Вуковић П-Др. 97, Пецо ГИХ 126.

*** Контаминирани облици руку(в)а, погубв)а засведочени су и у неким другим говорима, исп.

нпр. Стев. Гружа 512, 516 и Рем. Шум. 251, затим Рем. Кладањ 177, Дешић ЗбИjГ 232.

55. Исп. Вуш. ДИХ 38, Пецо ГИХ 187, М. Ник. СП 359 (само жишкам), затим Петр. Броћ. 352

(где се наставак -ам „употребљава паралелно са новим наставком -ама“).

552. Овако је и у суседном Љештанском (Тешић 218).
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Први облик је својствен западнијим, а други источнијим (посебно југо

источним) насељима (за прецизнију оцену потребно је више података).

в) Поред књ. облика чезе Ду, у чезама ЈД, забележен је и једнински лик у

чези Ту.

г) Имамо сабнице ТП, сонице Во Ду и соне Во, гајде Ду и гадље (?) 3.

д) Редовно је виле В Вр Год ДушЈД Кр Л РБ Рош С. Ст Т (с вилама Рош, с

вилама Ду Ка), гусле Бр ДушЗ Зд ЈД ККа С, јасле Бр ВМу О ПРБ (у јаслама Му,

из јасала С), канате Бр ДТ М Ми Ри, лотре ВМр, рогуље Рош (с рогуљама

Мрш).

ђ) Чује се: Чита новине ДД, Донесе новине О, Писале новине ДД, Бијо у

новинама Во.

Једнински облик идвина (Простру новину доље М, Завише је у неку новину

Во) јавља се са другачијим значењем (=ºхартија”).

428. Засведочено је: аркива ДТ Рош, у аркиви Б ГГ Ро.

429. Именице браћа и дјеца имају облике сг. именица ж. р. типа кућа, нпр.:

нас петл браће О, двојица браћа ЛП, двојици браће Ра, двојицу браћа СР,

тројица браће Ро, четворица браће С, четворици браће Му итд.,

пуно ђеце ВМ Ми Мрш, двоеђеце Г О, двоје ђеце Ст, трoе ђеце П., троје ђеце

Мр, ђецедвој-трбе Ср, троје ђеце Бр ГГ С, четворо ђеце О, четверо ђеце Во, петоро

ђеце Рош, шестеро ђеце Б, седморо ђеце Ми, осморо ђеце С, осмеро ђеце Б.

Једанпут је забележен облик плурала шес” брата М.553

430. Поред форме м. р. биљег Ми Р имамо и биљега Во, биљегу Ка.

431. Доследно је вођа ССтТу (не и *вођ), потом војсковођа Ми, груповођа

О, путовођа Т.

432. a) Обично је канава О, канаву ГГ, канаве Бр Му; ипак, налазимо и

канап РБ, от канапа Р.554

б) У примеру Била нека, звало се карабоја Му, имамо сложеницу оријен

талног порекла.555

в) Засведочено је конопља (singularia tantum ж. р.) и конопље (pluralia

tantum ж. p.):

сијала се конопља Ми, посијемо конопљу Ри, израсте конопља Мр, одг

конопље Л, конопљу ону Рош, све од конопље Год, од оне конопље ГД,

биле конопље Л, ка-те конопље порасту Ри, посијали конопље Д, от ко

нопаља Кр, о конопљама Б.556

433. a) Говори се маћија Во С,маћију Мрш, мучиле ме маћије Го, једанпут

и маћу Рош.557

553 Исп. шез браћа, од мушкије ђеца у М. Ник. СП 360; пет браћа у Рем. Шум. 244, пуно ђеца у

Пецо ГИХ 120.

55“ РМС канап и канапа, РСАНУ обрнуто.

555 Шкаљић карабоја, РСАНУ карабој и карабоја /карабоја, исп. М. Ник. СП 361 карабоја.

556. Исп. М. Ник. СП 302.

557 Исп. В. Ник. М-Гс 193 маћа (најчешће), затим маћија, маћика /маћека, М. Ник. СП 362 маћа

(у говору Срба само овако), у говору Муслимана и маћија одн. маћеха, Рем. Шум. 257 маћа (и овде

најобичније), затим маћија, маћија, маћека, маћика, маћака.
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б) Именица млада (невеста”), поред свуда уобичајене именичке форме и

деклинације, тј. облика као што су нпр. млада Год С, млади Ра, младу Ду Л Ст и

сл., засведочена је (додуше, само једном) и са придевским ликом и променом:

дадну младој то 3.558

434. Поред чешћег празилук Бр ММи Ра, чује се и праса Во, као и праза Ду,

празу Ра.559

435. a) И овде налазимо реда (ж. р.). Чија је реда? Во, Није, ваљаде, наша

реда? Душ и сл.560

б) Доследноје руда ГДуш Ми Р, тако и вадили руду Го, било руде СР и сл.

436. Није засведочен ниједан од облика сингулара именице свиња. a) Уме

сто заједничког имена за јединку употребљавају се диференцирани називи, од

различитих основа, нпр.: вепар 3, вепар БДТ ПС, крмак Бр РБТ Ту, крмача ЈД

Ри, крме Д Душ П, назиме Рош, назиме Год Ц, назимица З. Од множинских

облика им, свиња посведочен је ном, свиње ЛТу и дат.-инстр.-лок. свињама Ро.

Уз то, бележимо и крмци Б ДушЗ Зд П РБ, кpмке Бр Ри, крмака Во.561

б) Говори се смрека Душ П и смрча Г Ри, вишеструко је интересантан

пример Има борја и смрче ДТ.562

в) Услед губљења консонанта x, именица сиромах има промену им. ж. рода

на -а: сирома ЗС, сироми У, сирома сирому нађе Го. Да се овом именицом,

изгледа, означавају само мушка лица, казује и облик атрибута: толики сирома

бијо Зд, сирома највећи С.

г) С друге стране, у примеру Подијелиле се моје чиче Татрибут се са

именицом (природног м. рода) слаже по облику, тј. женског је рода.

437. Именица усташа ДТТ Ц (није засведочено “усташ) јавља се у двема

множинским формама: усташеДДу иусташи ОРаУ, одн. усташи Рош.“

г. Напомене о творби неких именица и неких група именица

438. Према бројним (стандардним) формама на -ина као што су нпр. без

обраштина СР, дпштина ЈД, двштина Ро Ст, у општину Зд, у општини Му,

пртина ГД, пртинуДТ Ри, сиромаштина Ро и сл. имамо и (само) једну на -иња:

будалаштиња Ка.564

Сасвим је другачије (и сасвим очекивано) у потврдама на -иња као што су

голотињу Зд, сиротиња Зд, сиротиња Ка Ст.

558. У суседном Љештанском (Тешић 218), Драгој, Лепој и „необавезно“ Миленој, Радмилој.

559 Вук: прас, исп. и М. Ник. СП 363 праса али прасу и прасу.

560 Форма позната и другим говорима (исп. М. Ник. СП363) ијезику књижевности (в. у РМС).

561 Исп. М. Ник. Гор. 674, Тешић Љешт. 218.

562. Вук: смрч.

563 У суседном Драгачеву усташ и усташа (ном. ст.) / усташи (ном. пл.) (Ђук. 136).

564 Форме на -иња сасвим су обичне у говорима србијанског Полимљa и неким другим сан

џачким говорима, исп. М. Ник. СП 366, Барј. НП-Сј. 57. Барј. овде вели: „Умекшавање гласа н

широк је појаву овим говорима и представља резултат аналогије... према именицама на -иња

(босотиња, голотиња, сиротиња, књегиња)”.
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439. И овде бележимо глупотиња М ("глупост“),“ али, са тим значењем, и

занимљиво глупорију Б, исп. и лудорија Ка.

440. a) Са суфиксом -ача налазимо брвњача Ми, у брвњачи Ра, бpвњаче Ро,

дрвењача (кућа од дрвета”)ТП, Пожегача (врста шљива”) ЗД, неке огребаче

Рош, исп. и сламњача (кућа покривена сламом”) Ка и сламњача ("сламарица“)

Во Ду.

б) Меку основу (каква је у брвњача, дрвењача, сламњача) имамо и у

брвњара Ка, бpвњаре Г, брвњарицу Ро, дрвењарија Рош (али и дрвенарија СР,

дрвенарију СР), кровињара Му СР, кровињару Во ДД Ми, рањуше (врста шљи

ва”) Ду Ц.566

Интересантно двојство имамо и у гибаница ККа / гибањице ГД.

441. Суфикс -џија имамо у неким оријентализмима и неким домаћим

речима:

бојаџија Зд,567 кириџија Му С, кириџије Ра, мушулуџија Ту Ц, нишанџија

Ри, рабаџија МршТ,рабаџије Му; проводаџија ДушПУ,рачунџија ДТ, силеџија

М., трошаџија У, шалitџија Му Ту,368 шићарџија П.

442. Навешћемо и засведочене непрефиксалне сложенице:

бабађевдјка Ка, бабарога Т, бубашваба Ра, Висибаба (село код Пожеге),

двоколица К, двоколице П, стонога она С, троношке столице РБ, црвенкапа Р;

пеленгаће Во (исп. и шаљиво лажигаће О).

443. У домену родбинских односа, према рођак ГДЗ КМр Ро СР СТ стоји

углавном рођака Вр ДД Ми МршТП и родица Во Ду (ређе, махом у западнијим

насељима).

444. Од именица на -ва имамо: грмљава Ра, јурњава Го, кукњава Зд Ту,

пуцњава З.

445. Веома продуктиван суфикс-ка очитује се и у следећим потврдама:

дљтнка Д, aљтнку Д Ц, грашку по грашку П, — вашке ЗМр:569 — паљка Ј; —

стјенка ("стеница”) СР.

446. Интересантна су двојства просидба Го Ка / просидбина Ми Ц, же

нидба Год Ка / женидбина Му.

Налазимо и тресидбу шљива Д.

447. Им. јевица бележимо једанпут, и то у облику вокатива: Приђе ми и

вели: ђевице Во.

448. Различити облици компаратива „произвели су“ двојство дужина ГП

С / дуљина Ту, говори се, такође, мањина Душ Р и малина Мр.570

449. Наст. -киња имамо у им. роткиња: Жена није роткиња С.

565 Исп. М. Ник. СП 366.

566. За ове или овакве ликове знају и други говори, исп. нпр. М. Ник. Гор. 669, М. Ник. СП

366-367, Симић Обади 67.

567. Исп. М. Ник. СП 367 бојаџија.

568. Исп. М. Ник. СП 367 шалиија.

569 Пл. од вашка (“уш”); овде је ва — во, као нпр. у Васкрс Во Ду.

570 Исп. М. Ник. СП 365-366малина/мањина, такође и вишина сазначењем више лица, већина”.
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450. На овај или онај начин интересантне су и следеће потврде и скупине

ПОТврда:

имб пратњу (обезбеђење“) Ми /била велка пратња ("погребна поворка“)

Ми, исп. и копња Во Вр О СР, копњу Бр Ду Т (поред копање Бр Рош); —

женскадија Бр М, мушкадија Мр С. јунадија Ка, тако и ђечурлија Б ДДР РаРи, а

исп. и ђечина кб ђечина Р, од багрeновине Мрш, о-дудовине РБ, јашиковине Му

(од јашике С), од“ шљивовине П, даровина ДД, даровине Му; кићевине Г, го

ведина Бр Ду Му О РаРи, говедине Г Го Ра Ри СР / говеђине Л (можда (?) према

прид, говеђи М, говеђе Кр РБ), кокошчицеТП, — пијандура ДД ККа Му, пјандура

Бр Мp / пијаница ГоМ Мрш, — тојага ДТ, тојагу Бр Мр П, — садаљку Во.

3) ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -О

а. О појединим падежним облицима

451. Инструментал с г. Наставци су: -и (најчешће), -ју и -(ј)ом (ретко):

Помијешало се с крви Во, Не мош с власти никако Му, Са ријечи једном

ријеше кат су људи О. Е, боље је све смасти ДД са соли ДД Кр, стом здби РБ, са

чађи је то Мр, вакб, са цијеви горе Г, збожјбм помоћи Мр,

с крвљу мојбм ГГ, накб, с крвљу, дабоксачувај Ми, шљебом и са сољу О,57

лијепа је и с машћу С, С овом влашћу среће нема Во,

С крвљом нашбм ослобођено Рош.

У прилозимаје ноћу ГГДЗд ЈД Ка Ми РБ Ри ССтТП, дању ДДМ Ми РБ СР

С Ст (на целом подручју) и ноћом Во ДТ, дањом Го Кр М (само у западнијим

насељима).

И предлог (с)помоћу (помоћу тог пепела С, с помоћу вјетра Ц и сл.) по

пореклу је инструментал с наставком -ју.572

452. Ген и т и в пл. Наставци су -ију и -и (код заведочених именица овог

типа):

кокошијуДу Р, костију Мрш, ноћију Ду Л, ушију (од им, „уш“) Ка, шћерију

Ро, ћерију ДТ:

кокошп Г Ми, костпPo, ноћп Ка У, ушп Ту, шћерп P Pa.

Засведочено је само очију ТП Ти само ријечи К, стварп П Ту.573

571. У суседном Љештанском је са сољу (Тешић 219). Педесетих година прошлог века П. Ивић у

Биосци бележи „инстр. једн. типа солим“ (Ивић Биоска 399). Да овакви ликови ни данас (узмимо

ово условно, јер су истраживања обављена осамдесетих година прошлог века) нису непознати

говорима западне Србије, говоре прилике у (такође суседном) Драгачеву, гдеје засведочено, између

осталог, и чађим, са крвим, мастим, бујадим (Ђук. Драг. 137).

572. Исп. М. Ник. СП 368.

573 Двојство -ију /-и (са фреквенцијском уједначеношћу наставака, одн. са блажом или изра

зитијом превагом наст. -ију) својствено је и већини околних сродних идиома (исп. нпр. Ђук, Драг.

137, М. Ник. Гор. 675, В. Ник. М-Гс 194–195, Тешић Љешт. 219). Само (или углавном) наст. -и у ген.

пл. оваквих именица имају неки удаљенији (јужнији и западнији) идиоми (исп. нпр. Ђук. ГЦ

247-248, Пецо Ишћа II 87–88, Пиж. Кол. 126). На србијанском терену овако је једино у ново

пазарско-сјеничким говорима (исп. Барј. НП-Сј. 102). „Прелазна“ ситуација својствена је говорима
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б. Посебне напомене о неким именицама и скупинама именица

453. Збирне именице на -ад имају у дат.-инстр.-лок. (доследно) и ген.

(недоследно) облике одн. наставке плурала (тј. -(и)ма одн. -и).

Засведочени примери множинских облика, тј. ликови као што су буради

(буради) одн. бурадима (бурадима), чељадма и сл. представљени су у т. 122, а

овде наводимо забележене примере ген. сг.

дрвљади ГГ, пашчади Му ТП, пилади Ми, сирочади Мр, чељади Ст, унучади

ј ц.574

454. И именица варош припада овој деклинацији:

из наше вароши ЈД, из вароши Ст, нека варош Ду, свака варош Мрш, једна

мала варош М.575

455. Овде спадају и забележени облици плурала им, вече:

зимске вечери Д, топле вечери Год, неколко вечерт ДД, пé-шес вечерт Го,

вечерију 3 П.

Засведочени облици сингулара су: а) или женског рода овог деклинационог

типа:једне вечери Мрш, те вечери ГГ, сваке вечери О; б) или средњег рода: Бадње

вече ЛР СР, једно вече Рош, неко вече СР, скоро свако вече Зд, свако друго вече Л,

треће вече Кр, реко добро вече У; — једног вечера Зд.

Скренули бисмо пажњу на преовлађујуће кратко-е у облику вече.

456. Именица глад доследно је ж. рода:

глад пуста Во, поцркаше до глади Зд, од глади Го, измучени глађу 3.576

457. Говори се: а) кокош и кокошка:

кокош Бр Му ОР Ра, ген. сг. от кокоши Во, нoм.-ак. пл. кокоши ВоМ Му С,

ген. пл. от кокоши Ра, кокошију. Год Мр, дат. пл. (баци) кокошима Во;

кокошка Мр, кокошци Вр, кокошку Ми, кокошке Ми О;

б) кос(т) и коска:

кбе Мр Ц, кост ГГ, от костп Мрш, костију Ра, с костима ТП Ту;

кдску Вр, кдске Р С,

в) (и)ћер (не и кћи!) и (и)ћерка:

ном.-ак, сг. ћер Го ЈМр, шћер Во ГГДДЗ Зд ККа П Ри С. ген. сг, шћери ГГ

ДДДЗ ЈКа МС Ст, ак, сг. моју шћер Мр, дат. оде шћери на славу Душ, вок. кажи,

србијанског Полимља (М. Ник. 368). О овоме в. и следеће радове: М. Николић, Именице с на

ставцима -y/-ију у генитиву множине, НЈ ХХV/1-2(1981), 82-99, С. Реметић, Генитив множине

именица у говорима централне Шумадије, ЗбМСФЛ ХХVII-ХХVIII (1984—1985), 655-663.

574 У околним сродним говорима је разнолико: у Гoрoбиљу имамо само облике плурала (М. Ник.

672), у Љештанском је пилади (ген.), али пиладима (дат.-инстр-лок.), а тако је (бар принципски) и у

Драгачеву (Ђук, 130—131). Моравички крај „познаје: (а) множинске (чешће) и (б) једнинске (ређе)

облике именица на -ад, и то са наставком -и / -ма у Д-И-Л“ (В. Ник. М-Гс 185). У говорима

србијанског Полимља „збирне именице на -ад имају, по правилу, у ген, и дат.-инстр.-лок. облике

одн. наставке плурала“. Ипак, засведочени су и једнински ликови типа чељади (М. Ник. 369).

575 Овако је и у окружењу (уколико је лексема засведочена); исп. В. Ник. М-Гс 195, М. Ник. СП

369, а такође и Рем. Шум. 261.

576 Овако је и у већини околних говора, исп. В. Ник. М-Гс 195, М. Ник. Гор. 675, М. Ник. сп 370,

Тешић Љешт. 219; ипак, у Драгачеву је засведочено и кад је глад бид (Ђук. 137).

— 190—



Говор Ужичке Црне горе 527

шћери Ми; ном-ак. пл. Ћери ДушС, шћери Г Го Зд М. Ми ССтТП Ту Ц, ген. пл.

шћерп СТП, шћерију Зд Р Ра Ст Ту, ћерију ТП, дат. пл. преписб ћерима Ту;

ћерка ДТ Му Ри, шћерка Му П Ту, дат, ћерци Во, шћерки П Ту, ћерку Д Му

Ст, инстр. сг. са ћерком ПТ, ном.- ак. пл. ћерке ДД С Ст, шћерке Ст, ген. пл. от

шћеркт Р.577

458. Облик ном, сг, мати није забележен, али основа мат- није непозната.

Јавља се у псовкама (Један другом сују матер ТП, иди у ... материну Ка) или у

имену празника: Материце Ра Ц, од Матерпца Мр.

Уобичајена је лексема мајка.578

459. Именица позивје углавном ж. рода: једну позив ДТР, неку позив Ст, та

позив Ра, трећа позив Т. Ипак налазимо и Стои нект позив на асталу Во.579

460. Бележимо сама лој (ж. p.), P али и од лоја (м. р.) Ст.

461. Збирна им, младеж женског је рода у примеру Ова данашња младеж

није ни за шта СР, мушког је у потврдамаS”.младеж Ст. Није гостољубљив

према младежу СР.

Збирна им, пилежје ж. рода у примеру Не мош от пилежи Ду, али мушког

у Даје пилежу да једу О (да суфикс-еж није редак у нашем говору, сведоче и

потврде трулеж М, гњавеж око орања Ту).

462. Именица прси очитује се као pluralia tantum ж. рода:

прси Д ОРош, у прси и у руку ТП, по прсима У.

463. Именица раван је ж. рода у засведоченим примерима на једној равни

Ми и Гувно мора да биде у равни Ду.

464. Женског рода су именице збб-здби ДтЈД МршРи Сираж-ражи Ми

ро рош.

Говори се буђ (уватила се буђ) Ри, али и буђа-буђе Рош.580

465. Говори се око поноћи Ј, от поноћи ТП, от поноћи до поноћи Во (исп. и

после пола ноћи Зд и усред ноћи Ка).

Није засведочено Вуково поноћа.581

466. Ж. род, несумњиво, имамо и у ликовима црвен Во и нема црвени РБ.

Напо ме на: Сагледавањем представљене грађе и сравњивањем уочених

стања са одговарајућим приликама у описаним идиомима у непосредном окру

жењу, долазимо до следећег закључка. Број примера који нису засведочени ни у

једном од истраживаних додирних говора сасвим је скроман. Они најмаркант

нији (осврнућемо се само на њих) део су невелике али уникатне скупине облика

са нетипичним (одн. старим) падежним наставком. Као што је констатовано,

неки од ових (или пак оваквих) ликова засведочени су и у неким од говора у

непосредном суседству. Подсетићемо да је архаични облик ак. пл. им. гост у

577 Исп. М. Ник. СП 370.

578. Овако је и у суседним сродним говорима, исп. нпр. В. Ник. М-Гс 195, М. Ник. Гор. 675, М.

Ник. СП 371, Тешић Љешт. 219.

579 Исп. Пецо ГИХ 130 позтви / позиви (ген. сг.) (поред позива).

580 У суседном Драгачеву редовно је буђа — буђе — буђи — буђом (Ђук. 137).

581 Вуково поноћа засведочено је у неким другим говорима, исп. Дешић ЗбИjГ 238, Драг. Лика

146, М. Ник. СП 371, Станић Уск. 1206-207 (овдеје изнето и тумачење о пореклу овог облика).
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устаљеној конструкцији у гости забележен у Гoрoбиљу, док су облици ген. пл. са

наст, о (не само ликови годин и стотин у партитивним синтагмама него и већи

број облика типа чварак, прасац, аљин) засведочени у Љештанском. Међутим,

облици дат-инстр.-лок. пл. са наст, -ам потврђени ликовима кућам и шакам (као и

пример старог облика инстр. пл. женами) до сада нису посведочени у овом делу

ијекавске Србије. Интересантно је (и за унутрашњу и за ширу диференцијацију)

да су сви ови примери забележени у северозападном делу области, тј. у насељима

подринског залеђа.

ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ

1) ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ

а. Акцентовани облици

467. О ген,-ак, личних заменицаја, ти, он/оно, себе говорили смо у т. 38

(потврде са силабичним предлогом) и т. 60 (потврде без предлога).

468. Облик дат.-лок. сг. заменица ја, ти и себе је двојак.

a) У источном и југоисточном делу области (грубо узевши, источно од

линије Ужице-Маљен) налазимо, готово доследно, мене/тебе себе, нпр.:

Купићу ја тебе књигу Мрш, Мене је додељено Зд, Такб мене и пасуе Мpш,

Дај ти мене Ра, Благо мене ТП, Пишемене Му, слични мене О, мене долазило ТП,

Продомене О, Узела мене дијете У, О мене не говори Л, све помене Душ, Мене је

једна рођака умрла Ј, Нијемене до њега Зд, Узмемене паре Рош, Мене не треба Вр,

Нимене ништа не даде Ми, Он мене дадне Зд, Нијемене ни прилазијо К, Докле они

имене не даду П, Тименебиди жива и здрава Рош, Па некмене каже, ако смије Му,

Чујем ја, мене говори У, Не брини ти о мене ТП, Све се осу по мене О;

Кажем ја тебе Л, свака тебе час ЈД, Каже тебе Вр, Ја би тебе имб причати

Л, Тебе велим Л, На тебеје све О, А ништа тебе Ј, Причам тебе ДД, Са-hу и ја да

кажем нешто о тебе Г, Па да се и о тебе чуе понека У, Не говорим реко тебе

ништа У, Ни тебе не послаше депешу Рош, Čставићу ја и тебе Рош, А о тебе све

реко најгоре говоријо ТП, Колко знам, тебе не припаде ништа ЈД, А о тебе реко

да и не говоримо Ст. Ево тебе ово У, Кбна пример о тебеУ, Па тебе и кажем О.

Све себе Рош, Привуче себе Ра, шта има на себе О, вако према себе ЈД.

Најбоље себе остави ЈД, да по себе не би просипо Ми, Гледам га ја, само себе,

себе О, Да кажем нешто и о себе ТП, О себе не говори Ра, сваки према себе ГД,

што има на себе Л, Све то он у себе јадан трпијо Г, Нађем ја себе мјесто ЈД. Свака

о себе нека мисли Г, Нембј само себе ТП, Настави он о себе Мpш, Угађају само

себе Г итд.,

Даде и мене Рош, Па тебе кажем Вр (насеља најближа Драгачеву).

Број засведочених облика на -и је скроман:

Он је мени сестрић Мрш, Мени је било најтеже Мpш, Ни мени, ни њему,

никоме Ра, Богами, мени није долазијо Ро, Што ће теби књига? Л, Шта ли се реко

о мени прича У, Мислио је да теби може све да каже Ми, Послбје и теби једну
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Ту, Рекок ја теби ТП, што је на мени ГД, Мисли реко о себи Му, Да каже шта и о

себи Л.

б) У насељима распоређеним западно од линије Ужице-Маљен по правилу

је мени/теби себи:

Мени не даде ништа Во, Каже он мени Го, Вако према мени иде Ду, Само

мени, њему ништа Ка, Зар ти тако мени мореде урадити Ка, Вели он мени Кр, Дај

мени М, Реко мени не говори ништа М, Пружи он мени М, Послб мени сат, добар

М, Мени ниси ништа крив Мр, Мени је обећо Мр, Све помени Мр, Сви мисле даје

мени лако СР, Како теби, такб мени Мр, Ударише помени Мр, Ма све мени прича

Мр, Што е мени не покаже, па да види Год, Види се помени М, Мени не долази П,

Ни мени није лако П, Све припаде мени П, Мени не вјерује Ри,

Теби и не говорим Во, Не може он теби ништа Го, Реко теби причам Год,

Теби оћу да кажем Год, Не може он теби ништа Ц, Теби, изгледа, не вреди

говорити М, Дао сам ја теби следовање П, Показаћу ја теби В, Теби то не треба

М, О теби, вели, нећемо ни говорити Мр, Ја ћу теби све да препишем В, Није

теби ни требала школа М, Теби је ладно У, Која сад теби... П, Све је на теби П,

Не бија теби ни причо П, Теби недам ништа Ри, Шта, теби нису дали? СР;

Зна по себи Б, Намјести прво себи Го, О себи и не мисли Т, Мислимја у себи

Ка, Према себи Ка, Све себи, себи Ц, Ја знам по себи Ц, Гледај како ћеш себи

урадити Ц, Привуче мено према себи М., Сваку себи привуче РБ, Кажем ја себи

Ду, Асеби угађа П, Себи није умијо ништа урадити Р, Ко да нешто сам себи прича

Ц, Једе се у себи СР, Сваку другу себи у џеп тури Р, Ништа он себи није узу В, итд.

Једанпут бележимо према себе СР, а више пута устаљено кукумене Во ГоМ

п рт.

Изоглоса мени/мене једна је од најмаркантнијих на подручју УЦг. При

ближна раздеона међа Ужице-Маљен део је дугачке изоглосне линије која по

лази са југоистока источне Херцеговине, захвата најсевернија насеља данашње

Црне Горе,382 а затим правцем југозапад-североисток пресеца србијанско По

лимље, Златибор, Ужичку Црну гору (в. карту бр. 6) и Колубару, па излази у

југоисточни Срем. Западно од ове линије је мени, а источно мене.583

469. a) Дат.-лок. зам, он и оно гласи њему В ГГДДЗ ЈКа М МршП РБ Ри Ро

СР Ст.

б) У дат.-лок. заменице она често имамо партикулу —зи: њојзи Бр К и сл.

одн. њбјзи Во ДТ и сл. Говори се, наравно, и њој БрЗ ЛП Ро У Ц (примери са

силабичним предлогом представљени су у т. 38).

470. Инстр. зам, ја, ти, себе најчешће има стандардну форму:

за мном Вр Год ЛМ Рош СР, са мном БВ ДЈД Ј ККаЛ Ми ССт, преда

мндм Год Ка и сл.,

с тобом Вр Год Душ Му Ри, за тобом Г, пре-тобом Ст и сл.,

собом Бр Душ Кр РБ Ро Ст, за собом М Рош, прет собом ДТ М и сл.

582 Исп. М. Ник. СП 374.

583 Исп. М. Ник. СП 374-375 (в. и карту бр. 9 и бел. 1002–1009).
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О - мени, теби, себи

Карта бр. 6: Облик дат.-лок. заменице ја и сл.

У неким источнијим насељима засведочени су и аналошки облици (у који

ма се очитује уопштавање основе ген-ак.): за тебом ЈД, са тебом Рош.“

471. У инстр. заменица он, оно и она са асилабичним предлогом јављају се

двојаке форме: а) са наставком -им одн. -ом: с њим ГоДТ МиПР, ш њим М., с њом

ГД Ду О; б) са настаком -име одн. -оме: с њиме ДТ Му, с њоме П.

У примерима са силабичним наглашеним предлогом -е није део наставка;

дакле, редовно је за њим Во ГД ДД Душ, са њим ГоД Ка ПТП Ту, за њдм Ст У и

сл. (исп. и потврде у т. 38).

Исто двојство (и ограничење) имамо у инстр. зам, ко: с ким или с киме, али

само за ким и сл. (в. ниже).

472. Ген,-ак, зам, ми и ви гласи нас, вас (тако и код нас/ код нас и сл. одн. за

вас / код вас и сл.). У југозападним и неким централним насељима налазимо и

облике с партикулом -ке: наске, васке.

584 Овакви ликови су засведочени и у неким околним сродним говорима, исп. нпр. Тешић Љешт.

222 собом у себом, М. Ник. СП 375 за менбм, с тебом, себом (у говору Муслимана).
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Потврде су представљене у т. 38. и 131.

473. Зам. они, оне, она у ген.-ак, различито се уобличавају:

њиг Бр ГДДМр Ри Рош (тако и код њпе, на њпе и сл.), њикТП (ретко), њи Б

Во 3 Ми (такође и код њп и сл.);

њизи П РБ СРТ (код њизп, до њизи, и њизи):585

њике Б Ду С(дд њике /од њике), код њике Б.

Примери у заградама наведени су, другачијим поводом, у т. 38.

Облик њиг (одн. њик, њи)јавља се на целом подручју; лик њизи засведочен

је у северозападним, а њике у југозападнимš86 и неким централним насељима.

474. a) Дат.-инстр.-лок. зам, ми и ви гласи: нама Бр Во ГГ ЈДЈ КМ РиТП, с

нама Го КМ ПРБ, за нама Го Ра Ст, пред нама ГГ ПТ, са нама ГГ У итд., вама Во

Го Кр Мрш Ри, с вама Г. ЛП, за вама Г, са вама К и сл.

Поред устаљеног бок с нали Б Кр одн. бок с вами Во, засведочено је и

ударише с леђа нами М.

б) Дат.-инстр.-лок. зам, они, оне, она гласи: њима ВВрДуЗд Ка Кр М. Му Р

Ри Ст.ТП Ту Ц, за њима ЛСт, на њима Душ, пред њима Ка СтЦ, по њима Во; међу

љима Вр и међу њима З.

б. Неакцентовани облици

475. a) Енклитички облицизам, ја, ти и себе у ген.-ак гласе ме, те, се:

Fве ме Г, Наградили ме Год, Поставе ме ДТ, Не тиче ме се ДТ, Сачекају ме

Душ, Недирају ме К, ИзгрдијомеД, Угостишеме Год, Показа ме Л, Питаме Ро и

сл., — ако те пита Б, Замоле те Год, Не смијем те ни питати К, Оцрне те Мр,

Часте те РБ, Лажу те Р. Прегледају те Л, Уплаше те3. Не воле те Мрши сл.; —

уми се Вр, облаче се Мр, убијо се Му, испрљб се Р, завалијо се Ри и сл.

Ове енклитике могу стајати и уз предлоге:

за ме Бр ДДК, наме ВВоДТЈ Мр С,уме ДДР,мамблеМр Ри, преда ме Во

ДТК Мрш, за те ДС, на те Бр Го, у те ДКа Мр, преда те Кр Ри Ту;“ ШТО СС

каже: на се, у се и пода се Ду, међу се ТП, преда се Душ Кр С.

б) Енкл. облик зам, он и оно у ген.-ак, (уколико не стоји уз предлог) гласи

га. Кад ето га Год, Ево га опет Душ, Сачекали га Зд, Ишћераше га Кр, Није га ни

погледала Р, Ошину га СР, Оћераше га С, Поставише га С, Отровали гаТП итд.

Уз предлоге је њга и њега (није засведочено њ):

за њга Душ, на њга К, преда њга Рош, у њга Ка П, уза њга Му;387

за њега Во Ка, за њега Во, на њега Т, преда њега Ду, уза њега Бр П.588

585. Исп. Тешић Љешт. 222.

586 Исп. Ивић Биоска 399.

587 Енкл. њга бележи и Ивић у Биосци (Биоска 399). Овај облик се јавља и у другим (ближим и

удаљенијим) сродним говорима: исп. нпр. Вуковић П-Др. 59, М. Ник. СП 376-377, М. Ник. Гор. 676,

Станић Уск. I 208.

588. Конструкције типа за њега засведочене су и у србијанском Полимљу, као у „неким зла

тиборским селима“ (М. Ник. СП 377).
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476. Енкл. облик зам, она у ак. (уколико не стоји уз предлог) гласи је

(никада ју!):

Убиједили смо је Во, Увели је у кућу ГГ, Нећу је ни питати Го, очима је не

могу гледати ДТ, Вако је држи ДД, Питали је Ду, Сакрили је Зд, Само је погледа

JД, Туне је и саранише Ј. Наговорили је Кр, Ајде да је видиш Мр, Замолише је

Ми, Скидоше је О, Поче да је шамара Мрш, Не слуша је Мр, Сколише је П,

Уведоше је у собу РБ, Замолим Је лијепо О, Не воли је Ри, Уловише је Ст, Добро је

измлатијо Ц итд.

Уз предлоге, енкл. гласи њу: уза њу П, кроза њу МршСР, преда њу Ду, у њу

Кр 589

477. Енклитички дат. зам, ја и ти гласи ми и ти. Уникатни изузетак имамо

у следећем примеру: Извини, мало да те нешто речем Му.

478. Енкл. облик дат. зам, он и оно гласи му, а зам, она — јој:

Да му ја речем ТП, Даде му нешта у руке Бр, Доносијо му поклбне ГГ,

Рекоше му д-изиђе ГГ, Није му оставијо ништа Зд, Погледа му у торбу Ј, За

палише му шталу Л, Говорила са-му сто пута Т, Свашта му нађоше О, Запријетик

му Ро, Послашему ране, пара, свега Ст. Да си му прије рекла Мр, Није му ни даво

ништа Д. Што му реко не рече К, Ниса-му ни замјерила О, Свашта му рече Л,

Доста си му реко платијо СР итд.

Ја сам јој донијела Год, Показаше јој пут Д, Припремили јој кревет Кр,

Нађоше јој и момка Ми, Дадоше јој да једе П, Нешто јој гурну у ташну Р, Даде јој

пара П, Рекла би јој ја све у очи М, Свашта јој говорили П, Ја сам јој поставила да

једе Вр, Нисам јој се ни обраћала Год, Нисам јој ни показала ДД Не могоше јој

помоћи Рош, Свијој прилазише П, Задржали смојој дијете С. Сваштајој рече Титд.

479. Енкл. облик ген.-ак. зам, ми и ви гласи нас и вас:

Oће да нас побију Б, Сачекаше нас доље Вр, Записаше нас Г. Замало нас не

уватише Зд, Распоредише нас око кречане Кр, Јуријо нас до Карана К, Даривали

нас М, Послаше нас да донесемо ранију М, Пробудила нас рано Ми, Устављали

нас да ноћимо П. Не савладаше нас М, Све нас рашћера РБ, Волијо нас ђед млого

РБ, Поведоше нас вамо Р, Држали нас мјесец дана Ро, Частила нас добро Рош,

Лијепо нас примили С, Поваташе нас у гају Ст, Замолише нас да не говоримо

ништа Ри, Очас нас преварише С, Држали нас задуго Ст. Свашта нас пита ТП,

Преварише нас каишари ЈД. Не нађоше наступе Ту, Испратијо нас доље до

раскрснице Т, Наговарали нас да га не слушамо Ту, Упропастијо нас У итд.,

Ако вас буду тражили, не бојте се ГД, Сачекаћу вас на бријегу ДТ, Нећу вас

ништа питати Зд, Ја вас нисам наговарб М, Да вас само види ђедо Ми, Не могу вас

више држати Ка, Ми вас нећемо задржавати Кр, Оhете да вас и они најуре ДТ,

Čни ће вас упутити ђећете радити Г.Он вас сигурно неће пустити Ми, Нисам вас

ни звала РБ, Све би вас реко послбу затвор Мрш, Ако вас питају, не говорите

ништа Душ, Пада васја питам, мајку вам вашу Ра, Ја вас и не знам Ду, Треба вас

издржати Му, Све вас рекоја добро знам Мр, Ја ћу вас добро наградити Р, Нек вас

589 Енклитика њу позната је и неким говорима у окружењу, исп. М. Ник, Гор. 676, М. Ник. СП

377. Затичемо је и код Вука (Ивић Поговор 130).
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реко они ране и нек вас издржавају Зд, Ја вас ништа нисам питб О, Питаће вас ђе

сам Л, Ако вас нађу, ја нисам крив Вр итд.

У кабларском селу Рошцима (2х од истог информатора) засведочен је енкл.

облик ве: Да ве питам нешто Рош, Ако ве нађу туде Рош.

У примерима преда нас Д, уза нас Л ненаглашено нас (за вас немамо

потврда) стоји уз „наглашени“ предлог.

480. Ненаглашени ген.-ак, зам, они, оне и она (уколико не стоји уз предлог)

гласи иг (те) одн. и (п): Сад иг има ДД, Сад игреко не видим Ду, Даиг моје очи не

виде Р, Потље иг вратише опевамо Во, Нек па они гледају К, Рано иг пуштају Мр,

Нека па П, Све сам иг ишћерала напоље Му, Па да иг ја нешто питам Мр, Па иг

они богами побиједише Мрш, Ишло иг доста Мрш и сл.; Сад и нема Душ,

Шћедоше да пнама предају Ц. Има и подоста Ц, Дошло и стотину П, Ево твамо П

(исп. и т. 294).

Уз предлоге се јављају и дужи (али ненаглашени) облици: кроза њиг Кр,

преда њиг Р, преда њи П.

481. а) Ненаглашени облик дат. зам, ми гласи нам:

Донесе нам љеба, меса Б, Приђоше нам на корак В, Дадоше нам неке

гумењаше ГГ, Нe oстaвише нам ништа Ми, Обећаше нам ćеме, ђубриво, свашта

ДТ, Поклонише нам стоку Д. Подвалише нам Д, Покрадоше нам алат 3, Лијепо

нам би тамо Зд, Запалише нам сијено ЈД. Ова намјењива најбоља 3, Упропастијо

нам весеље Зд, Осто нам за оградом К, Почеше да нам долазе гости Ј. Поставише

нам услове П, Недадоше нам ништа Кр, Под кожу нам се завукли М, Престаде

да нам долази М, Добро нам запријетише О, Закла нам најбољег пијевца РБ,

Донесоше нам ране Ра, Кућу нам запалијо Ро, Свако нам је вече долазијо СР, Неће

да нам замијени Ст. Свашта нам рече Рош, Поручили нам да не долазимо С,

Оставијо нам свега Ст, Дадоше нам неке кесе ТП, Писала нам Цвијета У, Мала

нам кућа била Ц итд.

б) Ненаглашени облик дат. зам, ви је двојак — ви и вам:

Да ви кажем Ка, Дајте да ви свирам коло ЈД. Ово вије ране за годину дана К,

Ето ви разговбра Душ, Купићу ви по кола К, Да ви причам Ду, Да ви поновим Ту,

Да ви објасним Ту, Како да ви кажем Ми, Оћете да ви погледам у шољу Р, Да ви

нешто кажем Р, Да ви мало доспем ракије Ми, Да ви пожелим сретан пут Мpш,

Куд ви се ђеде друг? Ра, Ако вије пријатно туне К, Да ви спремим влашу ракије О,

Да ви покажем наше волове Рош, Да ви још и јово испричам Ро, Ако ви није тешко

Му, Јесу ви дали 2 Рош, Вакб, понешто да ви речем Л, Нећу ви сметати Ри,

Пазите да вам не подвале Б, Ништа вам она неће дати В, Она би вам то

најбоље испричала Год, Ако вам дођем тамо ДД. Да вам кажем нешто Ј. Сретно

вам весеље К, Показаћу вам слике Ка, Реко нећу вам ништа Кр, Испричала би вам

још нешто М, Показаћу вам пут Мpш, Не могу вам ништа обећати О, Једно ћу вам

рећи Ро, Нисам вам испричо о жетви ДД, Све ћу вам рећи како је било Б, Људи,

шта сам вам рекб Ро, Ако вам се буде жалијо, пошаљите га вамо Л, Ја ћу вам све

показати М, Свега ћу вам послати М, Немам вам шта причати Ст итд.

Енкл. облик ви чест је (одн. најчешће преовлађује) у источнијим и цен

тралним насељима, док је редак (или пак изостаје) у западнијим селима.
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в) Ненаглашени облик дат. зам, они, оне и она гласи им:

Не треба им ништа В, Дадоше им неке поњаве Вр, Свега им послали Г,

Одведоше им једину краву Д. Да им ја нешто кажем 3, Реко да им дам брава Ј,

Запалише им неку качару Кр, Нећу им ни рећи Кр, Ја би им поставијо само једно

питање М, Ливсало им и јонб друго пашче Му, Све им се помијешало у глави

Ми, Поручићу им да не долазе Ми, Не дадо им ништа Р, Нећу им више ни

долазити Ра, Није шћела да им се противи М, Нéhу да им сметам З, Не могу им

ништа Ри, Поставише им да једу Му, Све ћу реко да им дам У, Не шћедоше или

дати П, Засметала им грана Ро, Направијо им наку кућу С, Нећу им ваљда

сметати Ст итд.

На по мене:

1) Систем енклитичких заменица ми, ви — нас, вас, нам, вам (ви) својствен

је и још неким говорима источнохерцеговаког типа у западној Србији; овако је

нпр. у Гoрoбиљу,590 затим у златиборском и полимском крају.591 Другачије је

нпр. у Драгачеву, где има не само ви (чешће је вам) него и ве (чешће је вас),“ и у

Љештанском, где нема ни ви (доследно је вам).393

2) Вуков систем енклитика уз предлоге (типа на се, у се, међу се, преда њиг

и сл.), иако прилично разуђен, није тако богат као нпр. у полимском ново

штокавском говору.594

2) ОСТАЛЕ ИМЕНИЧКЕ ЗАМЕНИЦЕ

482. Зам. ко има овакве облике: ном, кд БВ ГГоДТДушЈДККаМ Ми Р Ст

У Ц, — ген-ак кога ГГ МPoЦ, за кога ГР, на кога СР, дат кога Год, за кога Мр, на

кога Ду С, у кога Ри,— дат.-лок. коме Г Рo TЦ, коме ЈДТП, — инстр. с ким Вр ДД

My P Рош, с киме Душ Ри, за кам Во.

483. За зам, шта овде наводимо: ген. чега Мp СТ; от чега М Р; д-чега Р,

ддт чега Ри, али и д-шта Душ, дат шта ГД,595 — дат, чему Во Ду Ст, — ак, за

шта Во, у шта Во Ду К, — инстр. чиме Б Му ОТ; и чим Бр 3д Му С, и чиме Кр,

са чим Б Ро; —лок, на чему М., о чему Ду О ПРБ, али и на чем Му С, о чем Ст, у

чем Ду.596

484. За заменице сложене са-ко и -шта имамо следеће потврде: никога Вр

Ми, никога Бр ЈД Мрш РаРи, некога ДТ Му О ПРо, некога Ри, свакога Ро СР С

ТП, којечега Душ, коечега Ра, ничега Душ Рош, ничега Му, свачега Г. Мр П,

590 М. Ник. Гор. 675.

591 М. Ник. СП 378—379.

592 Ђук. Драг. 145.

593 Тешић Љешт. 222.

594 М. Ник. СП 380.

595 Облик ген. д-шта и сл. јавља се и у неким ближим и удаљенијим сродним говорима, исп. М.

Ник. СП 381, Вуковић П-Др. 61, Руж. Пљ. 173, Станић Уск. I 210 итд.

596 Овакви ликови су засведочени и у неким говорима у окружењу, исп. нпр. М. Ник. СП 381.

Тешић Љешт. 223.
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свачега Ст; у некога Ми;— никоме Бр ПТТу, никоме Рош, ником З, ником ништа

С, свакоме В ГГ Ра Ри, о сваком понешто В Ра; ничему Т, о свечему П.

485. У зам, нико (ништа) предлог раздваја негацију ни од основе шта у

примерима као што су:

ни за кога ДД П, на с кпм РБ, ни од кога Му, ни за шта Вр Д3д Ка, ни око

шта Ка, ни за чим З Ц, ни от чега Вр и сл.

486. Засведочен је и пример За ништа га окривили Л и више (оваквих)

примера са предлогом без није то без ништа Ри, брез ишта остадо ДТ, без

ништа није сигурно Ка.

487. a) Зам. шта се (као што смо видели у т. 38) јавља у конструкцијама с

предлозима, али се она (у ном, и ак.) неупоредиво чешће појављује самостално (у

значењу неодређене зам, нешто итд., и то углавном у упитним и зависним

изричним и односним реченицама):

Ма шта ми каза 3, Шта то кажеш, Миломире? Во, Шта тражи? Г, Само ме

не питај шта радим Г, Шта рече? Год, Брига мене шта ко мисли Душ, Ешта ми

исприча, сунце ти З, Биће ти шта К, Шта ћу реко ја Р, Шта ћемо, ку-ћемо? К, Не

знам ни шта бити причо Ка, Боже реко шта да јој кажем М, Шта да радим? М,

Шта ко ради, себи ради Мpш, Е шта ти је живот, мој брате РБ, Шта могу кат

сам ваки Ра, Шта се кога тиче Ри, Шта су решили, не знам Ро, Ма шта ми је

брига Во, Шта си му то казб, бок те видијо Р, Шта причаш, јеси ли луд Ро, Шта

ја да речем људима ТП, Шта смо ми ту могли О, Шта скуваш, то ћеш ијести СР,

Шта би будали? TП, И није богзна шта Т, Шта сам имала, то сам и јела Т, Зна

ваљаде шта му је чинити У, Уради шта мореш Ц.

б) У значењу зашто“, чему“ и сл. јавља се само заменица што:

Што си дошб? В, Што ће ти? Дy, Што ме ниси чекб2 Зд, Што не дође?

Кр, Што си прилазијо? М, Што ниси питб2 Му, Што си се смркб тако? П, Што

ме ниси позво? О, Што не би? Ст и сл.

в) Ова заменица се јавља и у функцији везника:

Што сам знала, испричала сам Б, Изнесе што год има Зд, Прокоцкб и јонб

мало што је имб К, Били су ови што снимају Мр, Што сам могла, то сам и

урадила С, Рекб и што није морб ТП, Што не можем, не можем Во, Нек има

ђеци, мени што остане Во и сл.

488. Заменице сложене са шта/ито имају: а) или облике на -а: ишта Го

Душ Кр ЛП P Pa Pи Рош, свашта БрДД Кр П РБ Ту У Ц, б) или дублетне форме:

нешта Бр Го ЈКр МП/нештоГЗдЛМ Ро, понешта ГГЗ/ понештоМрш.

489. Наводимо и штогод Зд Т, шта било К Ст, било шта Ст.

490. Говори се свак (није засведочено свако):

Није свак могб пећи циглу Душ, Не смије свак ни да иде З, Свак својој кући

Зд, Свак има свој посб Кр, Тб свак зна М, Свак руча Ми, Свак свое узме О, Не

море свак РБ, Свак свога води Ри, Није ни имб свак РБ, Свак у својбј њиви ради

Ри, Свак ће ти то рећи ТП, свак Б. Бр Г Год Ро Т Ту.
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ПРИДЕВСКЕ РЕЧИ

1) ИМЕНИЧКА И ЗАМЕНИЧКО-ПРИДЕВСКА ПРОМЕНА

491. За стање и међусобне односе двеју промена најважније је следеће:

слаба заступљеност именичке397 и недоследна оделитост именичке и заменичко

-придевске промене.

492. Међу малобројним потврдама им. промене знатан део отпада на овак

великове у устаљеним изразима и називима места и празника.

ген-ак. Ако је о-добра рода 3, Ош кисела млијека? Во, лончић пасуља

кувана ДД, Нема лијепа дана Ми, Бјежи од луда чоека Мрш, от пројина брашна

ГД, мало пројина брашна М, Слаба је бијо срца Ду, Немој реко на стара човека

Ра, Да је барем сува љеба да једемо У, преко цела љета К;

од зла оца и јод горе мајке ДТ, тешка срца Душ, Мани се реко ћорава посла

Д; од Лунова Села Ду, преко Лунова Села У; прије Ђурђева дана или после

Ђурђева дана ДД,

лок. о Видову дану ГД (исп. и потврде у т. 353).

Дијалектолошки су маркантни следећи облици ном. (одн. ном.-ак.) им.

промене:

Божићан пос Ро, за ручан рад П, шеничан љеб се умијеси Му.

493. Интересантне су потврде обличко-прозодијског „укрштања“ неодре

ђеног и одређеног вида, које можемо сврстати у две категорије:

а) акценат неодређеног # облик одређеног вида:

бијелог коња ТП, Остави га и голог и босог Ц, доброг друга Ри, Доведоше га

живог и здравог РБ, Клела га и мртвог Р. Ни мртвом Радивоју не да мира Мрш,

самог сира Во, у тешком терету Ду, За нако лијепог момка отишла О;

б) присвојне зам, и присв. придеви Н-заменичко-придевска деклинација:

од његовога оца ГД, од њенога брата Мрш, у њеноме роду М., из њиндга

строја К;

све по бабином Ду, у мајчином крилу Рош, од Милановог амбара Ро, ис

татиног новчаника Му.598

Потврде заменичко-придевске промене (укупно узевши, неупоредиво број

није) наводићемо, различитим поводима, у наредним пасусима овога одељка.

597. У сродним говорима западне Србије именичка деклинација прид. зам, и придева је у

„приметној“ (М. Ник. СП 385) или пак поодмаклој рецесији (исп. Ђук. Драг. 139, В. Ник. М-Гс 197,

М. Ник. Гор. 676), у Љештанском и Тршићу овакви ликови нису засведочени.

598 У говорима србијанског Полимља, поред ова два, засведочен је и трећи модел „укрштања“

двеју промена: очитује се само у примеру има сува посека — прозодијски лик одређеног - мор

фолошки лак неодређеног вида (М. Ник. СП 385).
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2) О ПОЈЕДИНИМ ПАДЕЖНИМ НАСТАВЦИМА

494. У ген. (одн. ген-ак) и дат.-лок. c2. заменичко-придевске деклинације

мушког и средњег рода придевских речи (прид. зам, прид., бр. један и редних

бројева) јављају се наставци -ог (-ег) и -ога (-ега) одн. -ом (-ем) и -оме (-еме), где

су крајњи вокали а и е покретни, тј. необавезни.

495. Примери без покретног вокала, а) За ген. (или ген.-ак.) исп.:

вашег Бр Му Ри, којекаквог Л, нашег Ми Ри, неког Кр, њиндг ГПС, овде Кр,

ондгП Ри, сваког ГГ ДД Мрш Му и сл.,

бијелог ГП, вољеног Мр, вуненог ГС, горњег С, грудног Р, преко Дебелог

брда Го, жутог С, кућевног Ду, мртвог Ст, најстаријег РБ, плетендгЗд, по

штеног Му, светог Кр Ри, светског Му, слабог М., славног Д, снижег Ст, српског

ДТ, читавог РБ, шеничног Го Ст Ту и сл.,

и једног и другог М, једног В Ду ЈМ Ра Рош Ст;

другог Вр Мр, један поре-другог О, двае-седмог Р, осмог М., петнестог Во.

б) За дат.-лок. исп.:

нашем РБ Ри, неком Ра Т, оном Ри, у сваком Мрш Т, на том Ст и сл.,

у Ужичком дореду Ка, у већем ТП,

на једном Во Ду РБ Т, у једном ГодЗ Рош, другом Во С, седмом М, на

шеснестом мјесту Р и сл.

496. Примери са покретним вокалом су, укупно узевши, бројнији: 399

a) за ген. (или ген.- ак.) наводимо и следеће:

вашега Мр Ри, какога Ми, нашега Ст, некога Д СР, њинога Го С. Ст,

оволикога Д, понекога С, свакога Ду С и сл.,

бугарскога ДЗд, будаластога Мрш, већега Бр КрЛМТТу, главнога Во Ст,

глупога О, грубога Ту, данашњега Б ВоДДДТ ПТу, лудбга Ми, младога Б МТП,

млађега Б ГоДушЛ РБ P Pa Y, најмлађега Мpш, некадашњега Р, несретнога Ми

Мр Мрш О, плавога Л, прошлогодишњега БДД Мрш Ро, свакога Рош, светога

Мр, српскога З, тешкога Ми, туђега Во Ду, црнога Ти сл.,

другога С, о-другдга Ст, један на другога ТП, тринестога У и сл.,

б) за дат.-лок. исп.:

какоме ДД, некоме Ј, у његовом Душ, на моме имању Ду, свакоме ДД,

десноме Зд, на правоме путу Во, староме Д Душ, трешњевоме 3, чет

ничкоме Душ и сл.,

једноме Ј, првоме Душ, другоме Г Ц.

в) Посебно ћемо издвојити невелики број потврда дат.-лок. са основом на

непчани консонант, где се јавља наставак -еме:

у нашеме засебку ДТ, у нашеме крају СР; на плићеме Год, на дубљеме Год,

највећеме ДТ, најмањеме ДТ.

Само једанпут налазимо наст. -ему: у нашему крају Ми.699

599 Дуже форме преовлађују и у неким околним говорима, исп. нпр. Ђук. Драг. 139-140, В. Ник.

М-Гс 198, М. Ник. СП 389. У новопазарско-сјеничким говорима прид. зам, готово увек имају дужи

облик (са покретним вокалом а, е, у) у мушком и средњем роду (Барј. НП-Сј. 91).

600 Облици на -ему (нпр. вашему, нашему и сл.) релативно су чести у говорима србијанског

Полимља (М. Ник. СП 389), а преовлађују, нпр., у говору Конавала (Кашић 324).
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497. Инструментал сингулара, а) На већем делу подручја (изузетак су

само насеља подринског залеђа, тј. северозападни део области), у говору нај

старијих (грубо узевши, старијих од 70 година, нижег или никаквог образовања),

јавља се најчешће (одн. често или пак приметно) наставак -ијем. Засведочени су

следећи примери:

гвозденијем чакмаком М, гњеченијем граом ТП, маљом дрвенијем Рош, са

дрвенијем клипом Ј, дрвенијем ралом Ду, један за другијем Мрш, за другијем

послом С, са ђаволскијем царом Ро, са једнијем Црногорцом Ту, с једнијем

клипом ТП, са једнијем мајстором Ка, једнијем потезом У, подједнијем каменом

Ра, киселијем квасцом Му, са коњскијем колима Л, са кукурузнијем брашном Р, са

малијем тестеретом Т, са млађијем сином К, са мојијем шураком Кр, с мојијем

öцом Г, с мојијем брусом О, с некијем чоéком Рош, са његовијем братом У,

његовијем пиштољом Мрш, са њезинијем оцом Г, овијем путом Ра, некијем путом

Зд, с овијем капетаном Д, са овијем унуком Д, овијем гвожђом С, са двијем

прилогом ДД, овијем прутом Б, са овијем казаном ТП, под онијем грмом Ра, са

днијем житом У, са онијем столићом Зд, онијем грањом Во, са својијем прија

тељом Му, са својијем другом Л, сувијем брусом Му, с такијем алатом ДД, с

такијем чоеком Ра, с тијем рођаком У, с тијем поздером Т, с тијем платном У, с

тијем да... Ка Ми, шеничнијем брашном Г. шеничнијем љебом Г итд.

б) Наставак -им или преовлађује (већи део подручја) или је једини (северо

западни део области), нпр.:

са бијелим луком Б, с вашим другом С, гвоздентм ексером М, са плугом

дрвенпм О, с једним другом Ро, с најбољим ГоTП, с његовим оцом Ри, са нашим

поштаром Ри, с нектм гредељом Зд, за неким Миланом Ст, са њиним неким

комшијом Ри, под овим кровом Мрш, за овим дудом Ст, оним струком Р, с оним

рођаком Мрш, са тим О, с тим Ро, тешким радом Т, шеничним брашном Р, с

неким Камбером Во и сл.

О напоредној употреби варијантних наставака -ијем и -им на већем делу

подручја УЦг сведоче и „комбинације“ за овијем нашим јадним ђедом Л, с тијем

бијелим пешкиром Во итд.

Вишеструко је интересантан пример са белијем платном Рош.

498. Генитив плурала, а) У односу на наставак -ијем у инстр. сг., пандански

наст, -uje(г) у ген. пл. јавља се на истом простору и код „истих“ информатора, али

у већем броју примера. Налазимо:

има бољије од мене ТП, брскије трава Мр, од вакије будала Мрш, великије

домаћина Душ, шерпи тије бакреније Рош, воденије тије животиња Ту, волов

скије старије плоча Ка, вуненије рукавица У, главније рогова Ст, од главније тије

четника У, глеђаније судова Ка, о-дебљијег сланина ДД, о-дивљије јабука Рош,

дивније сватова К, добријег радника Ри, добрије људи Ми, добрије ђака ТП,

дрвније кашика Л, из другије крајева Ст, од живијег Ка, жутије дуката Го,

зађевеније пара ТП, от какије крпа Ј, од лоповскије некије превара Зд, имало је

млађије О, моије рођака Му, моије шесет ари Б, од момачкије дана ТП, мало

мушкије глава P, мушкијег ногу ЈД, нашије кућа Ду, нашијег људи Ст, нашије

рођака Душ, нашије сељака Л, некије другбва Ту, некије цријева Ро, некијег
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парчића Б, некије трава Ту, некије ћошкова У, некије штеточина Д, некијег

штапова Мрш, њиније обичаја ГД, њиније тенкова Му, њинијег обичаја Кр, овије

вотњака Ми, двије лијекова О, од двије нашије људи ДД, овије срна Ми, ођевеније

момака Г, оније пита П, онијег колача Вр, пређашњије судова С, разније колача

JД, разније сорти Д, калупчића онијег Б, онијег колаца К, у виду садашњије

панталбна ГГ, сиромашније људи Ми, аљина старије Т, старије жена Ст, ста

pинскије казана О, сувије шљива ЈД, такије вретенаД, тије вршалица Душ, тијег

дечкова Ри, тије калдрма Душ, тије мина Г, туђије земаља Ј итд.

Поред чешћег (и очекиваног) свије одн. свијег засведочено је и необично са

свијег зграда (о овом и другим облицима зам, сав в. ниже у т. 499).

б) У деловима области који знају за наст. -ије(г) преовлађује, ипак, наставак

-и (г) (код млађих је редован, а код старијих се јавља у мањој или већој мери);

истовремено, он је једини (знатно чешће је -и него -uг) у северозападним на

сељима. Из мноштва потврда издвојићемо следеће:

од већиг К, од готовпјела Го, грдни мученика РБ, о-домаћи животиња М.,

дрвент нект брусева П, от прутова дренова Ро, добрт младића З, жалосна

момака Ду, живпаљуди Ц, момакалијепт В, лијептеђевојака Во,луди политичара

Мр, начитант људи Мр, коекактг Во, от правте дасака СР, онт товарни листова

B, овле мученика О, овла тестеради РБ, ова модерни пића Т, онплетвица Ц, от

паметни људи М, старт жена Ц, от старп времена П, разни типова Р., разниг

ćемена Ту, рђави очева М., суви шљива М, ти дрљача Мр, от цијелт шљива Ц,

целт девет шака СР, шупљи букава Ту, шупљиг бра Б итд.

И овде имамо комбинације: аљинки нект старије ТП, истије ловачки

друштава К, оније земљантг тањира Т, овије нови кућа М, оније сушениг шљива

во.

499. Датив— инструментал —локатив плурала. Наставци су -ијем и -им,

а јављају се са истим ограничењима (ареалним и животодобним) и сличним

„збирним“ фреквенцијским омером као и варијантни наставци сагледани у прет

ХОДНИМ ДВема ТаЧКама.

a) Наставак -ијем очитује се у следећим засведоченим примерима:

са бијелијем пешкирима Ра, на гвозденијем точковима Л, е глупијем женама

нешто дати Г, са добријем домаћинима Л, са добријем коњима Р, добријем

ćекирама ТП, у дрвенијем кацама Ка, са жалоснијем мајкама У, са земљанијем

тањирима Му, са златнијем ресама Ро, са јакијем коњима ТП, у лијепијем колима

Му, с лудијем људима Му, у моијем мукама ТП, на моијем рукама Т, по нашијем

кућама Ми, у нашијем пословима Л, са нашијем топовима Д, у нашијем селима Б,

са некијем молитвама Ду, по некијем селима Ту, са некијем теговима О,у некијем

старијем бакрачима Ст, на нискијем ногама Д, његовијем рођацима Во, поднијем

јаругама ДД, са ониjeм приткама Г, са ониjeм прутовима Вр, са ониjeм чекићима

T, за осталијeм борцима С, са ониjeм поганијем ријечима ГГ, разнијем алатима

Ту, са разнијем бојама Рош, разнијем јелима О, на своијем рукама Д, на стакле

нијем ногама ГГ, о старијем занатима Ми, са старијем људима Душ, о старијем

свадбама Г, у такијем бојама Л, са такијем људима Мрш, са твоијем копачима

Рош, са тијем официрима С, с тијем клијештима Р, у тијем опанцима Ду, у
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тешкијем мукама ГГ, са тужнијем очима Ри, са ужаснијем тијем боловима Ду,

у црнијем аљинама У.

б) Број засведочених примера са наст, -им је, укупно узевши, знатно већи;

издвојићемо следеће:

у бијелим аљинама Бр, у вуненим сукњама Л, у дрвенпм бурадима О, са

добрим воловима Ри, по другим мјестима Ро, са другим женама М, у земљанпм

врунама ЈД, са крупним неким људима Д, са мојим друговима Ту, са мојам

синовима Мр, по нашлм њивама О, у њинпм кућама ТП, по њиним тим ливадама 3,

садним њиним мајсторима Во, са оним трубачима С, у онпм великим чабровима Зд,

по старим обичајима Мрш, у тешкам мукама Кр, у тим колибама Ка итд.

Исп. и комб, са старијем неким дроњама Рош.

На по ме на:

Упоређујући утиске о распрострањености и степену заступљености облика

са наст, старе тврде промене (ликова са ије, тј. са ијем у инстр. ст. м. и ср. рода и

дат.-инстр.-лок. пл. и ије(е) у ген. пл.) на подручју УЦг са кореспондентним

приликама у оближњим сродним говорима, запазили смо следеће. Од Пиве и

Дробњака до чачанске котлине „нижу“ се говори у којима (поступно, од једног

до другог) опада фреквенција ликова са ије (нпр. пивско-дробњачки зна само за

дуже облике,001 у новоштокавском полимском они преовлађују,602 у горобиљ

ском“ и, шире, моравичком,60“ равноправни су са краћим облицима, док у

драгачевском изразито претежу облици са наставцима старе меке промене).605

Простирући се између моравичко-драгачевског подручја (у коме ликови са ије

постоје) и Ужичког Подриња (у коме ликови са ије не по стоје),606 Ужичка

Црна гора не прилази интегрално ни једној ни другој страни. Наиме, њезин мањи

(северозападни) део придружује се подринским идиомима, док су прилике у

другим деловима области (у далеко већем броју насеља) најчешће ближе мора

вичкој него драгачевској ситуацији.

Судбину звонких дијалектизама типа овијем, овије(г) није тешко пред

видети. Узмемо ли у обзир положај нашег говора, прилике у окружењу и, по

себно, чињеницу да је најстарији слој становништва њихов последњи баштиник,

можемо казати да су овакви облици у наглом повлачењу.

3) О МЕЂУСОБНОМ ОДНОСУ НАСТАВАКА

„МЕКЕ“ И „ТВРДЕ“ ОСНОВЕ

500. a) Да однос између наставака двеју основа није озбиљно нарушен (тј.

углавном одговара приликама у стандардном језику) сведочи затечено стање у

601 Вуковић П-Др. 17.

602 М. Ник. СП 389-396.

603 м. Ник. Гор. 655.

604 В. Ник, М-Гс 198.

605 Ђук. Драг. 140—141.

606. Тешић Љешт. 191.
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Легенда:

О - Насеља у којима примери типа овијем, овије(г) нису ретки

О - Насеља у којима су овакви примери ретки

О - Насеља у којима овакви примери нису засведочени

Карта број 7: Распрострањеност и фреквенција примера типа овијем, овије(г)

највећем броју придевских речи (и неких прилога) са основом на палатални одн.

непчани консонант, нпр.:

ваше Б ГГ ГДЗдЈДЛ МОС, наше Бр Г Го ГодДДР СтТП, чије Бр Вр Л Ро

ТПТ Ц, ничије ВТЦ, ђетиње Бр Б Год Му ОРБ,јесење Душ, љетошње Ту Зд,

некадашње Ка ДД, пилеће Бр Ду Рош, предње ГГ Ми Му, средње О, туђе Кр РБ

Ст; боље ГДМршРо,лоше О Ри, немогуће Во Рош, мање Г. Год СТП, црње Во Ду

И СЛ.,

граничево дрво Д, косачево Ми Ту, краљева лимузина Мрш, Милошева

воденица Ка, Урошева кућа Во и сл.,

бољега Бр Во ЛР Ра Т, вашега В ГГ ГоДТ Мр Ри, вашљега Во Т, врућег Го

Год Му РБ, говеђега Бр ЛОРБ Ра, из Дољњега Таора ДТ, јунећег БДДЗ Зд О,

лошег БрГГЗМ Ми,мањег Го ГодЛМи, средњег Бр ГДЈКРБ, трећега Вр и сл.

б) У невеликом броју примера имамо „меку“ основу и „тврд“ наставак.
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врућо ГГ З Рош ТП, оста крњо Вр, лошо време Л, лошо МрТП, нашо село

Ст, шупљо ГД Му ТП,

врућог жара Б, и-шупљог пања Л, у шупљом дрвету Му.

Облици врућо и шупљо (у ном.) јављају се (највероватније) само са о, тј. са

„тврдим“ наставком (тешко је замислити другачији лик и облика крњo).007

в) Према стандардноме све по правилу је сво (т. 505).

4) ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ О ПРИДЕВСКИМ ЗАМЕНИЦАМА

501. При свој не за менице. а) Заменице мој, твој и своју ген.-ак и

дат.-лок. сг. редовно имају „краће“, контраховане облике: мог брата Ми, мог оца

Ми Ри, мог В ДЗМ Му Ра ТП, из мог имања Д, из мог шевара Во, и мог зета Во, од

ђедамбга О, од мбга једног друга Ра, мога ВВр ГодДД Зд Кр ЛОРБ С СтТ, од

мога свекра ЈД, твог рада Р, твог ђетета Ро, твога Бр ЈД Ри ТП, свог Вр ЛП, от

свог заната Мрш, от свог рада Бр Душ Ст, имам свога чоека Кр, свога ГГ Ду Р Ри

ТП, мом В ДМу Ри СтТП Т, моме ђетету Душ,моме В Год ЈККаМ РБ СР Ту, у

моме Зд, у твом крају Душ, твоме Во Ду Ри Рош, свом Бр В. Год ДД Ка М. Ро, о

свом јаду Л Ри, о свом трошку Ст, своме Г Душ М. Ри Ту и сл.

Неконтраховани облици су веома ретки, имамо само примере за ген. одн. за

ген.-ак.; мојег Л, мојега Л, твојега Рош, својега Вр.

Навешћемо овде и забележене облике ген. одн. ген.-ак, и дат.-лок. сг.

односно-упитне зам, који:

кога оћеш ДТ, кога ја оћу М, мислим кога да водим Ми, ког ђавола је

тражила Го, ког да узмем Во, на ком спрату ДД, у коме јелу Ду, у ком си сад

предузећу? Рош, у којем селу Ту, от којега дана З.

б) Присвојна заменица 3. л. сг. ж. р. јавља се у два морфолошка (и про

зодијска) лика:

њен син Б, њен неки сестрић Во, њен отац Го, њен тај ђед Д, њен зет Во,

њена мајка Душ, њена квочка Мрш, њене куће Ми, до њене штале Мр, све њено

Кр, са њеном мајком Ц, — њена сестра Во, њена нека другарица Ка, њеном

сестром К, од њене куће РБ, у њеној соби СР, њене сестре М, што е њено Во, њени

рођака Го,

њезин први муж ГГ, њезин син Д, њезин тај ђевер Ј, њезина мајка Л, њезина

стрина Ми, тоје право њезино Рош,у њезиној авлии Ра; — неки њезин сестрић Во,

њезин човек Ка, њезин неки тетак СР, њезина маћија Г, њезини гости Мр.

Напоменули бисмо да су ликови са (њезин, одн. њена, њено и сл.)

обичнији у западнијим насељима, док су облици са г. (тј. њезин, њезин, одн. њена,

њено и сл.) знатно чешћи (каткат и једини) у источнијим селима.

в) Присвојна заменица 3. л. доследно гласи њин:

њин командир Б, њин тај главни В, њин неки рођак Го, њин дуд Д, њин купус

С, њин рад Ј, њин кум Ј, њин план Ка, њин тај прозор Рош, њин митраљез Кр, њин

607 Овако је и у неким оближњим говорима, исп. нпр. М. Ник. Гор. 676, Тешић Љешт. 223, Симић

Обади 76.
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суд Ми, њин посб М, њин старјешина Мр, њин тај цар Мрш, њина ливада Бр, њина

кућа ГД, њина ливада СР, њина та колибица ГГ, њина војска К, њина музика Му,

њина држава О, њина мајка РБ, до њине куће Р, пред њином шталбм К, са њином

стрином Р, под њином вамо крушком С, у њиној кући Во, у њином имању ТП, по

њином обичају Ст, око њине имовине Душ, све по њином Ро, њино то плашћеУ,

њино гнијездо Ц, њино поријекло Го, њино богаство РБ, у њином имању СР, по

њиним законима ТП и сл.608

502. a) Засведочени облици односно-упитне заменице који наведени су у

претходној тачки.

б) Зам, чији у сг. м. р. гласичи (чи си ти Зд) и чип (чип го-да е Во); у сг. ж. p.

чија (чија ли је, Боже Т, чија је ово ракија? ТП), у сг. ср. р. чије (њено, чије ће бити

Ту).

503. По казне за ме ни це, а) Заменице овај и онај најчешће су управо

тако уобличене, нпр.: овај Во ДД Зд М СРС, овај кум наш ГД, овај мој радник 3,

двајлис Л, овај крај Ми, овај патос Му, овај што је на кући РБ, овај што му суде

Ри, ова-је бољи С, овај штап ТП, овај други Ри и сл. (у западнијим насељима

налазимо и двај ГоДТТ Ц),

онај ГД ДЈД МР Рош СТП, онај лук Му, онај чича Ри, онај Миладин Ро,

онај љеб шенични Ст, онај смрад СР, онај поштар Зд, онај шпорет старински К,

прозор онај Р, онај сир Рош, онај поток тамо О, онај мој губер Т, онај лоповТП и

сл. (на западу и днај Б М СР Ц).

Засведочено је, међутим, и они капак М, они камен Год, они сир Ду, онт

јадац Ду, онт памук К, онт кои је добар косац Кр, онт поштар В, ови тужни народ

ГГ, ови рат сад О, ови поп наш Мрш, ови домаћин К.

б) Редовно је тај: тај мој рођак Вр, тај наш обичај ДД, тај њин ђед Ј, тај

мој буразер Мрш, тај вашер П, тај ми рођак Ри, тај поклопац Ро, тај мед Рош,

тај момак њен Ту и сл.609

в) Засведочени облици показних заменица за количину (као и одговарајући

прилози) представљени су у т. 136 (одељак о прозодијским алтернацијама), исп.

и т. 224 одељка о вокализму.

г) Облици показних заменица за каквоћу наводе се у следећој тачки.

698 Овако је и у непосредном окружењу, исп. нпр. В. Ник. М-Гс 205 (ређе и њиов), М. Ник. Гор.

677, Тешић Љешт. 224. У околним (не и додирним!) сродним говорима најчешће су констатоване

(и) другачије могућности, тако је нпр. у околини Колашина само њин (Пиж. Кол. 138), у Ускоцима

њихов и њин (Станић Уск. I 210), у србијанском Полимљу њин, њи(х)ов, њихан (М. Ник. СП

399-401), облик њихов и сл. имамо у источној Херцеговини (Пецо ГИХ 138) и Пиви (у Дробњаку и

њин, Вуковић П-Др. 59); у подринским (источнобосанским и севернијим западносрбијанским)

имамо њев и (или) њиов (Симић Обади 76, Ђук. ГЦ 236, Ник. Тршић 418).

У зетско-јужносанџачким говорима и на подручју Црне Горе убедљиво преовлађују форме

типа њихов (М. Ник. СП 401), док је у већини екавских србијанских говора доминантан облик .

њин, изузетак су северозападни говори, где, опет, затичемо шаренило (исп. Ивић Дијал. 66 и

Рем. Шум. 284).

609 У додирним говорима имамо: Тешић Љешт. 224 двај/тај, М. Ник. Гор. 677 овај (ови) /тај, у

„моравичкој зони“ се „напоредојављају облици ови, онт“, а редовноје та и сл. (В. Ник. М-Гс 205).
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504. Квалификативне и друге заменице на -кав. a) У ном. (одн.

ном.-ак.) сг. м. р. убедљиво преовлађују форме на -ки:

какт момак Б, какт посбВо, какт вотњак ДД, какт јунац ДД, какт бравЈ, нож

какт добар К, вакт кајмак Кр, вакт домаћин П, вакт добар Ра, капут вакт лијеп Ст,

ваки радник С, вакт плас ТП, вакт посоМ, вактво Ту, накт младић добар Бр, пакт

преседник Ду, накт путЈ, нактдобар родитељ Ми, накт алатЛ, накт крупан О, накт

добар брус О, накт врт Ри накт вез СР; такт је наш обичај Ј, на такт начин Кр,

такт добар пасуљ Ми, такт је живот П, такт је он бијо Р; икакт будак Го, икакт

превоз Р; вала никакт ДТ, никакт учитељ није бијо Ра, никакт С Ц.

Исп. и ника радин није Во.

У мањем броју примера (чешће на западу него па истоку) имамо и: какав Во

ДТ КМу, вакав Во, накав Во Ст, некакав 3, свакакав Ка, одн. какав Po C, такав

во ри рош.

б) Уколико овакве заменице нису у ном. (одн. ном.-ак., ако је ак. = ном.) м.

p. cГ., готово доследно се (изузеци су спорадични) јављају ликови на -ки:

кака сам така сам Бр, кака баба Го, кака добра кола Душ, кака свадба, каки

бакрачи Ка, кака је твоја М, какоје то грање? Ми, каке ракије Му, каку удовицу П,

каке смо муке пропатили Р, кака ето жена била Ра, каке лијепе Ра, с каком д-идем

Ри, какога пива Ри, па о какој ти мени ђевојци причаш СР, у каку шуму Бр, кака

мајка, така ћерка ЈД, кака је то животиња Д, каког лада добрбг Рош, ето, каки су

ти В, кака је то војска била Зд, какт ли су, Боже? Ми, каку добру косу О, каку сам

имб пушку Ми, какт смо ми народ С, још каку школу ТП,

којекаке ране Му, којекакт драгнулија Во, коекакт људи Ту;

брез икаке потребе Д.

Ипак, налазимо и којекаквог пића ДТ, никаквог Ст;

вака е добра В, вака лијепа Ду, вака кућа С, ваке иглице РБ, ваке ил никаке

С, с ваком море Т, од вакт људи Ту, вако дијете С,

така и така ствар Бр П, така ми не треба Душ, така судбина З, така је

била М, такт су људи Зд, од такт људи Т, у таку неслогу Ј, са такти народима

Ка, о-такете свиле Ми, међу тактма Мрш, о таком животу РБ, такбето стакло

B, не мош с такама Ро, о тактма не треба ни говорити Ст, таке су ти жене У,

нака ђевојка Во, нака ливада ГГ, нака лијепа Ду, нака добра прилика З, нака

сланина Ј, нако воће З, нако дијете лијепо ЈД, нако добро имање М, е наког да ми је

имати Ми, осудише наког официра Р, не би с накам ја ниђе Д, е наку жену имати

П, у наку кућу РБ, на накој свадби Р, с нактма не треба везати СР, с наким

воловима С, из наке куће Ст, у наку добру вамилију Ту, с наклм људима Т;

под некаку шталу Р, од некаке траве Рош,

никака свађа Во, ђеца никака К, никака она жена није била Ми, плата

никака П, кућа никака П, никаке вајде од ње нема Р, никаке жице не би Ка, никаке

помоћи није било П, никаке проблеме О, никаке притужбе Т, никакетија приче не

знам Ј, у одијелу никаком Ст, никаку пензију нисам имала Ро, у кућу никаку Ст.“

610. Када је реч о међусобном односу форме на -кав и форме на -ки прилике у оближњим

говорима засу уједначене. Упоредићемо оне најближе: М. Ник. Гор. 678 какт и сл., каког и сл., В.
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Исп. и ника животиња Год, нике услове Ра, не прави нику штету С.

505. a)Заменички придев сав има у ном, сг. м. и ж. рода стандардне облике,

али је у ном,-ак, сг. ср. р. најчешће сво: сво време Вр Д, сво жито М., сво то мучење

П, свдодијело то његово С и сл.

Налазимо, ипак, и све Д.

б) Ген, одн. ген.-ак, сг. м. и ген. ср. рода гласе различито: свога ГГ ПС, свбг

Го, свога Го, свога 3, свега Мр.

в) У дат.-лок. сг. м. и ср. рода имамо свом Г Ц.

г) Уген пл. налазимо: свију В Год Ст.ТП, сви ДТЦ, сваг Вр СР, свије Му Ст,

свијег Ст, свијег ДД (са свијег зграда).

д) Дат.-инстр.-лок. пл.: свима Г Зд ЛП, свим ДК, свијема ТП.

506. Квантитативне заменице, а) Вуково колик, колика (неодређени вид)

Имамо само у једном примеру:

Чекала га девет година и десете не знам колка мјесеца СР.

Форме одређеног вида су чешће: коликт Во / колкл Ду, коликог Зд Ст.

колико У.611

б) У говору УЦг постоји неодређена квантитативна заменица неколик,

очитује се у конструкцијама типа за неколка дана Му, неколке године Во Р,

неколке даске Р, неколке куће Ка, нас неколике куће РБ, дадне нам по неколке

цигаре Зд, дрмну неколка пута Ми, за неколка сата СР и сл.

Овакве конструкције одговарају онима уз бројеве 2-4 .

Јављају се, иначе, и конструкције с количинским прилогом неколико: неко

лко бандера Ми, за неколико година Го, по неколко дана Ра, за неколико дана Му,

неколко манастира Рош, по неколко они медењака Год, за неколко мјесеци С,

неколко пута Ро, неколико пута Т. итд.612

в) Интересантне су и партитивне прилошке синтагме типа (буде) неколко

времена Г, (прође) неколко времена Му, (по) неколко времена Ту и сл.

Овде је, по нашем мишљењу, реч о извесном, не превише дугом вре

менском периоду”, али свакако дужем од неколка дана одн. неколко дана.

Значење извесне, невелике количине” имамо у примеру Дода неколко

џибре Зд.

Прилог неколико затичемо и уз глагол, исп.:

Неколко се договоре, али се ништа то не реши сигурно Бр.

Ник. М-Гс 205 какт (каки), такт (таки) / какав, такав (не наводе се други облици), тако и Симић

Обади 18, Тешић Љешт. 224 какав = какт, али само каког, с какам, ж. р. кака (кака); М. Ник. СП

403-405 какав (ретко какав), накав, накав и сл. (ређе кака одн. накт, накт и сл.), у облицима који

нису у ном, одн. ном.-ак, сг. м. р. далеко су чешћи „облици са в".

*) Већи број облика зам, колик засведочен је на подручју србијанског Полимља (М. Ник. СП

406).

“? По мишљењу проф. М. Стевановића, неодређена квантитативна заменица неколик се у овом

значењу користи „само уз име малог броја појединих појмова“; ако се, међутим, односи „на већу

бројну количину, онда се таква количина означава неодређеним прилогом неколико“ (Стев. ССХЈ I

300). Ипак, судећи према приликама на терену УЦг, као и у већини србијанских говора (па и у

књижевном језику), у оба случаја је обичнији количински прилог (о овоме в. М. Ник. СП 406, бел.

1175).
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5) ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ О ПРИДЕВИМА

а. О појединим придевима и скупинама придева

507. При с војни при деви. Имамо обе варијанте стандардног наставка

-j(u) / -иј(и):

од божје воље Л, божја рука Ро, чудо божје ДМ, кокошје јае Ро (исп. и

кокошиње Ц), паст живот Во Ду, пасе Г и сл.,

Богу божије Г, за божију мајку С, у вражиjу мајку П, у те долаче вражије

К, кокошије Ј. Т. и сл.

О ликовима типа божи, двчт исп. т. 150.

508. Некадашњи наставак је сачуван је у именима неких православних

празника: на Ивањдан Мрш, о Ивањдану Р, Јовањдан Бр Мрш, Никољдан П,

Стевањдан Ро и сл.

509. Придеви на -ски од именица ж. р. на -ија често имају елемент н.

дустринска војска Му, из аустринског рата Ро, бекpпнски посб М., пе

шадински пукТ, судове рактнскеЈД, на Рактнском пијацу Ду, шумадински чај О.

Налазимо, ипак, и аустртска О, рактски Мр, шумадпска ношња ДД

510. Говори се синдв Г, да и синовом сину остане РБ (дакле, без удвајања

посесивног суфикса), али и што је синовско Ми, синовска кућа П, синовско

имање Ту.

511. Типично је ђетињи Д, ЂетињеЗС (у примеру дечии вртић ЗДогледа се

утицај градскога говора).

512. Говори се: од волујског рога Во, волујска кола ЈД, од волујске коже Ра и

воловски Зд, од воловскије тије плоча ТП.

513. Налазимо само очев Год С (не и *очин и сл.).

514. Имамо младин Г Му, младино СР и младовски вал П, младовске те

ствари Л.

515. Присвојни придеви од назива животиња често се граде по моделу

телећи:

јагњеће Ро Ст,јареће ЈД, пилећи Му, прасеће ДД ТП, прасећи Мр, свињећи

ТЦ, телеће ГГ, телећи Ми С, ћурећи Мр.613

Другачије је у свињски Р, свињску Ц, гушчија МуТП, мишиитрагови Ц.

516. Поред облика домаћи Д, домаћу Ри Ст налазимо и: сватови домаћкт

Мрш,здравље домаћко С, домаћски наш љеб Кр, са домашким синовима Мр.

517. Исп. и следеће примере: -

ред кућнт Ду 1 праг кућевни Ст, кућевна врата Мр,

удовички Зд, удовичко писмо Ду;

црквенска књига ДД,

518. Град и в ни придеви. У т. 145 наведен је известан број примера

типа дрвен, земљан.

613 У централној Шумадији ово је изразито продуктиван образац, овде имамо и гушчеће, гучеће

(гучеће), мачећи (мачећи), мачећа длака, пачеће месо (Пачеће) (Рем. Шум. 279). Слично је и

биограчићком говору (Ивић Биогр. 163).
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Налазимо шеничан Ми / шеничнт Го ЈМрш,614 имамо не само кукурузнт К,

кукурузно брашноМи већ и курузна љебЛ, па и мурузнтљепчић Го,мурузнбЗ СР.

Говори се човано одијело ДДР, човане антерије Мpш, али и чошно одијело Л

ро.

519. Придеви временских и просторних односа. a) Прву скупину чине,

Између осталог, и следеће дублетне форме:

јесење цвијеће Во / јесењски радови Р, сезона јесењска О /јесенски обичаји

Ду (исп. и јесењашње Ри, млада јесењашња П),

љетње време ДТ / љетно би доба Во;

пролећнт Душ / пролетњи Мр,

оно пређашње Ј / прijoшње свадбе Мpш.

б) Према доследном (стандардном) горњп ГДО (на горњу страну Во), доњи

се јавља у три форме: доњи ГГ К Ми РБ, доњег К Ст (најчешће) / дољном

ћупријом ДД, дољна страна Р, на дољну страну Рош / дољње куће Ра, са дољње

стране Ра, из Дољњег Таора ДТ.

520. Описни и други придеви. а) Придев велик(и) јавља се у ном, сг. м. p.

(одн. ном.-ак. сг.) само у одређеном виду:

Великт је то човек бијо Вр, камен један великт ДД, на астал великт Ду, бијо

вако великт Кр, Великт ми проблем направијо Мр, И, великт град, каки Р, кроз

онај тунел великт Ра, Већ је он великт СР615 итд.

Чује се и велички Г, величка Р, величку кућу Ст, величке ДТ.616

б) Придеви изведени од основе срђП-обично имају непалаталну основу:

сретан БрЗ МС, сретна Му СР, сретно Ду, Сретне примају помоћ Во;

несретнога Ст, несретну Ту.

Ипак и срећан Д, срећна П, срећно О(прил.).617

в) Засведочено је неколико придева на -ћи који не потичу од гл. прилога

садашњег пераћа сапун К, перећи сапун Мрши У, ловаћа пушка Му, плетећу

иглу СР, на писаћој машини Мрш, пашче ловаће У, ловеће БрP (исп. и ловаћка

пушка Д).

г) Индеклинабилни придеви на -ли оријенталног порекла нису својствени

говору УЦг, ипак, исп.: дуванли боја У, жеравли Во, очикли чича Ду (окретан и

виталан, упркос годинама“).

д) Придев многи (аутохтоно је млоги) обично се јавља у плуралу, нпр.:

млдгт косачи Г, млдги људи Ро, а исп. и Млдги то нису знали Л, Млдги су отишли

С (им. служба).

Свакако је инересантнији једнински облик, какав имамо у примеру: То је

млога разлика између онога времена и садашњег времена Д.

61“ Вук шеничан.

615 Вук великт, а тако и у М. Ник. СП 411, Тешић Љешт. 253, Пиж. Кол. 51 и др.

616 Тешић Љешт. 223 велички и величачки.

617 За окружење исп. нпр. М. Ник. СП 411 сретан (најчешће), сретањ и срећан (ретке су обе

форме), М. Ник. Гор. 667 cретна = срећна, Симић Обади 63 сретна, Тешић Љешт. 208 сретни, Вук

срећан (сретан).
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ђ) Број потврда за деминутивна образовања веома је скроман: мајушно ГГ,

малецка С, мекачан 3, нејачак човек Ро.

e) Мало је засведочених непрефиксалних сложеница: белосиви Г, бледо

жуту Во, гостољубљив В, кратковид ДуУ.

521. У примеру Били смо млого сиротиУ истакнута је, у ствари, придевска

значењска компонента (= сиромашни).

522. Издвојићемо и следеће потврде:

газдински синови РБ, газдинска шћерка Зд,

грк сир Ду, грка Вр Рош,

друкчи говбр Го,

јерезна Мр (“љута“);

кадри Мр Мрш / кадриви Ми;

кишни дани Во / кишовно љето П,

очиња вид Ду;

старатељско право К;

уштвни 3.

б. О ступњевима поређења и сложеницама са по

523. Компаратив придева и прилога гради се, најчешће, као и у књижевном

језику, нпр:

бржп Бр ДМ Му, брже Б Л Ри Рош, гушћи ГГ, гушћа Ду, дебљи БЈ Му,

жиђи Мр Мрш О, оciђе Ду Му, краћи Бр ДРи,лакша Бр Ра, лакшп ДТ, луђи Ст,

љепши К, љући Бр Му, млађи ГД Зд М Ми, млађе Год Л, млађу СР, млађега Ри,

нижи БДО ПТП, снижп Ми, сниже Ст, слађи ДД ДЗд ЈД О, слађе Зд, слађу П

С, тањи ВЈ Ра, тврђи Душ Ра У, тешња Б Мр, тупљт Ст, црњи Д, црње Т;

лакшп ГГ ГД КаМ Ри, лакшп Во Ду Ка О Ри, мекшпВ Душ Мрш, мекшп ДТ

Ро, од мекшега Мр,

бољи В. Во ЛМ П, гдpт Го П P;

бистрија Вр Кр Ра, брезобразнин Бр М, васпитаније дијете ВР, сајападније

стране Кр ЛТП, мирнија ДТ Ра, старии ДТ ПРИ Т, старија Бр Мр, старије Ми

Мр Му, ситније О Рош и сл.

Након губљења гласаји контракције добили смо и зрелт Мpш, лошт Год,

слаби О, старт ДД ПС итд.

524. Неки компаративни облици заслужују посебан осврт.

а) Компаратив придева висок гласи вишљи:

вишљи Бр Го Му Ро, вишља Ра С, неђе снижа, неђе вишља М (исп. и прил.

мено вашље Го, вашље мало П).618

Облик виштЗ није аутохтона форма.

618 Компаративни облик вишљи својствен је великом броју оближњих и удаљенијих говора, исп.

нпр. Ђук. Драг. 142, Ивић Биогр. 164, Ник. Мачва 267, В. Ник. М-Гс 202, М. Ник. Гор. 677, Пецо

ГИХ 143, Рем. Шум. 283 (спорадично и височије), Тешић Љешт. 223.
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б) Компаратив придева велики редовно је већи (никада виши): већи стуб Ј,

већа кућа ДД С, већу плату Р итд.619

в) Наставак -и(и) не јавља се само у очекиваним (стандардним) ком

паративним формама прид. лак, лијеп и мек већ и у неких других придева (и од

њих изведених прилога):

белине Рош, глупип О (прил. још глупше У), такит Вр.

Поред ликова љепшп Му Ро, љепши СР (прил, љепше В) одн. Љевиша В

(прил. Љевише Го, љевине Мрш), налазимо и облички интересантно љевинија Р

(прил. Љевши је Ка).

Исп. и такшије одијело Г (прил. лакшије наоколо О, слапшије тече П).

У примерима типа лакшије имамо, у ствари, удвојени компаративни на

ставак (-ши + -ији).

г) Представићемо неколико аутохтоних компаративних (и суперлативних)

облика придева и(ли) прилога:

го ра к: горчу Ра, гдрчу Ду Игоркију Рош,

далек (о): даљт Бр, даље ГГДТДушЗдЛМ Ри С, најдаља Во, подаље М/

даље ГД Мрш, најдаље Во,

ду г.(о), дугачак (дугачко): дужи ГГ, дужа ДРи, дуже Мр Мрш С,

најдужет Зд / дуљт З П, дуља Д, дуље ПI P;

мали (мало):мања БрДД Мр Мрш ССт,мања Го Год Л С, мање СтTТу,

најмањи З, најмањи Рош /мањи В, мање В. СР С Ст, најмања Вр, из миње В.

најмишња СР;620

рад о: рађеДТ Ри / радије Во.

д) Компаратив прилога одлично имамо у лепом примеру: Не море бити

одличније и одличније М.

525. а) Као што се види из потврда наведених у т. 33 и 154 одељка о

прозодијским особинама и примера представљених у т. 524, суперлатив се гради

као и у књижевном језику, дакле, уобличава се једноставним обрасцем морфема

нај-4 облик компаратива, какав имамо у примерима типа најмилии, најгдpт (исп.

и најљевши је јести СР), одн. у ликовима као што су нпр. најгори, најдужет и сл.

б) Засведочене су и дисконтинуиране суперлативне форме:

Нај му је боља коса Б, Најти је боља ова ракија Го, На- је боље било дрво

буково ДТ, Мени је нај било теже и жалије... ДТ.

Исп. и: што нај може бити Ј(овде морфема најподразумева „цео“ супер

латив и значи — најбоље”).

Морфему -нај затичемо и уз глагол: најволим Во најволт У (највише

волим”и сл.).

619 Овако је и у непосредном окружењу, исп. М. Ник. Гор. 677, Тешић Љешт. 223 (а исп. и Симић

Обади 76). Међутим, у неким јужнијим идиомима однос велик{и) — виши је или доминантан (исп.

нпр. М. Ник. СП 412-413) или једини (исп. нпр. Вуш. ДИХ 50, Пиж. Кол. 147, Пеш. СК-Лb. 160.

Ћупић Бјел. 85).

620 Исп. Тешић Љешт. 224 најмишњи.
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в) У облика какви су нпр. најмилии Г, најгорт Ми Р и сл. компаратив

задржава свој акценат, што говори о несраслости морфеме нај- са тим обликом.

Слично је и са односом морфеме по- и облика позитива у ликовима као што су

нпр. подобри Ра, пожитко Кр, понесретан Г, посиромашни У и сл. (већи број

оваквих примера наведен је у т. 33).

У примеру посирома Му препознајемо именицу (морфема по- + им си

ромах), али је значење придевско — посиромашан”.621

Засведочено је, међутим, и повеликт Мpш, повелико Ми, поголема РБ,

подоста ОРБ, подуго С, појефтина Д, помалт Ј (исп. и занимљиво помалан ДТ),

понезгодан Вр, понемпран Р, потешка Зд, потешко С.

Морфему по- срећемо и уз облике компаратива и суперлатива у следећим

потврдама:

подаље Л, подужеДуш, помање Ри (исп. и „двоакценатску“ потврду: једно

потање дрво Во), понајбољи З, понајвећи П, понајближа Ро.

Напоменули бисмо и следеће: употребљена уз позитив придева и прилога,

морфема по- „додаје“ основном облику значење прилично“, у приличној мери”,

док наслоњена на компаратив и суперлатив унеколико релативизира значење

двају ступњева поређења.822

6. Напомене о неким морфолошки условљеним алтернацијама

526. Алтернација о -л редовна је у придева весео / весо, цео (цијо),

недоследна у дебео (дебо) /дебел — дебела, а изостаје у придева бијел и округал, а

вероватно и у, додуше ретком, обал (потврде в. у т. 275).

Није засведочен придев бон (-а, -о), али је његов траг присутан у узречици

болан: Реко ђе ћеш болан Кр, Реко, Томаше, болан Л. Ма немој болан К.623

527. Алтернација ст - с изостаје у масан ГД М Ри и часан КТу, али је

двојако у болестан ГГ М / болесан П P Ри, жалостан Го / жалосан ДР.

528. Алтернација к - ц изостаје у ном. пл. м. р. придева једнак, дакле,

редовно је једнаки ДД Ра и сл.624

529. Као што смо видели, у пасусима посвећеним ступњевима поређења,

неке алтернације се очитују у односу позитив — компаратив.

БР () ЈЕ В И

530. Изузмемо ли редне бројеве и број један који имају заменичко-при

девску промену, готово да можемо казати да су променљиви бројеви непро

менљиве речи. Ретке потврде деклинационих облика с посебним падежним на

ставком можемо разврстати у два низа.

а) Није сасвим ишчезла деклинација броја двије (дви):

621 Исп. М. Ник. СП 415 посирома.

622. „Извесну неодређеност и некатегоричност уноси морфема по- у компаративне и супер

лативне облике“ (М. Ник. СП 415).

623. Облици придева бон (као и узречица болан) засведочени су на подручју србијанског По

лимља (М. Ник. СП 408).

624. О овој алтернацији у историјској перспективи в. Белић Историја II/1 143.

— 214 —



Говор Ужичке Црне горе 551

ген. од њи двију Во, дат, двијема Му, двила 3 (исп. и обадвијема Р, обадвима

ср).

б) Имамо и две потврде за дат збирних бројева: њима трбма Ду, да бидне

обадвома Ка.825

Као што видимо, међу засведоченим декл. облицима највише је облика

датива. Будући да је он падеж који се углавном јавља без предлога, те је употреба

посебног падежног облика готово једини начин да се искаже посебно падежно

значење,“ разумљиво је што се и овде и у многим другим говорима јављају

управо овакви падежни облици.

Уместо посебних облика у осталим косим падежима готово доследно се

користи др. у га (и не увек само једна!) могућност: или формула предлог +

општи падежни облик (исп. нпр. о-два метра Во, са дба положаја Ду, на двије

даске стоји Ми, са двије цијеви Г, са дбадвије руке ГД и сл.) или (само уместо

посебног облика броја два одн. оба/обадва уз им, које означавају особе) пара

лелно и назначена формула (исп. од дба унука Ра) и бројна именица на -ица у

одговарајућем падежу (исп. са обадвојицом се судијо К).627

531. а) Основни бројеви од 1 до 10 немају никаквих морфолошких спе

цифичности.

б) Бројеви од 11 до 19 доследно гласе: једанес, дванес, тринес, четрнес,

петнес, шеснес, седамнес, осамнес, деветнес.

в) Бројеви 20 и 30 различито се уобличавају:

дваес Бр ГГ Ду МиП Ри Рош, двајес Во Вр Год Душ Му О ПРо Рош С СтT

ПУ; тријес Б Во Г Го Ду ЈКЛ Мр Му П РБ Ра Ри СР;

двадес В ГГ ДДЈКаМиП РБ Ст ТПУ, двадест ЗСР, тридес Б Го Год Душ

Зд Л Ми Р Ра Ро С Ст, тридест В.,

двадесет Го М. Ми Мр, тридесет Г. Год Р.

г) Бројеви 40 и 60 имају по један облик:

четрес Бр Вр Г ДТ Зд ЈД Ми Р Ро СР Ст Ту, четрес Зд Мрш Ра;

шесет Во Вр Г Го Ду Ј Кр Мр Мрш Ри Ро СР Ст ТП Ту, шесет Р.

532. Вишечлани бројеви типа десетица + основни (одн. редни) број јављају

се са везником и без њега:

тријес и три Рош, седамдесет и шес Ка; дваес и два Во, тријес и трт Ду и

сл. (в. т. 42 одељка о прозодијским особинама); — двадес један дан Бр, дваес

четрт сата ГД, дваеш четрт сата ТП, двае-шес Кр, шесет пет Вр, осамдесет

дcам Душ и сл. (осим тога, говори се и сто и три Во, милијон и триста Ка и сл.,

одн. сто тријес илада ДД, двјеста педесет кућа Ми и сл.);

625 У говорима у непосредном окружењу забележени су следећи облици. Љештанско: двају

(„доста ретко“), двима = двема, трију, трима, четрима, одн. двога, двома (Тешић 225), Гoрoбиље:

двијема, тријема, четиријема (М. Ник. 678), моравички крај: двома, двијема, трима (В. Ник. 208),

Драгачево: двема (ређе двијема), трима (Ђук. 146).

626 М. Ник. СП 416.

627 Овако је у многим говорима и, делимично, у савременом књижевном језику. О овоме в. М.

Николић Променљивост бројева 2—4 у штокавским говорима, НЈ ХХП/1-2 (1976) 52–56.
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дваес друге М, дваест друге Мрш, дваес пете ТП, четрде прве Ра, четрдс

шесте О, педесет треће Ро и сл., тридесет и треће Душ, педесет и бcме Рош,

шесет и седме Ду и сл.

Овакви основни бројеви су чешћи са везником него без њега, док је код

редних бројева обрнуто.628

533. а) На целом подручју говори се двеста ГГДЛ РаРи, двјеста Во ЈП С,

триста Год Кр ЛП С.

У насељима подринског залеђа имамо и двесто Го РБ (у суседном Љештан

ском засведочено је и трасто).629

б) Напоредо се употребљавају број сто и бр. именица стотина, као и

СЛОЖенице са -ciИО И СИНТагМе са стоплина:

сто илада М., сто метара ЈД С, сто банка Г Ри и сл. / стотина Г Р,

стотину кила С(исп. и стотпику Ду), от стотине један Б и сл.,

четристо Год, песто Кр РБ, шесто Зд, девесто ЈД и сл. /четри стотине

Душ, пет стотпна ДД,пе-стотпна Ро, ше-стотпна Ст, седам стотпна Во и сл.

в) Као и у неким околним говорима,530 чешћеје обадва и сл. него оба и сл.:

дбадва ВДТ Л РБ СРС, обадвије Ми Ра Т, дбадве Го Год Ка;631 дбадвоје Ј,

дбадвоје ТП,

дба Д Ка П Ри, дбе Д Му, дбје Б.

534. За збирне бројеве од четири надаље и одговарајуће бројне именице од

нарочите важности је следеће.632 Стара фонетско-морфолошка изоглоса -оро/-epo

(одн. -орица/-ерица) пролази кроз Ужичку Црну Гору, делећи је на два неједнака

ДСЛa.

a) На већем делу подручја (источна, централна и северозападна насеља) ови

збирни бројеви се доследно завршавају на -оро, а одговарајуће бр. именице на

-орица, нпр.:

четворо Бр ГДушЈДЈ МршР Ро ТП Ту, четворо Рош, петоро ГГДЈДМи

Р Ст, шесторо Бр Ј КМи Ро, шесторо Вр, седморо Вр Зд КМрш Ро, деморо Душ

ЈЛ Му Р, осморо Вр Рош, деветоро Г. Душ JДРа ТПУ, десеторо ДД Ј КРо,

дванесторо Г. Мрш ТП, дванесторо Ра У, петнесторо О, седамнесторо Р,

двадесторо Л Му Ст, дваесторо Зд Ро, тридесторо Ми У, тријесторо ДД,

шесеторо В Р, седамдесеторо Му; — четворица ДР Ст, четворици Мрш У,

четворицу У, петорица ДД Л Ст, петорицу Ст, шесторици ТП, шесторице ТП,

седморица Рош, седморици ЈД, осморица Ту, осморице У, осморици Рош, де

веторици М, десеторицу Ми.

б) У свим југозападним и неким западнијим насељима јављају се и облици

на -еро (-ерица):

628 Овакав фреквенцијски омер констатован је и на подручју србијанског Полимља (М. Ник.

417-418).

б29 Тешић Љешт. 225.

630 Исп. В. Ник. М-Гс 209, М. Ник. СП 418, Рем. Шум. 299.

631 Тешић Љешт. 225 и дбадва.

632 О односу форманата -оро / -eрo (одн. -орица / -epица) в. у Ђур. Прелазни 105-106.
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- чешверо

Карта број 8: Облик збирних бројева

четверо Ка СР Ц, петеро Б Ка Кр, седмеро Во Ду, демеро Во С, деветеро Б

Кр, десетеро Б Ду Ц, дванестеро Б, четрнестеро Б Во, дваестеро Б Ц, прије

стеро Во Кр, шесетеро Ка Кр,

четверица Б, четверицу Б (могуће је (?) да случајно није засведочен већи

број оваквих ликова).

Ако познатим чињеницама о присуству ликова типа четверо, четверица на

србијанском терену633 придружимо утиске са нашег подручја, можемо уствр

дити следеће. У уском појасу уз босанско-србијанску границу (грубо узевши,

западно и северозападно од линије Пљевља-Прибој-Ужице-Косјерић), у неким

испитиваним областима одн. местима, констатовани су (поред мање или веће

заступљених ликова са -оро, -орица) и облици са -еро, -ерица. Тако је у неким

прибојским селима,834 ујугозападним (и појединим западним) насељима УЦг (за

*** О стању на херцеговачко-црногорском, босанско-црногорском и босанско-србијанском гра

ничном подручју и правцу пружања изоглосе в. у М. Ник. СП 420.

634 Исп. М. Ник. СП 418-420.
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Биоску се то одавно зна!),635 затим у азбуковачком селу Узовници.636 и у Тр

шићу.637

535. Уз бројеве 2-4 (и уз вишечлaнe бројеве са 2—4) јавља се бројна

конструкција:

два бријега Зд, два дана Ми Ро, два унука М, два-трп струка РБ, сва трп

сина Ст, три мјесеца Ка, три-четртзрна П, четрт сата О, четрт стуба Ри, дваес"

два дана Мр, дваеш четрт сата ТП, пе-сати Душ, пет синова Д, пет возбва М.,

пе-шес дана Му, деaм рупа Ро и сл.

Исп. и пето брата Му, шес” брата Мрш, деам брата Ст.638

536. У вези са употребом збирних бројева издвојићемо следеће.

а) Конструкција се збирног броја + ген. пл. какву имамо у примеру Закоље

се по двоје-трбје свиња Ту необична је и неочекивана у овом делу ијекавске

Србије.639

Овакви примери својствени су неким јужнијим идиомима.840

С друге стране, сасвим су обичне конструкције са бр. придевом (па и када

именица није рluralia tantum):

двоје панталбне Ка, троја врата М, троја кола Р, десетора кола ДТ,

четвере гаће Во,

трдји свирачи ЈД, троји-четвори просци 3.8“

б) Збирни бројеви се употребљавају и у ген, пл. Збирних им. на -ад и када

означавају бића (седморо чељади Ми, петеро пилади Во, четверо прасади Во) и

када означавају ствари (двоје дрвљади ТП, петоро дрвљади ЈД), затим уз ген. пл.

им. говеда (шесторо говеди Го, седморо-деморо говеди М) и уз ген, сг. збирних

именица на -а (нпр. двоје ђеце Ду СР). Узген, сг. им. браћа готово доследно иде

бр. именица на -ица (петорица браће 3, четворица браће Бр).

Ипак, једанпут (у Кремнима) налазимо и основни број пето браће.642

537. Осетна је фреквенција бр. именица на -ина: по десетину радника Ду,

петнестину Д, петнестину М, дваестину година Ро, дваестину Душ С, при

јестину Бр М. Мр Ц.643

635 Ивић Биоска 399 петеро и сл.

636 Тешић Узов. 179.

637 Ник. Тршић 419.

638 Исп. М. Ник. СП 420.

639 У суседном Драгачеву забележено је двде свиња (Ђук. 147). У осталим испитиваним

додирним говорима овакве конструкције нису засведочене.

640 Исп. М. Ник. СП 420-421 двое коња, двоје ната, двоје кола,Ћупић Пљ.93 двоје волова.

Сличне примере бележи и проф. Пецо у источној Херцеговини; он сматра да су конструкције

типа двоје кола “особина црногорских говора, а према простирању у источнохерцег, може се

закључити да су ту оне допрле из тих говора” (Пецо ГИХ 149).

641 Ђук. Драг. 147 двоја врата, двои волови, двоја кола, В. Ник. М-Гс 210 троје виле, троје гаће,

двоја врата, М. Ник. Гор. 679 петоре панталбне, петора кола, М. Ник. СП 421 дбадвоја кола,

седморе пантоле, исп. и Симић Обади 78 двои сватови, двде бабине, Ник. Тршић 419 петоре /

петере гаће, Рем. Шум. 298 двоја врата, двоја кола.

642 Исп. Рем. Шум. 299 шез ђеца, седам браће и сл., у србијанском Полимљу засведочено је пед

браће, па и шез браћа (М. Ник. 421).

643 Овакве именице су „врло честе“ у суседном Драгачеву (Ђук. 147).
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538. a) Уобичајено је:

једанпут Во, једампут ЈД Ра, двапут Г О, трипут Ро;

једанпута З, двапута Р, трипута ТП Т;

два пута Ра / два пута Во, три пута Душ, — седам пута РБ;

другт пут ДД ДТ П СР С, по други пут Ка, трећи пут Мр, десети пу-ти

говорим Во.

б) Поредједанпун (једампут) користе се и прилози једном (чешће), једним

и једаред (оба ретко), такође, прил. одједном чешћи је од прил. одједанпут.

Бележимо и одједнолia.644

Потврде за представљене прилоге наводе се у одељку „Прилози“.

ГЛАГО ЈН И

539. Конјугација говора Ужичке Црне горе (ни на нивоу гл. облика, ни на

нивоу гл. врста) не излази из граница углавном доброг источнохерцеговачког

просека. Једна (једина) потврда за гл. прилог прошли, редак имперфекат и

поредак футур П најнижи су степеници на фреквенцијској скали гл. облика; на

њеном врху пажњу привлачи чести наративно живахан аорист, као и „мноштво“

могућности за изражавање императива.

Неки глаголи се уобличавају у двема (каткад и у трима) глаголским вр

стама. Међу глаголима које ћемо сретати идући од врсте до врсте нарочито је

интересантна невелика (али, ипак, необична и неочекивана) скупина ликова типа

кренити, несвојствена највећем броју источнохерцеговачких говора.

I. ГЛАГОЛСКЕ ВРСТЕ“

1) ГЛАГОЛИ I ВРСТЕ

а. О појединим облицима

540. Презент. a) Деловањем аналогије, глаголи са основом на -к, -e, -х

имају у 3. л. пл. доследно тзв. измењену, палатализовану основу: -

вучу Вр ДушЛ Мрш Ст, довучу. Ми ТП, завучу, М., извучу. ТП, навучу. Мр,

привучу се Т, сијечуЗЈ Ц, засијечу О, исцјечу ЈТ, насијечу СР, печу Ду Ка С, испечу

Ро, затечу Рош Ст, напечу. Ст, тучу ДТД. Ми СР С, истучу. Ст;

пострижу се Во,

вршу Г. Мр С, овpшу. С.646

б) Презентска парадигма гл. моћи изгледа овако:

644 Исп. М. Ник. СП 422 одједама, одједама.

64° Примењена је Стевановићева варијанта Белићеве класификације глагола (в. Стеван. ССХЈ

328-336, посебно стр.331).

646 У другим говорима (и)јекавске Србије поменути ликови су или једини (исп. М. Ник. Гор.

684, Тешић Љешт. 270) или изразито преовлађују (исп. Барј. НП-Сј. 67 и 69, М. Ник. СП 431).

Интересантно је да у обаћком говору (босанско Подриње) постоји лик вуку и сл. (Симић 82).
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О - може Горобиље

О - море/може

Карта број 9. Промена же — ре у море и сл.

1. л. сг. могу БВ Во ДТ Ј Кр М. Мр РБ Ри ССтТП У Ц, могу Во Го Год 3,

морем ВБ Кр П СР, можем Во Го З, немогу Бр ГДЗдЛ МиОРо СтТПТТуУ, не

могу З С Ц, не морем М. Ц, не можем Во М Ц:

2. л. сг, можеш Вр ГГ Зд Ми Му Р Ри, мореш Б Го ЗСР, не можеш Ми СР

У, неморешВ З,мошВ ГГГДДушЈЛ МршМу РС Ст, немош ДДЈП Рош,

3. л. сг. може Бр ДД ДушЈДЈЛ Ми О Ри СРТУ (исп. и можеДТ Мр СР),

море Б Во ГоДТЗ Ка Кр, море Б Год, не може ВоДМи Р Pa C (исп. и не може

Год Мр), не море Г СР Ц, не море Ц:

1. л. пл. можемо ГГДТ Зд Ми Ри Ро, моремо ГоДТЗКа, не можемо ДДЗд

С Ст, не моремо В ДТ З;

2. л. пл. можете ГГ Зд О П, морете Год М П, не можете Ду Р Ра, не

морете В ДТ:

3. л. пл.могу Во ГДДЈКр МршР Ра ССт, мору Б ГоМ,можу В ДТ, немогу

Зд ЈД Л, не мору В ДТ.
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Ликови са-же (+-*-ге) заступљени су на целом подручју; облици са -pe (-

-же) маркантно су обележје (у говору најстаријих изразито претежу) западнијих

(посебно северозападних) насеља.

Као и у неким додирним говорима, јавља се (и то прилично често) ди

јалекатски облик 2. л. сг. мош (није забележено мож),647

У западнијим насељима пар-pe / -же аналошки је успостављен и у 1. л. сг.

(морем: можем), могуће је да симетричан однос, сада „провучен“ кроза сва лица

једнине и кроз 1. и 2. л. множине, има свога одблеска и у пару мору: можу у 3. л.

Плурала.

541. Императ и в. За разлику од 3. л. пл. презента (где је редовно вучу и

сл.), у императиву аналошки облици са инф. основом на -к, -г, -х готово сасвим

изостају. Изузетак имамо само у усамљеном оврши Ка.848

Иначе, овде је по правилу:

вуци Вр Зд М Ми Рош, завуци Душ, превуци Ј О, привуци Бр Ми С, развуци

Мрш, обуци Ду Ми Мр, обуци се БрЗ Зд Т; Пеци ВЈ Ро, истеци Г К, напеци Ст;

сијеци ДДуш Ст, насијеци П, осијеци Бр Го С, расијеци М, посијеци Ри, туци С,

истуци Ст;

постризи Во.

Могућеје (?) да сасвим случајно нису засведочени ликови типа врси, оврси

и сл.649

542. Глаголски придев трпни. a) Глаголи с инф. основом на с

најчешће имају аналошке облике:

претрешен Г Рош У, донешен Бр С Т, донешена Г К, донешено Д Ри,

изнешено Б Год ТП, пренешене В ЈД, пренешени Му, разнешено С, што је

снешено П.

Исп., ипак, и унесена Ду, унесене Д.

Говори се и донијет РБ, донијето ТП (а имамо и, вероватно новије, донет

В, однет Го).

б) У глагола на -з такође налазимо загрижена В, довежени Ј, мужена О,

помужена Душ, помужене Мрш (ређе имамо довезен Во, довезене Ду).

Фреквенцијски омер потврда другачији је у гл. вести: везене чарапе Ра, везен

К Т, навезена Р, навезено Т (исп. ипак и извежено ДД650 вежене чарапе ТП).

543. Футур I. Када се енклитички облици помоћног глагола хтјети нађу

иза инфитива глагола на -ћи, може доћи до њиховог срастања:

Полако, доћеш и ти на редЗ, Доће и јбнК, наћу Го, Наћеш га лако Ка, Наће

га тамо Ст, наћемо БДТ, поћу Год, поћемо В, поћете П, проће Ка, прићемо Ри.

647. Исп. М. Ник. Гор. 656, Тешић Љешт. 197 (овако и Вуковић П-Др. 68, Ћупић Бјел. 90).

648 У суседном Горобиљу засведочено је само Увучи кола под шупу, иначе и овде је редовно

вуците, пеците и сл. (М. Ник. Гор. 684). Назначена разлика у деловању аналогије својствена је

(мање или више) и неким другим сродним говорима, исп. и Ник. Тршић 423, М. Ник. СП 433

(облици типа вучи су „прилично ретки“), Тешић Љешт, 230, Станић Уск. I 241.

649 Исп. М. Ник. СП 433 врси, оврси.

659 Однос донешен / помужен (везен) својствен је и другим говорима у окружењу, исп. нпр. М.

Ник. Гор. 684, М. Ник. СП 433, Тешић Љешт. 229.

— 221 —



558 Славољуб З. Марковић

Овакви примери су фреквентнији на западној него на источној половини

подручја.

Сасвим су обичне и стандардне форме:

доћи ћу Ра, изићи ћу Г, изаћи ће Мpш, наћи ће Р, доћи ћемо ДД, изићи ћемо

Ри, помоћи ћемо Ра и сл.

б. О односу према другим гл. врстама

544. У говору Ужичке Црне горе повелики број глагола има једне облике

по I, друге по III, а неке и по I и по ПП (ређе и по VI) врсти.

Неки занимљиви „триплети“ (и то управо однос I-III-VI врста) биће на

ведени и ниже, у пасусима (начелно) посвећеним гл. III врсте.

545. Глаголи на - с ти, а) Глагол дјест и /дје нути (прост и сложен).

Облици по I врсти:

инф. име нађести Во, аор. Ку-се ђеде? ДД, Ку-се ђедоше? З; р. гл. прид.

Ку-се ђела? Ра, Ку-се ђело оно дијете? РБ, Ја са-му и име нађела Р, Нађели му име

Саво Мрш, трп. прид. ођевен Ри, ођевена Ст, ођевени ГД С.

Облици по III врсти:

инф. уђенути М, аор. Нађену му неки надимак, како-но би? Б, през. зађене

се ТП,уђенем ЈД, уђене се Т, имп. зађени Зд, уђени Ту; трп. прид.уђенуто нбђеУ.

Дакле, презентски облици (през. и имп.) имају облике само по III врсти, а

инфинитивни (имамо потврде за инф. и аорист) и по I и по ПI, аористје чешћи по I

него по III врсти, баш као и трпни придев.

б) Глагол (-)пасти има инфинитивне облике доследно по П врсти:

инф. пасти Б Бр ГД Душ ККа СТП, напасти Б Мрш Му П, упасти ГД Г

Ст, аор. падо Б Во, умал не падо С, паде Бр ГДЈДЈЛМ О ПРБ Ту, не паде ВДу С,

испаде Бр Душ СРТП, нападоше БрЗд ЈД ЈК Му Т, препадок се Му, препаде се

Бр Го Год Т, препадоше је ТП, пропаде начисто ТП, пропадоше Бр Год Мрш,

упаде ВДД Л Ра, упадоше ВП Р., р. гл. прид. пао Р Ро, пад Го, пала ГДЗдЈДМ Му

С, пали БДТ СУ, пале Бр Год Ту, запала му С, испд Бр ДРи Ро, испала БрЗ Ст,

испало В ДД ДТТ, напала З Ро Рош СР, напали П, препо се СРУ, препала се РБ,

препали се Г Го Р, пропд Ри Ту, пропала О и сл.

Презентски облици су готово редовно по III врсти:

паднем Б Во Душ Ц, падне ДСТ, панел Д, пане му на ом Д, пане Ра ТП Ту,

допадне Мрш, испадне ГСт, испане Мpш У, нападне ДушР, нападну С. опане Бр,

спадне Во Ка Ст, стане Мрш Ст, не стане ТП, препаднем се Во, препадну се Т,

упадне ДСР, упане Г,

имен. Ајде реко мени допани Ми.

По I врсти имамо само облик презента у примеру — кад сн"јег стаде Л.

в) Глагол (-)сјести има инфинитивне облике доследно по Г врсти:

ćести ГГДДМу Ра, сјести В З; ćедок Бр Му, ćедо Во, ćеде Во Вр ГГ Кр Ми

ОП РТП, сједе Го, ćедоше В Зд ЈД ККа Ро С Ту; ćео Бр ДД ЈМи Му О Рош, сјео

М, сједЗ, ćела В ДушЗМ Ми Му РТП, сјела Го З, ćело Бр Ду, ćели ГЗКТу, сјели

B, забели Зд ЈД Ст ТПТ, заселе Р, посели Ду, преćели у Ваљеву ТП и сл.
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Презентски облици јављају се и по I и по III врсти:

ćедем ТПУ, ćедеш Му ТП, седе ДД ЛМи Му, ćеду ДушЈДЛ Ми О Ра ТП,

заседу Л; ćеди Во Зд ЈМи Му Ро Рош ТПУ, ćете ОТПУ, ćедите и радите ГГ,

сјете В,

седнем Зд Ми ТП, сједнем Б 3, ćеднеш ДЈД, сједнеш Го, ćедне О Т, заседне

ТП, ćеднемо ДД Т Ту, сједнемо Кр М, ćедну Душ Р Ц, заседну С, ćедни Ра.

На П О М е На:

Овлашно узевши, облици презента по 1 врсти (ćеду и сл.) фреквенцијски су

најизразитији (или су једини или преовлађују) у источнијим насељима, слабије

су заступљени (спорадични или сасвим изостају) у централним, а нису засве

дочени у западнијим насељима.

Нејотоване јекавске форме (по свим врстама) својствене су само запад

нијим насељима.

г) Глагол срести. Разврставањем невелике али типски разуђене скупине

потврда, дошли смо до следећих закључака.

га) Аористима облике само по I врсти: сретога Во, сретеме Ка, сретосмо

га Мр, пресретоше ме Зд.

гб) Инф. и р. гл. прид. потврђени су и по I и по VI врсти:

срести Вр Му, срела ДР, срело Ст;

па ће ме предусретити Зд, сретијо мене Ду (исп. и срето га неђе К).65

гв) Презент се јавља по I, III и VI врсти:

срете се Л, срету ДД

сретнем Во Д, сретне К, сретну се Во,

сретпи Рош, да га сретпТ, сретпште ДД

546. Глаголи на -ћи, а) Глаголи са општим делом (-)бђе- имају стандардне

облике; нпр.:

инф. побјећи Вр М. Ра Ст, аор. побјеже БВ МиЈКа Т, побјеже ВрP Ра Рош,

побеже Ду СР, побјегосмо Ми СР, побјегоше Во, р. гл. прид. избјего Му, избјегли

Ка, побјегд Бр ДД ДТ Ст ТП, пребјегла Ст, през. побјегнем В Г Го Год Ро Ст,

побјегнеш ВС, побјегне Рош, пребјегнем Ст, пребјегну К, имп. побјегни Китд.

б) Глагол (-)дићи / (-)дигнути. Инфинитивни облици (инфинитив, аорист,

радни гл. придев) доследно су по 1 врсти: дићи Вр ЈР СР ТП Ту (могуће је да

форма дигнути случајно није засведочена); ја подигок онај најлбнКа, диже Г К

Му Ст Ту, диже се Ј, дигосмо О, диго се ја Во, дигоше Ри С, подигоше га Ту, дигд

Ду С, дигла Ст. У, дигли Мрш Ми Т.

Презент и императив су по III врсти:

дигнем Душ Ри, дигнеш Ра; подигнем П, издигну се З;

дигни Ду Р (исп. и дик се Ми Р и дiиже се Ст).

в) Глагол (-) лећи. И овде по I врсти имамо: инф. лећи Ка; аор. леже Л Ст,

легоше Ц, р. гл. прид легд Во Ст, легла ДТ, легли З, полегла Ст.

Презентје по III врсти: легнем Мрш Т, легнеш Т, легну Му Ро, прилегну Во,

прилегну мало 3.

651 Исп. М. Ник. СП 436 пресретили (засведочен је само овај облик по VI врсти).
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У императиву је двојако: легни Ду (III) одн. лези Р Ст, лезите С(I).

г) Глагол (-)маћи / (-)макнути. Инфинитивни облици су по 1 врсти:

маћи Бр Ра, замаћи ГГ, измаћи Д Рош, смаћи Ри, умаћи Ро, маче ГГ О,

iЗмаче Зд Ра, замаче Ми, прдмаче ЛСР, смаче ДушР, мако га Ду, замакли Мpш

С, измакли Ту, умакла Ми (исп. и умакло ТП), не помакла се с овбг мјеста Ро.

Чује се и замче Б Го ДД 3.652

С друге стране, презентски облици редовно су по III врсти:

макнем ДТЛС, намакнем О, намакне се Мpш, помакнем Му, помакне се Ј,

помакнемо Мр, умакне Д, смакнем Ка, смакнемо Ту, смакну Ст, измакни се 3,

помакни Му, помакниде се Во.

Када је реч о трп. прид., по I врсти имамо смачен Р, а по III примакнуто Ка и

размакнуто Ду.

д) Сложени гл. c основом -мог-који се граде од инф. основе доследно су по

I врсти:

инф. помоћи Душ Ка; аор. занеможе Во, поможе Мpш, р. гл. прид. помогд.

Г Зд Ри, помогла Ст У, помогли МС, помогле С.

И засведочени облици императива су по 1 врсти: помози Ј. Ми Мр, по

мозите Ри.

У презенту је двојако (по I и III врсти):

Ајде да ми поможеш Ка, поможе ККа Год У;

помогнем Г К Т, помогнеш Ми У, помогне С, помогну. Ми Т.653

ђ) Глагол пући И пукнути. Засведочени инф. облици су по I врсти:

аор. нешто пуче Во, пуче конопац К, пукоше о-смија Ду, р. гл. прид. пуко Ка,

пукла 3 (исп. и напукла Рош).

За през. имамо пукне Б, облик по III врсти.654

е) Глагол рећи. Сви засведочени инф. облици и облици императива су по I

врсти:

инф. рећи Бр Год Ду Душ Ка М Му Р Ри ТП Ц, аор. реко Во Ду, рекок БрЗд

ЛТП,рече Во Вр ДТДуЗдЈД КМ. Ми РБ Ра СТу Ц, не речеМpшП СР, рекосмо Г

Ра, рекосте Ри, рекоше ВРо СР; р. гл. прид. реко Б Во ДТ Ду ЈК МршПР Ри Ро

Рош С. Ту У, рекла ГГ ДД ДушЗд Ка ОПСТТП У Ц, рекли Ду ЈМ Ми Мрш Po,

рекле СТП, зареко се Во ЈД Му О Ц, изреко се К, одреко се Ка Ри,

реци Г. Душ ПС, рецимо У, реците Мpш С.

Облици презента су по III врсти (на целом подручју) и по 1 врсти (само на

источној половини области):

рекнем Во Гo ЈЛ Мр О ПРа СтТП, рекнеш БК, рекне Бр Го ККр, рекнемо

Год П, рекну Ду Мр Ст;

речем ГДДушЈ ЛОРош У,речеш ДО,речеДДМи Му Рош, речу Му ТПУ.

652. Исп. Тешић Љешт. 197 замче. Овај облик је забележен и у Кремнима; у Јежевици се чује и

замћи, помкни и сл. (в. М. Ник. СП 437, бел. 1224).

653 Двојако и М. Ник. Гор. 685, М. Ник. СП 437-438, тако и Пецо ГИХ 150, Пиж. Кол. 157, с

друге стране, Симић Обади 82 и Тешић Љешт. 200 само помогне и сл.

654 У србијанском Полимљу засведочен је и трпни придев пучено (М. Ник. 438).
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ж) Глагол стићи. Инф, облици су доследно по 1 врсти:

инф. стiћи Душ Р; аор. стигок ТП, не стиго Во, престиго и њега Ц,

стиже Ду М Ми, не стиже ПРа, стигосмо ГД ДС, стигоше КРа; р. гл. прид.

стигд.ДДЛМ, стигла ГД Ка М Ра, стигло Мр С, стигли ДТ Ка Ту, постиго Во,

достигли Ст, постигли С.

Презентски облици су по III врсти:

през. стигнем Г. Ро Ка Му С, стигнеш М. Ст, стигнемо Р Ро и сл.,

имп. престигни О.

з) Забележени инф. облици гл. са основом (-)тек- по I су врсти:

инф. претећи Во Вр О П, Еда ли претећи шта и мени Ду; аор. затече Ду

Душ МТП, утече ККа П, утекок Год У, утеко Во ЈМи, утекоше Б Му Рош, р.

гл. прид. затеко га Ри Рош, затекла Го Ка У, истекла вода ТП, отекд Б, утеко

Ка.

Засведочени обл. през. не припадају истој врсти: затекне га Рош (III),

затечу га Вр (I).

и) Глагол црћи. Инф. облици су по 1 врсти:

инф. да може црћи Бр, аор. цркокрадећи Вр, црне ТПУ, умал не црче Во; p.

гл. прид цркло С, цркли дабогда Во.

През. облици су, наравно, по III врсти:

цркнем СР, цркнемо У,

цркни кат си така Зд.

в. О другим особенијим глаголима и скупинама глагола Г врсте

547. Глагол је с ти:

инф. јести Бр Г Го КМр Ра Рош Ст Т, презједем ГГ ГД Л Ми СР, једеш К

М Рош Ро, једу ГГ ЈР Ра Ри, једемо Вр Зд О П, д-едемо Ми, аор. једок Ми Р, једо

Во, једoсмо Бр Вр Мр ОР Ра Ро, јесмо ГоМ Р, једоше ДТ Ст, р. гл. придјео Во Д

Р Ри, јед Го, јела ДуЗд Л Ми,јело Ми, јели Зд Ри, трп. прид. једено Кр Му ССт;

имп. једи Во Му, једите Мpш Ст, јете Ро Ц, фут. јешћемо шта имамо Во.

Говори се и изјести СР и изести КУ, као и изедем Ра, изб Рош У, изела Вр,

одн. изједемо М., изјд Ка, изјели Кр и сл.

548. Глагол (-)p а с ти:

инф. расти Бр МРБ Ра СР, израсти ГЛ, порасти РУ, през. расте Бр Ду С

Ст, израсте Му, порасте ГС, порастеш СтТП, нарасту В Зд, одрасту Зд Ст;

аор. нарастоше ДД ДТ Ту, порастоше О Ра; р. гл. прид. расла Бр ГД Му,

дoрaсто РБ, израсто Бр Во П, одрасто У, прирасла Бр С, зарасло В МуУ,

прирасло Ка.

Као што видимо, оба глагола имају стандардне облике.“

655 Овако је и у оближњим сродним говорима, исп. нпр. М. Ник. Гор. 683, М. Ник. СП 439,

Тешић Љешт. 229, 231.
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549. Глагол и ћ и:

инф. ићи БГо ГодЗд ЈДМи РБ Ри Ст Ту, през, идем ГГ ГДДушЈ КМу П Ри

С Ту, идем Го ГодЗ К Мр СР Ц, идеш ГГ Зд ЈДЛ Ми Р Ст ТП Ту, идеш Во ДТ М

Мр Ри Т, иде Вр ГодДДДуш Л Мрш Ри Рош Ст, идд ДТ Ка Кр М. РБ СРТ Ц итд.

(исп. и потврде у т. 176 одељка о прозодијским алтернацијама), имп. иди Б Вр ГГ

ДДуш О ПРош СР ТП Ту Ц, itóиде Во МрТ, iод Гo (= идиде), идите Бр Вр, ите

ГДМу Ро; аор. идок БрДДР РаРи У, идо В Го, идели Ро, идоше ГДДРи ССтТП,

р. гл. прид. uид Во ГГ 33д Кр Л. М. Ми Мр П РСтТП Ту, ишла Бр Г ЈЛ Ми Мр Р

Ри Ст Ту Ц, ишле Го ЈД Ј Му П С Ст итд.

550. О неким облицима композита са и ћ и:

a) Гл. типа доћи, наћи:

през. дбђем Бр Ду Зд О Ра, дбђеш. ТП, дође Во ГГ ДушЈ Мр Рош С Ст,

дбђамо В ДД Мр, дбђете Г ДТ, дбђу Во Душ Ми Р Ро СР ТТПУ, зађе ГГ, зађу

ТП, нађем ДД Ми, нађем Му, нађемо Душ Мрш Ро, нађете Мр С, пођем Кр СР,

пођеш Во Ду, пођу Г ДушРБ СТП итд., имп. дођи В ГДДДуш КМи П СР СТП У

Ц, дбђиде Во, дођите ГД ТП Ц, нађи Го Ра, прођи Душ Ми, прођите Во, аор.

дођок Л Ми Р, дођо Во, дођеДМу Ра Ри С, дођосмо Ду Ра Ри, дођоше ЗРа Рош С

СтТП Ту У, зађе БрP Ра, зађоше ДСР, нађок ВоМи Мрш, нађо В Во, пођок Бр Вр

ГГ СтТПУ, пође ГоМ Ми Мр Мрш, пођоше Г Р, прође В ГГ П, прођоше БрЗ Зд

Ри Ст, р. гл. прид. дошо Бр Во ДуДушЈМ ПРРа ССт, дошла ВДТДДу Кр П Р

РБ, дошли Бр ГГ Мр СтТП, зашли Бр Д Зд, нашо Вр Ј.М. Ра Ри, наила Вр КП,

пошд Во Вр Го П Ри Ст, пошла ЈД М, пошли ГГ Кр ЛП итд.,

б) гл. типа прићи, сићи (тј. са -и-):

през. приђем ГГ ЈМи Мрш О, приђеш Бр Мр Му П, приђе ПО Ст, сиђем Ду

М, ciljeu B Бр Год Ст, сиђу П, имп. приђи ДДушЗ Ст, приђите ГГ ГДП, сиђи Му;

аор. приђок Мрш Ро, приђо Во, приђоше М. Мр, сиђе Душ Мр, сиђосмо У, р. гл.

прид. пришб ДД Кр М., пришла ДТРа, пришли Р Ст, сишла Ми, сишли Кр Ст.

У повленским селима засведочено је и сађоше ДТ, сашла З.

в) Облици гл. и з и ћ и чешћи су од облика гл. и за ћ и:

инф. изићи Ми С Ту, изпћи Ми Р, през. изађем Бр ДТ Ра СР, изпћем ДТ М,

изпћеш С, изпће Вр Ду ЈМи Рош Ту, изпћемо КМу, изпћу Го КЛ Ст Ту; имп.

изиђи Душ Мр, изиђиде Ми, аор. изиђе Кр М. Ри, изпће М. Ри Ц, изиђоше П., р. гл.

прид. изишб Д Ду, изишд Кр ТП, изишла Д. Ро, изишло К.

инф. изаћи Во Ст, изаћи Го, през. изађем Ка, изађе Душ У, изађе У, изађемо

К; имп. изађи Ро, р. гл. прид. изашо Зд, изашла Ри.656

г) Говори се уићи и ући. Форме типа уићи знатно су фреквентније (неретко и

једине) у источнијим и централним насељима, док су облици стандардног ући

релативно чести (каткад и чешћи) у западнијим селима. Исп.:

656 Обе могућности познате су, бар у неким облицима, са различитим степенима заступљености,

и говорима у непосредном окружењу, исп. Ђук. Драг. 156, В. Ник. М-Гс 214-215 (изаћи и сл. веома

ретко), М. Ник. Гор. 683, Тешић Љешт. 229 изаћи = изићи, изиђосмо = изађосмо (али през. изиђе).

Исп. и М. Ник. СП 440—441 изиђем (изидем) / изађем.
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инф. уићи Рош, през. упћем Му РаТПУ, упће Д, упћеУ,упу Ра; аор. уиђоше

У, р. гл. прид. унид Ми, ушила КУ, уишли О У;

инф. ући Год Ка; през. уђем Во Ду Т, уђе Мр, имп. уђи Р Ц, уђите ОЦ, аор.

уђо Ка, уђоше Т, р. гл. прид. ушо Бр 3д Ми Ст, ушла Г Ри, ушли Го Му.657

д) Глагол о ти ћи:

инф. отићи Бр Ро Му, отпћи П С, през. доем ВЈД СР Ту, бдам ДДМи Ро,

одем Зд РТ, доeи Вр Мр Ту, доčБЛМи РитпУ, бдеДТ КРТП итд., имп, отиђи

ДушЗ Зд, отиђите СтТП, аор. одок Бр Му РРа Ри С, одо Б Во Ц, оде Го Год Ро

Рош, одосмо Бр ДДЛМ. Ми Ри Т, одоше Го П Ра; р. гл. прид. отишо ГД С(исп. и

дчд Го З, дишд Б, дид Ј, дили Г),658 отишла Ду С, отишло Бр Ро, отишли ДРо С,

отишле Во.

ђ) Говори се обиђем Г Кр, обиђу Ми, обишла П.

На П О М е Не:

1) Примери с нејотованом основом типа “наде, “проде, “сиде и сл. нису

својствени говору УЦг, као ни идиомима у непосредном окружењу.

2) Однос и/а у изићи/изаћи очитује се на цело подручју, у сићи/саћи само у

северозападном делу области,659 а у обићи/обаћи није потврђен, јер је доследно

обићи и сл.

3) У гл. отићи редовне су кратке форме у презенту (ддем и сл.) и аористу

(оде и сл.), а дуже у императиву (отићи, отиђите).660

551. Глаголи са основом -нес/-није. Обе могућности, тј. и(ли) једну и(ли)

другу, имамо у аористу и трпном придеву:

аор, донесе ГГ Ду Зд М О Ри СР ТП ТУ, доније Мpш О, донијеше Год МС,

uзнесе Вр ДРо, нанесе Ми нанијеше О, принесе БГ Гo ЈД СР, принесоше Г. Мpш

Му Рош, принијеше Вр Ту, пронијеше ВП Рош ТП разнесе Бр ДД разнијеше Ро,

унесе Во Ду, не унесе Во, уније Ка, унијеше Зд Ц;

трп. гл. прид. донешен СТ, донешена К, донијет РБ, донијето ТП, изнешено

ТП, изнијето Во, унесена Д, унесено Д итд.

У инф. и р. гл. прид. нису засведочени гл. са основом -нес.

552. Глаголи с основом на р. Од глагола са основом на -стр

през. застрем ДДЗ, застре Бр Ри, застремо Б Ст У, прдстре Бр Год Ми,

простремо Ми Ту, простру ВР, разастреш Го Р, разастремо 3 Зд Ј, разастру

Рош Т, имп. застри Во, простри Ду; р. гл. прид. прдстрб Др, трп. гл. прид.

застрто Во.

657 У окружењу различито (и са различитим бројем могућности): Ник. Тршић 423, Симић Обади

81, Тешић Љешт. 229 само ући и сл., М. Ник. Гор. 683 уићи (ређе и ући), Ђук. Драг. 156 упћем и сл. /

јвтђем и сл., М. Ник. СП 433 уићи, упћем / унићи, унишб и сл. /уђем и сл., Рем. Шум. 336 увађем

(упћем / уђем).

658. Тешић Љешт. 229 очд — очла.

*** У суседном Љештанском је „сићи, саћи и врло ретко сапћи“ (Тешић 229); форма саћи није

позната горобиљском говору (М. Ник. 65), а ретка је у драгачевском (Ђук. 156) и полимском (М.

Ник. 441).

660. Исп. М. Ник. Гор. 683, Тешић Љешт. 229; у Драгачеву, ипак, у имп. гл. отићи поред отиђи

јавља се и отиди (као и отидни). Подсетили бисмо да у стандардном језику форме са-д- (иначе

Вукове) имају предност над облицима са -ђ- (Речник уз правопис, 1993).
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Забележеноје и простерем Ми, простерг се О, простеру се поњаве ДТ.

Исп. и дтрем се К, дпре Во, р. гл. прид. утрли У;

през. прождрем Во, аор. прождрије Во, р. гл. прид. прождро К.

553. За однос дерати/драти/дријети (и композите) наводимо следеће по

тврде:

инф. дерати ДР, одерати С, аор. продpије ТП, задрије Ду; р. гл. прид дерб

П СР, задро Ри, дорд Во К (исп. и издерала се С), имп. не дери се Во.

554. Гл. мр и је т и и композите имају стандардне облике:

инф. мријети Кр М Му, умријети Вр Мрш О П СР; през, мрем Л, умрем ГД

Го Ра Ри, помру Мр МршСР, имп. умри Во, р. гл. прид. мро Во, мрла па живила

СР, мрли Зд,умро Б ГоЈМу ОРБР Ро, умрла М МршРо РошТП, помрли Ми;

аор. умрије МСР, умрије СР, помријеше Ду.

555. Од стандарда не одступају ни глаголи с основом на -е (отети, почети

и сл.).

през. дпIмем ДТ Ц, диплги З, почнем Л, почнеш Ри, почну ТП, почнемо Во

Ду К, узмем Ра, узмеш П Ст, узме Ми, узмемо Ст, аор. 1. л. сг. узек Д, узе Ст, 3. л.

сг. узе Ми Ту, оте МуУ, поче Му итд., имп. почни Ду, почните Ро Т, узмите Душ

П итд., р. гл. прид. узд Душ У Ц, узела М Ц, почели О С, датели Ст и сл., трп. гл.

прид. дипето проклето У, узето Во.

Уочавамо двојак през. гл. на -пети (типа попети); попне се Ра, попнем се Т,

припнемо говеда Во / попењу се на кућу Во.661

2) ГЛАГОЛИ II ВРСТЕ

556. a) Засведочени су следећи облици гл. (-) брија ти (ce):

през. брије се Бр ЈД Рош, брије се Во, обријемо Го, обрију се П, не брију се К;

имп. бри се Ка, обрпте се Год, трп. прид. необријан Во, необријани Во, р. гл.

прид. брijб Зд, обријд се Ри Ц.

б) Гл. (-)jaх а ти. Забележени облици по П врсти:

през. јашем ГГ, јаше Ми Р Ри, зајашем Ду, узјашем МР, узјашемо СР; р. гл.

прид, јала К, узјб П, узjала Ј Ри.

Засведочене форме по VI врсти:

р. гл. прид. јашијо коња Мрш, гл. прил. садашњи јашећи Мр С.

в) Чује се стандардно казати ДТ С, али је обичнија форма касти ГГ ГД Му

ОТП, тако и кажем ГДМр П, кажем Ду С, кажетеДуш, кажу ЈТу Ц и сл. одн.

кáшћу Ду С, кашће ти се само Во, кашћемо ДТ, кашћете Ка, шта каш Во.

Говори се маше ДД, машу Го Ст, а исп. и занимљиво (ако мош) машати

ДТ, са вероватно аналошким и у инфинитиву.

г) Редовно је мирише ДД ЈМи ПТ, миришу У и сл.

д) Гл. (-)т ка ти. Типична и (парадигматски) готово комплетно засве

дочена је промена по П врсти. Навешћемо потврде презента и императива:

661 Исп. М. Ник. СП 444 да прапнеш коња / попење се ђевојка.
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през. ткéм ГГ ГДП Рош Ст ТП, ткеш Зд Ст, тке Во Вр ДушЗ Зд Ми Ри

Рош ТП, ткéмо Ми Р, тку Душ Ка Ми С, исп. и изаткем ЈД ПТ, изатке ЈД,

uзаткемо ДД Ка Рош, изатку К Ц:

имп, тка Г Мрш, изатки К, протки Рош.

У западнијим насељима налазимо и чем Го З, чемо СР.

Нетипично и усамљено ткају Душ прилази промени по VI врсти.

У говорима у непосредном окружењу имамо или само ткем (Гoрoбиље)662

или ткеи/ткам (Драгачево)863 или чем/ткем (Љештанско),664

Узмемо ли у обзир и кореспондентне прилике у неким удаљенијим срод

ним говорима, можемо казати следеће: овлашно узевши, драгачевска, горо

биљска и црногорска (УЦг!) ситуација блиска је полимској (у Србији),665 а

љештанска (бар према доминантном чем) — пивско-дробњачкој.666 и источно

херцеговачкој.667

557. Гл. же ти. Инфинитивни облици имају двојаку основу: (-)же- и

(-)жње

инф. жети ДРо, нажети Год, пожети Ми; аор. Поже Л, нажесмо Ду,

пожесмо Мрш, р. гл. прид, жео Ра, жед В, жела ДК П, жели ДД М,

инф. жњети З, пожњети Го, аор. пожњесмо Год, р. гл. прид, жњела Год

Ц, жњели З, пожњели В, прожњели Ц.

Облици са основом осе заступљени су на целом подручју, док се они са

основом жње јављају само у западнијим насељима.

Презентски облици су углавном на жњ:

през. оснем Г. Ј Ри С, жњеш Ду М Ми ТП, жње се ТП, жње ЈК, жњемо

ДДМи РБ Ту, жњуТЦ, нажњемо Зд, пожњем Ка М, не пожњем Ро, пожњеш 3,

пожњу. Мр Ту.

Ипак, имамо и две потврде са основом жањ-: жање Д, жањемо Ро.

Имп.: жњи Ду, нажњите Год, пожњи Душ, пожњите Л.

Трп. прид.: пожњевена ЈДП, пожњевено ГГ, прожњевена Ро.

Сравњивањем уочених стања са одговарајућим приликама у оближњим

сродним идиомима, откривамо разлике, али и интересантна подударања. Обра

зац осети — жњем својствен је пљеваљском и горобиљском,668 а однос жети

(жњети) — жњемо србијанском полимском и љештанском говору.“

Оба обрасца (други само на западу) и спорадичне презентске форме са

-жањ- карактеристика су говора Ужичке Црне Горе.

558. Различите основе затичемо и у през. гл. (-)слати: (-)шаљ- (у простог

гл. и шиљ-) и (-)шљ

662. М. Ник. Гор. 686.

663 Ђук. Драг. 157-158.

664 Тешић Љешт. 231.

665 М. Ник. СП 446-447.

666 Вуковић П-Др. 482.

667 Пецо ГИХ 161.

668 М. Ник. Гор. 687, Руж. Пљ. 150.

669 М. Ник. СП 447, Тешић Љешт. 232.
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шаљем ДРа; шиљем Д, шиљемо Ми / шљем Го,

пошаљем Во Р, пошаљеш Рош, пошаљемо Ст./пошљем Ми Ст, пошље Рош,

пошљемо С. Ст, пошљу Мрш.

559. За однос шапутати / шаптати исп. аор. сашапташе се нешто Во,

през. шапће С, имп. шапни ми Во.

560. Гл. (-)сисати потврђенје само у ликовима посеДу К, посу Ра, посали К.

561. Невелики број забележених глагола има презентске облике (односно

понеки од њих) и по II и по V врсти:

пљеште ГГ Ра / спљеска га очас Bo,

иште Во, заиште Мpш / ilicka To,

шеће се 3 / шетају Ст;

пришћем ДД, пршће ДД, пршћу Д, попришће Ст / прска се Мр.

За двојство у вези са гл. јахати исп. т. 550.

562. Наводимо, на крају, још неке презентске облике који се (бар према

нашој грађи) на подручју УЦг јављају само по П врсти:

биштемо Душ, побишћемо Во, глође Бр ДД КРо, оглође се Ми, грће Мр

МршРо У, огрће КМи Ту, разгрће Бр М, запреће В Год Ра, запрећуЗд, мећем С,

меће Бр Год Мр, меће се К(исп. и мећала Ри), какоће Год, какоћу ДТРБТП, квдчу

Бр В. Л Ра; пијучу Бр Мрш Ст П, капље Бр ДД СЦ, миче се ДУ, не миче се ГЗд ЈД

Ту, пуше КРо; páмље Т Ц, свиће Д, расвиће се Ст, срчем Душ, срче О.

3) ГЛАГОЛИ III ВРСТЕ

563. Глаголи ове врсте добро чувају инф. основу на ну:

бринути Д. бринула ДТ, бринули М Рош Ст, викнула 3, ја викну на њега Го,

гинути ЈД, гинули ДД Ст, кренути Д, кренули Ду СтС, кренуле Ту, окренули Бр Д

М Ми Ри, преокренуло се У, огрнула Т, прегрнули Ту, пригрнула Ј, разминули се

Ст У, разлинуше се Ка, свануло Бр Ра Ри СР, осванули ТП Ц, скинула Му О Рош,

скинуло В, скинули ЈДПР Рош, ћушнула Во О, шинути Во итд.

564. Појединачне на по мене, а) Засведочени примери трпног при

дева имају стандардне облике:

закренут Ми, накренут Го, одмакнуто Ду, размакнуте Ми.

б) Чува се, доследно, основа -ста у инфинитивним облицима:

застала Д, застали Р, настало О, настала Ду, остати Год Му СР, остд. П

РБ Рош СР Ст ТП, остала Ј Ту, постд. Ду, постала Му, састали се Ро итд.

О облицима аориста в. т. 586-590.

в) Говори се саго се Во, нагела се Р, исп. и нагнуто Ст.

565. О односу према конјугацији гл. других врста. Овде ћемо представити

засведочене глаголе који се обично сврставају у гл. III врсте, али поједине облике

имају и по некој од других гл. врста.

aа) Гл. сложени са -гинути и -кинути имају облике аориста и по ПI и по I

врсти:

погину В, изгинуше Во, скинуше Ми;
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погибо радећи Во, погибе ДД, погибоше 3, скиде КСт, скидоше Д, прекиде

Л, прекидоше Ст.670

Глаголи на -кинути (бар према нашој грађи) обичнији су по I врсти.67

аб) Двојако је и у гл. на -снути, и то како у аористу, тако (бар код неких) и у

р. гл. придеву:

аор. отискошеДДСР, прште Бр Кр, напрште Му/закисну Во, напрснуше Ду;

р. гл. прид. прсла Бр ЈД Ри, прсли Ри, закисло В Мp /закиснула ГЗ Рош,

покиснуло Ра, напрснула Во.

ав) Неуједначено је и у облицима аориста гл. (-)кренути:

uскретоше Во, закретоше Ду, окрете се ДТ/искренуше Ст У, окрену се К,

не окрену се Ми; исп. и крете Во.

аг) Налазимо и сатруну Во (али и натрула Ду), увену Р (али и свело Ст и

увенуло О).

б) У примеру Мој отац клечи па никад устати ДД, през облик прилази VI

врсти.

Имамо, међутим, и клекнем Во, клекну Ро.

в) Глагол метнути има облике и по III и по VI врсти:

през. метнем К, метнемо ДТП, аор. метнуше Л., имп. метни Ду, р. гл.

прид. метнула Во, метнули П,

през. метпи Рош,метпмо Вр РБ, метп се Рош, имп.мети Рош, р. гл. прид.

метила ЈД.672

Говори се, међутим, и турпи Ду, турила К, ставила Б итд.

г) Раздвојеност по врстама (опет по ПI и VI) уочавамо и у засведоченим

облицима гл. чукнути (се): чукнемо се Во К, чукне К, али и чуким Душ, чукти ЈД.

566. Посебан осврт (и брижљивије сагледавање) заслужује следеће

запажање. Посве је необична и неочекивана (свакако и нетипична, како за наш

говор, тако и за идиоме у окружењу) секвенца -ни- наместо стандардног -пу- у

Примерима:

ја зинила Ду, кренили Р, окренити се В, окренила се СР, погинићеш P,

прекинило Кр, скинићеш P, укинили Кр.

Секвенца -ни- наведене примере измешта из ПI у VI врсту.

Ликови типа кренити унеколико (не и битно!) релативизирају уверење о

стабилности секвенце -ну- у инф. основи глагола III врсте на подручју Ужичке

Црне горе.673

679 Када је реч о облицима аориста гл. погинути, у непосредном окружењује различито: М. Ник.

Гор. 685 само погибе, у осталим додирним идиомима (у раду о моравичком говору овакви ликови се

не помињу)јављају се обе могућности (погибе и погину), исп. Ђук. Драг. 158, Тешић Љешт. 230.

У говорима србијанског Полимља глаголи „сложени са -гинути имају у аор. чешће облике по III

него по I врсти“ (М. Ник. 448).

97) Овакав фреквенцијски омер својствен је и говорима србијанског Полимља (М. Ник, 445),

исп. и Ђук. Драг. 158 скиде (засведочен је само овај пример).

972 У суседном Драгачеву је углавном метпм и сл. (Ђук. 158); исп. и Тешић Љешт. 291 метнути

/метити. -

673 У околним идиомима овакви примери су или веома ретки (исп. М. Ник. СП 450) или сасвим

изостају. Овакви ликови су далеко обичнији (неретко и претежу) у бројним удаљеним (углавном
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567. Излагање о „глаголима III врсте“ завршићемо интересантном ком

бинаториком. Ако некима од претходно наведених „дублета“ додамо „одго

варајуће“ примере са -ни-, добићемо занимљиве „триплете“, исп.:

погибоше (I) / изгинуше (III) / погинићеш (VI),

скидоше (I) / скинуше (III) / скинићеш (VI).

4) ГЛАГОЛИ IV ВРСТЕ

568. У већини засведочених примера глаголи на -ива- имају облике пре

зента и императива по овој врсти, тј. на -yj(-):

везујеш Ми, везује се Ми, дарује се Бр Д СР, даруе Р, дочеку? С Ту,

дочекујемо Ст, задужујем се ДТ, закачује ВЈ П, записује ЈДЈКа, зарезујем П, не

зарезује га У. изручује Ст, изручујемо Кр, испитују Ри, исплаћује Ц, истражује

Душ, наваљује ГДЈ, наваљујемо О, намирује Бр Душ Рош, намирујемо Р, показуe

Р Ро Ст, поскупљују Душ, поткресују Мр, потражује С, не прикучује се РБ,

причешћују се О, распаљује Душ,распоређујеТП, смењују се Зд, смирује га ГоМ,

сређује Л, сређују Ст, целује Го С, целују Ми Т, целујемо Мр,

не задужуј се В, не застајкуј К, набацујЈД, наређуј Во, не показујте Ра, не

уваљујУ, уграђујУ.

Прилично су чести и облици по V врсти:

везивају М, дартва Во У, даривају П СР, дочектва Ро С, забацтва Кр,

забацивају Мр, зарађива Во, избацтва Ду Ст, испитпвам Кр, испитива Р, на

ређива Ду, одређива Д, одређивамо Му, одређивају М, показтва Му, показиваш J,

пропитива Г, разваљива Ка, скраћива Р, превлађивају ДД, привезтва Ми, по

казтва Мрш,убацтва Во, убацивало Во,употребљтва Ро, целтва Г, целивају Год,

не испитпвај К, показпвај Ст, целпвај У.

Сравњивањем описаног стања са кореспондентним стањима у околним

сродним говорима долазимо до закључка (можда и неочекиваног) да је овдашња

ситуација сличнија приликама у неким удаљенијим идиомима (нпр. обаћком,

ускочком, па и источнохерцеговачком) него приликама у додирним говорима,

нпр. Љештанском и горобиљском. Степенујући уочена стања (користили смо се

изворима у којима су она одређеније описана) у оближњим ијекавским говорима

(упоредили смо неке србијанске, неке црногорске, источнохерцеговачки и обаћки),

запазили смо да се распон могућности креће од обрасца наређивати— наређујем

као јединог (тако је нпр. у колашинском и бјелопавлићком)674 до равноправне

употребе двеју форми (као нпр. у источнохерцеговачком).67° Између „екстрем

них тачака“ стоје идиоми са изразитом (горобиљски, љештански, полимски у

западнијим и севернијим) сродним и несродним говорима, исп. Дешић ЗбИjГ 260-263, Драг. Лика

171—172, Пецо Ишћа 198 итд., исп. такође и Ник. Срем 355, Поп. Госпођ. 28, Ивић Галип. 274 итд.

О раширености и пореку оваквих примера говори и проф. Пецо у раду Глаголи типа кренити—

кренем у српскохрватском језику, ЈФ ХХХV (1975), 141—145.

674. Пиж. Кол. 151, Ћупић Бјел. 92.

675 Пецо ГИХ 150.
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Србији).076 или блажом (ускочки, обаћки,677 као и говор УЦг) превагом ликова

типа наређујем.

С друге стране, образац наређивати — наређивам као доминантно обележје

својствен је великом броју нејекавских српских говора — централношумадиј

ском,678 неким северносрбијанским,679неким војвођанским.680

569. Гл. на -ава- који у књ. језику иду по IV врсти најчешће имају такве

облике и у говору Ужичке Црне горе, нпр.:

през. дајем Г. Мр СР, дајем ПС, дабл ПС, не даам П, дајемо Душ С Ст,

даемо ТП, познаем Ри, познајем Ст ТП, познајемо се Ми, признаје П, не при

знајемо У итд.,

имп. даи Бр Мр, не даи Му, продаи Ту. 68

Поред гл. познавати са истим видом сејавља и гл. познати: познам Ду Ри,

не познали Р.682

По V врсти имамо: дава ђеци Ду, издавам К, упознава Ду.683

И по V и по IV врсти (према различитим облицима инфинитива, као и у књ.

језику) имамо прекорачава 3 / прекорачује Во, продужава Ду И продужује Во,

украшавају ЈД / украшује 3 (вишеструко је интересантно украсивало се К).

Стандардни су и ликови раскућава ТП, очвршћава У, као и форме испра

ћамо Ро Ц, допуњава К/ напуњам Ка (али не и испраћавамо Ра).

Књижевнојезичко обличје препознајемо и у примерима умиљава се Зд и

умиљају се ДТ, а такође стандардно удешавају Во има своје (свакако интере

сантније) дијалекатске пандане у ликовима удеша Ка Ро, удешају М.

Поред обичног сужава П С налазимо и необично сужтва К (настало,

вероватно, аналогијом према фреквентним видским антиподима типа сузи се Вр

Ду, сузили У, сузијо К, па и сужијо К).

570. Трпни придев. a) Глаголи са општим делом кри, ли, ши имају

облике на -вен:

откривен Душ П, откривене Ј, откривени Ми, покривен Бр Во КП СР.

покривена Му СР , покривени ДушР Ра Рош, прекривен Д О, прекривено В Ту,

прекривене КС, поливен Бр Во Ра О, сакривен К, сакривени ВКр ЛТу, шивено В

Л, пришивен БДРи СР Ц, пришивена Во СРТП, ко саливена Во, саливено У.

Тако је и у гл. на -ути: изувен Зд, изувени Ту, обувен ДушЗ, необувен Душ,

обувена С, надувен П, надувена Мр.

б) Двојако је у гл. са основом пи и ви:

676 М. Ник. Гор. 691, М. Ник. СП 451, Тешић Љешт. 234-235.

677. Симић Обади 87, Станић Уск. I 239.

678 Рем. Шум. 354-355.

679 Исп. нпр. Моск. Поц. 90–91, Ник. Колуб. 57, Ник. Мачва 276 итд.

680 „Прелазак суфикса -ива- у презентску основу спада у особину војвођанских, славонских и

неких северносрбијанских говора“ (Рем. Шум. 355). Исп. и Ивић Дијал. 72.

681 Исп. Тешић Љешт 234.

682 Гл. познати као несвршен познат је (поред обичнијег познавати) и неким оближњим

сродним говорима, исп. нпр. М. Ник. СП 452 (бел. 1251), Симић Обади 86,ТешићЉешт. 234.;

683 Форме типа давам, познавам знатно су чешће у неким херцеговачким и црногорским

говорима, исп. нпр. Вуш. ДИХ 58, Пецо ГИХ 150, Пиж. Кол. 161.
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испијена Ми, непопијено Ст; — завијен Зд, обавијене У, развијен К Ц:

iсппта В, — савлта Ц.

в) Гл. са основом би имају облике на -ијен и -ивен:

бијен Ри, бијени Мрш, избијен Мр, убијен ДД Мрш ТП,

побивени ГД, пробивена Р, сабивена Т684

571. О још неким гл. IV врсте. a) Гл. осдити имамо само у усам

љеној композити приждијем (ватре мало) 3.

б) Облик гл. сликовати се у изговореном стиху Ајде, драги, да се сликујемо

РБ неаутохтон је, несвојствен „обичном“ говору; овде је слика се Ра, сликаше нас

Ка итд.685

в) Доследно је: чуо Кр, чуд Ри (никад *чуно или сл.), чула ДД Ми Мр СР,

чујем Бр ТП и сл., казивати Во (никад *каживати или сл.), казуг М Мрш, казује

Мр и сл., куел ЛУ, кујем В, закуе. Ту и сл.

5) ГЛАГОЛИ У ВРСТЕ

572. Презентски облици Гл. дати, знати и имати јављају се чешће (а

одричне форме редовно) без форманта д:

дам В ГоДушЗМр РБ Ри Ро СР Ст, не дам ДДРа Ри Ст, даш Ду ДушЈ М

Ми МршП РБ Р, не даш БДуш Мрш Рош, да ДДДЈД Ј Кр М. Ми П Р, не да ДДД

Ду ЛМ Му Р Ри С, дамо Ду Ми Ра Ро, не дамо Ј Ро, дате Б ГД Душ ККа П Ри Ро

Т, не дате Го, дају В ДЈМи Мр П РиО Ст, не дају Г Го ЈМи МршРа С, дадам Г

Го Ј Кр Ми, дадеш Ра, даде Д Душ Ми П, дадамо КРа Ту, даду Ду Ри Ст;

знам БВ Во ГодДушЈД КрЛМр Му Р Ри С, не знам ГГД Ка Му ССт, знаш

Бр ГДДу ДушЈ ККа Ми РРа ССт, не знаш ДДуПР Ри, зна ДЗ Зд Ка Ми Мр Ро С

СтТП, незна Г ГоМ Ро Т, знамо Вр ЈМ Ми Му Ра С, не знамо ЈТ, знате Ду М Ми

СтТ, незнате Зд СРС, знају ГДДДДП, не знају Го РС Ст, знадам ГГГЈМи Мр,

знадеш ДушЈМС, знаде ДКаР, знадамо ГДТКа Му О, знадете Вр ЈРТ, знаду

Го П Ст:686

имам Б Во ГД Год Ду М РБ Ро, имаш ГГ ДТДуш Ми Ра Рош, iuма ЈД Душ

Мр, имамо Во ГоМ Р СР Ст, имамо Бр Во ГД ДТДушЈДКаЛП Ра Ро С, имате

ГД Ду Мр, имате Г Ту, имају Год ДД Ри Т, имадем Г. Ј., имадеш К Мрш Т,

имадемо ЛУ, имаду У Ц.

Говори се немам ЈП РБ С Ст, немам Ми Ра ТЦ, немаш Ду Ст, немаш Во,

нема ДТМ Ми РаРи Ст У, нема Душ Ми Мр, немамо ГоДТ С Ст, немате ГГ Ми

Т, немају ЈУ.687

684. Симић Обади 80 добиен (добивен, добПт), ТешићЉешт.228 бијен, избијен, савијен /савит, у

суседном Горобиљу поред добијен одн. добивен (М. Ник. 682) говори се и бјен, бјена (стр. 646).

Ипак, облици трп. прид. на -јен далеко су обичнији у јужнијим ијекавским говорима, исп. нпр. М.

Ник. СП 452-453, Барј. НП-Сј. 106, Вуковић П-Др. 74, Пецо ГИХ 157, Пиж. Кол. 170.

68° Облици гл. сликовати веома су чести у централној Шумадији (Рем. Шум. 356).

686 У суседном Љештанском засведочене су и форме типа наш, надеш (Тешић 232).

687 У србијанском Полимљу поред чешћег немам јавља се и облик нем, као и ликови типа нејма,

нејмали (М. Ник. 455).
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Засведочене су и бројне композите: додам Б Го Ка Му Рош, додамо Го Год

Ту, продаш К, продамо Ро Ц, раздамо Д и сл., дознам Бр К, дознају С, сазнам К,

сазнали В Ри и сл.

О презентским формама типа даднем, знаднем, имаднем в. т. 588.

573. По V врсти иду и глаголи на -гнати (-гњати):

през. догнам ГГ Му О П, догна ВТП, догња К, догнамо Бр Го П, догнате

Душ Ро, догњате К, нагња К, нагнамо МС Ст, нагнамо Вр ГГ, сагна Д, имп.

догнај Ду, догнајте ЈРа, сагнај Ду, р. гл. прид. догнале Мр, трп. гл. прид.

догнати Ст.

574. Као и у књ. језику (а и у сродним говорима)888 гл. требати у значењу

бити потребан 689 има облике за сва три лица сг. и пл.:

Ако му шта требам ГД, Не требаш ми Ро, Не треба ми Т, Не требаш ми

реко ни за шта Мр, Требају му радници Ј, Hüје му ни требала Р. Ни за шта му није

требала Мр, Значи, ми му не требамо, добро, онда не треба ни јбн нама Ту итд.

Кад је требати гл. непотпуног значења у облику презента (као модални

део сложеног гл. предиката) доследно је, опет у сагласности са стандардом,

безличан (тј. у 3. л. сг.):

Треба и јад-одем Во, Треба да је водим лекару Ду, Треба још и даје ранимо,

поимо К, Треба једнбм да се скупимо У и сл. (а не требам, требаш...).

Међутим, гл. требати у облику перфекта (као модалног дела слож. пред.)

по правилу (а супротно стандарду) није безличан:

Треба је прво вамо донијети Во, Требдјејош прошле године д-иде у војску К,

Није требала ни ићи Во, Нису требали да је дирају РБ и сл. (не требалоје да ...).

За кондиционал исп. Не би требали да радимо ćутре Мpш, Треба би д-одем

ро.

Безлично „требало“ имамо само у конструкцијама у којима није јасно

одређен вршилац радње, или када се свесно избегава упућивање на одређено

(граматичко) лице: Требало се снаћи Д, Требало је питати К, Богами, требало је

мислити прије о томе Ду.

575. Из мноштва засведочених глагола који иду по V врсти, издвојићемо и

следеће:

гл. (-)гледати (се): инф. гледати Год, аор. гледаше Ро, згледаше се Му,

загледаше се Л, р. гл. прид. гледб ГД ДТ КП СР С Ту, погледд ПР итд., през.

гледам Г Зд Кр Ми С, гледа Ду Мрш Ра С, не гледа Ду Ми О, гледамо Ду Л С,

гледате ЈС, гледају Душ Ст, погледам Го С, погледаш П РБ СтТП Ту итд., имп.

гледај Мр С, не гледај К, погледај Т;

гл. (-)пуцати: инф. пуцати Ми, през. пуцамо ДушП РБ, пуцају Ми Ри, имп.

пуцај Ст, не пуцај СР, испуцај Ту; трп. прид. испуцано Ст;

гл. (-)рачунати се инф. израчунати В, аор. рачунаше Во, през. рачуна 3

Ми, рачуња КаРи, рачуња се Мрш, имп. рачунај Д Му, рачуњај Р, не рачунај Д.

израчунај Мрш, трп. прид. рачуњато Ка;

688. Исп. нпр. М. Ник. СП 456.

689. Стеван. ССХЈ 1347.
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гл. (-)свађати се през. не свађам се Во, свађаш се ДД, свађају се ГодЗд Мр

Му, посвађају се Р; аор. свађаше се С. р. гл. прид. свађд се Ту, свађали се Ра С,

посвађали се ТП,

гл. (-)тјерати (се): инф. ћерати ДТ СР, uићерати Ст, заћерати У итд.,

аор. заћера га К, ишћерашеД СРС, поћераше ТЦ, наћераше Си сл., р. гл. прид.

ћерд Д, ишћерали Мр, ћерали се К и сл., през. ћерам Му Т, ишћерам Во, поћерам

С,рашћерамо С и сл., имп. hерај Ду, ишћерај М, поћерај ЗЛМ У и сл., трп. прид.

заћеран 3, рашћерани К;

гл. (-) чекати: инф. чекати КЛ, ишчекати ДС, причекати С. р. гл. прид.

чеко К, чекала У, чекали Ту Ц и сл., през. чекам Бр ДТ Л С Ст Т, чекаш О П,

чекамо Г, сачекамо Ст и сл., имп, чекај Бр Год ТО П, не чекај Душ Ри, сачекај

Мрш и сл.

Исп. и: беара Зд, сапуња У, насапуњд У / насапунам Во.

На по ме не:

1) Гл. гледати, као ни у другим сродним говорима, не прелази у VI врсту,

2) у 3. л. пл. през. доследно је -ају (никада -ау или -аје);690

3) није засведочено Вуково рачунити,691 присутно у неким јужнијим срод

ним говорима.892

О глаголима који имају презентске облике и по П и по V врсти говорили

смо у т. 561, а о през. облицима гл. на -ава- у т. 569.693

6) ГЛАГОЛИ VI и VII ВРСТЕ

а. О појединим облицима

576. У 3. л. пл. презента гл. VI и VII врсте јавља се, готово доследно,

стандардни наставак -е.

биоса Б ДТ Ц, бјеже ГД Му Р Ту, веле ЈТП, веселе се П, виде Вр Му Ри Т

Ту, врате Д, грабе Му Ст, долазе Д Му, завиде ДДРи, задрже Ра, заките ДМ,

закрпе ПТП, заложе В, заклопе Во, запуше Во, затворе МТ, излазе Мр Ту Ц,

купе Ду Рош, купе Во, љубеЗ ОТу, мисле ДД ГДЗд ЈД Кр Ри, нагоне Г, награде Ј,

наложе Год ПУ, направеЗУ, нареде М, носе ГоДД Ка МТ, ослободе Во, пољубе

Р Ст, пољубе се Во, поправе Му, поране Д Кр Ри У, проговоре Зд, просе Вр ГГ Ка

Мр Ст.ТП, пуше Т, развале Р, разреде П Ст,распореТ,раштреДДМи Ту, решеЗд

690 Исп. Барј. НП-Сј. 100 копау, сипау; в. Ник. М-Гс 216 („студеничка зона“), копа", чита”,

гледа“; М. Ник. СП 455 ћерау (једини засведочени пример, и то из „прелазног говора“, иначе, у

оваквих глагола, доследно је -ају).

Унутар зетско-сјеничког дијалекта (Ивићев назив дијалекатског подручја) у VI (Белићевој)

врсти „веома је раширено ау: пуцау“ (Ивић Дијал. 163).

69. Ивић Поговор 139.

692. Исп. М. Ник. СП 455 кат прорачуниш, облици гл. рачунити познати су и неким зла

тиборским селима (СП 455, бел. 1258).

693 Овој врсти прилази и гл. разумјети — разумијем (в. Стеван. ССХЈ 1334). Забележени су

следећи облици: през. разумеш Л, разумију К, разуму Го 3, аор. разумjе К, имп. разуми Во Ду, р. гл.

прид. разумјели Ра / разумила В, разумили ДТ: исп. и споразумили се Ц.
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Р, рове К Мр Ст, саране Зд Л Ми, саграде Р, сложе ТП, смјесте Ду, спремеДуш

М., спуште Мр, трче ДушР, туре МршСЦ, увале се Ми, увиде Ми, уговоре С,

уграбе Мр ТП, улазе Г З Зд Ри, управе М, ускоче Ми, уставе Во итд.

Ликови са аналошким -у у 3. л. пл. јављају се ретко и ареално неусловљено

— потврде су издвају јужнијих (ДуУ), једног централног (Ту) и једног северо

западног (Мр) насеља:

Ду: изручу, носу, ако не погоду;

У: говору, изводу, скупу се,

Ту: љубу икону;

Мр: бацу, направу.

С обзиром на овдашње стање и прилике у непосредном окружењу (где су

овакви ликови или ретки“ или сасвим изостају),693 можемо казати да облици

типа носу не спадају у маркантна обележја овог дела јекавске Србије. Они су

неупоредиво обичнији (неретко и претежни или пакједини) у бројним (ближим и

удаљенијим, сродним и несродним) јекавским696 и нејекавским говорима.897

577. С обзиром на стање 3. пл. през., сасвим очекивано, гл. прилог

садашњи има, готово доследно, форме на -ећи:

висећи Ри, излазећи Во, носећи Б, лежећи Ду М, не мислећи Рош, радећи З

ТП, стоећи СР, ćедећи Каб98

Редовно је (бар према нашој грађи) и јашећи Год Ри (исп. двојство јаше ја

шијо у т. 556).

Имамо само једну потврду на -ући: ćедући Ми.

578. Тр П ни придев. a) Глаголи VI врсте имају доследно стандардни

НаСТАВАК -{2}{:

грађен Б, грађена Мрш, грађено Ст, заграђена Ј М, заграђено МршТ Ту,

uзграђена П, изграђене П, дграђен 3, дграђено Го Ри, жењен Л, iосењени Во,

нежењени Во Ду, ожењен Д. Ст, ожењени Ј Ту, забачено С, избачени Ка,

забрањен Год, забрањено Ду Ка, забрањени Мрш, запаљена С, запаљене Т,

напаљени (фиг.).ТП, запослен ГТ, запослена С, запослени Во Ц, запошљени ДД

заробљен К, заробљени Ми Ту, засађен ЗМ, засађене Ри, затворен Л, затворена

ЛМ, затворени Ду, избачен М., избачени ГДО П, проврћено Ка, напаћена Ду,

напаћени П С, направљена С, направљене КП, насађен Д, насађена К Ц, на

стаљено С, ношено О, изношено Во, објешен М. Ст, објешено КУ, одвојено Ту,

одређен З Ри Ро, одређени У, постаљен ГС, постаљена Во, одријешен Му, плаћен

69“ Исп. В. Ник. М-Гс 215, Ђук. Драг. 149.

695 Исп. М. Ник. Гор. 680, Тешић Љешт. 226.

696 Исп. М. Ник. СП 456-460 носе и сл. и носу и сл. (употреба једног или другог наставка

условљена је и ареално и конфесионално), Ћупић Пљ. 93 носу и сл. (у говору „само најстаријег

становништва“), Барј. НП-Сј. 100 носу и сл., у источној Херцеговини присутна су оба наставка

(Пецо 151), превагу наставка -у у источноцрногорском идиому Стевановић тумачи утицајем говора

Муслимана (Стеван. 86).

697. О приликама на ширем штокавском терену исп. Рем. Шум. 305-308.

698. У суседном Драгачеву и трчући, тражући, ćедући / ćедући (Ђук. 153), док је у такође

суседном Љештанском засведочен и облик лежајући који „показује да се у Љештанском губи

језичко осећање за садашњи прилог“ (Тешић 228).

— 237 —



574 Славољуб З. Марковић

Ка, плаћени Ра, покупљене Ст, непокупљене Ри, попаљене К, порушене Бр Ми

Мрш Ро, посађен Ду Ра, постројени Ст, прављен Г К, исправљен ТУ, претурени

Во,разваљена Ду Душ ОРош,разваљено Ст Ц,рањен ДТДМПС,рањени ВоМу

ОСР, раскрчена Ка,раскрчени Ра, решено Ј П, рођен ГГ Год ДушЗМрМршС Ст

ТП, рођена К Ри, рођено КаР, састаљено Ст, склопљен Ту, уклопљен ДушТП,

скраћен ККа Кр, скраћене Мр Ст, сломљена Бр 3, спремљено Р Ту Ц, сређено К

Мр, срушен К, срушена РС, порушене У, истражено Во, турен Ка С, пурено Ст,

увређен Во, увршћен Ду, уваћен Душ, уваћени К, урађено Ра, зарађено ТП Ц,

израђени Мр итд.

Интересантна су колебања у запослен, запослени / запошљени (увек је,

међутим, беспослен Г Мрш или пак бреспослен Ра).699

б) У трпних придева гл. на -стити налазимо и -ић-: кршћено Во, пушћени

Ду (а исп. и запушћело Ри).

Ипак, чешћеје крштен ДТ, крштено 3 Ри Ро, крштени СРТП (редовно је и

крштеница Го М, крштеницу Во), пуштен Душ, пуштени У.700

Само са-шћ- имамо запрепашћени КП, упропашћен Во Вр Кр Му, упро

пашћени Ду.

в) Примери са -ит (бацит или сл.) нису својствени говору УЦг нити

идиомима у непосредном окружењу.79

У синтагмама једно мјесто заклонито Во и усклоните столице Ду облици

на -ит су прави придеви.792

б. О неким глаголима и скупинама 2/1a20/161.

579. О односима основа у глагола на -b-/-и- a) У великом броју потврда овај

однос није нарушен и често одговара приликама у књижевном језику. Међу

бројним засведоченим примерима налазе се и следећи:

бољела ТП Ту, обољела У, забољело У, обољела Ра, разбољели се Л,

разбољеше се О;

виђети ДушТПУ, виђећеш Ра У, виђећемо Му Ро Ту; виђела О Ту, виђело

Д, виђели ЈУ, свиђело се Рош, свађели се ТП,

вољети ДушЛУ, вољела ТПТ, вољели МршТПТу, завољели Г, завољеле Ми;

горети Вр, горела Год Му Ст, изгорела МуУ Ц, изгорело Ра, изгорели Рош

У, прегорела Т. Ц. сагорела Му С, сагорело Л Р, сагорели Ст; изгореше С,

погореше П,

699 Оваква двојства (или пак већи број могућности) позната су и неким оближњим говорима;

исп. нпр. М. Ник. СП 461 жењен / ожењен, запослен / запосљен / запошљен.

700 Исп. Ђук. Драг. 153, В. Ник. М-Гс 138 крштено, 226 кршћен, пушћен, 153 пуштен / пушћен,

М. Ник. СП 461 кршћено, пушћен / крштено.

701 Овакви ликови најчешће нису познати ни удаљенијим (и)јекавским говорима. По неколико

оваквих примера наводе М. Николић (СП 461) и А. Пецо (ГИХ 158).

702 „То су прави придевитворени од гл. основе наставком -ит, о чему сведочи краткоћа вокала и

у томе наставку“ (М. Ник. СП 461).
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живљети ДушТП, наживљела се Л, надживљела Рош, живљела ДД,

доживљело Му, доживљели Вр Рош, поживљела Ра, преживљела Му, пре

живљели ДД ТП, не живље ТП,703

лећети Зд, залећели се Ра; излећеше Мрш, улећеше Рош,

засвpбљело Ра;

трпљети МуУ, трпљела Л Рош, трпљело Рош, претрпљели ОУ.

б) Однос -b-/-и- налазимо и у глагола као што су мрзјети, сједјети, оту

пјети, утупјети, који и у књижевномјезику могу имати и облике на -и- мржље

ла Рош, мржљели Л, ćеђети ТПУ, ćеђела ТП, ćеђело О, отупљели Душ, уту

пљели Ј.

в) Овакав однос затичемо и у једном броју глагола изведених од придева,

где спадају и глаголи изведени од придева са значењем боје:

изгладњели Бр Рош, огладњели Душ О, полуђе Мpш, полуђела Душ Ми,

запушћело ГГ,

обијељела Ми, пожућела Му, пожућели Ра, позелење О, зацрвење се ТП,

зацрвењело се Ра; поцрњела Ми, поцрњело Л.

г) Одступања од стандардног односа ђ/и (иначе, аналошко-морфолошког

порекла) очитује се у примерима типа вадила ДТ М П РБ Ри, видило се ДТ,

живити В Во Год ДТМ, живила Год ДТ МРБ, трпила Во Год М, отрпила Год,

наживила се М, обневидила Мр, свpбило П, засвpбило СР и сл. (знатно више

оваквих примера наведено је у т. 261).

д) Вокал и уместо континуанта јата редован је и у основинском наставку

глагола изведених од придева слаб и стар:

ослабила Го Год.3, ослабили Мр, остарила М Му, остарили 3 Ту, оста

риле Ра.704

580. Глаголи на -ити/-им. a) Глаголи на -ни- не прелазе у ПI врсту, дакле, по

правилу је замијенили Во ДМ Ми, замијенише ГГ Г, смијенише ДС, одмијенила

ДТ, намијенила КС и сл.

Секвенца -ни-је постојана и у уснијо Год С, уснила ТП (у значењу видети,

доживети у сну, сањати”).

По III врсти (као и у многим другим говорима, и не само сеоским) иде гл.

извинити се:

извинула се Ду П, извинули се Во.

Нарочито су заступљене форме да) + презент, тј. конструкције д-изванеш

Му С, да извпнеш Ст и сл., као ознаке извесног снебивања у „осетљивим“

сегментима дескриптивних и наративних пасажа.

б) Говори се плијевила Мрш Ра Рош У, плијевили Го П, оплијевили Бр Кр,

плијевим ДТ КУ, оплијевамо Мр и сл. (у западнијим насељима чује се и пљевила

ДТ, Пљевим Го).

703 Није засведочен облик живсти.

704 Правопис МС (1993): „ослабети (ек.) и ослабјети (ијек.) у значењу постати слаб“, поред

ослабити (ек. и ијек), и у претходном значењу и у значењу учинити слабим”, са истим значењским

односима наводи се стар(ј)ети и старити (ек. и ијек), одн. остар(ј)ети и остарити (ек. и ијек).
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в) Чешће је спасити Год МТ (VI врста) него спасти ДТ Мp (1 врста).

Остали засведочени облици иду по VI врсти: р. гл. прид. спасијо К. Ми,

спасила Ри, през. спаст Ст, спаст Ст, трп. прид. спашен Ка.

г) Сумарно узевши, облици гл. бројити (VI врста) чешћи су (и свуда

присутни) од облика гл. бројати (VII врста, чују се у централним и западнијим

насељима):

инф. брдити Бр Рош У Ц, избрдити ГП, аор. избројт Му О Ри, пребрдише

Р, р. гл. прид. бројио Вр, брдила ДД Ц, избрдила Т, пребрдила Ри, трп. прид.

брдјено Во;

инф. бројати Вр Го, р. гл. прид. пребројала З, пребројали К, набројали Ду,

трп. прид. избројано СР.

д) По VI (никад по IV!) иду облици гл. сломити: през. cлдмпл Ј Ту, сломп

Ду Ст ТП, аор. сломише Душ, трп. прид. сломљен Ј, сломљено СР Т.

581. Глаголи на -јети/-им. a) Гл. видјети. Прво л. презента редовно (и

свуда) гласи видим. За скретање пажње (и без гл. значења) употребљавају се

ликови виш и (још чешће) иш: да виш ГГ П, да иш Вр Ј. Мрш Ст У (само у

конструкцијама са дa).

Засведочени облици аориста: 1. л. сг. виђок ДДМи У, виђо Год Ц, не виђок

Му Рош, не виђо Ц, 2. и 3. л. сг. виђе Г КП РТП, 3. л. пл. виђоше О Ра, не виђоше М.

Императив гласи: види Ду Ра Ст и виђи Му Ту (не и *виђ),705 исп. и виђиде

Ду Ц, виде О.

б) Засведочени су следећи облици гл. (-)зрети:

презент: 3. л. сг. зрт ДР, озрт шљива К, кат презрт Г, узрт Ду, 3. л. пл. Зру

Душ СР;

р. гл. придев сг. м. р. зријо ДЦ, сазријо Вр / сазрео Ду; сг. ж. р. дозрела О,

презрела К.706

в) Гл. шутјети / ћутати. Облици са (-)ш иду по VI, док облици са (-)ђ

(нешто чешћи) и по VI и по VII врсти:

инф. шућети Ра Ц, шутити Го, аор, шуће Ми, зашућеше Ра, р. гл. прид.

шутијо Ду Ст,ушућели Ро, през. шутим Г, шутаДТСР, шутеУ, имп. шути ГТу

Ц, шутите Во,

инф. Лутати Душ Ст, ћутити Во СР Ц, аор. заћутак 3, ућута Го, заћута

СР, заћутише ДТ, заћуташе Во, р. гл. прид. Лутијо Д, ћутали Д Ка, ћутили СР,

през. Ђутим Ду Мр Мрш Ст, ћути Мрш Му С, заћутимо Во, ћуте Ка, имп. ћути

Ду Ра Ри, ћуте СР (=ћутите ДТ).

582. Глагол и VII врсте, а) За гл. běgéti Наводимо следеће облике

(одн. фонетске ликове):

инф. бјежати Бр ДДРа, бижати Гo Год М., р. гл. прид. бјежд Бр ДушЗ Зд

ЈД ЈП ТП, бажд СР, бјежали Бр ГГ ДушЛ Мрш О, бежали Ду, биосала СР;

705 „У облику виђи очувана је... стара форма императива атематских глагола синовацијом (-и), и

то пре свега захваљујући фонетском лику инф. основе“ (М. Ник. СП 466).

706 Однос зри (3. л. сг.) /зру (3. л. пл.) својствен је и неким другим говорима (и)јекавске Србије,

исп. нпр. Гор. 690, М. Ник. СП 467, Тешић Љешт. 233.
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през. бјежим ДД Му Ст, бижим К СР Ц, бјежимо ДД Ми Ро, бјежите Мpш,

бижимо 3, бјеже Г К, биосе С Ц итд.

Нису засведочени ликови са основом бјег

б) Редовно је засппм ДД ДушЗМи Мрш Рош, засптин Бр Ду и сл. (никад

заспем или сл.).

в) Поред изразито фреквентних (и свуда присутних) ликова типа стајати Г

Д ТП, стајб Во, стајала Год СР, стајале Во, стајали Ду Ц и сл., у неким

западнијим насељима налазимо и стојати Го, стојали ДТ, ликове у којима

долази до делимичног аналошког изједначавања инф. и през. основе.707

7) ОБЛИЦИ ПОМОЋНИХ ГЛАГОЛА

583. Глагол бити. a) У несуплетивним презентским облицима две не

стандардне основе (бид-, бидн-) неупоредиво су обичније од стандардне (буд-):

през. бидем Бр ГоДД Ка С Ту, бидеш ВоМи Му П, не бидеш Во, биде ВВр

ДДДТДушЗКа М Ми ПР СтТП Ту Ц, не биде Го Ро Ст, бидемо Вр ГД Мрш Му

Ст Ту, бадете ГС, баду ДД Ј РБ Ст; имп. бади Во Г. Ми С Ст, бите З Ст;

през. биднем В Душ КаЛС, биднеш Во Ду Мр Ми, бидне ВВрЗ Мр П Ст, не

бидне Го РБ, биднемо Вр ЈРБ, биднете Д Ту, бидну Вр ЛП, не бидну К Ц, имп.

бидни Ду;

през. будем Бр Во Го Зд ЈДМи С, будеш ДушЗМи Ро, буде Бр Ј Ст, будемо

Ка Ри, буду 3 Ст.708

У насељима подринског залеђа (само овде) бележимо и буднем Го З, бу

днемо З.

У 3. л. сг. суплетивног обликаје сам налазимо две форме—јесијесте:

јес Бр Во Вр ДД Зд ККа М. Ми Му Р Ра СР СТПТ Ту У Ц, јесте ГД Зд ЈМ

РБ Ри Ро Ст ТП Ц.

Одрични облици гласе нисам, ниси, није, нисмо, нисте, нису (т. 246).

У двама југозападним насељима (Биоска и Кремна) засведочено је и није

сам (за остала лица немамо потврда).709

б) У забележеним облицима имперфекта препознајемо стандардне основе:

бијаг ВоМ, бијак Кр МуУ, бијаше ГГ Д Ду Ка М Мрш Му Ри ТП, бијаше

Во ДД Душ ЛР СТ, бајасмо ГД ДД Душ, бијасмо Го, бајагу Ра;

бејасмо Д, беше Рош.

Вероватно није случајно што су екавски ликови засведочени у најисту

ренијим источним насељима (тј. у селима најближим таковском и драгачевском

подручју).710

707 Исп. М. Ник. Гор. 660 стајати, Тешић Љешт, 200 стајати / стојати.

708 Већи број могућности констатован је и у говорима у окружењу, исп. нпр. Ђук. Драг. 149

будем, бадам, биднем, бинам, В. Ник. Мор. 217 будем, бидем, бидне; М. Ник. Гор. 691 бидем

(биднам); М. Ник. СП 468 бидем, бинем (биннам), биднем, будем, Тешић Љешт. 234 бидем, будем,

биднем, буднем.

709 Ивић Биоска 399 нијесам.

710 У суседном Драгачеву (Ђук. 152), поред ликова као што су бија, бијаше и сл., засведочено је

и бејаше, беше одн. беше.
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в) Облици аориста:

1. л. сг. бик ДР Ри, би К Ц:

2. и 3. л. сг. би (ређе би). Кад би д-иду кући К, Шта би теби? Дy, Шта би

Милану? Во, Би ли-нбти на вршалици? Год, не бП ВоД Мр КаРи СтТП, би Во Д

Душ М. Мр Ро Ту;

Би добро, рана, смештај Д. Кад би на вру... Ра, би О. Рош Ту У;

1. л. пл. бисмо ГД Р, Вамо бисмо у старој кући М, Бисмо туне до мрака ГД,

Бисмо до подне Мpш, Ми бисмо на некој свадби Ми, Бисмо, вала, вамо у

Гредини, колко се ćећам Во, Бисмо до Никољдана О и сл.,

3. л. пл. бише Ка, Бише швапски пријатељи Ми, Бише два-три дана Мр,

Кад-но бише? Мр, Бишетуне једно време С. Не бише ни по сата Ст, Бiише на води

Л, Петд година бише тамо РБ и сл.

Потврђена је и формабијаде: А он бијаде на путу Р, Бајаде пре-зору неђеУ,

Бијаде прет кућом СР.

Питање је, наравно, да ли је овде уопште реч о облику аориста.71.

584. Глагол хтјети. a) У презенту је најчешће оћу, оћеш/оћеш,

оће/оће/дје, оћемо, оћете, оће/оће/оће/оћу, одричне форме: нећу, нећеш,

неће/неће, нећемо, нећете, неће/неће/нећу (потврде су наведене у т. 185).

Поред оћеш одн. нећеш 2. л. сг. може гласити и ош одн. неш:

Ош ти? Го, Ош д-узмеш? Ми, Ош дати? П, Ког ди? К, ак-дш Ст и сл.,

Ако неш, добро Год, Ако неш у школу... Ми, Да неш кући? Ц и сл.

Пример би-неш, не мораш Во Ду у ствари је устаљени израз, прилично

чест у ужичком крају, јавља се (најчешће) када неког од учесника у каквом

договарању, погађању или сл. изда стрпљење, и ознака је његове импулсивне

реакције на саговорниково премишљање, колебање или сл.

Енклитика ћеш каткад се своди на ш: Шта-што? Во, Ако-ш да циједиш креч

у итд.

Засведочене су и перф. форме типа шћедне БДушП, не шћедне Вр О, не

шћедну Мр.

б) Имамо само две (обе нестандардне) потврде имперфекта:

шћаше Г Р, шћагу Ра Ту.

в) У аористу је углавном шћедок ВоМи Ри, ћедок Во, шћедо Во Ц, ћедо СР,

шћеде ДушР, не шћеде ВоП С Ст, ћеде Го, шћедосмо Ду Му, не шћедосмо ДТ,

ћедосмо Год, шћедоше С, не шћедоше Во Ро Т.712

Ређе су форме типа не шће д-узме К, не шћесмо П, не шћеше О.

Могуће је да су случајно забележене само негиране форме ликова типа

шће

711. Исп. Рем. Шум. 212.

712. У Љештанском се чује и ћадо, ћаде, ћадосмо, ћадосте, ћадоше (Тешић 234).
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г) Радни гл. придев. ћео ГоМ Ц, ћед П, шћео Год Мр СтТП, шћед З., стijo

ГГ Ду Ми Т, ћела Го Ка, шћела ДТ К Ри Ст, стјела 3, ћели Го, шћели ОТ Ту,
шћеле В.713

Н. ЗА ВРШНЕ НА ПОМЕНЕ О ПОЈЕДИНИМ

ГЛАГОЛСКИМ ОБЛИЦИМА

1) ИНФИНИТИВ

585. Сви засведочени облици су на -ти одн. -ћи.

У испитиваним додирним идиомима (а сви су, бар начелно, ијекавски

источнохерцеговачког типа) инф. на -т одн. -ћ или се не јавља,714 или се јавља

спорадично.715

Облици инфинитива су, различитим поводима, навођени у више прет

ходних одељака рада, а највише у т. 168–176 одељка о прозодијским особинама.

2) АОРИСТ

586. Изразито фреквентан облик. Гради се (ређе, али не и сасвим ретко) и од

имперфективних глагола:

Бисмо туне до мрака ГД, Бранише га и они Мрш, Вадисмо неке јаде ГГ, Он

вија, вија зеца М, вика ГГ Душ, Викасмо га, викасмо Кр, Гледасмо нешта на

телевизору Во, Држа ме, богами, дуго РБ, Куписмо оне иверчице Ду, Лежа у

трњу Ри, Пекосмо прет кућом Д. Нешта писа, писа У, прича Ро, Пролазише вуда

П, Пуцасмо мало, накб, да се чују мало и наше пушке Л. Ко да слутише нешта Ка,

Спава на штали О, Тражише га и тамо Ри, Ћераше га, ћераше, по судовима, и

Ужицу, потље и у Београду, али џаба, не даде се М, Чima нeшта, чита Зд,

Чуваше га, али га не сачуваше Г.

587. Наставци 1. и 2. л. пл. су -смо одн. -сте:

банусмо Во ДД Кр Ри, вечерасмо В Р СР, вратисмо се Бр П РБ Pa,

договорисмо се Р Ра Рош, дођосмо ДЗ Зд ЈД У, замолисмо Год. ДД П Po,

запостависмо Ду, застадoсмо МрТП, избјегосмо Г. Л., изгубисмо Бр Ри Ро СР,

изгурасмо Бр ДРи СР, изиђосмо Во ЗОРи, исписмо В Мрш Му О, куписмо Го Ро,

оћерасмо Р, питасмо се Год Рош, погледасмо БДТ МуУ, пописмо Бр ГоМрш Ц,

почесмо Бр ДД МУ, преноћисмо Б Бр ДД Ри Ро Рош СР, не проговорисмо Мрш,

разбисмо Бр ЈДМ Рош, разиђосмо се Бр С, рекосмо Б Во Ду Душ У, убисмо ДЗ Зд

713. Исп. Тешић Љешт. 234 ћела, шћела (стјела), ћели, шћели (стјели), ћеле, шћеле (стјеле); М.

Ник. Гор. 691 шћео, шћела, али и стела (додуше „врло ретко — као одлика тежње за вишим

стилом“).

714. Овако је у Гoрoбиљу (М. Ник. 679-680) и Љештанском (Тешић 226).

715 У Драгачеву инф. без финалног-и „забележен је само четири пута“: наведено је виђет, имат,

плашит и осеђет (Ђук. 147). Примери „крњег“ инфинитива у моравичкој области су “сасвим

ретки”: наведено је само виђет и бит (В. Ник. 213).
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О, уватисмо ГГ КМи Ст, угледасмо Го Год М Ст, уграбисмо С и сл., дођостели?

Во, не пописте СР, почесте К, саћерасте Ду.

588. Заменицу у 1. л., а глагол у 2-3. л. сг. имамо у примеру:

Ку-ћу, шта ћу, ја истресе, они губер вакб Ц.

Ова појава, сасвим је извесно, није узела ширег маха у говору УЦг.716

589. Неки глаголи имају или могу имати основу проширену сугласником -д.

а) Међу засведоченим облицима аориста гл. моћи поред могок Г ДД, не

мого ГД,може ГДРо, неможеДДТ, имамо иможеде (да можеде црћи Бр) одн.

мореде (Зар ти такб мени мореде урадити? В).

Необичне и системски „неприхватљиве“ потврде са пренесеним акцентом

не мореде Водн. не можеде Р (поред очекиваног не мореде ВДТ, не можеде Ро)

можемо објаснити аналогијом према фреквентним и обавезним презентским

формама не може и сл. одн. не море и сл. Будући да формант-д „чува“ обличку

оделитост аориста, аналошко преношење на негацију је могуће у не можеде и

сл., али не и у не може (у не може не бисмо препознали облик аориста).

б) Према грађи којом располажемо, двојако је и у неким (или пак свим!)

облицима аориста следећих глагола односно скупина глагола:

ба) у гл. је сти: једoсмо Вр Мр О Р/јесмо Мр, не једoсте Во Ц, једошеД

Мр /јеше Го;717

бб) у композита гл. стати: застаде Вр О /заста В, нестаде Мр Рош Ту И

неста РБ, остаде Ми Ри У/оста Ду, постаде Мр Г / поста ДД СРС, престаде

Бр /преста Го Ка С(-д је обавезно у основног глагола: стадок Г. Рош, стадо Во,

стаде Ра Ри Ту, стадоше Ст У и сл.);

бв) у гл. хтјети: не шће/не шћеде и сл. (т. 584).

в) С друге стране, само облике на -д готово доследно имају:

ва) Гл. (-) па сти: падок ГУ, падо Во, умал не падо С, паде ГДЈДЛ О П РБ

Ту, не паде Ду С, испаде СР ТП, нападоше Зд Т, препадок се Му, препаде се Т,

препадоше је ТП, пропадеТП, пропадоше Мрш, упаде Во ДуТП, упадоше ТП,

вб) глаголи V врсте (-) дати, (-) знат и и имати:

дáдок ЈДД, дадо Во, дадеДДушЗМ Ми С, не дадеДуш Мр С, дадосмо Год

ДДЛМ Ри, не дадосмо Ду, не дадосте Ри, дадоше Год ККа С, не дадоше Ра Ст;

додаде Зд Ст, додадоше Год, предадок ЈУ, предадо СР, не предадок Ту,

предадосмо Ј, придадосмо С(исп., ипак, и не продасмо Го), знадок Г Год ЛОРи

У, не знадо Во, не знаде се БрТП, познадок ЛУ, познаде ме СР (исп., ипак, и не

позна ме Ду), сазнаде Мр, сазнадоше Му Ту;

имадок Ми Ту, имадо Во, имаде Бр ЈК Ри, имадосмо Год Рош, немадо Душ,

немаде Ду;

вв) неки глаголи 1 врсте на -сти/-дем:

доведе Вр ГГ Мр С, доведе МС, приведе Му, уведе ГГ, приведосмо га Во;

покрадоше Ту, украдоше Ду (за јести в. т. 547),

716 Тек две-три овакве потврде засведочене су и на подручју србијанског Полимља (М. Ник.

174).

717 И у суседном Љештанском је засведочено једoсмо (јесмо) и сл.
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вг) гл. V врсте на -јети/-ијем:

не смједок Ро, не смједо Во, не смједосмо Ри, не смједоше О, не улиједок Г.

590. Фасцинантан је наративни потенцијал овог гл. облика. Да се само

низањем облика аориста, полетно и сугестивно, може дочарати читавједан радни

процес, сведочи и следећи пример:

Сави, сави, расијече, истресе, опра (инф. Росанда Дробњак, Глумач).

3) ПРЕЗЕНТ

591. a) Наставак -у у 1. л. сг. налазимо само у два глагола: обавезно у гл.

хтјети (оћу) и факултативно у гл. моћ и —могу, али и морем одн. можем (в. т.

180 одн. 540).

б) У 3. л. пл. гл. VI и VII врсте имамо, готово доследно, наставак -е (ретке и

ареално распршене потврде са -у наведене су у т. 576).

592. Неколико глагола има у 2. л. сг. и краће облике презента: мош (; моћи;

т. 540), да (в)иш (; видјети, т. 581), ош, неш (; хтјети, т. 584), каш (; казати/касти, т.

556).718

У насељима најближим Драгачеву налазимо и пош (: поћи)— кат пош Рош,

ако пош Вр.

Нису засведочени ликови типа дом, дош, пом и сл. (ипак, није искључено да

се неки од њих, пре свих дош, могу чути у овом делу УЦг).719

Додајмо да енклитички облик 2. л. сг. гл. хтјети може бити сведен на ш

(т. 584).

593. Форме типа биднем (т. 583) и шћеднем (т. 584) имамо и у гл. моћи,

дати, имати и умјети:

могнем ДТ Л, могнеш Г, не могнем Ст;

дадне Г, дадну Душ,

имаднем Во, да иг имадне доста ДД,

јулиједнем Вр, умједнеш Ду, умједну Ту.

Могуће је да још неки глаголи (можда, најпре, гл. знати) може имати

овакве облике презента.720

4) ИМПЕРФЕКАТ

594. Малобројне потврде имперфекта (све су наведене у т. 211-214 одељка

о прозодијским особинама, а неке и у т. 583) интересантније су прозодијски него

морфолошки.

718. Овакви ликови су или фонетског или морфолошког порекла. Преглед досадашњих тумачења

неких од наведених (као и неких других) облика изнетје у Р. Симић Левач 387-398 и Рем. Шум. 342.

Проф. Р. Симић износи и своја тумачења појединих облика.

719 Сва четири облика (дбм, пом, дби, пош) заступљена су у драгачевском говору (из наше грађе).

У суседном Горобиљу чује се и нем (М. Ник. 656), ни овај облик није засведочен на подручју УЦг.

720 Унутар „ијекавске Србије“ овакви примери су, колико нам је познато, најфреквентнији на

подручју србијанског Полимља (М. Ник. СП 477).
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Претходно представљена грађа имплицира и следеће закључке.

a) Високофреквентни су само облици импф. гл. бити. Више од једног

облика имамо и за гл. хтјети и имати, а само по један за звати (четири пута је

засведочен исти облик — зваше), гријати се, лежати и стајати.

б) Глаголи који су засведочени у више облика јављају се само у једној од

потенцијалних обличких могућности: имамо само бијаг одн. бијак, бијаше (бија

ше) и сл. (не и *бјех, “бјеше и сл.), само имадија(к), it waДијаше и сл. (не и *имаше

или “имађаше), само шћаше, шћагу (не и *шћадијаше или *хотијаше или сл.).

Засведочено је и грijaине се, лежасмо и стајаше. Интересантноје (али не

изненађује), с обзиром на положај идиома и социокултурне околности, да су

засведочене екавске форме гл. бити (имамо само две потврде — беше и бејасмо)

морфолошки разноликије од њихових неупоредиво обичнијих (али облички

једноликих) ијекавских пандана.

в) Завршићемо општом оценом: процес губљења имперфекта у говору УЦг

далеко је одмакао. -

Тиме се наш говорне разликује од идиома у непосредном окружењу.721

5) ИМПЕРАТИВ

595. Известан број релевантних императивних облика представљен је у

неким од претходних одељака рада: прозодијски најинтересантнији ликови наве

дени су у т. 215-220, а поједини морфолошки занимљиви примери (или скупови

примера) навођени су (местимично и сврсисходно) на претходним страницама

ПОГЛАВЉa O ГЛaГОЛИМa.

Указали бисмо, међутим, на још неке облике и појаве.

596. Ни у говору УЦг не постоји посебан облик за 1. л. пл., наместо њега

упражњава се или конструкција ај(де) + да + 1. л. мн. през (нпр. Ајде да изнесемо

астале Во, Ајде да попијемо Ду, Ај да се кладимо П и сл.) или само да + 1. л. мн.

през. (нпр. Ружо реко да пођемо и ми, не вреди чекати Во, Поћо, да ми ватало

маглу, смије се он Ро и сл.).722

У примеру Рецимо да јај ти сад оћемо... Ра, форма рецимо има облик, али не

и значење императива.723

597. Прилично је честа негирана форма императива:

не брини Во Ми О, не говори Ду, не дај Ми, не дајте О, не дпрај Ми, не

дпрајте Мpш, незавађај нас Л, не заноси се Мр, не извољевајУ, не износи Му, не

721 Исп. Ђук. Драг. 152 („У овом крају је имперфекат у фази нестајања“); В. Ник. М-Гс 218 („У

говорима који се истражују имперфекат није више жива категорија“); М. Ник. Гор. 680 („Им

перфекат је у горобиљском говору у процесу губљења“), Тешић Љешт. 226 („Овај се облик у

Љештанском врло ретко употребљава“).

722. Облик 1. л. пл. императива изостаје у бројним сродним говирима, исп. нпр. Вуковић П-Др.

69, М. Ник. СП 479, М. Ник. Гор. 681, Ђук. ГЦ 251, Симић Обади 80 и др. Међутим, има говора у

којима је овај облик (у мањој или већој мери) присутан, нпр. Пиж. Кол. 159, Ћупић Бјел. 98, Рем.

Кладањ 130 (врло ретко) итд.

723 Нешто више оваквих облика забележено је у србијанском Полимљу (М. Ник. 479).
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лажи П, не причај никоме Г, не разваљуј ми кућу Ми, не режи, ти матора Му, не

стаљај Вр, не лези, враже Во и сл.

598. Сасвим су обичне и конструкције немој)+ инф. (одн. през савезником да):

Немој ме чекати Во, Немој мислити да... Г, Немој га дирати Р, Ништа ми

се немој жалити Го, Немој бижати ДТ, Ништа се немој смијати ДД, Немд нас

грдити ДД, Немој ни радити Д, Немој ме ћерати Г, Немој причати Душ, Немд

ми се реко улагивати Рош, Немојти мене учити З, Немој му говорити ништа Зд,

Немој пiти, немој јести, немој ни живити З, Немд ме и ти грдити Зд,

Немд ни да га ности свукуде В, Нембрeко да га изазпваш Год, Böђе немој

да га ђенеш ГД, Немојте да је цвељате Ј, Немојте да му и ви наређујете Ј,

Немојте да ме брукате Ј.

Речца немој (по пореклу императивни облик) може стајати и самостално,

Нпр.:

Реко немој, пријо, живота ти Ро. Исп. и устаљени израз Немој, па се не бој

го рош.

599. Као и у многим другим говорима,724 вокал и се (каткад) губи у 2. л. jд. и

(чешће) у 2. л. мн.

биос у кућу СР, бјеш тамо Зд, дик се Ми Ро, диш?е се Ст, дрш се Во, држ га

ГО К.725

бите добри Во, бјеште Ми Ст, вите (= видите) Во Ду, баште Б, воте (=

водите) рачуна ДТ, дрште га Ст, дрште се Ро, замолте је Ст, зовше ми ди

ректора Во, извинте Д, изволте Рош, не изласте Вр, ите (= идите) Ду Мр, ćете

ДД КаР Ро, сјете Год, отворте К.

Облици са -u(-) подједнако су обични и чести у оба случаја:

бјежи Мрш Ро, бижи ВДТ Кр Ц, дижи се П, држи се Душ, држи М Мр,

једи Мpш итд.,

uдите Ду Ст, износите С, ложите Р, не кољите С, пазите О, тражите У

итд.

600. Као и у говорима у непосредном окружењу"26 и бројним удаљенијим

идиомима,727 глаголи IVа врсте типа пити и глаголи II врсте типа гријати

редовно имају императив без финалног ј, како у сг. тако и у пл.:

пи Д Ст./ пите Вр, са РБ, прост Ду Ми / проспте Во и сл.728 (већи број

оваквих потврда наведен је у т. 307 одељка о консонантизму). У гл. осталих

724. Исп. Барј. НП-Сј. 101, Вуковић П-Др. 70, Вуш. ДИХ 59, Ђук. Драг. 32, 150, Ник. Срем 317, В.

Ник. М-Гс 273, М. Ник. СП 479-480, Пецо ГИХ 45, Пиж. Кол. 166 и многи други.

725. У нашој дијалектолошкој литератури присутно је неколико различитих тумачења облика

типа бјеже. Тако нпр. Ј. Вуковић (П-Др. 70) и Б. Николић (Срем 318) настанак оваквих ликова

објашњавају фонетским процесима (тј. редукцијом -и). М. Стевановић (ИцД 89) сматра да је овде

реч о аналогији према имп. гл. јеђ и веђ, а овакву линију размишљања, бар принципски, следи проф.

Р. Симић (Левач 393–394). М. Пешикан постанак оваквих облика тумачи семантичким и екс

тралингвистичким разлозима (СК-Лb. 175).

726 Исп. Ђук. Драг. 151, В. Ник. М-Гc 223, М. Ник. Гор. 681, Тешић Љешт. 228.

727. Исп. М. Ник. СП 480, Рем. Шум. 325, Р. Симић Левач 392 и многи други.

728 Свођење секвенце иј на и у па и сл. објашњава се фонетским разлозима (о овоме в. Стеван.

ИцД 88).
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вокалских основа наст.ј је обавезан, а фонетски се реализује или као нере

дукована (ј) или као полуредукована (Ј) гласовна вредност. Одступања су спо

радична и специфична (исп. нпр. наведено немо: немој одн. немој).

601. Засведочене императивне форме подај и удри према себи немају ни

каквих других облика.

a) Форма подај фреквентна је у говору УЦг, посебно (бар према нашој

грађи) у централним и југозападним насељима, нпр.:

Подај мало и баћи ("брату“) Во, Подај и њима понешта Ду, Подај му ти Во,

Подај му и ти ако имаш шта кот себе Ду, Подај му и ти колко мошЗ, Драгојли

подај Му, Подај Благоју, подај Велизару, све изнеси, а ми ћемо се мучити и бреж

љеба Мр, Подај ђеци П, Подај свакоме по три Зд, Страину подај пола СР, Подај

једну поворњачу и канту масти Ка, Јебли те они, све им подај Ри, Подај му још то,

па сте квит Ро, Подајте им реко и те двије Рош, Подајте и њиној ђеци Ц, Па

подајте му, то је његово и било СР; Подајте им 3, Подајте му сто динара и доста

рб и сл.

Судећи према засведоченим примерима, употреба облика подај је кому

никативно ограничена. Уколико је употребљен са рекцијском допуном (а тако је

у свим наведеним примерима), обавезно се односи на „неко треће лице“. Будући

датаквих ограничења нема у употреби имп. Гл. дати, могућеје (и засведочено!) и

дај њима Во и подај ђеци П и дај му Во и подај муЗд, али само дајми Мр, дај га

мени Д и сл. (дакле, не и „подај мени“ или сл.).72°

Да се форма подај може употребити и без рекцијске допуне, сведочи

следећи пример:

Они подај и они џачић са мутмулом(?) Po.

Ово је, међутим, и леп пример тзв. приповедачког императива.

б) Форма удри (према удрити), императивни облик са имперфективним гл.

видом, очитује се у следећим примерима:

Мало ćеднемо, појдемо нешта, па опс удри до подне Во, Амисиш гра, па то

е просто, мотке у руке па удри поваздан ду, Удри ми озго, удри, јебасмо им мајку

П, Удри, удри, цијелбљето, изгибосмо радећи Ро, Ајдеудри реко, ал не смједе С.

Говори се, наравно, и ударити Вр, ударијо Д, ударили М и сл., исп. и удари

Bo, Ударите, ако смијете Т.

602. Познато је да се турцизам (х)ајде може јављати и у значењу правог

императива (условно речено, и у сг. и у пл.).739

Засведочен је у следећим ликовима: м

сг: Ајдевамо Во, Ајде у кућу Ду, Ајде да прво спуштимо ово Во, Ајде, Росо,

вамо ГД, Ајде, Милисаве, ајде ДД. Ајде сиђи доље Ду, Ајде да једемо љеба Душ,

Ајде, мала 3, Ајде, приђите да вечерамо Зд, Ајде, куме Ј, Ајде да запјевамо С. Сад

дјде С итд., м

Ај да се кладимо Во, Ај да га замолимо ДД, Ај да пренесемо и јово СР.

729. Слично стање затиче и слично образложење даје и М. Николић за говоре србијанског

Полимља (СП 484).

730 О овом и другим значењима речи хајде в. у РСАНУ.
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пл. Ајмо на вашер Во, Ајмо и ми д, ајмо ДТ Ра Риту,

Ајдемо на славу Го, Ајдемо у кућу Мр, ајдемо О Ду Мр Р;

Ајдемоте, нећемо ваљаде ноћити бвде Во,

Ајте и ви полако Д. Ајтевамо П. Ајте да једемо РБ, Ајте да га извалимо Ц.

čijime CP ТП.731

Морфолошки необична форма ајдемоте (ајдемо + наст. 2. л. пл. -те),

свакако најинтересантнија међу наведеним императивним облицима речи (х)ај

де, позната је и неким другим (ближим и удаљенијим) говорима.732

603. Плуралски наставак -те јавља се и у неких прилога:

полакоте Ра / полакоте Г, вамоте се Л, вамоте У Ц, дољете се Во.

Могуће је (па и врло вероватно) да само случајно нису засведоченејош неке

императивне форме типа вамоте (се).

Напоменули бисмо да присуство односно одсуство енклитике се у при

мерима типа вамоте(се) има свога одраза и у значењској равни: вамоте се значи

примакните се још ближе”, а вамоте приђите ближе”, чак и онда када они

којима је порука упућена нису у непосредној близини.

У истој семантичкој равни са „множинском“ формом вамоте се, тј. са

значењем не знатног примицања одн. одмицања, стоји и низ засведочених

„једнинских“ императивних форми — вамо се Вр / вам се Во Ду, тамо се Ка М/

там се Во, доље се Ри, гдре се Во.

С друге стране, „множинском“ облику вамоте одговара „једнинска“ фор

ма са партикулом -де—вамоде, какву налазимо у примеру Милица, вамоде СР.

Наравно, у свим овим и оваквим примерима имамо делимичну верба

лизацију невербалних речи, овога пута прилога.

604. Асеверативна партикула -де (-дер) ублажава заповест, а очитује се у

следећим засведоченим примерима:

дајде ГД СР, дбђиде ДушСР, дођиде Ри, изиђиде Му, доиде П Р., доиде Ту,

попиде С, свратиде Душ, трчидеУ, ћуде Зд У, унесиде ТП,

купидер Ј, потражидер О, устандер Ми У.733

605. a) И плуралско -те и партикулу -де затичемо уз узвик де:

Дете једите Ми, Деде, који ће да проба Зд, Деде, ко смије са мном С, Деде,

да вас видим, кукавице Ра.

Наравно, чује се и „само“ де Де узми ГД,Десркни мало М,Де нагни и ти Р.

Говори се дела Год Ро и делате С.

б) Засведочено је на (не и нај); на торбу Г, на чашу С(узми, изволи“);734

исп. и „множину“: нате и јово Ра.

606. Треће л. имп. исказује се, по правилу, перифрастично, тј. конструк

цијом нек(а) + 3. л. през.:

731. У суседном Горобиљу забележено је и ајдете (М. Ник. 681).

732. Исп. нпр. М. Ник. М-Гc 222, М. Ник. СП 482 (поред ћајдемоте у говору Муслимана), Рем.

Шум. 325 итд.

733 Примери са партикулом -де (мада не и са-дер) чести су и у околним идиомима. Исп. нпр.

Ђук. Драг. 151, В. Ник. М-Гc 222, М. Ник. Гор. 681, М. Ник. СП 483, Тешић Љешт. 228.

73“ У суседном моравичком говору узречцу на може стајати и партикулај () (в. Ник. М-Гс 274).
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Само нека не бидерата В, Нека дођу М, Чик, реко само нек узме Мр, Нека га

оставе на миру О, Панек види какоје нама било РБ, Нека, вала, иде ђе оhe Po, Нек

и јони приђу Ту.

Засведочене су и конструкције с обликом ген. типа Нека иг ДД. Па нека га

туне, шта му вали Т.

Оба назначена обрасца имамо у примеру Нека га, нек плаче! Во.

Остатак 3. л. jд. императивазатичемо у потврди Помоз-Бог, јунаци! СР.735

607. Као и у другим говорима источнохерцеговачког типа736 (а и у неким

другим идиомима)737 честа је употреба тзв. приповедачког императива. Из

двојићемо неколико примера:

Пребацуј тамо, пребацујвамо Бр, Ђерај, ћерај, он потрчи низ ону башчу,

öни за њим, али џаба, побјеже ДТ, Они муљај ону чорбу, муљај, па опет доље

ватру наложи, па потури неку шерпу М. Он почни да бјежи Му, Ујак ме моли,

моли, куми, ја будала не шћедо Во, Плачи ја, плачи она С, Ожари, опали, ожежи

— тучемо, иде лоше СР, Па сад узму се виле, и поћерај, преврћи, преврћи С, Са

лопатама дрвеним скупљај, скупљај Ст, Па опе удри, удри, удри, док се не проспе

онбTП, Па по оној шаши туци, туци Т, Припремишту прутова дренови, жилави,

ошинеш, ћерај, ћерај, ћерајУ, Двојица, један тамо, други вамо и окрећи, окрећи,

окрећи Го.

6) ТРПНИ ПРИДЕВ

608. У одељку о глаголима појединих гл. врста (на одговарајућим местима,

категоријално или појединачно) представљен је известан број дијалектолошки

занимљивих облика трпног придева (т. 542, 546, 570, 578).

Преглед најважнијих обличких карактеристика трпног придева на подручју

Ужичке Црне горе заокружићемо напоменама о степену заступљености ди

јалекатских форми типа везат, дават, оћерат, држат, заправо утисцима о

фреквенцијском омеру наставака -н и -ту гл. II, IVб, V и VII врсте.738. Да се и у

нашој области, у назначеним гл. врстама, могу чути и једни и други облици,

сведоче следеће потврде:

a) II врста:

аперисат Во Рош, атерисати Вр, везат ГГ Л, везати О, завезат Ду,

завезата Рош, завезати С, заказато Ри, записате Д, записати С, зарезати

Мрш, исписат Ст, исписати Т, казато Б, мобилисат Ду, мобилисати Л С,

отписати В, подвезати ГГ, полагато В, полагати Ду, посијато ГГ, посијата К,

посијату Му, приказати Ст,резато ГД, свезат Го, свезати Ка, свезате Ц, сијат

Ро, сијата П, сијато З Ра, уписату Му, уписате ТП; — заклат Кр, заклато Ри,

735 Исп. нпр. В. Ник. М-Гc 223 помоз-Бог, људи (а уз то и Буди Бог с нама, нос те ђаво), Рем.

Шум. 327 Помоз-Бог (а уз то и Бади Бок с нама и сл., одн. нос те ђаво).

736 О овоме в. Ивић Дијал. 137.

737 Исп. нпр. Рем, Шум. 327.

738 У стандардном језику напоредна употреба ових наставака допуштена је само у неких глагола

V врсте (Стеван. ССХЈ 1339).
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заклати Мр Рош, звати ЈД М, дбрато З, дбрати Ст, орато Ј Ту, позвата Зд,

позвати О Ст, преклата П, преклати Ту, преорато Ј, ткат Д, ткато Зд Кр,

ткати У, узорато РБ;

брисано ДД, заказано М., избрисано Ро, исписан Му, истругaни Ми, мо

билисан З Ст, мобилисани СР, остругaнe Рош, доље потписани Во, претпсано

ТП, развезане Ј, свезана Л, свезане С, увезано Зд, уписани Му.

б) IVб врста:

давато ДД, давати З, заковато Зд, исковати Мр, куповата Д, куповато Р,

дcновате Ј, деновати Мр Ту, предавати ЈД, продавати Му Ту, расковата РБ,

расковати С, сновато Год, сндвате Ми, школовата К, школовати Р;

закована 3 С, ишколовани Ри, моловано П, нешколована Ри, денована Ст,

осуђиван Му Ц, регрутован ДТ СР, регрутовани Ст, скована ЈД, уковано ДД,

школован Ј, школовани Душ С.

в) V врста:

догната Г, догнати Мр Р, закопате Г, замијешато О, задат ДТ, задати Д.

изпоaтo Му, измијешато Р, измијешате ДТ, изравњато РБ, копато М, мије

шато ДД, натрпато Мр, натрпате М, обаљато Год, оћерат Ду, оћерати Л

Му, оћерате Го, доигурат Ми, деигурата РБ, озлдате Год, поравњато Му,

пребирато Г, сликати Ду, сликате О, спремате Го, стрпата РБ, стрпати Ц.

трпати Д, поцијепати М, укупато Г, укопати Р (доследно је дат Вр П, дато ГП

Р, дати Ду, неудата Душ, неудате Мр,удатаГГодЗМр Мрш,удате РБ Ро);

закопане ГГ, закуване М, затрпан Ј, зидан Ри, зидано Ст, изубијане П,

uскопан С, ископана Г, ишћеран Т. Ц, ишћерани Ј, куван З, кувани У, натрпано Ри,

озпдано С, озидане К, оћеран Ка, оћерани К, плаћено Д, прокуваноТу, сликани Т.

г) VII врста:

држата Го, држато П,

задржани ТП.

Као што видимо, дијалекатски облици са -т обилато су засведочени и на

подручју Ужичке Црне горе:739 они су присутни у свим категоријама, а прео

влађују (то са сигурношћу можемо тврдити) у П и V врсти.

7) ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОЗИ

609. Гл. прилог прошли, а) Овај гл. облик готово да не постоји.

Засведочен је само један пример:

почев от Карана У.

б) Истакли бисмо и следеће:

ба) реч бивши не осећа се као гл. облик, него као прави придеву примерима:

бивши ти наши владари ГГ, мој бивши муж Ц (напоменули бисмо да јемуж

књишка реч, а призвук књишкости има и цела синтагма);

бб) форма пошај (прилично честа у нашим централним и западнијим насе

љима) у ствари је предлог уз датив, а означава окренутост, управљеност према

нечему; нпр.:
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пошај Сретовој кући Во, пошај Ужицу Го, пошај Грабу Во, пошај кућама

њиним Ду; — пошај Гостиници Ка.740

610. Гл. прилог са да ш њи, а) Иако није чест као у неким удаљенијим

сродним говорима,74 број засведочених примера није занемарљив:

Гори лијепо, вако, висећи на зиду Ри, Ја држећи је уз руку, вакб, па све

путићом доље ТП, А знајући да ће они доћи... Вр, У голу воду се претворимо

iграјући ДД, Јању кријући давала поједну, по двије Мpш, Даде му голежећи Ду,

Не мислећи да ће му ка-тад затребати и то ... Рош, Све стоећи, каки, нема да

ćеднеш, јок Вр, Ја одо пјевајући Ро, Поцркасмо радећи З; исп. и држећи Ц,

знајући ТП, излазећи Во, косећи Б, крајући Ст, молећи се Во, носећи ТП, радећи

ТП, ćедећи Ка, ćедући Ми, трчећи Бр Ц, трчећи П. Рош.

Поред наведеног ćедући, нестандардни су и облици познавајући (њега) Ка,

лежајући (по рововима) В.742 као и раније наведено јашећи(т. 556).

У примерима. То ти је вамо, идући Пожези 3д и Па потље доље, нис поток,

па десно, идућ Ужицу Ду—форма идућ(и) није гл. облик, већ предлог уздатив.

Рекли бисмо да се предлошко-падежне конструкције пошај нечему (т. 609)

и идућ(и) нечему не разликују у значењу.

б) Потврђени су и примери адјективизираног гл. прилога садашњег.

лампе висеће ГД, дубећи сандук Мр, дубећи стуб П, звечећи новац 3,743

лежећи став Ми, у лежећем ставу Ми, лежећи камен ЈД, Била је носећа (труд

на”) Во, светлеће зрно М, стоеће рубље ДД, теглећа стока Мрш, у текућој води

ТП, — машине вршеће К.

На по ме не:

ба) Утицај спољних, социокултурних, чинилаца очигледан је у екавизму

светлеће (зрно), у коме препознајемо војну терминологију из омиљених „мушких“

тема: у исти ред иде и лежећи (став), али не и лежећи (камен).

Будући да је у говору УЦг обавезна измењена, палатализована основа у 3. л.

пл. през. гл. са основом на к, г, х (доследно је вучу, печу и сл., т. 540), „окус“

варошког инфилтрата има и пример у текућој (води).

бб) Примери адјективизираног гл. прилога садашњег, представљени у овој

тачки,јављају се у два прозодијска модела, оба позната и књ. језику: образаца а а

препознајемо у форми (машине) вршеће (исп. и станд. претећи тон и сл.), док се

модела а а очитује у осталим наведеним потврдама (исп. и станд. следећи и сл.).

Вишеструко је интересантан придев држећи у синтагми баба држећи

(витална, упркос годинама”), в. т. 221 одељка о прозодијским особинама.

739. Слично је и у свим околним и бројним удаљенијим говорима, исп. Ђук. Драг. 152-153, Ник.

Тршић 422, В. Ник. М-Гc 225-227, М. Ник. Гор. 682, М. Ник. СП 485-486, Тешић Љешт. 228; исп. и

Пецо ГИХ 157-158, Пиж. Кол. 170, Станић Уск. I 255, Рем. Шум. 315-316 итд.

740 У суседном Љештанском говори се и пошан (Тешић 229); исп. В. Ник. М-Гс 228 поша/.

74) Исп. нпр. М. Ник. СП 487 („Релативно чест облик“), Пецо ГИХ 158 („Глаголски прилог

садашњи је обавезан“.), Пиж. Кол. 171 („Глаголски прилог садашњи има врло живу употребу“.).

742. Исп. Тешић Љешт.228 лежајући, овде је засведочен и облик са наставком -ћ: молећ се Богу

(Тешић 178).
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8) ФУТУР I

611. Форме настале од инфинитива на -ти и енклитике сажимају се и

изговарају као једна реч:

Биће боље ГГ, Биће нешта ваљаде ГД, Борићете се колко бидете могли ГД,

виђећеш Ра У, виђећемо Ми Ро Ту, Гледаћу да стигнем Го, Гледаћемо нешта Д.

Даћемо мало Ду, Дочекаћемо ако Бог да Ду, Жалићу се Душ, Живићемо мало

боље Зд, Желићете ви мене ЈД, Заклаћу и јање и прасе Ка, Замијенићу оба Кр,

Знаћу да је моја Кр, Изборићемо се Л, Изгасићу ја М, Казаћу ја Радовану Ми,

Љутиће се Коса Ми, Пазићемо реко не брини Мрш, Показаћу ја теби Мрш,

Помријеће реко ако ови буду каснили О, Радићете како ваља, или вас ја нећу

плаћати РБ, Слушаћује ко своју мајку што би слушала П, Па čедочићу, него шта

ћу Р. Реко убићу га ко зеца Ро, А ви, устаћете прије зоре Рош, Уватићу га ја С,

Умријећу са ранбм на срцу С, Чуваћу га ко очи у глави У итд.

612. Уколико се инфинитиву на -ћи додаје енклитика, могуће су двојаке

форме:

а) тип поћи ћемо:

Поћи ћемо ујутру рано ГГ, Ићи ће, него шта ће Д. Наћи ћемо времена и да

ćедимо мало Зд, Доћи ћуја да видим шта сте урадили Ра, Помоћи ће и јона Р, Ући

ћемо и вамо ТП и сл.,

б) тип поћемо:

Не брини, наћемо га у кући В, Обуци се, уће неко у кућу Ду, Наћу га ја З,

Ајде ви сете, проће он вуде Кр, Проћете крај њене куће Мр, Стићутеја Ро, Рећу

му ја да не долази Р, Помоћу му колко бидем могб СР и сл.

Говорећи о гл. I врсте, навели смо известан број потврда типа поћи ћемо

одн. поћемо и указали на запажена ареална ограничења (т. 543).

613. а) Ако гл. енклитика претходи наглашеном облику, тај облик је нај

чешће инфинитив:

Они ће иг наговорити Б, И ти ћеш поћи са нама В. Вакб ћеш им рећи Во, Све

ћу ти донијети ГД, Ја ћу им дати ДТ, Бок ће дати да бидне добро Д, Ђедо ће ти

све то испричати Ду, Ја ћу ићи Зд, А он ће знати како даје одвоји Душ, Шта ћемо

јести Ду, Мишо ће писати ЈД. Ми ћемо те одвести Кр, Шта ћу ви причати Мрш,

Ко ће то попити Мрш, Ја ћу му однијети и јово Мрш, Ко ће се обрадовати О, Шта

ћеш му дати П, Лијепо ће те примити Ра, Па ајде, ако ћеш радити Ра, Али, и ми

ћемо силазити Ра, Чекај, мајка ће смаћи Ри, Ми ћемо устати рано Ро, Нека, они

ће ме чувати Рош, Ја ћу постити и за вас СР, Ја ћу реко поднијети жалбу С, Ми

ћемо реко пуцати чим се појаве ТП, Ја ћу га замолити ТП, Ти ћеш му пренијети

Т, Ја ћу сазнати Ту, Они ће стићи касније Ц итд.

б) Засведочени су и примери са конструкцијом да + презент уместо ин

финитива:

Ми ћемо богами да костмо Бр, Овде ћемо да седнемо Д. Можда ћемо да

радимо и у неђељу Кр, Ја ћу да га одерем Р, Ја ћу да му поставим услове О, Ја ћу

да му одбројим његово Ри, Прво ћемо да ручамо Рош, И за сутре ћу да оставим
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СР, Ја ћу да му препоручим Ст. Ја ћу реко тебе да оженим ТП, Богами ће да врата

све Ду.

Речца да изостаје у примеру Сам ће се преда Рош,744 као и у неколико

потврда типа Мош запушти цигару М, тј. иза модалног глагола унутар сложеног

гл. предиката; исп. и Нисам могд. стигнем ДТ, Цео дан мореш кости З, До те

парке мош станеш M, Čћу узмем двије Т, дhу наставим опе Ту.

Неупоредиво су обичнији примери типа Оћемо да вечерамо Бр, Ја нећу да

једам ЈД. Можеш да однесеш све Ра и сл.745

614. Истакли бисмо и једну специфичност. У насељима подринског залеђа

(само овде) могу се чути и „стопљене“ форме као нпр. даћа (даћуја– даћа):

Даћа њему шипак В, Рећа њему Го, Рећа теби Го.

У суседном Љештанском засведочен је већи број оваквих потврда (нпр.

викаћа, казаћа, доћа и сл.).746

9) ФУТУР II

615. Стандардна конструкција будем + р. гл. придев потврђена је релативно

малим бројем примера:747

Кад буду долазили вамо Б, Ђевојци која буде узела тај вјенчић даду и то Вр,

која прва биде стигла Год, Ако бидем двије изговорила, сијеци ме вуде М, Кад

биду прилазили да целивају меита Р, Чим бидне оправијо П, Ка-се ти бидеш

женијо Ро, Кад, кад биду отишли, је ли? СР.

Футур П може се заменити и конструкцијом везник + презент:748

Кад ја умрем, носитејеђе оhете Во, Ево иг, чим се ти вратиш, виђећеш ДД

Ако могнем додем икако Зд, Извуко би, ако могнем, и јону пот кућом СР.

Исп. и док не ваљадне Ду.

10) ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ

616. Није изразито фреквентан облик, али ни сасвим редак. Гради се ис

кључиво од перфекта гл. бити и р. гл. придева. Засведочени су следећи примери:

Доид је он бијо први Б, Били су остали у кући Во, Још нисам бијо ни отишо

у војску Г, Били су се они већ одијелили М, Четници су били одвели и њиг Ми,

743 РСАНУ звечећи, исп. и Ђук. Драг. 154 звечећа, В. Ник. М-Гc 228 звекаћи, М. Ник. СП 488

звекеће паре.

7“ „У суседном Драгачеву употребљава се и футур који уместо инфинитива има презент са

речцом да, али и без ње“ (Ђук. 155).

745 Исп. Ник. СП 489 Ја нећу да вечерам и сл.

746 Према М. Тешићу то се могло догодити на два начина: „први — консонант ј је испао у

положају између вокала у и а, чиме су створени услови за асимилацију ових вокала, а потом и за

њихову контракцију; други — вокал у се потпуно редуковао, створила се група ћј, а затим и

упростила ћј - h“(Тешић Љешт. 227).

747 Ретка употреба футура II карактеристична је и за неке друге сродне говоре, исп. нпр. М. Ник.

СП 490, Петр. Б-К 106, Пецо ГИХ 155.

748 Исп. Рем. Шум. 324.
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Забранили су нам били да се виђамо Мр, Изишли су они били Мpш, Бајо је добијо

неку болес, на кожи нешто Му, Сва села била попаљена О, Оженијо се он бијо П,

Направили кућу били РБ, Сестра ми се била украла Р, Били заноћили Ри, По

ставили су били стражу вође на рампи Ра, Ноћом је били одвели Ри, Добро смо

били почели Ро, Заборавили нас били сви, каки Рош, Направили су били неки зијан

Рош, Бајо је он већ дошо из војске С, Сишли су они били доље у собу ТП, Још није

бијо дошо Т, Сама била изишла Т, Доста су били постигли У.

У непосредном окружењу плусквамперфекат је релативно добро засве

дочен (четрдесетак потврда, махом од свршених глагола)једино у Драгачеву.749

Истакли бисмо још и неуједначен степен заступљености овог гл. облика у

нешто удаљенијим сродним говорима: честје, нпр., у србијанском Полимљу750 и

пивско-дробњачкој области,75) редак, нпр., у источној Херцеговини752 и бо

санском Подрињу.753

11) ПОТЕНЦИЈАЛ

617. Форма би + р. гл. придев уопштена је за сва лица оба броја:

Ене би је ни пека Во, Ја би ишо ГГ, Показала бити нешто ГД, И ти би истб

урадијо Г. Мање бити њему дао да си... Д. Он би мени помогд. Bo,

Ми би дднијели и јонбБ, Ми би сутре дошли Душ, А што би ми гледали шта

он ради? Ка, Ви би онда кренули тек у петак Л, Награбусили би да сте остали О,

Они би нас сачекали Р, Истб бити рекли и јони СР Бугари би итбодвукли Ту.“

Наведен је мањи број засведочених примера.

618. Излагање о појединим гл. облицима завршићемо једном посебном

напоменом: конструкција био + инфинитив, позната бројним ијекавским иди

омима,755 јавља се и у говору УЦг, исп.:

E не била ни почињати Во, Не бијо ни ићи тамо Ка.

Засведочене су (да ли случајно?) само одричне форме.

III. О ТВОР БИ ГЛАГОЛ А

619. Оуоченим вокалским алтернацијама, а) Према сврш, склонити (се) и

сл. имамо стандардне трајноучестале глаголе типа склањам ГГ, склањамо МУС.

склањају се Л и сл.

749 Ђук. Драг. 155-156.

750 М. Ник. СП 490.

751 Вуковић П-Др. 79 (само од свршених глагола).

752. Пецо ГИХ 157.

753 М. Симић Обади 81. - „у

754 Овакоје и уговорима у непосредном окружњу, а, такође, и у бројним удаљенијим (сродним и

несродним) идиомима: Ђук. Драг. 156, В. Ник. М-Ге 224-225 (изузетак су само ретке форме типа Ја

бик пошо, какве се могу чути „у планинским селима моравичке зоне“), М. Ник, Гор. 682, Тешић

Љешт, 228; исп. и М. Симић Обади 80, Рем. Шум. 327-328, P. Симић Левач 403 итд.

755 Исп. нпр. Вуковић П-Др. 93, М. Ник. Гор. 701, М. Ник. СП 493.

— 255 —



592 Славољуб З. Марковић

У усамљеном склоњају Ду извршена је аналошка унификација корена

према корену сврш, глагола.736

Алтернација о-а доследна је у трајноучесталих гл. који стоје према сврш.

затворити и сл.:

затварам Вр Ра, затварамо СР, затварај Во, отварали Му, отвара М С

итд.757

б) Према трајном гл. гонити (исп. нпр. Гонићу те реко до судњега дана Во)

имамо двојаке трајноучестале форме (обе познате и књ. језику):758 гањали Ду,

гањаше Р одн. гоњали Год, гоњају Ц (исп. и необично, вероватно аналошко,

гонали СР).

в) Од гл. изведених од лити алтернација и-ије очитује се само у једној

потврди: разлијева М.

С друге стране, знатан број потврда илуструје дијалекатску алтернацију

и- е:
-

љева Го Л, љеване Ри, композите: инф. дољевати Ду, заљевати Во К, р. гл.

прид. заљево ДД Мр, заљевала Ро, заљевали К Мр, дољевали З, прељевало Ду;

аор. дољеваше Р; през. дољевам Ми, дољевамо Ми, заљевам Во, заљевамо Ст,

одљева се Зд, подљева М., пољевам Рош, пољева водбм ДТ, прељева Ј Ту, крв

прељева Бр, саљева се К.

Чују се и аналошки јекавски ликови типа разљевали Год, ражљевали М.,

ражљева Ц, ражљевају Р.

Нису честе форме са и Лије ко искабла Во, дблије се Ду, Уливају се у

Мораву Г, заливам У.

Исп. и именице прољев СР / пролив ДТ Ро, у заливу Во.

г) Према сврш, ноћпл Во ДушР, ноћпмоДТ, ноћптеУ и сл., имамо, најчешће,

трајноучестале форме типа ноћéвала Д. К., ноћевале П Ту, ноћевали Т и сл.

Једанпут бележимо ноћивали ЈД, а исп. и прозодијски необично ноћeвала

(по Трбушанима) Рош.

д) Истакли бисмо и следеће односе и појединачне примере:

ку-се ђеде Вој ку-да се дијевам Во, зађене се Во К/задијевају се Д (однос 5/

5); исп. и трп. прид. у примеру И у јабуку су зађеване паре М,

лaе Во, лају Го З / млого залијевају (а / 5);

костмЈ КСР, костмо Ј Ту и сл. / прокаша Душ,раскаша ДТ(o/a), исп. и им.

опкашање Т;

печем Год Ка П, печемо О Ст и сл. / препицали Гo (e/u);

лети ДС / облијеће Год. (e / 5).

Говори се и загоријева К, насијевамо П, поболијева У.

620. О уоченим консонантским алтернацијама. Перф. (-)пустити и сл.

одн. импф. (-)пуштати и сл. потврђени су и у оваквим (дакле, стандардним)

756 Исп. М. Ник. СП 493 отклоњала, склдњам, прислоња.

757. У србијанском Полимљу чује се и затворали и сл. поред чешћег затварали и сл. (М. Ник.

493).

758. В. РМС.
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ликовима: пустили ГГ, напусијо 3, напустили О, пустимо С одн. пуштам К,

пуштамо Год, спушта С. Међутим, у оба случаја јављају се (а укупно узевши и

изразито преовлађују!) и нестандардни аналошки ликови. Реч је, заправо, о

двосмерном аналошком процесу неуједначеног степена заступљености:

а) према пустити и сл. спорадично се чују и импф. ликови на с; исп.

пустали Год, не пуста Мр,

б) према импф. Пуштати и сл. налазимо двојаке перф. форме на и —

примере типа пуштити (веома често) и облике типа пуштати (ређе), исп.:

пуштити Во Ра, пуштише Д, пуштише Му, пуштијо Вр ГоДД ЈП Ра С,

пуштила ГоTП, пуштили Д, пуштпли ВрДД Ст, пуштамо ПТ, пуште Ј, пушти

крају! ДС, запуштила Го Ј, попуштијо Ми, попуштила К, попуште З, про

пуштила Во, пропуштише Ми, пропуштим Му, распуштим Год, спуштијо Ри,

спуштила М., спуштимо ДДу СР, спуштпДуш Ми, спушти! Ми,упуштп се Во и

сл.:759

пуштам овце Ми, пуштали га Ми, запуштали Д, напушта Мр Ду, На

пушта школу, напушта посб Во, Напушта све и оде П, Попушта мало Мрш,

Попушта сајла Го.

Посебно бисмо издвојили (односно нагласили) следеће.

ба) Дијалектолошки је занимљив трп. прид. запуштано Во, нису дија

лекатски обележени (нити дијалектолошки нарочито занимљиви) ликови запу

штена К, запуштено Ду, запуштене Ц.

бб) Рекли бисмо да се занимљиво пустали (га) Ду семантички (и видски!)

поклапа са пуштали и сл. (са „уметнутим“ с или из стандардног пустили и сл.,

или из нестандардног пустали и сл.).

бв) Перф, глаголи типа пуштати облички се подударају са својим

импф. еквивалентима, а видски раздвојна прозодијска оделитост чини их сво

јеврсним хомограф има (исп. однос импф. Пуштам - перф. пуштали).

в) Аналошки модел типа пуштити препознајемо и у глагола на мјестити:

намјештили Год, намјештп Вр (исп. намештп Го), намјеште С, смјеште

га Мр.

Обични су и стандардни ликови: намјестим Ду Ст, намјест се Ри, на

мјесте Д, смјест се Ра, смјестам се Во.

Истакли бисмо и једну недоумицу. Према РМС гл. намјештати (се) спада

у трајноучестале гл. („несврш. и уч.“); нисмо сигурни (?) да је наше намјешта

(собу) К импф. гл. (исп. перф. попушта Го). С друге стране, импф. је гл. на

мијешта (те дијелове о-тога) Л.

г) О формама на -ић- в. т. 320 одељка о консонантизму.

д) У вези са односом палаталан/непалаталан основински консонант, из

војићемо следеће.

да) Налазимо и облике са основом -хваћ- и ликове са основом -хват

759 „Облици типа пуштити аналошког су порекла — настали према итеративу типа пуштати

или (вероватно би било боље рећи „и“) трпном придеву типа пуштен“ (М. Ник. СП 395). О овоме в.

и Ивић Поговор 140.
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вата Год ЛМ, доваћам М/довата П, заваћа Ми Лзавата Ри, повата Мрш,

поватамо 3 P, поваташе Му, не сваћам Ду.

Исп. и шаљиво Надоваћд се добро Во (често посезао за флашом, напио

се“).

Засведочено је и доита СР (исп. и Не могу да доитам В).

дб) Говори се ређа Бр ГГ Ро, ређали се Ј, изређали се О, изређа В Ка,

поређаше РТП.

Ређе је (бар према нашој грађи) редали К, заредали С.760

ђ) О ликовима типа спашава (: спасити) в. т. 580.

е) Итеративи изведени од основе би уобичајени су и са в и са ј:

добиво ЈД, добивали Зд, добтва се Му, добтва Ра С, добПвано Ст;

добијо Душ, добијала Мрш У, добија Д, добијамо Ми.761

621. О итеративима на -ива, -ава... a) На подручју УЦг итеративне форме

су чешће него у књижевном језику. Представићемо, најпре, известан број ди

јалекатски обележених ликова:

доручкавали П,

запажавд ДД запажавали П,

ишћеравају Д, доћеравд Ра (књ. дотјеривати);

Није тешко клепавати Мр.

ливсивало Душ (књ. липсавати);

наздрављавају Во (књ. наздрављати одн. наздрављивати);

спактва Ро,

Па, ćећавд сам се ја Во (са можда необичним значењем: Чинило ми се да

би се то и о в ако могло одиграти”),

превађивају Му;

тревљавали га Ду;

туживало се Ра;

yćедава М.

Извесно је да се у неким случајевима обличке неусаглашености са књ.

језиком очитују само у репартицији суфикса -ива- и -ава- (исп. ишћеравају,

дoћераво, ливсивало, наздрављавају), остале наведене примере Речник РМС не

региструје ни са -ива- ни са -ава

аб) Могуће је да је необично и некњижевно спактва настало аналогијом

према сасвим обичним књ. формама типа зактва Душ, зактва се П, раскава Му,

искава Ду и сл.

ав) За стандардно бивати имамо само две потврде: Бивало је то и прије Во,

Ђеце је бивало Ро.762

760. У неким сродним говорима управо је обрнуто, исп. нпр. М. Ник. СП 495.

761 Двојакоје и у суседном Љештанском: добијати /добивати, добијају /добивају (Тешић 235).

С друге стране, у такође суседном Горобиљу говори се само добијати и сл. (М. Ник. 691).

762. Облици гл, бивати чешћи су у неким јужнијим сродним говорима (исп. нпр. М. Ник. СП

496).
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аг) Докје гл. носити (исп. носим Ду Ми Рош С, ности Кр Р и сл.) пре трајни

него трајноучестали, у лику нбсала сам га К (књ. нбсати) изразитије је присутна

итеративна нијанса.

ад) Према бројним перфективним (фонетски разноликим, а, каткад, и аре

ално ограниченим) облицима гл. разумјети (исп. нпр. разумјели, разумјела,

разумљела, разумила, разумела и сл., в. т. 255, 311) налазимо само једну импф.

итеративну форму: нисам разумијевала Рош (књ. разумијевати (ce)).

ађ) Стандардно упаљивати (се) потврђено је у примеру И јоно је се упа

љивало Ми.

б) Од итеративног гл. (x)одати наводимо форме:

бдд Ду Ри, бдала Ми, бда ГГУ, не бдај Во.763

Бележимо и гл. именицу: Само правите бдање, бн никаку сајлу нема В

(дангубите, траћите време идући тамо где не треба ићи”).

Од гл. (x)одити налазимоједино облике императива (дди, доиде и сл., в. т.

213, 599) који су, заправо, свршени глаголи.764

в) Засведочене су и неке итеративне композите на -лазити, исп. нпр.:

залази О СР;

излаза Ду О С, излазимо Го, излазпте ЈУ, излазе Ро и сл.

Рекли бисмо да је аналогијом према уобичајеним ликовима типа обилази Д

П, одилази Гo T, подилази К (исп. и перф. подишла вода Во), разилази се (народ)

Во и сл. настало и необично изилази Б.

Саобразанје са књ. језиком и дублет прокишњаваДу СтZпрокисивало Душ,

затим занимљиво не наморава Зд (исп. и перф. Да те није неко намбрд? Д), као и

фреквентни глаголи IVб врсте типа зарађивала Ду, обрађивало се Мр, от

купљивали У и сл.

622. О неким префиксалним образовањима, а) Алтернације с-са, из-иза,

разраза и сл. очитују се у следећим ликовима:

aа) завежем Во П, завежеш П, завршавам М, завршавају ГД Ра, завр

шавајте Во и сл.,

изабере Ду Душ, изаберемо С, изабрали Ду, изабира Рош, изамељем Му С,

изамељемо Р, изаперем Рош и сл.,

обавија Г О, одавала Ми;

одаберам Г, одабере РБ Ри, одаберу Л, одабирала Р, не одазвак се Во,

ддазва се Ри,

разапели ГГ, разапињу П СР, разапињати Рош, разавије СР;

сабере Го, сабира ВР, сабирамо Му Ра; савила Му С, сакријо Во Д Му,

сакрили ДТ С СтТП, сакрила се Ст, сакријем се Д, сакријеш сеДуш М., сакријемо

се Ми СР, сакривд Му, сакривали се ГД,

сакупише Ми, санесемо Мр С, санесу П, саперем ДД, саперемо М Ст.

сапраше Ра;

763. Према М. Николићу „одати није изгубило значење итеративности, како је то предиђао А.

Белић (Историја II/249), јер према себи има несврш. ићи“ (СП 497, бел. 1352).

764 Исп. М. Ник. СП 497.
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саћерам Ду, саћерамо С, сачекам Год, сачеко О и сл.

аб) збришем Ми Ст, збришемо Ми; збаци Во;

uзберем М., избере се П, не обзире се Мрш, одваја Мр, развија Ми, развије

се М,

свежем В, свеже Мр, свежу Ми Ра, свежи П, свеза Р, свезаше Л, свезасмо

Р, свезана Во К, свезат П, свезато С Ст, свезд Т;

скуппм Б Ми, скуппмо се О, скупе се ССт и сл.

Издвојили бисмо примере са пода- подабије виле Зд, подасијеца П, по

даткивају Д, подаштиa B (исп. и поштицај се Во).

б) Интересантна су (рекли бисмо и уобичајена) префиксална перфективна

образовања типа (сви се) поразболијевамо Ду, позавађаше иг Ду, понатијаше се

ГГ М, а исп. и необично посадијевају (садити) Д.

в) Међу засведоченим префиксалним формама налазе се и следеће:

да домприм школу П, залолт се Д/ поломп 3, проломп Р, одломам Ра,

закpмељд М, запостмо пос П, зготовпм јело Ст, запођеде се К, здоговорили се

Bo/здоговорише се У /здоговоримо се П/здоговоре се Ц, ишчварп се К/учварт

се РБ, изреко се Д Рош / одреко О /yреко га П /зареко се ТП, то платно кат се

изатке...РБ / по сто метара преткем прољећом платна М. / податке се ГГ /

уткем малкице Ми, посцигљд Год, ижиигљала О, истуцају Р/ натуца се Во,

uзмакне се Д/поизмакне се Во, измршали С(исп. и импф.: почб сам да мршавим

Во), изиграва Му И обиграва Ст, одиграва Ри, оће да омемљивп Ду, нагађа ЈД /

погађа Ст/одгађа Ту Лугађа Ми Иразгађам Ту, одбранила се Рош /забранили ДД

СР С / убранили Мpш, (исп. и импф. нису бранили Год, као и итер, убрањивали

Мр), завежемо М/ и позавежемо за позавесце Ро, посели П, засели У (исп. и

прелазни гл. уĆедну га Ра), пребира РБ (исп. и им, у устаљеном изразу Пробирач

нађе отирач Во), прекостд. Му Ро, прекостали Р, прекостало Ра, мало поспремп

Мрш, треба да одоштрпкосу Го посбнем ГД, кад бидемо посрадили Во, прикост

до земље Во, подадуо Ра, рекб па препорекд С, посмотријо Душ, рагрте М /

одгpте СР /itЗгрте О,ражџара Г, разобадале се П, сагубтрат Му, ако снишанпм

свију пет... К, ужљубе З, уврши се Мр, ускупп и јово Ми, ако узмогнем ГД.

623. Свакако су интересантни (на овај или онај начин) и облици следећих

ГЛАГОЛа:

дрле, играју У ("гласно се веселе“), у Нишу се бавили седам дана ДД,

вришто от смија О, варује Ст, варовало се Ст, воште Ст, гозбара се Ри, гмиже

нешта Во / вако гамижу, гамижу, као губари Г, домча (?шчепа“) Вр, Дрмб

цијелим Коćepићима В (исп. и им, дрматор В = "моћан, утицајан човек“), завид

П, завшало Рош, закучиш плас онај Вр кад залада Д/ кад заладња Т, запреће Ј,

запрећу Ра, здочијо (уочио“) Ми, јадили, мучили се Во, комендија Ј, комендијају

Ј Ст, лазне мало Душ, облазне се Мр, не смијеш очепити Л, нашевуљт се Му,

обале јабуку Ми, уздупчава се, близу стожера Го, награисаше Год Лнаграбусише

Р (у оба случаја: лоше се проведоше“), окембесила се Ц, пашијо овце Рош

(“држао их на испаши“), пасовало 3, Али кад погледнеш, опетјабука постојанија

ДТ, даску прошупљиш Вр, пасује Г, реди се кокош Во (исп. и: то природа редтК),

рња се КЦрњају се Ду, Шта серњаш? С, треба разначити Ра, сјеца П/ćеца Ст,
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сиротовале смо Р, сподбију га Ст, скрало се (пало”) Душ, старне ватру У,

сколили га С, сколише га С, спрљила ногу ГД, нарот се узбешијо С.

НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ

1) ПРИЛОЗИ

624. Будући да они постојаношћу, дијалекатском изражајношћу и број

ношћу појавних могућности надмоћно премашују све друге врсте речи, изворна

снага сваког народног говора најживотније бије управо из његова врела при

лошких речи. Обилатост и разноликост форми, од којих је већина занимљива (тј.

дијалекатски обележена) бар на једном од сагледаваних нивоа језичке структуре

(прозодијском, фонетском и морфолошком), основне су карактеристике и ко

рпуса прилошких ликова сакупљеног на подручју Ужичке Црне Горе. Засве

дочене облике сврставаћемо (ређе и коментарисати — скупно или појединачно)

према њиховом значењу, поштујући (бар начелно) мање-више уврежене прин

ципе класификовања прилошких речи у нашој дијалектолошкој литератури.

а. Прилози за место

625. Заменички прилози. а) Прилози за место (у ужем смислу):

гдје ђе Бр Вр ГД Год ДД Ду ДушЗЈДЈК Кр Л РБ P Ра Ри Рош СтTПТТу

У, ђе Душ Ст ТП.

овдје: воде ГДЛ П, вође Во ГДДДЗЈМи Мр П P Pa Po CP СТП Ту Ц,765

воје Душ Ст Ту, вое Бр Г Ду Му Ри СР С Ту Ц, бвде ВВр Д Ду Л Ми Ри СР Ст,

бвденак Рош,766 овдје Б, бвди Ц Во, бје Г (интересантно је да је стандардни

јекавизам овдје засведочен самоједанпут, релативноје чест стандардни екавизам

овде),

ту: ту Б ГГ Год ДушЈДМ Ми Ро, туде Во Душ Ми Мр П СР СТУ, туди Ка

Ц, туј Вр ДТ Зд Кр Л Му РБ Ри СР Ст Ту Ц, пуна ДС, пуни Ду Р Ст;

он дје: нбђе Во ГДДДушЗКа Кр ММр Р Ри С, ноде Ми Ри С, нбнде Год

ГД Кр Р. СТ Ц, ноје Во, нбе Г ГоДЈД Му О Ст, бнде ГЗ Л Ра Ри Ро Ст ТП ТуУ,

бнди Год (исп. и ђеноде Во),

не гдје: неђе Во Вр ГодДТДу ДушЗдЈ Кр МршП Ри ССтТП Ту (исп. и

понеђе СР У);

свугдје: свуд В Год Ми ТЦ, свуда Год Ц, вуде Кр, свуђЗд Ро ТП, свуђе

Душ,

и гдје: иђе Го Кр Р. С.

б) Прилози за права ц:

куд. Ку-ће ко Б, Ку-ћеш ондајке? Б, Знаш ли реко ку-си пошб Бр, Ку-hете

ноћас? В, Ку-ш сад? Бр, Не знам ку-hy В, Немамо куд В. Иди ако имаш куд В, Куд

765 Лик вође веома је фреквентан (рекли бисмо понајчешћи) и у околним идиомима, исп. нпр.

Ђук. Драг. 160, В. Ник. М-Гс 231, М. Ник. СП 501.

766 Исп. Ђук. Драг. 160 бвденак, В. Ник. М-Гс 231 бвденак.

— 261 —



598 Славољуб З. Марковић

је се изгубило, не знам Во, Не знају ни ку-hе, ни шта ће Во, Ку-hеш вамо? ДТ, Е

кад нису имали куд, они опе...Во, Ку-hеш реко црњане ГГ, Ку-hеш ти то, Милане

ДТ, Ја ку-ћу, шта ћу, сакријем се пот кревет Душ, Па шта ћу, немам куд Душ,

Дадоше, на крају, кад немадоше куд 3. Не би ја, али нисам имб куд Д. Ку-hеш,

јадане јадни Душ, Нисмо ни знали куд нас воде 3, Ако зна ку-hе, богме убијо ЈД.

Ку-се ђеде Милисав? Ку, Ку-hеш по сн"јегу К(са значењем прилога куд може се

јавити и упитни прилог ђе: Ђе си кренб2 ДД, Ђе сте пошли? ДД, Ђе ћеш то? ДТ,

Ђе га то водиш? Ка, Ђе ћемо сад? Кр, Еђе ће он, и ђе ће она Л. Ђе годда пођем, он

се испречи Л, Ђе ме то реко водиш, Обраде Во),

о вам о вамо Бр Во Г. ДушЛ М П Ри СР Ст ТП Т Ту У Ц, вам В Год,

тамо-вамо В Му, там и вам Ду, тамо и вамо Ми, тамо и вамо К, там и вам Ро, и там

и вам Во, там-вам М, овамо Душ С,

тамо: тамо Бр В ГГ ГД Го ГодДДЗ Зд Ка Кр М Ми РБ Ра, там на другог

Во (исп. и наведено там и вам и сл.);

о на мо: онамо Во, онолио Бр Во ГД Ду ДушЗд Кр Ми Мр П РС Ст Т Ту,

нономо Год Ст;

некуд, сву куд, ни куд, и куд:

„Некуда се ђеде Во, Некуд одоше Г, Утекоше некуд Год. Некуд га одведоше

ДТ, Исели се, оде некуд Мр, Баш вуде, вала, отрчаше некуд Мрш, Збрисаше некуд

РБ, Ајмо реко некуд, не могу више д-издржим Р итд.; свукуд ГУ, Нику-ти нећеш

Во, Није ни ишб никуд ДД, Никуд ми се не иде Л, Никуд не мош Кр, Не морем

никуд Кр, Не би ишли никуд Л, Да сам знала, никуд не би ишла Во, Мјесец дана

никуда се мрднули нису P, Никуд немој ићи, ćеди ту Ри, Нику-реко не мрдај ТП

итд.; Ако мош икуд д-одеш, иди Вр, Ако се икуд они мрдну отале, сијеци међе сам

најтањи Во.

в) Прилози за пут и простирање:

ку да: Није се ćетила ни куда су је провели Бр, Куда да прођем, све зарасло

Вр, Куда сам пролазила, вала, добро да имам ноге ГД, Горам, куда има траве Д,

Куда је војска пролазила, ми нисмо смјели Душ, Куда су они, како се оно зове,

били распоређени К, Тамо, куда су те јаруге, иза Гредине Ми, Куда сте прошли?

Мр, Ђе је чисто, куда не воде стоку П, А куда си стоку водиio? К, А куда смо

пролазили ноћом, то нико не зна ГД. Тамо куда је та њина војска била рас

поређена ДД Нису знали да им кажу ни кудије су прошли Г, Они и не знају кудије

има шуме Ра; Екудије њега водаше, кудије га вукоше ваздан, то нико незнаДД

ову да: вуда Бр Вр Год ДД ДушЈД Ка Кр Ми МршРБ Ри ССт, вуде Д ЈМ

Ми О П Ст ТП, вудије Ст Т, овуда Год, овуде Во,

ту да: туда БВДТДЗд КрЛМр РаРи СтТу, тудан К, туде Во, тудије ГД

Ра, туд Го,

он у да: нуда Во ГГГДТ ЈД Кр М П РБ Ри Ст, нуде ККр Ст.ТП, нудије Ра;

свуку да: свукуда Вр Ро, свукуде Му ССт;

које куда: коекуда Во, којекуде У.

На по мене:

1) Као што се види из наведених потврда (ова и претходна подтачка),

прилози (-)куд и (-)куда (кудије) разликују се у значењу. Прилог куд (као и некуд,
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свукуд, никуд, икуд) означава правац, док прилог куда (одн. кудије, као и свукуда,

којекуда) има просекутивно значење.767 Назначена дистинкција, ипак, није са

свим доследна, а спорадична одступања су двосмерна: исп. Да је води кудије Во

(заправо куд — правац одн. циљ) или, с друге стране, Пази куд идеш! Bo (рекли

бисмо куда, одн. по чему, а не куд, одн. камо).

2) Међу засведоченим прилозима за означавање правца нема оних типа

(-)камо. Реч камо није сасвим непозната, али се јавља са другачијим значењем.

Наиме, у примерима Реко камо паре Ро и Камо пљбска (омања пљосната флаша

са ракијом“) Во пита се, у ствари, за нешто чега нема, а требало би (бар према

уверењу онога ко поставља питање), да буде присутно.768

д) Прилози за полазно место кретања:

одакле: одакле Во Ду, одакле Г Р Ст, одаклен Ро, одаклен Ра, дкле Го,

дткле ДД Л Ми Ри, дпклен ДД, откале Душ З;

одавде: одавде ДПС, одавден Д, одавден Л, одавде Мpш Ри ТуУ,

одавден Т, одавде СТП, одавле ЈД, одавле Мр, одале Мрш, дале Рош,

од атле: одатле Вр ДД Ј Мр, одатлен 3, одатле ДТ Ри Ту, одатлен У,

отале Вр Д Душ Кр Ри, отален ОС, отале Ро, датле Ми Ри,

оданде: оданде ДД Ми Ра, оданде П, оданде Му;

од не кле: однекале Бр У, однекале Ра, однекле ДДР Ри,

н и о да кле: нiодакле Во, ниоткле Во Ду.

ђ) Прилози за правац долажења:

откуд: откуд Во;

од вуд: одвуд Во Го Год ПР Ро, отуд-одвуд Ро, довуд У, одвуде КО,

ддвуден Рош, доовуд У, одуд Рош,

отуд: дпуд Во ГДу Ми Ро ССт, дпуде Рош,један дпуд, један довуд Ро;

одну д: донуд Мрш, донуде Го,

од не куд: однекуд Г Ст;

н и откуд: ниоткуд ДТ.

e) Прилози са значењем крај ње тачке:

до кле: докле Г ДТ П, доклен Му, докле Во,

довде и сл.: довде ГоДу П Ра, довден Мо, довде Л О, довде Г Ми, довлен

Му;

дотле: дотле ДТ М, дотле ЛП, дотле Р;

донде: донде ДД, донде Мpш П,

донекле: донекле Год, донекле П.

626. Међу засведоченим антоним иманарочито су фреквентни следећи:

близу — далеко:

близу Во Г Зд КМ Мрш P Ри Ст ТП Ту У Ц:

767. Овако је и у бројним другим говорима, исп. нпр. Вуковић П-Др. 76, Ђук. Драг. 161, В. Ник.

М-Гс 233, М. Ник. Гор. 679, М. Ник. СП 504, Пиж. Кол. 173, Рем. Шум. 381 итд.

768 Прилог камо са оваквим значењем засведочен је и, нпр., у србијанском Полимљу (М. Ник.

504).
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далеко Бр ГГДДЗКаЛ Ми МршРБ РС Ст (исп. и двојства издалека Во 7

издалека О Ту, подалеко Ј Му И подалеко Рош),

горе — до ље:

гдpe B Вр ГД Го ДД Ј КаЛ Ми П РБ Ст, горе ГП Ри, гдри РБЦ:

горам ВЗ Кр Т. Ц, горамо В Во М. Р. С.

доље B ГД Год ДД ДушЈ Кр МршПР Ра СР С Ст, доле В Го Ц, доље B М,

доле М, доли М Ц, дољ Душ (Не могу да упадну дољ), дољигоре (доле и горе“) Ро;

дољам Бр ДТ Кр. Мр Ри СР, дољамо Б Во Го ГодЗ Ка С, доламо Го,

назад — на пријед.

назад В Год Кр Л РаРи СтТП Ту, назад Рош (уназадДМ /уназад С, исп. и

дстраг ЈД),769

напред ВДДМрМршСР, наприједДДКРБ Ст.ТУ (унапред Р. унапријед Ст У);

о до зго (оз го) — одоздо (оз до).

одозгд. Год Ри, одозгор ПС Ц, озгд В Во Зд КМр Р СР С Ст Ту, озгор Ј Кр

Ми Рош СР ТП Ту, озгорке П Р;

одоздо ДЛТ, одоздор Душ Ст У, одоздбљ ГД Ка Мрш, оздо Го Кр Ми ССт,

оздбљ У.

627. Издвојили бисмо и следеће прилоге:

допола ноћи Ка, отпола Гредине Во, упола ноћи Мрш,

Он све контра ради Во;

скроз Ка, скроз наскрбз Bo,

уздуж 3, низдуж 3;

споља Ст;

изнутра Во Ду 7 изнутре Ка, унутра Во Ц / унутру Д:

попријеко Го У, упријеко Рош (исп. и испријека Ро);

упримас Г. Ка, упремас П, упремасе Ри Ст, напремас Ра.

На по мене:

1) Ликови горам(о), дољам(о) и сл. у ствари су сложене прилошке форме

(нпр. горамо = горе амо, тј. овамо горе или сл.) које, истовремено, сужавају и

усложњавају значење прилога горе, доље и сл., сугеришући, пре свега, невелику

удаљеностлокације на коју се мисли. Унеколико су сродне (бар по двосложности

и семантичкој „удружености“ саставница) и форме типа вудгоре Го Год, тудгоре

М, вудоље М, тудоље ДТМ, Тудоле Го (исп. тудгоре= туда горе или сл.).770

Наведе форме су прилично честе у нашим централним и западнијим на

ссљима.

2) Ликови типа дољ су несвојствени, али не и сасвим непознати говорима

источнохерцеговачког типа у западној Србији (једна потврда из наше области и

три из суседног Драгачева — дољ, дол, гор”71 — једина су поткрепа наведене

тврдње).

769 Исп. М. Ник. СП 506 сазáда.

779. Овакви ликови су забележени и у суседном Љештанском (Тешић 182).

77 Исп. Ђук. Драг. 160; форме типа гор и дол веома су честе у централној Шумадији (Рем.

379-380).
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б. Прилози за време

628. Прилози на -д(а) (заменички):

сад (а); сад Бр Во ДТДКр ММиП РБ Р СРС Ст, сада ЗдУ, и сад ГДЗд Ри

T, и сад ГДТП, сада Ми Ту, саде Вр Рош, саде Ду Ра Рош, и сада Во П, саде-во В

Во Мр Мрш Ст, и саде-во Д, до саде-во Ка;

досад Бр ДД Му РБ РТ Ту, засад КР;

та д (а): тад ГД О, тада ДЗ Кр Л. Мрш O P Ри Ст, тадај ЈД.

отада Ду, отадај Т;

онда: днда Во Вр ГГ Ду КМр Му СР Ту, ондај В Во Год Душ Кр ЛМр Му

СР СТТу, дндајк П, донај К, дндајке Во Ду Мр Ра, доajТП, дндак Ро С, јдндак Ро,

дндар Г С Ту, дндарке Му Ту; одондај Во,

кад (а): кад Бр Во ГДу Душ Кр Л РБ Ри ССтТУ, када ЗУ, када Го ЛО,

када СТП,

кад било КТу;

ђекад Ми Ро; икад ДДР Ра Ст Ту;

некад ДЈ КРа СР С Ту, понекад М. Ми С Ту;

никад Го Год Кр Ст ТП, никада Мрш Ц.

629. Прилози који у основи имају им. дан или им, које означавају делове

дана и други сродни прилози:

да њу — ноћу:

дањи Бр В. Год ДТ, дању Во Вр Душ Л М Ра, дањом В Го Год З;

дан-дањи ДД Му, данас-дањи Кр О П СР;

ноћу ГЛ. Ми, ноћом Го Год Мp СРУ, ноћи (се жело) Ри,

(-) да н (-) — (-) ноћ (-):

данас Б Во ГГ ДД Душ Кр Л М П РБ Ра Ри ССтТП Ту У Ц, данаске Ми

Мрш, вазда Му, ваздан Во Го Год ДушЈКМи Ри СТ(исп. и поваздан Во Ду К);

ноћас В ГДГо Год.JДКа МиМр Ри СтTТу Ц, ноћаске Вр Рош, прекундћДу;

(-)ј утр

(-) вече (-):

јутрдс Бр Во ГодДЗКр Ми Ра С, јутри ДТ, изутра Д. изјутра Ми, изутра

Зд Кр Ра ССт, изутре Ка ССт (исп. и изајутра ДМу Ра Ст); ćyтра Ду Му, сутре

ГГ ДД КР СР Ст У Ц, ćyтрадан КМу Ту, сутрeдaн Зд ОТПЦ, сутри-дан Душ

Ри Т, преćутреДушПР, прексутре Ри; ујутро КРИТТу, ујутру Во ДДДТМ Ми

Мрш Ст ТП.

(-) вече (-): вечерас ГД К Кр М. Мр П РБ Ту, навече Д Ј, увече Ми С,

(-)ју че: јуче Во Вр ЈМиМршОР Ро Рош Ст.ТП, прекуче Во Ду, прекјуче К

Му, прекључе ГГ Ка Т.

630. Прилози у вези с називима годишњих доба:

зимус Б ГГ ДД ДуЗд Ка ОП Ри Рош Ст Ту, зимуске БрТП, јесенас ГоДД К

М Ми Ри С, љетбс ГД КМр Р Ро Ст, прољетбс Мр РБ Ст Т Ту,

зими Кр М О Ро СР; љети Во Вр ГД ДЈ ЛМС,

јесени (исп. Увијек је јесени била свадба Бр, Треба њу јесени стругати Ту,

Јесени се састанемо Т).772
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631. Прилог (-) лани: лани Ду Рош СТ, лаип К (прошле године”), олов

лани Во / оломлани Ду Р (претпрошле године“).

632. Представићемо још неке интересантније прилоге и скупине прилога за

време:

а) прије, и прије, ни прије, исприје, малопpије, малопре, најприје, најприје,

отприје, датприје (т. 247),

после, послије, послен, послен, посен, посен, посли, послпи, посље, пошљe,

потље, потљен, потлпи (т. 352),

најпосле Во, напошљетку Душ, напошљетку Ми, напослетку Му СР (исп.

и примере у т. 338);

б) дпе, дпет, јдпе, јопет (т. 309);

наново ДТ П, Јово наново Во, поново ГГ Ми, понова Рош,

узаман ДТ М, узелан П, узаманце Л, уземанце Р; увијек ДТДуш М. Ри, увек

Ц (исп. и занавијек Во),

скоро Бр ГД Душ Кр О РБ Ри, доскора Год 7 одскора Ми, одскоро П,

јако В Го Душ Мр Мрш Ри С ТП У Ц,

ддма (т. 292),

номад К Ц, ономад П, ономад Г,

часком Вр ДК Ми Ри С, часком Во Ду, часом Л,

утом (Утом ти стиже и Петрија Во, Утом бануше и сандучари ТП, Утом

се и Вида запођеде на вратима и сл.);

дуго Го Ра Ри Ст, задуго Во, подуго ЈД Т, позадуго Г,

Остану задље (дуже) Ду; исп. и Закле они оће Ро, занекле Во.

На помена: У вези са односомјуче и сл./ćутре и сл. интересантна сујош

два временски симетрична антонимска пара: прекуче и сл. / преćутре и сл. и

накуче Во / насутре Го — дан пре (односно после) дана означеног формом

прекуче и сл. (односно ликом преćyтре или сл.).

в. Прилози за начин

633. а) Неки заменички прилози:

Како-но? П, Како си ти мислио? Д, Како си прошб у путу? Ри и сл.,

вако БВ Во ГГДДДТ Зд КаЛМ МрМрш О ПРС СтТ Ц, овако Вр ДДЗ,

тако В Вр Ду Душ Кр П РБ Р СР Ст ТП Ту Ц;

накд В. Во ГГ ГоДТ Душ Зд Ј. Ми Му П Ри СТ Ту Ц, онако В Го,

некако Зд КОП Ст ТП, никако Год Ри,

свакако П Р, свакојако М Му.

б) Прилози на -ке и -(и)це:

дупке Зд Мр, наглавачке ДЦ, наглавичке Рош, натрашке Ми, оберучке Му,

полошке Т, полешке Рош, потрбушке Во, четвороношке Го СР Ст, пјешке ГД Д

Душ Ми Мрш, пјешке В Ду, пешке Ка; пјешице Мр Ра (исп. и пјеве Во Ка, педе Ра);

772. Исп. Рем. Шум. 384 Јесени се радт и сл.
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крадомице Ра, крајомице Ц, насумице Во Ми, поименце ЈД.773

в) Прилози на -ке /-ки:

жмурећке Во, лежећкт Бр, ćедећкт Ми, стоећкт Кр, стојећкт Вр.

г) Међу засведоченим прилозима за начин налазе се и следећи:

Једи гредом Во, Причамо гредом Ду и сл. Друкше се радило Кр, Они друкче

говорс Во, друкчије ЗС, Свима то би зачудо К. Такбе изразно совб жену, ђецу

(непристојно, вулгарно”) Б, Ијбнје радијо истд Во, исто ГоДДС СтТП Ц: нема

лабаво Рош, Ласно ћемо, ако људијесмо У, Тако еласно У, Лашње ми је саде-во

млого Рош, наздр Ј Рош Ту, намерно ДТП РБ, насамо Ц. Исцјепка се наситно тај

лучГо, дбашка ГМу С, набашка Вр, напобашка ДТ, напобашка С, отприлике Ц

У; Запријети му диштро Ро, полако Г, полако Ј Р; поименично Во, поштено ГГДД

Му ПР, Редбвно ми давб СР; Ратније се коси Д. Радило се ручно Ј, Извлачили

ручно Душ и сл., тачно Ду Ка Ро Т; Састави иг вако унакрс Р, Дванес петки

уземан брес прекида 3, Нећу д-идем узинат Во, Живили царска, каки Ту, џаба Д,

џабе П. Неће шале изићи Д.

д) Рекли бисмо да прилог за начин имамо и у интересантном примеру Иде

напoднoгу (низбрдо, ногу под ногу“) Бр.

ђ) Подвучена форма у примеру Они стидно обадвоје ТП има придевско

значсњс,

г. Прилози за количину

634. a) Засведочени заменички прилози за количину, као и интересантнији

мултипликативни прилози и изрази, представљени су у неким од претходних

тачака рада (нпр. т. 136, 224).

б) Издвојићемо и следеће количинске прилоге:

доста Во ГГГДДТДушЈД ККрЛМ Ри Ро Рош СР С СтТП ТуZдости Год

ЈМу П Ст У / подоста Ду Ст. Скупило се народа прилично Во ЛОстало богами

поприлично Ка; мало Вр ГодЗдКМ МрМрш, нимало Ми Ст, помало Го КМи Ст,

малчице Во, малкице Во, мено Го Год М МрП СР Ц. У почетку му помање давали

К, Čмало је било Ра, млого много (т. 332), Успе се повише млијека Д, по сата ДТ,

пола кила Ми, пуно жита Ра; Büше ће теби остати Го, Слабо је шта примб Bo,

Слабо ко и зна Ду.

2) ОСТАЛЕ НЕПРОМЕНЉИВЕ РЕЧИ

635. Неки особенији предлози, а) Поменућемо, најпре, следеће пред

логc.

без брез (т. 350);

ван авлије Г, ванбразде Д, ван гувна Зд, ван људи Во, ван нашије тије закбна

ТП, ван орања ГД, ван пута Д, ван строја Ми, ван сваке памети Ра, ван тог њиног

правца К и сл.

773 Лик поименце засведочен је и у неким ближим говорима (исп. В. Ник. М-Гс 237), као и у

удаљенијим идиомима (исп. нпр. Рем. Шум. 385).
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више куће ЈД, више собре Ст, више цркве ДД, ора више куће Г, више јарка

Ми/виш собре ДТ, ви-штале Р, виш пута РТ, виш наше те њивице Мрш, виш наше

куће 3, виш гостију Ми, виш куће ГГ. Ст, виш дуда Го, виш тога казана Д, виш

мочила Ка, виш старе куће О и сл.,

због њега ДТД, због тог њеног чоека СР, због сваке будалетине Ра, све збок

те жентурине Во, збок тога Л. Ма све је то збок те њине будалаштине Ду, збок

приче Т, због сваког олоша ТП, збок твоје непажње ГД, због к те њине ђевојчуре

ЈД, збок себе Ри, збок чега Ро (једанпут бележимо и предлог через. А черестога...

ср):774

кроз ноћ Ро, крдс поље ГГ, кроз војску Му, кроз војску Му, крд-земљу Ро,

крдж њега ТП, кроз мјесец дана Л, кроз нашу авлију Год Л кроза њу Ст, кроза

средину Ро, кроза сваку шивку М, кроза сијено Рош, онб шупљо кроза сриједу Ри,

кроза шуму С,

низ дувар К, низ воду СР, нас поље Мил низа страну Го, низа шуму Ми, низа

собру ГГ,

ус кућу Бр, успоток К, уз вјетар Во, уз добру ракију Зд, усто дебло О /уза

зид Ри, уза ме Ка;

с том женом Б, с ове стране ГГ, с оним маљом Д, с нашом стринбм Ду, с

већим неким дрветом Ј, с том иглбм већом К, с неким мајором Л, с неким Видојем

Му, с нама Во Вр О, с вама ТП, с крушке слетијо Т, с партизанима Во, с воликом

чворугбм У, и четницима Т, збратом П, 3 гостима Л, збабом Мр, збудалбм Ра; са

нашом мајком Б, са Ужичанима Год, са приком (пријатељем“) ДД, са тог астала

ДТ, са мојим једним колегом Д, са њеним свекром Ду, са муштулуџијом Душ, са

унучићима 3, са штале Зд, са њине те кровињаре Ј, са мањом ђецом Ка, са

преслицом Кр, са непријатељом Л, са водом и ратлуком Зд, са кречом Мрш, са

куће Му, са ора О, са штаком РБ, са већим комадом Р, са Бугарима СР, са

Немцима СР, са малом платом С, са нама ГГУ, са свима њима Ра и сл.,

поред њега Во, поред нас Год, поред грања Д, поредт каце Душ, поред“

кума Р, пореди пута ЈДСи сл., според Ужица ГГ, според међа Го, споредт потока

ДТ, според њега Ро, според вршалице Ри, според наше-гаја СР, спорет казана СР;

покрај пута Го, покрај куће Ми, покрај огњишта Р, покрај шпорета ГД,

покрај совре С, порај Тешића Во, порај граба Во,

преко куће Вр, преко рамена Рош, преко мене Ка, преко себе Во, преко њега

ДТ, преко јарка В, преко потока ДТ, преко те стрњине Ка, преко воде Ј Ст, преко

Ђетиње Зд, преко Кадињаче Ка, преко зиме Кр, преко љета Мрш, преко њива P,

преко тога штапа Ра, преко куће Ри, преко мога имања Кр, преко Гредине С, преко

мене живог Ст, преко сваке мјере ТП, преко астала Т, преко то-грумена Т, преко

прага Ту, преко ногу Р, преко главе У, преко неког шодера Ц:

према могућности Во, према себи ДД, према њему Ка, према њинбм

амбару Л, према сунцу Д/ спрам њега Во;

77“ Предлог через је веома чест у суседном Љештанском (Тешић 239), јавља се и у многим

удаљенијим говорима, исп. нпр. Ивић Биогр. 169, Ник. Мачва 270, Рем. Шум. 386, Поп. Госпођ. 212

итд.
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подно лонца Ро,

навр коца Во, повркуће Во,увр совре ГГ, увр вра (на самом врху”) и сл.,

при крају ДТ, при крају П, исп. и А и ја сам богами прим путу Во (устаљена

фигуративна конструкција са шаљивом нотом: при путу за „онај свет“),

мјесто њега Во, мјесто нашег кума Вo / умјесто чутуре К/ намјесто

печења Ц,

насред“ цркве астали Ро, усред зиме П, усред бијела дана Л.

б) Издвојили бисмо следеће:

ба) предлог мимо затичемо само уз облик акузатива (конструкција мимо њ

ген. није потврђена): мимо моју главу Во, мимо ту зградицу Во, Ијон прође доље

мимо трску Г, мимо кућу Зд, мимо ту даску Рош,мимо сву ону дрвљад прет кућом

К, мимо куће (ак. пл.) СР, мимо цело село О, мимо остале људе Ро,775

бб) дах старине и особену стилску арому носи констр. за (одн. са) +

генитиву примерима Он није за рада Душ, још за роce Po, Даза дана све бидне

готово Мрш, имало се са чега почети Зд.776

636. Неки особенији вез ни ци:

a) било десет, било петнес О, било купус, било паприкаш Ра;

Или ради, ил немој ни долазити ГД, Или узми или остави ЈД. Било у парама

или вакб Душ,

Павдљти ићи вољтине ићи ЈД(исп. и Вољти лежати туне, вољти радити Во),

Чекај док они оду, чекај Во,Док лежим, ништа ме не боли ГД,Док су се они

туде свађали, бн побјего Душ, Пељали га, вала, док им није досадило ("мал

третирали га”) Ду, Вели да сачекамо док се он не врати Ц. Докје Урош бијо жив,

нико се није жалијо С. итд.,

Није му било по вољи па мањ шта радили Ми, мањ шта било Ми, мањ

каке Мpш, мањ шеничнб, мањ кукурузнб, мањ како било У, мањ шта да је

куповато Ст.

Боље радијо него они сви ГД, Нек иде, боље и то него да ми ту цмиздри

Душ, Боља штала него кућа Мр, Слађе одјарета него одјањета Ти сл./Е слађе ми

је било но ишта Бр, Волијо то више но ишта на свијету Во,Тб је боље но ишта Р,

Више но ишта С,

Премда су то и јони знали Во,

Судили му и осудили га, иако га нису никад нашли Душ.

б) Посебно бисмо издвојили, као својеврсну дијалектолошку драгоценост,

везник јербо: Јербо њу вода гони К.

637. Неке особеније речце и неколико узвика:

а) бар то Во, барем (тур. bari, вулг. barim) ГП Ра СР Ст, богме Го МршТ,

боме ГД ДЈ Ми Ри Ст Т, баш Вр ЈДМи О, вала баш Во, не вала Во, вала (тур.

vallahi, vallah) ДРо СР, то не П, ваљаде Вр ГДПС, ваљда Душ О, Волила се са

775. У нормативној граматици предлог мимо иде и уз акузатив и уз генитив (в. Стеван. ССХЈ II

328—330, 420-422).

776 Констр. за + ген., одн. са 4 ген, са оваквим или сличним значењима (али свакако унеколико

архаичним) познате су и стандардном језику (в. Стеван. ССХЈ II 254-255, 249-251).
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њим ваљде В, ево (еве), ено (енг), ēто (ете) (свуда), забога ДД Л, заиста ГП,

заисто Ј, Зар ти мени тако да кажеш? ГГ, Зар је дошло дотле? Кр, Зар сам ја то од

њега заслужила? Р, ја Б Бр Во ГГД Кр ЛМ Ми Мрш ОРБ ПРБ P Pa Po CP СТУ

јабоме Во Мр СРТ,јакако М. јашта е Гојашта сам С Ту, јашта су Цjöк Во Год

ДД ЈДМ Му Ри Ст Т, а каном најбољп газда бијо 3, ко бајаги Л С, ко бијаги М.

Написали, живота ти Во, дзбиља ти кажем О, озбиља Ј Ра Ри,777 побогу брате

Душ, побогу М Рош.

б) И, пуна срећč Го, ја ово, ја оно Го, Јој, куку мене К, Јој, Срето Ст. Č),

Станојка Во, Ф. Милисаве Во, д, кае, добре вечере 3. е, то е добро Г. У него шта

Год, у, брате Му: Све чини факе-фике Во, Само се чу бап, оде све у... Во, Бате.

бате, уби бога у њему Ду, Реко е мој Видоје ГД, Е, туј смо сипали гас Зд, Ереко

вала богу Ту, Реко ајбј, ајбј, шта-во би М, И она, ајбј, ђе види онога, е куку мене,

наше љепоте М, Јарам дигнеш и викнеш „кош“Душ, ја, море Б, Тбиде и ради се о

томе море Б, Пасад „јај“ Му, Трча и све нeшта и, и, подврискуе Му, Узмеш маљ

па тупи, тупи Г, Тамо имају маљеви, па тупа-тупа М, Само тупа, тупа, све по

њему О, Само учини „бућ“. О (исп. и дум-дум зрно Во);

марш СР Ту, мури Т;

де, деде, дела, дете (т. 605), Ма гукнути гудало не море 3, Мареко ради шта

ohеш Ту, Мареко иди ђе оћеш Рош, Ма немој ме... Во, Ма говоријо сам ја њему,

не вреди Го, Ма баш ме брига, нек ради шта оће Му.

Издвојили бисмо следеће. У прошлости (рекли бисмо да то више није

актуелно) постојао је обичај да за Бадње вечери, приликом простирања сламена

којој се вечерало, укућани, првенствено отац, мајка и деца, опонашају „говор“

домаћих животиња, углавном живине (обично отац петла, мајка квочку, а деца

пилиће). Забележили смо неколико сугестивних присећања на овај детаљ пред

божићних радости, нпр.: пију, пију, кукурику, кво, кво, кво Во, кво, квд, пију, пију.

кво Ду, ја „кво, кво, кво”, они, ђеца, „пију, пију, кукурику“. Год и сл.

3) ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ О НЕПРОМЕНЉИВИМ РЕЧИМА

638. Сходно приликама у стандардном језику, неке непроменљиве речи,

као нпр. форме ниже, около, позади и прије (пре), могу бити и прилози и

предлози:

Н И Ж С.

прил. Пајош ниже,доље по сâмбм дну В/предл. Баш ниже наше кућеТП:

() к () л ():

прил. Било ти је около, вуде, и партизана и четника, и не знам кое све бијо,

кака сила Ми, И, на земљу нестају, то само везе, па све около-наоколо О, Они

одоше дколо Ц / предл.: дколо јаста Ј, дколо гувна Ст:

II О З а Д И.

прил: Нека ђеца čедну позади Вол предл. позади мене Зд, позади волбва С,

777 РМС 3збиља.
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прије и сл.:

прил. То прије није могло Д. Мислиш прије, ето знам, а ово саде-во не знам

Р, Прије су се они доселили Ду Лпредл. пријете несреће П, прије рата Р, још пре

свадбе Ту и сл.

639. Насупрот ситуацији у књижевном језику, а сагласно са кореспон

дентним приликама у неким удаљенијим народним говорима, прилошка форма

увече може бити и предлог (са значењем уочи”, најчешће, бар према нашој

грађи, у констр. увече Божића):

увече Божића Бр, увече Божића ДД Ми Ст, увече Божића Го ДД Р; увече

славе Бр,

увече Ускрса Р (ова конструкција је интересантна и са социолингвистичког

становишта, будући даје аутохтоно Васкрс Во, на ВаскрсЈСт, о ВаскрсуЛСти сл.).

Са истим значењем, у овим и оваквим примерима, јављају се још три

могућности: уочи училочи (т. 235).

640. „Удвајањем“ какво имамо у примеру тада и тада Ду (а које је далеко

обичније са прид. зам, исп. у тај и тај дан Во, тога и тога дана Бр Ц и сл.)

нарочито се наглашава значај каквог будућег сусрета, важног виђења и сл.

641. У осетном броју примера именичкој јединици претходе два предлога

(констатација је, наравно, тек формална, без семантичко-синтаксичке специ

фикације):

Добар је за у земљу побити Ду, до на Божић К, од зачеља до на чело К, до у

мрак Ц, до пот куће оне Ми, одавде до на Мравињце3 с краја доу крај Ки сл.

642. У примеру Она је, мислм, вакб, жена разборита, и чисто говори, нако

ко што се бвде говори Во форма чисто је прилог за начин, док је у примерима

типа Чисто да видим СР, Чисто да се ијони увере Во и сл. она, у ствари, речца са

значењем баш, управо”.

643. Прилошко значење форме сад сасвим је избледело у примерима типа Е

сад, буди паметан Во, Па са-ти погоди шта он оће К, Па сад знај да ли ће га

однијети и ђе ће га однијети Ц и сл.

У овим и оваквим исказима (којима се, рекли бисмо по правилу, исказује

каква недоумица, неодлучност и сл.) реч сад је, у ствари, „празна“ форма, пре

психолошка него језичка чињеница.

644. У значењу прилога врло, веома неретко сејавља и прилог добро:

добро пијан Во, богами добро улубљена ГД, у добро сиромашној кући Душ,

добро накривљена П.

Исп. и интересантно добро добра ђеца Р.

645. Непроменљива реч мало је „променљива“ у примеру Ја од мала

оштедим Во.

646. У примеру Он мисли ђе он није кот куће да море како оће ДТ реч ђе је

везник са узрочним значењем.
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V

ЗАКЉУЧАК

647. Описано говорно подручје припада (и)јекавским говорима источно

херцеговачког типа у западној Србији. Његова примарна обележја су ново

штокавска физиономија и релативно стабилан (и)јекавизам То је разуђено го

ворно подручје, испресецано изоглосама видљивим на свим сагледаваним ни

воима језичке структуре — прозодијском, фонетском и морфолошком. Основни

правац пружања изоглоса је југозапад-североисток, тј. појас околиније која дели

област правцем Ужице-Косјерић-Маљен.

1) РАЗВЕДЕНОСТ ГОВОРНЕ ОБЛАСТИ

648. Осврнућемо се на маркантније особине нашег идиома; најпре ћемо

сажети утиске о њиховој распрострањености, степену заступљености и појавној

(не)разноликости, а потом неке од њих упоредити са еквивалентним особинама у

оближњим и (ређе) удаљенијим (углавном) сродним народним говорима. Ре

дослед излагања је следећи: ареално условљене особине, дијалекатске црте које

се (мање или више) очитују на целом подручју, поређења са другим говорима.

649. Само се вер о за пад ном делу области (грубо и условно узевши,

нашим насељима омеђеним линијом Кадињача-Косјерић-Повлен) својствене су

(и) следеће особине:

а) акц. тип руку (поред руку), т. 111,

б) зам, форме типа њизи, до њизи (т. 131);

в) двојство истресли/ истресли (т. 199),

г) јекавизми типа бјесна, донјела, одн. свела, доњела, као и контраховане

аналошке форме доњд, поњд и сл. (т. 248),

д) ликови типа два, при, умпи (напоредо са својим ијекавским и екавским

панданима), т. 253;

ђ) тип кудиља, кудиљу (т. 259),

е) честе међусобне супституције префикса пре (<прb) и при (тј. висока

фреквенција примера типа приваријо одн. прелепт), т. 262;

ж) тип кољеба, кољебу (поред колибу), т. 265;

з) нејотованијекавизми сјести, сједе (у већини насеља и сести и сл.), т. 329;

и) форме типа свједок, одн. сједок (поред ćедок), т. 329;

ј) деклинациони образац Божо-Боже-Божи (једини или паралелан са

моделом Божо-Божа-Божу), т. 371;
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к) акц. тип Љубе-Љуба-Љубу (напоредан са свуда присутним проз. обрас

цем Љубе-ЛБуба-Љубу), т. 372,

л) ген. пл. са наст -о типа (нема) aљти, (от старт) кошуљ и ретки облици

дат.-инстр.-лок. пл. у којима се очитује траг старијег стања, нпр. шакам, кућам,

одн, женами (т. 466);

љ) тип саћи (поред чешћег сићи), т. 550,

м) футур типа даћа (њему), т. 614.

650. Само југозападном делу области (овлашно узевши, црногорским

селима оивиченим линијом Ужице-Косјерић-Кадињача) својствене су (и) на

редне карактеристике:

a) зам, форме типа наске, васке, њике (т. 131);

б) спорадично нијесам и сл. (т. 246);

в) тип четверо, четверица (поред типа четворо, четворица), т. 534.

651. И северозападном и југозападном делу области, заправо нашим за

пад нијим насељима својствене су (и) наредне особине:

а) тип плетемо (чешће) / плетемо (т. 178),

б) двојство испече / itспече (т. 179);

в) обавезан постакценатски квантитет у бијем и сл. (т. 181);

г) двојство напђе / наиђе (т. 192),

д) тип сикира (ређе и секира, само у неким ужичким селима, према нашој

грађи у Во и С), т. 261;

ђ) спорадично доли, бвди, бнди (т. 261),

е) тип бижд, биосали (т. 261);

ж) 1. л. аор. одо и сл. (углавном у западнијим граничним насељима), т. 292,

з) тип јање (нешто ширег ареала,јавља се и у централним насељима), т. 334;

и) осетна концентрација примера типа пост одн. чврст (углавном у за

паднијим граничним насељима), т. 337;

ј) двојство маљом / маљем (т. 369);

к) енкл. дат. вам (спорадично и ви), т. 481;

л) дат-лок. мени, теби, себи (в. т. 468 и карту бр. 6),

љ) акц. тип њезин, њена, њено (претежно), т. 501;

м) променаже-реуморе и сл. (јавља се иможе и сл.); в. т. 540 и карту бр. 9,

н) тип паднем (веома ретко панем и сл.), т. 545,

њ) сложене прилошке форме типа вудгоре, тудгоре (т. 627).

652. Нашим централним и источним насељима, заправо селима распо

ређеним источно од линије која дели област правцем Ужице-Косјерић свој

ствене су (и) следеће црте:

а) дужина у кућама и сл. (т. 56);

б) двојство плетемо / плетелно (ређе), т. 178,

в) акц. uспече (т. 179);

г) необавезан постакценатски квантитет у през. бијем и сл. (т. 181);

д) акц. аор. наиђе (т. 192),

ђ) тип ćекира (ређе сикира), т. 261;

e) 1. л. аор. одок и сл. (т. 294),
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ж) јекавскојотовање лабијала (само у примерима типа сврбљело, живљела,

грмљело, отупљело), т. 312;

з) тип ћедило, ћевљанпк (т. 323);

и) тип пос, чврс (готово доследно), т. 336;

ј) тип маљом (ретко маљем), т. 362;

к) дат.-лок. мене, тебе, себе (в. т. 468 и карту бр. 6),

л) енкл. дат. ви (ређе вам), т. 481;

љ) акц, њезин (њезин), њена, њено (претежно), т. 501;

м) двојство паднем / панем (т. 545).

653. Само у нашим и сточнијим насељима (овлашно и условно узевши,

око потеза Пожега-Маљен и/или источно од њега)јављају се (и) следеће особине:

а) постакценатски квантитет у гл. типа гледати, мислпти, венути (у сраз

мeрнo малом броју примера представљених у т. 58);

б) акц. ген.-ак мене, тебе (ретко), на целом подручју је уобичајено мене,

тебе и сл. (в. т. 60);

в) тип јагње (в. т. 334 и карту бр. 5);

654. Само у граничним (југо)источним насељима (у селима најближим

таковској и драгачевској области) затичемо:

а) акц. жена, домаћин (т. 34);

б) акц, жена, дугачак (т. 34);

в) акц. ген.-ак мене, тебе (ретко), т. 127;

г) тип чињети (т. 265),

д) тип да ве питам (ретко), т. 479.

655. Већем делу подручја (изостају једино села северозападног сегмента)

својствене су (и) следеће особине:

а) дужина у гарав и сл. (фреквенција оваквих ликова је веома ниска у

граничним југозападним насељима), т. 57;

б) акц. истресли (т. 199),

в) већа или мања концентрација примера типа овијем, двије(е) (в. т. 497,

498, 499 и карту бр. 7).

656. У овој тачки резимираћемо запажања о стању (егзистентности, фрек

венцији, појавним могућностима) извесног броја општих (дакле, ареално

неусловљених) особина говора УЦг. Наведени појединачни примери су кате

горијски репрезентативни, тј. реализују се само у представљеној варијанти.

Издвојићемо следеће:

а) преношење акц. на проклитике је жива, али не и доследна појава (т. 35),

б) добро се чувају неакцентоване дужине (т. 55),

в) дужина у бабин и сл. (т. 59);

г) акц. сунце (сламка), т. 71,

д) акц. гвожђе (т. 72);

ђ) двојство вукова / вукова (т. 76),

e) на врата / на врата (т. 103);

ж) чест акц. тип љута (т. 137);

з) акц. први /први (т. 162);

и) акц, доћи (т. 170),
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ј) доследан постакценатски квантитет у тресем и сл. (т. 177);

к) акц. дозовем, затрпам (т. 179);

л) акц. питају (т. 183);

љ) редак имперфекат (т. 211);

м) не скраћује се дуго вокално р (т. 270),

н) двојство добаља / добавља (т. 280);

њ) x није члан консонантског система (т. 291);

о) познати примери типа кршћен, пушћен (т. 320),

п) тип чобанин (углавном), т. 370;

р) познати примери типа (седам) стотпн, (дсам) гддин (т. 423),

с) присв. зам, њин (т. 135);

т) комп. вишља (т. 524),

ћ) тип вучу (т. 540),

у) осетно (не и изразито) присуство ликова типа занила (т. 560),

ф) ретки примери типа носу (т. 576),

х) тип волим (т. 579),

ц) инф. доследно на -ти, -ћи (т. 585),

ч) 1. л. пл. аор. дођосмо (т. 587),

џ) заступљен (не и нарочито чест) гл. прилог садашњи (т. 610),

ш) тип лани / лант (т. 631).

657. У завршним тачкама овога одељка упоредићемо известан (мањи) број

представљених особина са одговарајућим приликама у неким оближњим и уда

љенијим (углавном) сродним говорима.

658. Један број особина својствених нашим северозападним насељима (т.

641) доминантно је (или пак претежно) обележје и (неких од) оближњих сродних

идиома који се простиру (северо)западно од подручја УЦг. Исп.:

а) акц. тип руку (својствен је нпр. Љештанском, тршићком, колубарском,

мачванском); овај проз. образац, уз паралелно руку, изражен је и у „удаљеном“

пивско-дробњачком говору;

б) јекавизми типа бјесна, донјела (обилато су засведочени у Љештанском и

Узовници);

в) честе међусобне супституције префикса пре (< прћ) и при (особина су

нпр. Љештанског, тршићког, мачванског, колубарског),

г) тип сјести, сједе (само овако је у љештанском, обаћком, као и у „По

лујекавском“ тршићком говору, уколико је реч о јекавским ликовима);

д) деклинациони модел Божо-Боже-Божи (овако је нпр. у љештанском,

обаћком, тршићком).

659. О „ближој“ раширености језичких црта карактеристичних само за

југозападни део подручја казаћемо следеће:

a) форме типа васке, наске познате су и западнијим насељима златиборског

краја, новоштокавском делу србијанског Полимља, а чују се и у источнобосан

ском обаћком идиому,

б) спорадично нијесам најдаљи је северни домашај особине неупоредиво

присутније у неким јужнијим говорима (нпр. у колашинском, бјелопавлићком,

ускочком, полимском);
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в) тип четверо, четверица засведочен је, на тлу западне Србије, и јужно

(нека прибојска села) и северозападно (нпр. Узовница, Тршић) од југозападног

крака наше области.

660. Из инвентара особина својствених нашим западнијим насељима из

двојићемо и упоредити са кореспондентним приликама у оближњим и удаљенијим

сродним говорима карактеристичне типове одо (1. л. аор.), бијем и паднем.

а) Једино или претежно одо и сл. наша гранична западна насеља при

ближава западнијим (нпр. Љештанском, обаћком) или севернијим (нпр. мачван

ском, колубарском) идиомима, а „раздваја“ га од већег дела нашег подручја, од

суседних југоисточних (нпр. горобиљског, моравичког, драгачевског) и бројних

јужнијих говора (нпр. источнохерцеговачког, пивско-дробњачког, полимског у

Србији) у којима је једино или претежно одок и сл.

б) Обавезни постакценатски квантитет у бијем и сл. у нашим западнијим

селима обавезан је и у, нпр., тршићком, мачванском и колубарском, необавезан је

у нашим централним и источним насељима, а изостаје у суседном Горобиљу. У

јужним сродним говорима ова дужина или изостаје (нпр. у пљеваљском) или је

факултативна (као нпр. у пивско-дробњачком и полимском у Србији).

в) Уз тип одо и тип бијем редовно иде тип паднем и сл. Тамо где је одок и

бијем једино или претежно, по правилу се јавља или двојство паднем / панели

(нпр. источнохерцеговачки, полимски, горобиљски) или само панем (нпр. пив

ско-дробњачки, моравички).

661. Од особина које се јављају само у нашим источнијим насељима пажњу

привлачи необавезан (и скромно засведочен) постакценатски квантитет у гл.

типа мислпти и сл., несвојствен овом делу ијекавске Србије, неколико оваквих

примера забележено је само у суседном Драгачеву. Глаголи са дугим финалним

вокалом основе особина су неких јужнијих идиома — посведочени су у околини

Пљеваља, прелазном (комаранском) полимском идиому и, нарочито, у говорима

зетско-јужносанџачког типа.

662. Низом „интегралних“ особина (нпр. доследним печу и сл., инф. на -ти,

-ћи, обавезном дужином у пресем, акц. типом питају, проз. обрасцем доћи)

говор УЦг се слаже са свим околним идиомима северно од Златибора.

2) ПОЛОЖАЈ ГОВОРНЕ ОБЛАСТИ УНУТАР

ИСТОЧНОХЕРЦЕГОВАЧКОГ ДИЈАЛЕКАТСКОГ КОМПЛЕКСА

663. Унутар одавно установљене поделе главнине источнохерцеговачких

говора на југоисточну и северозападну грану, наша говорна област, очекивано,

„сврстана“ је у прву, заједно са другим сродним идиомима (југо)западне Србије,

Црне Горе, источне Херцеговине и југоисточне Босне778. Припадност говорног

подручја УЦг југоисточној грани их, дијалекта потврђују и резултати наших

истраживања. Ипак, важноје нагласити следеће: неуједначеност говорне области

УЦг очитује се и у мањој или већој (никад превеликој!) унутрашњој супрот

778. Ову поделу је установио проф. П. Ивић, њоме нису обухваћени говори Дубровачког при

морја, Жумберка и долине Уне (в. Ивић Дијал. 138—143).
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стављености благо издиференцираних дијалекатских целина, које „оделито“

стоје у оквиру југоисточне гране, па су, самим тим, и неједнако „удаљене“ од

дијалекатског спецификума северозападне гране .

664. У наредном табеларном приказу (условно 779 и упрошћено, свесни

мањкавости оваквог начина „приказивања“ тананих изоглосних додира и пре

клапања) говорно подручје УЦг сагледаћемо у светлу познатих разлика између

двеју грана их, дијалекта, оличених у извесном броју утврђених и прихваћених

разликовних јединица789. Области западно и источно од повучене раздеоне ли

није (т. 647) представићемо издвојено и издиференцирано: на западној страни (у

табели: западна насеља) осетним међусобним разликама издвајају се северозапад

и југозапад, док се на источној страни (у табели: централна и источна насеља)

гранична источна и(ли) југоисточна насеља не слажу увек са централним селима

области.

југоисток Ужичка Црна гора северозапад

централна и
ЗаПадНа Насеља

ИСТОЧНА НАССЈЕ, a

дужина кравама + (-) - -

дужина лукув,
v\ - + - -- -

жућкас(т) (+)

дужина гледати
- ОК –|- - -

И СЛ. (на истоку и +)

број може бити

проклитика: два дана -- + -

И СЛ.

+ (на југоистоку
акц, њега и сл. + -

и ретко —)

акц. плетемо и сл. + (-) — (+) -

акц. uспече, доведе,
“-“ se »ve-v- -- + (-) — (+)

закуне дозове

акц. пожелим, -- +- -

tf();}{ 146tiЛf

(о)пресен, опреден –– –– — (+)

779. Могуће је (?) да су (нај)новији резултати истраживања ијекавских говора (који аутору нису

познати) бар унеколико релативизирали давно утврђена дијалектолошка разграничења.

780. Исп. Броз. Иjешћа 122-127, Петр. Змиј. ГV 193-194, М. Ник. СП 521-523.
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акц, довукла, довела + (ретко —) + (-) — (+)

вокалске редукције + (-) + (-)

ретке -

не јавља се промена -- +

о 2 0, у уз назале

x > К 2 + (ретко —) — (ретко +) -

јекавско јотовање са + (на

ИСПАДАЊСМ 6. — северозападу и -

(ćедочити и сл.) —)

-ст, -зд, -шт » -c, -3, –+ + (-)

-lll

ген. Божа и сл.

+ (на северо
(присв. прид. Божов +- -

ЗаП И —
и сл.) аду )

+ (у централним
ДаT.—ЛОК. ТИПа Лfене -

-

насељима и —)

дат.-инстр.-лок. пл. м.

и ср. рода доследно + +- -

На —t{Ata

ЗаМ. С.НКJI. ви + (-) — (ретко +) -

-

+ (на југозападу
Чешворо И СЛ. +- и —) -

ВОЛbellili, 60Љела + — (+) |-

И СЛ.

није уобичајен аор.

(1. и 2. л. пл.) + + -

на -шљto,-ште

имперфекат чест

и обичан

не јавља се

историјски —|- +- |-

инфинитив
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нису уобичајене

конструкције типа
-

+ -- -

дошло те ме

испросило

није уобичајено
+ (на

мешање префикса + -

северозападу —)
пре- и при

665. Табеларни приказ уочених стања и односа сугерише следеће закључке.

Наведени инвентар особина својствених југоисточној грани их, дијалекта нај

виши степен заступљености има у источном делу области: у насељима распо

ређеним источно од линије Пожега-Маљен од 26 наведених особина 24 су

типичне (или једине или доминантне), једна је осетно (не и претежно) засту

пљена (у табели особина бр. 3), док једне (готово да) нема (бр. 20). Идући ка

централним и западнијим насељима, поступно, од села до села, јача присуство

особина својствених северозападној грани их, дијалекта— оне или сасвим „исти

скују“ панданске особине југоисточне гране или коегзистирају с њима. Дијале

катска обележја типична за северозападну грану их дијалекта најизразитија су у

западнијим насељима, али са неједнаким степеном заступљености на њезиним

унеколико различитим „половинама“ — југозападу и северозападу. У југоза

падном делу области апсолутну или „натполовичну“ заступљеност има 9 осо

бина својствених северозападној грани их, дијалекта (бр. 1, 2, 3, 6, 13, 17, 19, 21 и

23), док се једна јавља напоредо (фреквенцијски мање-више уједначено) са

особином типичном за југоисточну грану (бр. 20). У северозападном сегменту

подручја типичним се може сматрати 10 „нематичних“ особина (бр. 1, 2, 3, 6, 13,

17, 19, 21, 23 и 26) и још (најмање) два обележја (бр. 14. и 16), својствена само

неким граничним насељима.

666. Испитивана говорна област представља најсевернији србијански огра

нак југоисточне гране источнохерцеговачког дијалекта. С обзиром на описане

унутрашње разлике, очигледно је да централна и источна насеља показују висок

степен подударности са утврђеним пресеком југоисточне гране, док се западна (а

нарочито северозападна) села знатним (не и претежним) бројем црта слажу са

кореспондентним екстрактом северозападне гране, па, самим тим, чине и сво

јеврсни прелаз између двеју крупних дијалекатских целина пространог источно

херцеговачког комплекса.

3) НОВИЈЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ

667. Будућност описане говорне области није тешко предвидети. Највећи

број дијалекатски упечатљивих појава забележен је од најстаријих представника

овог говорног подручја. Аутохтоних језичких црта је мање, мало или нимало у

говору средовечних и млађих особа, код којих се, опет, све изразитије очитује

утицај широко схваћеног стандардног језика. Све већи број екавизама, засведо
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чена двoсложна имена и надимци типа Сава, Дача, неаутохтони облици вокатива

именица женског рода као што су Љубице, Ружице, све мање старих придевских

облика реда ова домаћин, они камен, одн. двијем, двијег, необичне конструкције

типа увече Ускрса, одн. са белијем платном и сл., само су неке од илустрација

разноликих подривних тенденција, неуједначеног интензитета, али несумњиве

егзистентности и предвидиве перспективе.

Извесно је да нагло и бесповратно бледи изворна говорна физиономија

Ужичке Црне горе, једне од оних области на чијим су дијалекатским основама

Вук, Даничић и генерације њихових даровитих следбеника градили српски књи

жевни језик.

ТЕКСТОВИ

БИОСКА

Божић

Па ето како тије било, то је доскора било и бвде исто, код нас. Има неколке

године како и ми то не радимо. А отуд, како је било то, ја знам од ђетета. Јутру

порани моја мајка, поране стрине, прије него што су отишли људи да сијечу

весељак, бадњак. И ондар. Ондар ми поранимо и радимо, и бришемо по кући. Све

кашике и виљушке скупимо, и свежемо вакб. И оставимо на једно мјесто. Тога

дана овште не узимамо, неједемо ни виљушкама ни кашикама, само оставимо. Е

за увече, опет, спреми се вечера, кувб се неки колач, шупаљ, унесе се и бадњак.

Онб што е оčечено доље, донесемо, ставља се на шпорет и јонај колач ставим на

онај бадњак. Кад оћемо да вечерамо, ондајке, молимо се Богу прво, и ондај после

љубимо весељак. И јони сломе колач на томе весељаку, на бадњаку. Ја научила

тако, од ђетета. Па сведно, весељак, колико се весела, ондајке, и вамо по

стављамо. Нема ни стола, сто износимо напоље. Нема ништа, само клупе, те вако

ćедимо, а увече све узмемо, ове вреће, џакове, све простремо, и кад унесемо

весељак, унесемо и јону сламу, бреме величачкб. Почну ђеца да вриште, ра

стурају. Е саде-во на ону сламу ставе оне џакове, и онда поставимо туне, туримо

вечеру, сви седнемо на земљу да вечерамо. И истб и преко дана са земље једемо.

И онда, све то кат се заврши, да се спава, ону сламу прикупимо. Не знам за шта е

та слама. И спавају на оној слами, очи Божића. И то сви се окрену једни за

другим, да се окрене жито, шеница да се окрене на једну страну. Јутру се рано

рани, на воду. Устаје се око један, сва чељад, идемо, доносимо воду. Знам, чича

мој, он је кувб ту чесницу, то што се на Божић ломита чесница. Он устане у један

сат, и оде на воду. Водаје подалеко била. Донесе воду и оном читавом водом тазе

да кува, стаља тамо чесницу, тамо, стаља паре, све. Стаља одјарма, па ондар од

грађевине, от стоке, па после ко шта нађе у томе. Е ондар, и јбнје кувб ту чесницу.

Он донесе воду, он укува ту чесницу. Умивају се ђеца, облаче се, све то. Око

четри сата се руча. Па свега, свашта, фала Богу, сир и кајмак, и пршута. Е тад је
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печење. Тад" су печенице. А кат печу то печење, на ражњу. На ражњу печу,

саставе се њике неколко искомшилука, по три-четри. И све један поре-другога, и

то напољу ложе ватру, печу печеницу, пију ракију, пјевају, веселе се. И то ти је на

Бадњи дан. У један сат устанемо, то пантим добро. Тај чича мој, он је кувб

чесницу, он је воду доносијо, и он то испече, чесницу. Док он испече чесницу, да

је све устало и спремно. Е има, долази нам као положајник. Ја, море, о-дванес на

вамо, тб иде и ради се о томе море. Дое положајник, услужи се он, обави се, ćедне

и јбн на ону сламу и ондај пошље, ове планинке, које су, они узму губер, ђе били

они губери, два-три јастука, те седне. Огрну га оним губером да биде добар

кајмак. И то се обави. Оде својој кући. Ми остајемо вамо, оде и јбн, човек, јашта.

И jби треба рано да руча на Божић. Сад јес ујутру, али није рано, можда око

пé-шес сати. Није ни око пет, око седам-осам сати. Сване, али то се за ноћи обави.

Мрак, још није свануло, прије, нема зоре, нема ништа. Заврши се доручак, идемо

стоци у шталу, тамо нам је стока. Рекок ја да се ставља, паре, осијече се от куће

дрвце, и овај јарам, то е запрега била та, није друго било. И ондар, од грађевине,

ђе стои мрс, тај мљечар што се зове код нас. Па онда после, амбар, чардак. Ето,

све се то тура. Епошљен от стоке, говеда, овце. Грашке, зрно откукуруза, зна шта

је шта онај ко кува. И кат ко нађе, он казује онда шта е. Та печеница се остаља,

остаља се парче једно чеснице те, да има мало, знаш. И то се сад, знаш, то се

млого стврдне, остаљало је се, опет чеснице има, укува се исто са чесницом.

Пошље откинемо онб, пече се колачић, и то шупаљ, и ондарке. Е сад, ка-доe

Крстовдан, е онда, на Крстовдан онај колачић узмемо и носимо тамо, као во

ловима. Воловима, идеш тамо десном волу, натуре онај колачић на рог, и стои

нако. После се донесе вамо у кућу, ђеци.

КЛИс

Чобани, ђеца чобани искупе се, десе-дванес година, до петнес, ја сам била

велика, па играмо клиса. Вако волко дрвце има, има и палица. А бвде тако толико,

што је клис. И ондај пободемо једну гранчицу. Једни оду тамо да ватају тај клис.

А одавде шиљем онај клис, оно оде тамо. Ако је он тамо вредан да га увати,

готово, онда ја испадам, морам д-идем ја горе. Ако није, онда после гађају да ону

гранчицу ударе, знаш. Ако ударе ону гранчицу, значи они долазе да тај клис

жигају. Ето, то ти је тако.

Стојанка Јараковић, рођена 1921. г.

БРАЈКОВИЋИ

Крсна слава

Посна слава долази на петку. Петак или срииједа, или успос. Свети Никола

долази на пос. Али док има ове мрсне славе, мењају се дани. И ка-дође сриједа или

петак, то се пости. Рецимо, слава је у петак, ја оћу да мрсим, али зашто да славим,

због чега да је славим, ако ја не вјерујем, рецимо, у тај петак не вјерујем ја. И што
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да је славим. Људи славе славу. Славе су преостале од нашиг прађедбва коп су

почели славити. И та је слава давно почета, и ту славу и ми славимо. И за ту славу

човек се припрема колико може и како може. Главно, да има колач, има свијећу,

има жито. Да има вино, за ту славу. А друго све по могућности, како може да се

припреми. Има људи, увече славе, код мојиг било дваесторо, па на дан славе по

тријесторо гостију. И док човек може д-обаља славу, треба да слави.

Па видиш како, треба да имаш прекадњу, то се направиједан мањи љепчић,

и то тије као прекадња. То се носи у цркву као прекадња. Или колач, носиш колач

у цркву, да прекадиш. И изломиш колач, не требати прекадња, рецимо, него само

колач. То се изломи ко-цркве. Ондај, долазиш кући, кот куће се не ломи колач. Ја

носим прекадњу, и долазим, рецимо, кући. Гости су ми дошли, и ćедамо за ручак.

Свијећа се туј запали, туј се окадимо, има кадијоница, окадимо се. И ондај

узмемо, рецимо, вино, па пијемо вино, и узмемо колач, изломимо колач, ту

прекадњу. Имаш ти долибашу, он мора да води рачун. Пијемо прву „за помози

Боже“, другу „у бољи час“ па и „добродошлицу“. Кажем: „Добро сте дошли!“

Домаћин послужи, са свима се рукује, и јондај за здравље домаће. Износи се

буклија, тури се јабука у ракију, тури се, домаћин уноси буклију. И устану, и ту се

попије буклија, сви редом пију буклију. Сви стое док се моли Богу, док се ломи

колач. Сви стое. Домаћин са једним гостом, кога он одреди. Одреди једнбга, ти

ми пресијеци колач, а ја ћу са овим пријатељом ломити. Онај пресијече и спушти,

домаћин узме колач, ондај се пољубе. И јонда се окрену, и јопет, трипут се

пољубе, док се ломи колач, трипут се пољубе. Гости поćедају, колача се мало

oсијече свима, да се свакбм от колача.

Огњиште

Ја сам запантијо, било је огњиште, на огњишту туј кувато, и печен љеб, имб

е сач, имала црепуља она, што се правила од земље. Имбе сач гвоздени. Мои су

имали сач, ја знам моја мајка пекла по-тим сачом. И данас га дањи имам, ево га

овде, туј стои. То е служило. Кад биде уочи Божића, доноси се бадњак. И цео

бадњак се стаља на то огњиште, и то гори. Ту је ватра горела стално, непрекидно,

и дању и ноћу. Све је ту било на том огњишту. Наш живот сељачки у кући тој

сељачкој није се могб замислити без тога огњишта. Ми смо међу првима у нашем

селу имали шпорет. То е било ко неко чудо. Био је наручен за школу, купили у

Коćepићима, и тамо се њима нешто није свидило. И после, малоје ко имб шпорет,

него су имале земљане вруне, и то е гријало собу. Имали неки лончићи, коп су

извучени, и то је гријало. Горе је отвор бијо, Горе су греде, горе није затворено,

тек мало, имале су љесе, исплетене от прућа. И то е горе било изнад огњишта. И

горе дим ишб, отворено је било, ишбје дим, имало е горе, имале су вериге, везате

вериге. И на њиг се качијо бакрач. И то е кувато у том бакрачу, гријата вода.

Свашта је у њему било, и све здраво и укусно, и све лијепо.

Данило Петровић, рођен 1922. г.
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ВАРДА

Зла судбина

Б, ohë моја сестрада се уда, просеје просци, четрнестори просци враћени, а

она оће заједног, а отац јој неда: „Ђе ћеш ти за њга, кад је његов брат убијо жену.

Неће ти ни јбн бити бољи“. „Оћу, оћу, тата, подајте ме за њга, три дана да

живим“. И јон оће у војску и даде јој паре. Она га чека из војске, годину дана.

Таман оће да он, годину дана изишло, отишли да купимо сијено у ријеку, дошб

један момак да купи сијено у ријеку. Оhе даје одведе отале. Из Руде Букве, оћеда е

води. Шљу мене: „Иди кући, и кажи твојима да сам је одвео, нека врате паре

ономе“. Каки, не бити смјела нипошто, једва јој убрани, теје не одведе, од оваца,

из ријеке. Дођемо кући, и не би два дана, онај дође из војске. И донесе јој ципеле.

И она опе оће за њга: „Три дана дајте ми, три дана да живим, и доста“. И оде,

преко толики момака. Али, богами, кад је отишла за њга, није проживила. Е у

прољеће је била свадба, свирачи, свадба грува, свирачи дошли, одведоше је. Није

било година дана, двије, она нема ђеце, није имала ђеце двије године, а нека

свекрва зликуша из Ужица, па каже: „Што ће ти неротка, неротка није ни за шта“.

Тако свекрва вели (а она са Буара, из Ужица). Дође ђевер и одведе је, моју сестру.

Одведе је тамо ђе је он рођен, а њега бијо узб ујак, и туне оженијо.

Последњи не пролази

Сачувај Боже, каки, не смијем да причам. Како је његов брат убијо жену.

Дође, она била сна тог мог својака, што је сестра моја за њим била. Дође једна

жена, волила се са њим ваљде. Изовну ту његову жену: „Ајдемогатари!“ Иду код

гатаре. И пођу у Дивицу, у Сијечу Ријеку, она јадна спреми љеба у торбу. А

Милосав пође, Миланбв брат, и пође та што је се волила са њим, и она јадна са

њима. И кад били у шуми, ђеје највећа шума, они је ту заведу, и такбетукб, докје

није бијо умртвијо добро. Кажу да је он после одусто, она је дотаманила. И моја

сестра чувала козе, четрес коза чувала, кладе биле, свеједна преко друге, ту било

планина, шуме, и каже нападоше козе бнде, нападоше, нападоше, она се јадна

прикучила да види шта е. Кад оно мртва жена, и на леђима торба. Они је убили. И

после се то прочуло. И он је после осуђен на двадесет година и један дан, двадесет

година ће проћи, а онај један дан — неће никад.

Васо дрматор

Васо Лукић, бн је се чуо надалеко, он је дрмб цијелим Јакљом, тамо рачан

ским срезом, он је бијо преседник, била моја ћерка за његовим сином. Сад доље

да одете, он је јадан доље, Милија. О куку кака је Васо бијо, да вам опричам све.

Како, кад је вашер доље, вакбастал, никако се не диже у њега у кући. Ту је моја

ћерка, ваздан се пије и једе. Од Ужица жене доље, здраве се са њим: „Ђе си,

Васо!“. Васо устане (знам, и овај је радијо, још колко код њега). Васо ти је бијо

дрматор. Они њега нису ћели, они су њега нудили да буде партизански, да ради с
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партизанима, бн није ћео, ја ту не могу да разумем како ето било. Само су они,

осуђивали су они њега, што није ћео да пређе с партизанима. Каки је Васо бијо

начитан, јој, ћути. Дрмб цјелим Костевићима, цијелим овим округом тамо, каки

је он бијо, Васо. Причала сам са њим не знам ни колко, све сам заборавила, не

могу ја да разумем његове те ријечи, како он умије да прича. Каки, кад Васо

проговори, ми сви занијемимо. После кад је дошо јадан, бијо је туне, после

разболи се, и умрб је јадан.

Сланина и жиле чупа

Рог онај, водир. Сједне лијепо чоек, и простре нешто, и онај ков зађене у

земљу, ков, и има баквицу, чекић, и туче док је не наоштри. Јесте, неко нумије, а

неко умије. И вјештина и снага. Кад заокупе моју страну тамо, руши само, а вако

страна. Позову се они, њиг пé-шес, а понеко неће, коси сам. Бијо газда, бн зовне

по седам-осам ти косаца, пролазе они који боље косе, они пролазе. А кои почне

први, он води, напредују они за њим, љуља само. Посвађају се око газдарице,

неће газдарица да донесе лијеп ручак. Они неће да косе. Сина спремила, чува

говеда, и јбн море да коси, и у њега пун чанак сира и кајмака и сланине. А косцу

дај печени компира, данас петак. Они се здоговоре, косци, лијепо, па неће, деде,

ајде да видимо шта је у њега у чанку, а чува говеда. А нама спремила компира

печени и љеб. Оду и погледају и ондај Вељо оде, неће да косе, него оду кући:

„Или спремилијепо ко што си спремила свом сину па ћемо ти косити, или нећемо

ти манути косом“. Она ти спреми и сира и кајмака и сланине и све. Знаш како

косци кажу: „Сирће цвијеће бере, пита подувата, а сланина и жиле чупа“.

Нисам знала ни за кога идем

Проси и пита, а јок ко данас: ја тебе волим. Овога отац долазио у чобане, ја

кад била ђевојка. Мој отац отишб кат себе на други свијет. Није било момка, не

валим се, у Јакљу, кои није мене ћео. Двије сестре отишле, удале се, обе у Јакаљ,

нећу јад-изађем одавде. Вид”ла га у Сијечој Ријеци, сочила ме нека Миленија.

Миленија удала се отуде ђе сам ја била, воде горамо кућа. И ондај оће, моју

свекрву звали „Јазара“, дошо јој син из војске, оће да га жени, а један је жењен.

Онда она казала: „Еј, имаједна ђевојка у Јакљу, само нака бити море“. Бијо вашер

у Сијечбј Ријеци. И ја са своим другарицама, шта мене брига ко мене гледа. Они,

гледају мене. После ми она Миленија каже, каже гледају те, каже пази се. А он

стои, дошб из војске скоро. Гледа преко цијелбг оног народа. Звао га онај мој

други својак. Ма не гледа преда се, гледа преко цијелбг свијета. И ту се видили.

Кад, мој брајко, једно вече, прошло е једно петнез дана. Ми оћемо да полегнемо,

eто тројице људи, дођоше мом оцу и мајци. Оно бијо Весо, и Десимир, ђевер ми, а

њега нема. Кат сам ја била луда да ја узмем његове паре, а он није дошб. Казб.

„Видили смо се“. Нисам одма знала ни за кога идем, онај ђевер ми други, што е на

Варди, сад горе кућа му, напућијо се (после га узе за ђевера), ја сама мислим, куку
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мене, нећу ваљаде отићи за њега, нако ружан. Оно, срећом, бијо ми ђевер, ено

куће његове.

Превара

Јесам ја, нисам га ни погледала, имам ја други момака, и са ђевојчицама

отишла. Погледала га само једном, он и не гледа преда се, него неђе у небеса. Јој,

какије, чарапе вежене, накитијо се, али мене интересује. Он тек дошб из војске. Ја

имам други момака, неког Синишу јаднога превари. Јес богами. Он, кад је било

воде коло, удавала се једна, он дође до мене у коло, пита мене: „Богати, Велика,

што ти мене превари?“, „Богами, нисам ја, Синиша, била удовица, што ти мени

ниси дошбовцама?” А не би ни отишла за њега. Лијепо га превари, и јон се ожени

и ја се удадо.

Велика Ђукановић, рођена 1908. г.

ВРНЧАНИ

То памтим од старина

То смо озидали циглом, около све. И наложиш ту ватру, велику ватру

наложиш, турим ону црепуљу на ватру. На жар горе, па се она усијала, и јонда је

изврнеш вамо, туримо љебац. Онај лопар. Са оном дршком. Наћве дрвене биле,

оне што мијеce љеб, имали смо брашњак, исто дрвени, што стои брашно. Натреш

љебац, туриш на онај лопар, туриш црепуљу, изврнемо, горе на лице, изврнеш ту

црепуљу и полако тај љебац. И тако, кад вамо напољу, а кад овај, мијесимо, на

плочу, црепуљу угријемо, плочу обришемо, а доље на плочу туримо љебац. А

озго покријемо послен врућом црепуљбм. И то пантим. Знам. На огњишту, а кад

нећемо на огњиште, ондај туриш вамо, угријеш црепуљу, и покрије се озго

црепуља та. Мучили смо се, није се могло да живи баш тако, знадем све. Увече

поćедамо сви око ватре, ćедимо. Кад вако дође Божић, кували смо на огњишту,

горе оне објешене, све смо кували. Што го-треба, куваш. И качамак на вериге,

доље наложиш ватру и нанижеш оном кукачом. Млијеко, млијеко смо варили

туне, то е тако било, то пантим. Црепуљу туримо, и кува се. Бакрач са млијеком,

бакрач са чим оћеш, на те вериге. То дугачко било горе, закочено и тако, има

кукача како ти паше, тако дижеш оном кукачом како треба, да ли високо да ли

сниско. А после вамо, то е старинска кућа, јесте старинска била, дрвена, пуна

кућа народа, једна соба, велика соба. А кућа она, кажем ти, брвњара, куваш и

мећу ак-оћеш, на вериге оне. То пантим, то смо били от старине, све. И тако то. То

сам упантила. Мучили се кро-живот.

Сарма

Та сарма се савије, каша, мљевенб месо. Ставиш прво лук, издинсташлук,

набашка уједној шерпи, и ондај ставиш месо. Тамо на шпорету измијешаш све, да
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ваља. Е послен ставиш, главицу купуса очистиш, лиске оне и све, оно месо, колко

треба. Туриш на лис, савијеш то и стављаш тамо у шерпе. И туриш после меса

сувога, између њиг, ред сарме, ред туриш меса сувога. И то ставиш послен тамо

да се кува, то се послен тура исто у тањире, сарма, и набашка месо што је кувано.

У сарми, то тако се сервира. А месо, е месо, о-чега оћеш. Свињско више, ишло

свињско највише, овчије и свињско, то. Више свињско, и љепше, лакше него

овчије. Иде узе сарму и овчије, знаш. У купус иде овчије. У купус се овчије

ставља. А у сарму мош да туриш и јонб и јоно, нема везе, свињско је лијепо. А у

сарму ка-туриш овчије месо, љепше мирише. Кад је купус, не иде сарма. Купус

иде, а сарму кад стављаш, исто, иде месо то, вамо што е кувано у сарми. Тамо

стављаш, послен сервираш пршуту, у тањире. Купус иде, оно месо што е кувано у

њему, ставиш около свуђ, то месо искупуса. А купус иде редом. Чорбалук, и месо

и купус. Све смијешано, нема да се одваја. Истбу сарми се кувата кртина, и тураш

послен около на сарму. И узимаш и сâрму, узмеш парче меса.

Како се купи сено

Кост косач и посуши се, на време ка-треба, да се преврне, отишб са друге

стране те откоси. Узмеш грабуље и грабиш, ђе треба плас да стрпаш. Стрпаш

плашће, узмеш говеда, те конопац опашеш, и онај плас узмеш послен и конопац.

Замоташ око пласта, добро, и узмеш ондај волове, вамо има ракуља она, закучиш

плас онај и оћераш. Пригнаш и трпаш потље у сијено, и ето тако. Грабуље дрвене

имају, грабуље имају, дашчица вако волико широка, и шупљо, рупице се направе,

и зупци, и све оно направиш, и зупце. И јону даску прошупљиш и направиш

грабуље, дршку једну велику дршку насадиш, и после то грабимо. Виле имају

гвоздене, дрвене... Па исто, са ђељком, нађеш дрво, ођељаш и ђељка она, то је

лако направити, олsуштиш ону његову кору и средиш, глатка е дршка, ђељком

ђељају, и тако.

Како се пече ракија

Шљиве се купе у кацу док не превре. Кат превре, избаци пјену горе, ондај

време да се пече, нађеш казан и догнашу качару и ондај насадиш казан и наспеш

воду. Опереш, послен наложиш ватру доље и јону комину узмеш, туриш у онај

казан, док напуниш. Има казан тај поклопац, поклопиш и ложиш послен. За

твориш онај капак и олијепиш около тијестом онај састав, обложиш, и ондај

узмеш те ложиш, добру ватру. Док оно ври, да провpи, вамо има лула, и туриш

капалицу штоточи ракија, те ложиш ватру. Све док потекне казан. Е кад напуниш

ону капалицу, ти пробаш, имаш мерач, пробаш, имаш град, колко треба да изађе

гради. Мораш да градираш, натури се она табарка, она капалица, ако е јако,

мораш да мјериш да не би било неакo, држиш онај мјерач, измјериш, кат се

напуни она табарчица, ти прекинеш ондај.

Јеленка Антонијевић, рођена 1914. г.
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ГЛУМАЧ

Ђачко доба у вртлогу рата

И ујак рекб да ме мајка да у школу. Ишб Гугаљ, Тучково, Јељен До,

Папратиште, Табановићи, Лорет, пола Средње Добриње, све то ишло. Мој чича и

брат у Горњој Добрињи смо учили. Е потље, кад је направљена у Табановићима

школа, пе-шес села ту ишло. Четри стотине ђака је било. А учила Милица и

Петрбније, жена и чоек. Она учила први и други, а Петрбније трећи и четврти и

они су могли то све да науче. Имала сала тамо ђе се ручава, цео дан, понесеш

љеба. Пости се овај пос, лука празе, нарежу тамо иједемо. И ćедимо, и учитељ

уђе, и није било ондајко сад, да се ђеца обују, нема. Опанке препријечено опутбм

оздо, турено обојака, оно просто. И ђаци дођу тамо, кујна има, и учитељ наложи

двије вруне, и све изуеђаке. И тури обојке оне да суши. Не могу да се обују, знаш,

туј се огрију. И туј pучавамо, има кодник између те двије учијонице, тамо ђе он

учи трећи и четврти, а с ове стране, први и други. И он учи, рецимо, земљопис,

допола школе трећачка, а отпола школе четвртачки, знаш. Е кад је бијо бугарски

и турски рат, они су мене дали у школу, ја сам пошла, а оно се све мућкало нешта,

говорило се о тим ратовима. А ја мала слушала кад мој отац причо. И свекар мој,

заедно су били. И јони причају. И ондајке, он изиђе, јадан, све волијо да изиђе

стоци, имб велики ора више куће, и он мене каже: „Росанда, изнеси ми поњаву, те

ми простри да легнем вбе“. И легне нође, знаш. Потље оде стоци, и поведе мене.

Ја носила књигу и учила, са њим. Нема да седим кот куће. Е изутра, кад оћу у

школу, они мене дигну: „Ајде да напасеш јарад и јагњад“. Имали око четрес

оваца и коза. То напасем до осам сатпи од осам сати у школу. E, кад буде у четри

сата, трк, мораш, да отрчиш да пустиш колко било ону јагњад и јарад. Тако је се

он боријо, и коешта, и потље зарати се, турски и бугарски рат. Одоше људи у рат.

Учитељ оде у рат. Стаде школа, нема ко да учи. Учитељица била родом от Чачка.

де у свој род, а ми се ђеца распустисмо, знаш. Сви разреди, и први, и други, и

трећи и четврти. И кат се заврши тај турски и бугарски рат. Мој ујак, он је бијо

капетан прве класе, бн је се бијо оженијо тек, два мјесеца није било, и погинб.

Водијо се рат, и он потље кат су пуцали, вршиле се те борбе, стане у једну

ћуприју, заклони се у ћуприју и помоли главу, да види ђе су Бугари, знаш. А ови

му викну: „Немо, Мирославе, помаљати главу!“. И ето, погине. Е потље, ја сам

пошла у школу, учитељ је дошб кад се завршио турски и бугарски рат. Дошо он.

Дванесте године се радила пруга, ћира. Они су нас, учитељ и учитељица, одвели

да видимо тај воз. Колко ђака, четри стотине бокте. Два учитеља, па повели озгбр

све одборнике да нас чувају. Ми доље поред пруге, ђеца кођеца, оће на пругу, а

они јадни бранили. А воз ондај, hира прошб, за Ужице. Ондајке, кад је он јадан

погинб, купи се звоно, ено га и данас-дањи у Табановићима, у школи. И ту је сад

оглас. За шта гођ треба. Да сејавима шта. Та звона залупају и то се чује у пет села.

И одма ти је ту звоно. Туј се скупи народ да види шта је, знаш. И тако смо ми ишли

то. Први и други завршили, прешли у трећи и четврти. Кад било о Задушницама,

каже учитељ нама: „Ви трећаци, купујте књиге за четврти разред“. Купимо
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читанку, купимо све за четврти разред. До подне он преслишава нас, ми учимо и

трећи и четврти. До подне преслишава до пола трећачког, а од подне пола

четвртачког преслишава. И ја завршим од Задушница до Видовадне, завршим и

трећи и четврти. И то са одличним. Ја и Продан Јовичић, и Андрија Јовичевић, то

смо били одлични. Оно све осталб.било са врло добрим и добрим. Јој, колко је

ондај било слабије ђака, па оније што су иг учитељи обували, црвени крс и

коéшта. Све то биједно било.

Росанда Дробњак, рођена 1903. г.

Плећка све покаже

То има, тачно све покаже, највише се гледа о Божићу, плећка од божићкаре,

има, ако домаћина нема на његовбм мјесту, то има тачкица једна, ђе треба, значи

домаћин неће ту годину преживљети, тако је код нас. Ако је доље на дну, ко

коританце, удоласто, на дну ако имаде једна цртица, искуће опет излази неко.

Ако на вру чашице има рупица, од плећке, и то не ваља, та година није добра за

некога у кући. Ако је ведра, чиста плећка, е, то е добро, за кућу, и за државу је

добро, значи неће бити рата.

ПЛетење

Све сам плела, и чарапе и полувере, рукавице. Чарапе се плету на четри

игле, пет игала, пета обилази. Зависи, за једне мушке чарапе обично иде по

осамнес до двадесет жица, зависи кака је вуница. И онда, покупи се ланчић, споe

се, и ова пета игла обилази, плете се у круг, разни радови. Плела сам и од свиле,

блузе за ђевојке и за младе, плела сам и од памука. Има нарочит памук за

плетење блуза, плела сам од вуне највише, највише плела од вуне. То су ове

штрикаће игле, на пример, покупи се ланчић колко треба за блузу, па се отплете

ранфлица, обично једна и једна. После окренеш горе рад, обично шупљи радови,

као лиске, таки разни имаду радови.

Свилене бубе

Јесте, имала сам ја добру другарицу која је бубе оне свилене држала и

ранила иг дудовим листом, док се оне учауре. Кат се учауре, она иг спуштала у

врелу воду, и јоне пусте оне њине конце. И ондај се купи колко оћеш дебљине

онај конац. Тури се оније конаца. То пé-шес жена мота онај конац од буба. О-тога

се ткало, памук се оснуе, па са том се свилом податке. А имаш и што је сновано,

на пример, о-те свиле. Бубе изгледају, кад иг гледаш прво, као мали, ситни

губари. Ако знаш за губаре. У кутије су, на пример, стављали и простру новину

доље. Купован је онај, што су били они табаци артије, шеснескиња. И то се

простре, и стаља се лист о-дуда и јоне то једу. Све около иду, вакб гамижу,

гамижу, као губари, и једу. Стално морају да имају да једу, и ноћ и дан. И јоне

почну саме себе завијати. Оне саме себе завијају, и учауре се вако ко прс, толке
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дебљине. И како се учауре, тако се оне одвајају, ја сам баш све гледала. За два

дана оне су све, како су изашле, тако су се савиле. Еправо да ви кажем, нисам баш

сигурна како је то моја пријатељица баш тачно радила. Остављала је, то најприје

биду колептири. Ијони лептири носе јаја, али све мора да бидне на време. Зна се

колко могу да биду у чаури, и ондај се баца у врелу воду и узима се та свила.

Млого можу да снесу лептири они јаја. Ја сам виђала те лептире, белосиви, а

мацасти су, она им криланца некако чупава.

Јелена Рајевић, рођена 1929. г.

Камена с рамена

Камен се одабере према узрасту оније кои бацају камен. Ако су то дечкини

млади, ондај камен мора бити мањи. Обично према узрасту тије изабере се камен. Е

сад, имаде правило за бацање камена. Направи се црта и са-ту црту онај кои бацане

смије очепити. И сат се заложи, спушти се ниско колко може. Има правило, мора

камен да легне за врат, и да биде туј на рамену, до врата, прислоњен. И онда

направи се замак, и ондај колко ко има снаге, он га толко и баци, али црта мора

бити нетакнута. И сад онај ко е вјештии, има више снаге, он га даље баци.

Дрвене куће

У најстарије време куће су се највише правиле о-дрвета. Главнб за кућу је

крс на кои се постаљају брвна. Туј се зареже греда, до половине једна, одг

половине друга. И ондај се они зарези тачно уклапају један у други. Ка-то бидне

готово, ондај по средини греде направи се жљеб, ђе долазе брвна. И оно се брвно

уклопи, тачно у онај жљеб. И сад редом све тако. И са-та брвна која се зидају

споља, она се зову брвна. А оно мјесто на коме се брвна сусрећу, е сад оне греде

које се стаљају, које ће држати кров, оне се зову вјенчанице. А сад, оне четри

греде, које спајају кров, зову се маије. А овброгови између вјенчаница и маија, то

се зову рогови, они кои се горе вако шељавају (?), њиг два или три, по величини,

то су рогови. Све што се наслања на вјенчаницу, на маију, то се зову прирошци.

ни су до главније рогова. Између њиговде долазе два рога, то су главни рогови,

а ово су све друго прирошци. Каки ће да биде кров, то зависи од покривања. Ако

је ћерамида, онда мора да биде кров равнии. И ондај се ћерамида слаже. Они

имају куке, качиш га о ону летву, и јон виси. Други преклапа, има свое жљебове и

тако се покрива. Да би се боље малтер одржо, да не би отпадб, трска се прикивала

за летве. Одозгор се сипо малтер, са горње стране. Па кат се то осуши, ондај се

одоздо удари малтер по оној трсци, такб да она трска прими доњи малтер. Ко кат

се ударе коленике. Коленике су биле прије трске, на пример, завежу се коленике

скроз. То е слабо било, мањи неки потрес, и није могло да стои. Залије се мало

јачим живим кречом, и јон прође доље мимо трску, и овај малтер прими се уз онај.

Треба да се потпуно споје. Е зато е трска.

Димитрије Рајевић, рођен 1927. г.
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ГОДЕЧЕВО

Брата и вола мити

Кад буде било, март мјесец, то долази у пола марта, прво орање, то се вуче

ђубре у њиву, ко има, ондај није било ђубрива. Вучем прво ђубре, њива је

сређена, ондај вучем ђе сам плањирб, ђубре прво, Вукли су људи и у зимском

добу, било соница, сонице радиле по снијегу, боље је вући соницама по снијегу,

јер не газиш шљиву, не радиш ништа, мисим, плањираш тако. Е кад будем све то

завршијо, дође орање, дај волове, са воловима се радило, запрегом, или са

кравама, или с коњем. Плуг је бијо са два раоника, ја што знам, а ралицу не

пантим. Плугови су били, прво неки мали, па неко осијече, неко не осијече. Е кад

је дошб плуг саковац, са два раоника, ондај он лијепо то оре. Свеже се конопац, за

предњу ногу, и за задњу ногу. И сад овај кои држи, бн држи тај конопац, затегне

копите. Једну ногу, он предњу ногу, ја задњу. Спушта се доље, и сад, он дође

доље, обиђе, погледа то, да ли сам средијо. Пустимо, или одријешимо конопац. Ја,

баш ја, њега сам ковб, и калијо копите на плочи. Ето е наједну ногу двије плоче,

потковица. Е ово ти је осам плоча на једног вола. Ово је лијеви папак, десни је

вамо и то. Има разлике. Предње и задње. Мајстор крои и прави ко циглу кат

прави. Вола је лако савладати, а рагу, коња, удари га данас, девете године ће се

светити. Што се-но каже: „Коња што год више бијеш, све егори, жену што бијеш,

све е боља, а брата и вола мити“. И што више прилазиш брату и више волу, све су

бољи, а што прилазиш више жени и коњу, све су гори. То се зна. То су стари наши

причали.

Вршидба на месечини

Мјесечина, рачунам комшије смо, ајде вечерас. Зависи од мјесечине, отпри

лике до дванес. Није то гледано, обично је дванбе-један. Искупи се то млого,

плането. Мјесечина, то иде. Донесе домаћин нешто да се појде после. Мало сира,

љеба, шта има. Луч гори, жене припреме снопове луча, исцјепка се наситно тај

луч, и ондај жене иду и носе по трбе-четворо, једна тамо, друга вамо, онај луч

сија. И то се види, ту се одмакнемо једно о-другога, такб да провиднос има.

Жетоци, па се сађену те кладње, ту се ђене и гувно. Носило се на гувно, без обзира

колко је далеко гувно. Тамо ђе мош прићи с коњима кад будеш ћео да вршеш с

коњима... Позво си жетбце, па сви, по сноп, по два, по три, колко ко море.

Такмиче се, са дна њиве, са вp њиве, па се такмичимо ко ће више снопова,

нарочито момци и ђевојке. То е највише по Госпоини, дваес осмбга. Највећи

вршај, па се осуши, е сад узмеш, закосиш гувно, очистиш, брезова метла, обрише

се да биде чисто. Е саде, орб си с воловима. Али ко има коње и ко оће дати коње. Е

садзовнеш, ти позајмиш се са мном, данас мени, ćyтре теби, пе-шес људу. Е онда

се стожер удари насред гувна. И онда се почне снопље скидати, и уздупчава се,

близу стожера. Поређа се први, први круг, окрене се горе. Па други круг, опет

влат горе, а она гужевина (?) земљи и тако поређаш колко имаш. И тако поређаш

то снопље укруг. Е, уводиш са чим си дошб, или с воловима, или с коњима. Има
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тамо тај стожер на средини. Е ондај вежеш конопац, толико дугачак, да не би

Изишло из гувна, Е ондај уђеједан младић, најспособнии, повежу се, два се коња

повежу један за другим. Е, ти сад одмотаваш на стожер, ћераш, ћераш, е кад

видиш да оће, е ти ондај замоташ, уставиш конопац да се не окреће. Е онда они

замотају. Е ондај промијениш, окренеш га напоље, онај кои је бијо споља, до

стожера, а онај који је био унутра, он около. Прiпремишту прутова дренови,

жилави, ошинеш, ћерај, hерај, ћерај. Е сад, изведу се коњи, гурнеш два-три пута

тамо и вамо и ондај се коњи изведу, са стожера. И тамо сад, ти њи изведеш тамо у

лад, не дријешиш, не препињеш. Е сад, узимају се виле, и поћерај, преврћи,

преврћи, један поре-другог. Оно влаће, они су прво газили влат. Е сад преврнеш

оно. И јопе тако, кад већ видиш да е и слама здробљена. Вам гувно и јопет, трећи

пут се мора преврнути. Кад преврнеш трећи пут, већ је добро. Е сад узмеш,

разгазе мало. Е сад тамо им даш да једу. Са вилама прво се скида слама, а тамо

један колац ударен и тамо онај ђене. Ми њему док доносимо, оно се све истрécé, e

онда кат сађену ту сламу, е онда се узму грабље дрвене, па се скида са грабљама

полако горња пљева. Жито је већ отишло на дно. Е онда се скида горња пљева, и

ондајишћераш оно жито, ону пљеву прву. Е већ си дошо до жита, вакб слој дебо.

Е сад, кат се дође до слоја жита, пљева иде тамо у други кош, други се колац

оплете около, те пљева не море на колац, него се тура онај кош. Е после, друга

слама иде на ону пљеву. Е ондај узмеш, ондај се узме скупљати, и то устај

стожер, кои је бијо, са лопатом, са дрвеним лопатама, скупљај, скупљај, прво

скупљаш оно горње што је мало крупније, па ондај оно жито и узвршиш рпу, Е

ондај, завршио си то, на вјетрењачу, е ондај се донесе вјетрењача, довуче се

сöницама, до гувна. Па се онда она постави тамо. Е сад, треба окретати руком

онај кључ, не море један д-окреће, имале сипке (?), ми радили. Двојица, један

тамо, други вамо и окрећи, окрећи, окрећи. Е сад један заита, кош, треска, прву

пљеву. А други доноси, трећи тамо одгpће ону пљеву, што е испала. Четврти

износи жито тамо. Дође ту и пола ноћи. Кат се прва пљева одвоји, е ондај се

промијене сипке. Е онда купиш оно жито, мало ситне пљеве, нема крупне. Е

ондај, ако је вјетрењача исправна, главницу избије. Ако је главница она лагана.

Ако су двојица јаки, те окрећу, е отале двојица купе испо-вјетрењаче, у џакове,

измичу. Деси се некад па до зоре, деси се некад, како коме.

Косидба на Јабланику

Е са-ћу ја теби причати. Двае-седми сам ја бијо међу косцима, у ваљевском

крају, у Ребељу. Четрес пет косаца, ко одавле па до онбг брда тамо. Кад би, косе

сви Ваљевци, само ја од Ужичана сам бијо. Неће нико други. Каже, ајде, један ми

вали, да завршимо данас на Јабланику, Јабланик у ваљевском Ребељу. Горе ја

дођем са њима. Јој мене, кат косисмо, а млада два младића, Живко неки и Матија,

упантијо сам, знам и све редом. И такб кренусмо. Козбаша и до њега други, идемо

ми, косимо, ја више ћутим, са њима немам ништа, само службено разговарам, а

буклија, шећерна ракија иде, сви они пију; каки ја да пијем, врућина, сунце

угријало, не мош да живиш. Ја само гледам шта ми раде. Све се један на другог
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намигују, ја ово,ја оно, у тебе не ваља, не ваљати коса—ја ћутим. Моја коса и мој

брус, што казб онај, идем ја полако за њима. Кад би увече, пред вече нешто, тамо,

око три сата, сједнемо да попијемо по ракију, и да се одморимо, а ован се пече

тамо. Ручак имали смо, нема, ован, има осамдесет кила у њему. Кад би увече,

скуписмо се да попијемо по ракију, и да се одморимо. Јој, кат се они поваташе, а ја

оштрим косу, ко-стуба, а козбаша ко од ограде, а онај мало даље тамо, а ја видим,

знам, шта они раде. Само извади онај брус, тури га, и баци га тамо. Кад онај треба

да одоштри косу, нема бруса, а ја пратим, гледам. Кад онај погледа тамо, нема

бруса: „Матија, ти си!“ Онај каже: „Нисам ја, ти си, ђе брус“. Сам мислим, оће

мени да подметне. А мои људи доље, мало даље, комшије, испод мене, ја само

гледам ђе су они, да идем њима, јебеш надницу. Кад они, косе дигоше на се, оће

један другом главе да сијечу, Живко и Матија. Нема бруса. Док ти један чича

старии, човек вакб крупан, није ни стар пуно, али је широк. Шта е каже људи.

Нема бруса, кажу ови. Каже да није овај Ужичанин. Реко слушај Богосаве, око

мене да не пипају. А он каже: „Ја сам пратијо човека, данас цео дан, сви сте

причали, сви сте лајали, а овај човек само ради и службено, немој случајно да га

неко пипне“. Реко зна-шта: мог прибора ево овде, а ја се у њино нисам мијешб.

Кад они одгpтоше откосе, тамо-вамо, нађоше брус. Тако се то заврши.

Димитрије Павловић, рођен 1930. г.

ГОЈНА ГОРА

Препорука

Имала сам ту близу тетку, у Добрињи. И јона добро познавала ове кућане.

Ја њега ко момка нисам знала. И онда ти она са његовом мајком дође код мене.

Ја њега нисам знала. Дође моја тетка и његова мајка. Моја мајка отишла била на

пиво, и брат ми, тата ми бијо у Београду, на лађи. Помолише се оздор уз њиву,

реко ево моје тетке и још једне жене, реко куд су оне пошле. Па тако примик и.

Лијепо питасмо се. Моја тетка мене држи за руку: „Довела сам ти ову жену, да

пита за сина, оће да жени, да се ниси коме обећала?“. Ја велим: „Тетка, добро,

ćедите ту.“ А претходно можда једно три мјесеца, један убијо ту у Јежевици

ђевојку своју, побјегла за другога, бн дошб треће вече пот прозор и убијо. И то

се тад прочуло, и сад не смијеш да се обећаш, каже: „Ако се ниси обећала, ја сам

ти довела ову жену, и да нас послушаш“. Добро, реко ајде. „Ђе ти је мајка?“

Рекотују комшилуку, на пиву. И каже ми д-идем одма да је зовнем. Добро, реко

одокја. Њиг пет сестара, нису имале браће. Али њега сматрала ко брата. Ондај

ти дође моја мајка. Тетка мене каже: „Ајде да видимо имаш ли шта спремљено,

од спреме, знаш“. Реко имам нешто, имам ћилиме, двој-трбе чарапе. Ондај се

то везло, спремале се чарапе, реко имам, тата ми је донијо. Ондај није било,

ратно време, донијо ми тата за бијелу постаљину. Би њима мило ђе то мало

нешто имам. И уђем у кућу, моја мајка дође, каже: „Шта је, сестро?“ „Довела

сам ти ову жену, препоручила сам Виду за њеног сина и да ме послушаш“. Нико
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мене не пита да ли ја волим, да ли не волим то. И да ли га знам. Рекоја њега не

знам. „Зна он тебе, виђо те у Каменици, на вашеру кат си била, да нас

послушаш“. Причаше оне, причаше, причаше. Спремим ја ручак, она свекрва

каже: „Имам јајош једног сина млађега, он није служио војску, али смо ради да

га женимо прије војске, имам шhерку, спремила сам јој све, немаш ништа ти с

њом даткеш, да радиш“. Е, добро, ја ондај, то било у четвртак, у петак да дође

момак да се видимо, а у суботу да иду да гледају дом. А у неђељу већ од

редили... Ондај то било такб. Моја мајка каже: „Шта ћеш да кажем?“ Реко

кажи да дође он ćутре, да се ми видимо в6е, да поразговарамо, па ћемо даље

решити, каже добро. И испратимо ми њиг и одоше, била ми нека дуња родила,

велика, откинем двије дуње, реко понеси ово тој шћерци. Њој мило, одоше. Кад

би сутредан, рано, ево иде он са Боривојем (неки Боривоје, комшија мој, имб

имање вође), кад иду њиг двојица, ја брже се нако нешта спремик, ето ти иг,

пита се он, дође ми чича, одоше у собу, причају, ја спремам вамо кафу, ручак.

Али ја, како год уиђем, он мене прати, не сећам се ја да сам њега видила ђе на

вашеру. Овште, близу, Добриња и то, нисмо се видили. А ја ти онда спремик

ручак, зову они мене, да ја кажем свиђали се он мене, а он се изјашњава да се ја

њему свиђам, и да је он мене пратијо на вашеру и све то. Оће да послуша мајку и

каже: „Да сутре дођете да гледате дом“. И јон мене зове, изађе он после. Ајде

каже да попричамо, да дођеш сутре да гледаш дом. Реко није тојош обичај. Реко

нећу ја, вјерујем моме чичи и мајци. И дође туне до тог тетка. Па он мене каже:

„Слушај, наћи ћу те ја у мишијој рупи ако ме слажеш“. Тако сам решила да њу

послушам, јер сам ја се доста плашила као ђевојка, и јона оде у Београд, по

десе-дана, дваес, ја останем сама са братом. Па каже: „Нембј шта да чуем ја за

вас, да не ваља“. И дошли вође, гледали дом, свиђо им се.

Тежина се некад сејала

Посијемо и добро зађубримо и ондај ти оне израсту велике, изађемо,

почупамо. Све се знаде кат су зреле. Почупамо и после засијечемо, расијечемо онб

што је доље у земљи. И вежемо тако у свежњић и то ти ћерамо те киселимо.

Петнездана да стоји у води, звало се мочило. И петнездана стоји у томе мочилу.

Ка-доемо после да извадимо, оно се укиселило. Лијепо догнамо кући и застремо

те се осуши, л"јеп дан чекамо и ондај нађемо трлицу, звало се трлица,два коца —

један тамо, један вамо. Између вијемо са том трлицом, и то је било доста тешко,

али ипак се такб морало. И отрлимо ту тежину, ондај нађемо гребене те огре

бенамо и направимо куђеље. Е сад от повјесама предемо основу, те навијемо от

куђеља потку. Ткéмо или шијемо кошуље и коéшта. Е то уредимо и то после

зовемо прело, или ми стижемо сами да то предемо и изаткемо у зиму, бијелимо и

шијемо вешеве и ето тако ти то, сијала се ондај тежина.

Вида Јевтовић, рођена 1931. г.
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ГОРЊА ДОБРИЊА.

Мрсно извињење

Знам, то радили су и Ужицу неки, и кажњавали су жене. Ова бвде, она је

платила неки дан двјеста илада. Платила, нашли су да е мијешала нешта у кајмак.

А мој син, и јбн продаво исто кајмак, а она побјегла, потље је уватили опет,

морала да доетезги. Каже испекција дошла код мог сина, нека женска била, и јона

тражила на пробу кајмак, он њој дао: „Изволте, изволте, госпођо, узмите одакле

оћете“. Она узела једном, па други пут, трећи пут, а он мало отворен на ријечи па

каже: „Госпођо, проба се једаред, а не прббаш неколко пута, по пуну кашику!“

Знао је он да је она испекција. „Знаш ти ко сам ја?“ Он каже: „Ја знам, ал није ред

да ви неколко пута узимате кајмак, па ти ћеш, жено, да се наједеш мрса џаба“. А

она вели: „Ајти са мном“. Он јој да кајмак: „Иди ти тамо, ради с тим кајмаком

шта оћеш. Евети, носи све, ако нађеш шта фалинке, сијеци ме бвде, ако ненађеш,

шта ћемо ондај“. Каже ти она жена: „Ајде момче, ајде са мном!”. Отишли тамо,

насули нешто у онај кајмак, исправно, нема ништа. Потље она каже: „Извини!“ А

мој син њој: „Добро, сад, извини — не извини, как-оћеш и ти, ја знам да сам на

своме правцу, нећу да гријешим душу и моју ђецу трујем“.

Како се вари млеко

Сад то слабо ко и сири, има појединиг, Кајмак се производи у млијеку.

Млијеко се вари у шерпама, и ондај се купи, вакб туриш шерпу покрај шпорета.

Носиш у мљекар, или у шпајиз, и оно се стегне, потље млијеко сипаш у једну

шерпу. И то се загрије, сад се купује и маија, сириште, свињско, говеђе, јунеће, од

јунади, јунаца, јаче сириште. И то саставим са млијеком, са соком. Па после

постоји неколко дана и са том чорбом сприм. И узимаш и доливаш после. Сад

народ олакшава себе, неће да прави сириште, неће то да чува. Ја сам и сушила,

заклали некбјуне, сушила. То се тако ту купи сир. И то се стеже у грудњачу, ондај

се после ставља у чабар, тако се то после носи и на пијац, те се продаје. Кајмак

Истб, ево баш сад да ти донесем, да видиш. Ондај оставим да сазри, продасмо

млијеко и ово чисто туримо у посудицу. То се тако ради, ето, ово тије производња

наша. Качкаваљ тај нисам радила, али чула сам да се ради. То е истб од млијека,

али се не сири. То се мути. Киселб млијеко, то се закисели млијеко, извади се од

повлаке те се стави да се закисели. Замлачим уварено и сипам у топло млијеко,

држим крај шпорета, умлачим, ујутру носим. И оно се добије киселб млијеко.

Тако ја радим. Па сад ми то држимо у шерпама, а раније држали у карлицама.

Кајмак ваташ у карлицама, то дрвенб вако дође, то се туне разлива млијеко, и у

крављачу се музлo и после у бакрачима, у чем ко је имб. Некаде је било, на

веригама, дрвене куће. Вериге се објесб, па бакрач бакрени, и у томе се вари и

млијеко, и то се носи са вpгом, неким званим вргом. Вргје то као тиква, сије се, ал

само има мали ношчић, вамо има ручку, није тиква, ал тако слично. Просјече се

једна четвртка, и узмеш онај вамо, има дршку, ону дршку узмеш, и ваташ тим

вргом, лијепо се то очисти, и опере. Нема никаке унутру прљавштине, и из
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бакрача заваташ и сипашу карлице млијеко. И ондај то се млијеко носи у мљекар,

кајмак исто на шерпама.

Старо доба

Само тако је то било у старо доба, кад сам ја била мала, можда четри-пет

година била, то пантим добро. И ватра гори у кући. Ватриште. Црепуља се тури на

дрва, она се угрије, туне туриш лонац, са смоком, куваш смок, ту се грије и умијеси

се љеб туне, па тури се вако једно дрво, једна округлина, а вам има дршка, и јона

тури туне тај љеб, спљеска га, уреди га љуцки, а ондај у црепуљу саспе, а ону

црепуљу у вруну, имб лопар, зове се лопар. Стресе оно у црепуљу, и наспе по

ономе љебу. Одозго узме жерави и наспе по онбме љебу и покрије пепелом,

покрије. Туј се пече љеб и смок се кува. Ja ćедим крај шпорета, крај оне ватре. Ја

сам спрљила ногу, пантим добро. Пошб мој отац да чарне ватру, оно доље преврне

селонац и мене она вода, сва она вода, онај смок, падне ми на ногу. А пантим,

можда ми је било четри-пет година, вуде, вуде ми је све ово било изгорело.

Лијепо је било огњиште. Усред куће направљено, то е огњиште, озидано

циглом, а цигла вако на крлак стављена, да не би спао пепео тамо. То ти је

огњиште, што ти ја причам. Ложимо, а горе су вериге, окачене о греди, и јоне

вериге држе бакрач, то се на кук вакб закачи, и оно се вари доље млијеко, ложиш

ватру, и вариш млијеко, и то ти ја причам. И има ватриште, машице, онб што држи

ватру. Ватраљ има исто, вакб дође и вамо дршка, ко шака дође вамо, испљескано

гвожђе, то се зове ватраљ. Машице, кукача, и садт то све има у кући, све ја то

знадем, све ја то пантим.

Само да на хлеб личи

Кадје бијо мој муж радијо, угаљ копб, давали му брашно, следовање некб, и

давали му ражанб брашно. Лијепо бидне, дое мало пљескаво, некако дое гњецаво,

није баш тако лијепо ко кад мијешаш с овим брашном, оно је лијепо са шеничним

брашном... Е развије се јувка, јувка се развије. Развучеш на сто. Мијешаш кајмак

и сир, правиш шеничну, мрсну. Ако правиш одјабука, јабука настpужем, настру

жем, и ондај узмем лијепо чаршав по асталу, и јоно се само савије тамо. Турим у

плек, исијечем. И савијам, савијам, вако на округалац, па се потље сијечу комади,

мислим, парчад, у плек... Па ето, просије се брашно, па ондају шавољ, исто као

ово фластичнб, само дрвено, направљено као корито, вакб дође ко гој коританце.

И било нешто, звато наћви, и онде просијеш брашно, мањ шенично, мањ ку

курузнб, мањкако било. Просијеш лопатицом, одмјераваш брашно, колко треба,

колко треба љеба. Све се знаде, све има своју мјеру. И ондај, умијесиш љеб, тураш

у плек, печеш, тако шенични, тако кукурузни, тако то све. Наћве суђе тураш љеб,

мјесто креденца, биле су наћви, како да кажем, код нас је било. Ко пола кревета,

вакб, са поклопцом, великим поклопцом. Као гој сандук, само вако дубоко, и

туне ставиш љеб, ставиш ћасу, земљане ћасе биле, земљани тањирићи, и јондај

каде то прибереш, опереш судове, ти туриш, у наћве, туриш тунете склониш, да
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ти не би мачка оборила и да се шта не би полупало. Све се то склони у тој наћви.

Није креденца било, није ормана било, није ништа било. Ја пантим, у мом роду,

брвњара кућа била; сланина се објеси вако у брвнима, те се суши, наћве стоč,

клупе дрвене около, ето ти ја пантим од малигногу како ето било, и те наћве, и

све. Погача, права погача, најљевша ти је у црепуљу. Онб што ти ја рекок

малопpије, ватриште. И ту се грије црепуља, доље цигла, ударена цигла и блато. Е

ондај погачу стављаш доље на циглу. Лијепо перушком обришеш циглу и ондај

онај лопар, што ти ја рекок, у лопар ставиш тијесто, погачу мијесиш. И ондај

турим у то брашно, закувам лијепо. Натиреш, натиреш, док се оно тијесто сво

одвои одт суда, и од руку се одвои. И то лијепо савијеш, на лопар, и разбришеш

оно доље прочеље, разбришеш, и ондај ставиш доље на ону циглу. Одозго

црепуљу туриш врућу, добро поклопиш погачу. Одозго туриш ватре, по цре

пуљи, покријеш, после печеш. Овако замоташ око руке, неће да се сломи кора.

Замоташ око руке. Укус, и данас-дањи ми је слатко кат се ćетим да сам јела ту

погачу. Нема сад дрвене куће, нема прочеља, нема црепуље. Ето, причала моја

мајка, кад је био турски рат, мој отац бијо у рату, а остало четворођеце кот куће,

нема љеба, нема ништа, она е брала компир, брала. А брашна по малко имали,

само малко умијеша туне, суд вата то тијесто. Вата ту листину, па обари тај лис от

компира, и нека трава, трава лобода, трава расте високо, а имају лиске крупне и

то е чиста трава, лијепа, и барила у врућој води, ко гој зеље. И усјеца то ситно,

мено се усјеца, закува се и испече љеб. Ето ми је моја мајка причала даје она љеб

правила од траве, од листа, од компира. Па мало мијешали брашно, само да

може да се увати да се испече. То е ратно време било, турског рата.

Одевање

Овце се шишају, маказама, и имају праве овчарске маказе. Ошишају се

овце, па се ондај лепо угрије вода, па се пере вуна, па се суши. Гребенали то на

руке, гребене зване, куповали, то смо прерађивали. Служи она от чарапа па све на

човека што треба обући, и кревет намјестим да легне, да се покрије, и тури пода

се. И одијело се прави о-тога, панталоне, капуте, чарапе се исплету, џемпер се

исплете, све то је од вуне. И ондај се тке, ћилими, па се тку сеџаде, па се тку

прекривачи, разне аљинке... Кад није имало да се купи, ондај народ радијо

разним начинима, копбжилице одбра, и љуштијо коре одбра, жиле, па се бојило.

Па ондај брана шума, увијек боено исто, дође мало блеђе, како е морало, брезову

кору љуштили. Укува се кора, па се у оној чбрби после бол, па сам овом моме

бојила и џемпер, и све, кад нема друго... Крпаре се тку о-дроња, мисим, от

кошуља, од нечега вако, сијече се, крпе се сијечу, и оснива се, опреде, истб

тежина, отконопаља, исто се опреде од тежине, па се направи основа... Е губер,

тако истб, тако од вуне, то е исто од вуне рађено, и основа и потка, ко прсти дођу

она ребра, звани губер. Служи за покривање, што сад јорган употребиш. Ко има

губер, то ти је бог богова, покрије се са њим, ништа топлије није било.

Олга Малопарац, рођена 1916. г.
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Бели цвет

Па ето ти, како има, обично капут лијеп, обучени, панталбне, ципеле, тадаје

то тако време било. Није то баш нешто било, чошнб одијело, војнички капут и

зубун. Чоа плава, па везено оно, знаш. Зову шумадинска ношња, е. Етога времена

старбг, било је чошно одијело, ко нема чошнб одијело, он обично капут, нешто,

мислим, направи. Ко е могућан да купи чошно одијело, то ти је било, и ђевојке

л"јепо се спремале, свилене аљине, већина је аљине носила, бјелина, то није било.

То ти је вамо почело, млада се носи у бјелини. Нико није у нашему крају

младалачко одијело имб, а моја сна из града, и јона каже: „Ја оћу тебе да обучем

вако“. И она ми је купила аљину, рукавице, она ми је све купила, мог брата жена.

Па каже она мене: „Оћу ја тебе да обучем као у граду што се носи. Нећу д-идеш

ко сељанка“. -

Била сам ко цвијет, онај бијели цвијет, така сам била.

Грозда Марковић, рођена 1906. г.

ДОЊА ДОБРИЊА.

Добар је занат ковачки

Рођен сам девесто шесте,тринестогаприла. Имбсам пуну кућу чељади, нас

седморо у кући, чичу и оца, и имо сам мајку и стрину, чичину жену. Ја сам се

одметно са другог разреда основне школе на занат. Наговорим оца да ме води на

занат. Ђе ћемо, Ужице реко. А волијо сам ковачки посб, примили ме мајстори,

ондај бијо таки закон. Ако не домирим школу, морам напуштити, не смијем бити

у граду. Морам у школу каже ићи, а дањи занат учити. Ако то нећеш, ја те морам

да распуштим, не смијем да те држим. Мајстор ми тако казб. Жао ми да уставим

занат, навалим на учење. Сад морам да учим, да домирим основну школу. Онда је

било тако, четри разреда основне школе, осмољетке није било, није било осмо

љетке. Ја решим да учим. Ако успиш да положиш два разреда, за годину, пушка

си. Запнем ја. Нећу да зауставим. Положим оба разреда са одличним. Са од

личним положим. Ја наставим, морам да учим занаску школу. Морам да учим

малу матуру. Нема друге. Јер ме мајстор може да отпушти, ако нећу у занаску

школу. Занаска школа била свима занатлијама, онда е била Ужицу, према суду

окружном, и морам у неђељу у занаску школу. Све занатлије, и сви заедно.

Морам, нема друге. Сваки сам положио са успеком, сваки. Мајстор ме завољо,

тражи од мога оца да ме да, да ме посини, није имб ћецу, жена није роткиња. Мој

отац запб, па неда. Имам још два сина каже, у Добрињи кот куће, па узми когош,

а Милована ја не могу дати дам. И не даде. Положијо са одличним и помоћнички

испит и мајсторски испит. Положијо са одличним. Мајстор ме наговара да ја,

поче ме плаћати, како ја то положијо и успијо. Поче ме плаћати мјесечно. Ја

гледам само да останем код мајстора. Седам година радик. Почну ме мајка и отац

клети. Ајде да идеш кући, мајстор каже, не вреди. Окупише ме клети. Оhе ме

кући и бог. А мајстор, све ми мјесечно плаћо, како сам постб калфа, он ме је плаћo
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редбвно мјесечно. Нисам стијо ићи, имало је ту ковачница, двадес и двије Ужицу,

ковачи се населили. Све врата до врата. И помоћнички испит ја положик, и

мајсторски. Сад могу да држим момке кот куће, отворим ковачку радњу. Отво

pим, и момка држим. Ђе сам подносио молбу, прву за помоћнички испит у

Сараеву, па ако ми одобре, они према подацима мојиjeм, ја сам положијо. Ако не

одобре, ја морам још један испит полагати. Ја положик први испит, и дође ми

писмено и-Сараева, каже положијо си са одличним, али не мош радњу држати ни

момке, док не положиш тај главни мајсторски испит. Каже мајсторски испит.

Мораш послати податке у Београд, у Занаску комору у Београду. Ако ти приме—

приме, добићеш писмено. Дође то из Београда, положијо си, са-ти треба, знаш,

закон. Малу матуру си полагб, како момке можеш да примиш, па зато си учијо

малу матуру. Момке можеш да примиш кат који намири четрнес година и има

четри разреда школе основне. И зато сам полагб малу матуру. Есад можеш, ти си

полаго малу матуру, ал ниси извршио пробу, само у присуству мајстора, тијег

ковача, кое ти власти одобре. Ко ми одобрава, каже окружни суд, он ми одобрава.

Ако положим, морам ићи у канцеларију њима, да чиниш, да те питају. Мораш

знати основицу от колко година примаш момке, то мора бити са четри разреда

основне школе. И дошло ми да сам положијо. И у Београду на пробитој коју сам

радијо у присуству, кога су они одредили, мајстора, кога они одреде. Ајде, каже

ради. Даће ти се момак, помоћник, да правиш сикиру. Судија ће да седи, а онај

мајстор ковач, он ће да гледа како радим. Добик момка у оној ковачници, нисам у

којој сам учијо. Начиним сикиру от кило и по. Тако ми је задато. Па добро, судија

није знао о ковању, како се челик удара, али је знао онај мајстор ковач. Судија све

запитуе, каже је ли тако како он то прави. Јес, каже одлично. Одличан је. Рад

његов сасвим је одличан. А били ти каже правијо брадву да пошаљеш еснафу у

Београд. Рекоја би. Да начиниш, и да је пошаљеш у Комору занаску, у Београд.

Oће они да твоју брадву цртају. Само реци оћеш ли. Платиће ти брадву. Ти

удариш картицу, привежеш на њу, или да примиш паре, да ти пошљу. Рекоја оћу

да ми се врати. Вратиће ти се, рекоше они. Ја одем, дође мене брадва и дође ми

ше-стотина динара ондашњије, награде, што сам ја начинијо, наградили ме.

Понесем ону брадву, салећели мајстори, оће да купе брадву и бог. Двојица дошла,

оће оба, а једна брадва. „Шта бити иско за брадву?“ И онај један држи брадву у

руци, а други стои, ако ја не погодим се са њим. Реко ако оћеш, ако неш, носим

кући. Ше-стотина динара, колко сам примио награде, и толико да ми даш.

Новчаник ти ономе у шаци, даде паре мене у шаку, а онај други каже: „Е превари

ме, превари мети, ја сам мислијо, ко сунце јарко, да е моја брадва, само сам чеко

да каш, ја пристаем на толико“. Човек бијо солунац, и мој отац бијо солунац. Он

са моим оцом бијо на Солуну. И он је стијо за сина да узме свог, али онај што е

први узб, он не пушта брадву и-шака, вади паре. А онај ми опе каже: „Слушај,

сад си ме туј преваријо, само да е пушти, моја би била, ја би још дао за брадву,

али ти пристаде“. Али нисам могб ништа д-урадим. Брадву сам већ продб. Кад

после дође, молим те, у гвожђари продае се брадва. Они узели план, и учинили,

само нису могли да извезу, ја сам везб у пераице (?), правијо, само нису могли да

извезу, нити су могли да наоштре да добро сијече, него само брусили мало. Иста
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она брадва, казб би да сам ја њу правијо. Тако ти то завршик, тај посб добро.

После сам држб момке, и све елијепо било.

Крвав, а нисам рањен

Бијо сам кот куће девесто четрес прве. Мобилизација била. Ја сам бијо

артиљерац. Рат је рат. Немаш куд, мораш д-идеш. Кад удари Китлер, молим те, он

удари девесто четрес прве, и војска се покупи, и мораш државу да браниш, своју

отаџбину. Прво смо отишли у Ниш. У Нишу се бавили седам дана, а налијеће

авијација немачка, запалише Црвени крс у Нишу. Сад морамо ми да оступимо,

оступимо преко Ибра, седам иљада војске, била тврђава то. Алија нисам ни знао,

отку-знам, војска је војска. Ћерасмо преко Ибарске Бање, оступисмо, ђе се

уселимо, ми њиг гађамо, у авијбнима. Дођемо до Крагуевца. У Крагуевцу,

морамо сад опет да кренемо даље. Нема, војска, дрма ли дрма, земља се тресе.

Ако смо дужни да поништимо топове, ако нас опколе да заробе топове, имали

смо метални бонсек да сијечемо цијеви. Са нашијем топовима, све ето спремно

било. Али ниђе не остаљамо топове, вучемо. Кренула војска, седам иљада, и

догнамо и топове. Догнамо све Ужице. Свијетла нема у граду, ратно доба, нема

ниђе свијетла. Пет возбва нас сачекало Ужицу, потоварамо топове, потоваримо

опрему и да кренемо у зору, да идемо Дубровнику. Кад је било око један сат,

после пола ноћи, Немци ударили на Ваљево, на Пожегу, и крос Коćepиће, али

није пут изграђен. У Црнокоси вамо, вамо кроз Бjeлопарицу, израдили прије,

неки Миленко Босиљчић погодијо да пресијече пут изе Коćepића, кро-стијене у

Пожегу. Али ратуватијо, и јон га није намиријо, до половине. Немци дођу насред,

пута нема, они се врате у Коćepиће, врате се у Коćepиће и ударе на Црнокосу,

Ужице. Е, Ужице, молим те, око један сат они су стигли. Вире из њиније тенкова,

свију пет возбва, није то било ондај широке пруге, уски колосеци. Ко оста жив,

оста. Бијо сам по прсима крвав, и шињел и све. Крвав, а нисам рањен. Видијо сам

кадје пала граната, у вагон озгбр пробила. Видијо сам чоека кадје преćекла преко

средине. Крај мене је čедијо, ćедијо на патосу, нисмо имали клупа. Пресијече га

преко средине и ше-секунди, није живијо више, издано. Даље ја нисам знао о

себе. Нисам знао и готово. Кат сам дошб себе, ниђе нисам рањен, а крвав, ја се

нађем у ужичкој болници у Крчагову. Ја се повратијо, контузован, рањен нисам.

Повратак из заробљеништва

Дођемо овде, туј код Скрапежа, код задруге, једна кућица сеоска, жена

изађе искуће: „Војниче, откле идеш?“ И плаче. Реко идем из немачког логора.

„Јој, јеси видијо, имам и ја сина, али нема га, не знам ђе је он“. Реко нас осамнес

Србаје било свега,ја нисам познб вашег сина, или није с нама ишо појединицама,

а мождаје неђе заробљен. Каже: „Ошјести?“. Ја,јео би, нисам ништа окусијо сем

воде. Насула лончић пасуља кувана, мала синица, у кући, брвнарици, кућа преко

Скрапежа одма, како оћеш продавници. Жена насу оног пасуља, љеб врућ, и

одломи комад, па тури. Трећи залогај кад сам прогуто, даље о себе нисам знао.
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Нисам гуцно трипут кашиком смока. Претурик се туј. Кад жена закука: „Куку

мене, отку-те узек, казаће да сам те убила“. Ја дванес дана нисам у стомак ништа

туријо. Ја само јагмим да идем у Добрињу кући, да уграбим, да ућђем жив у кућу.

Она мене онај комадљеба тури у шињел. Каже: „Ако мош гредом, гризи, смок не

мош да понесеш“. Каки, то сам донијо у џепу, нисам смијо, самојагмијо, да уиђем

у кућу. Дођем кући, лежб сам богами један мјесец и по, само сам пропушто

млијека по једну кашику у себе. Једва прекостак жив. Празна цријева била, али

смок, рачунам, не би прошб крозе цријева, која су била слепљена. И тако мјесец и

по лежак на постељи, по кашику млијека, док се не повратик. После сам почб

помало, помало љебајести, и о-тада више нисам пред лекара дошб, није ме ништа

бољело, ни данас-дањи, ништа ме није о-тада бољело. Нисам се лијечио, таки је

живот пусти, шта се дочека.

Милован Коларевић, рођен 1906. г.

ДОЊИ ТАОР

Матори Помрли, а Млади ОТИШЛИ

Као ја прво д-ословим моје име, Трифуновић Александар, из Дољњега

Таора, испо-Повлена. Мого би мало причати највише о моме ђеди, како је он

мени прије причо. То е можда било, око педесете године, педесет прве, педесет

друге. Онје највише живио у Повлену. И у Повленује он чувбовце. И бијо преко

цијела љета, на пример, и у зиму. Ја сам са њим разговарб. Ми смо после вукли

сијено исПовлена, а овде држали овце. Али је он мени причо да нису они имали са

чим да вучу. Имали су волове добре, али није имало кола, и ондај, чекало се у

зиму да се свуче то сијено. Оно преко зиме удари сниjeг, не мору д-изиђу горе. Он

држо бвде у Повлену. И јон биде горе, а затрпа снијег. Он је причо колко биде

дана, да не мору д-изађу одавде и-села и да изнесу њему рану горе. И каже он:

„Дијете, ја сам најмање, преко зиме, по петнездана одгpто све сн"јег и копб доље,

било као бокорје оно, као бијели лук, и само сам то јео“. Ја га питам: „Па како си

могб стално то јести?“ Каже он: „Кад мораш, онда мораш“. И тако смо разго

варали. Онје имб педесет и друге године, имбе деведесет и четри године. Ја њега

питам: „Ђедо, шта мислиш ти, како ћемо ми проћи, и како ћемо ми доживити твој

живот да бидемо ко што си ти?“ Он каже: „Дијете, нећете се ви мучити онако како

смо се ми мучили, јер ми нисмо имали могућности“. Није имало ни кола, само

сабни били, а кола била дрвена и то је се мучило, није ни могло да се товари, није

имало ни пута. И после, касније, кад сам ја већ мало и пристигби то све, оно е се

проширило, постигло се, и држали смо волове, добра кола, вукли смо и дрва у

Ваљево. Имамо ми у Повлену шуму горе, то све имамо, и велка површина, и

земље. И када косимо, искупимо одавде по дваес, по дваес и пет косаца, и узмемо

косити. Косимо ливаду, и то све лијепо биде, пјесма, понесемо и ракије и ране, то

е, знаш, како ето све било. Ја њега питам, бијо је још жив, он је умрб педесет и

треће године. А баш смо око педесет и друге године имали дваес и пет косаца и

причали ми како смо ми то за дан покосили, други дан покупили и то. Да ти
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кажем, дјете, лако је сад покосити, прије није имало коса, неке мале косице

биле, мука је то била. И касније, после овамо, какоја знадем, увијек сам имбдобре

волове, имб опрему и све, и вукли смо то. Довучемо сијено за стоку исПовлена,

што имамо. И бвде довучемо и тако смо то радили. Е касније, сад, вала Богу, у ово

последње време, стигла и машинерија, стигли путеви оправљени, то све, и трак

тор имамо, и машине за обраду. Сад нема некбга проблема за тај рад, али слабо се

ради. Све некако иду само у град. Чим заврши школу, тамо-вамо, некако до

војске и биде на селу, после оде у град, и колко има домаћинстава бвде у нашеме

засебку и селу да је младеж отишб, матори остали, помрли, а осталата земља.

Старе игре

Онај што носи каиш иде позади и он иде, иде, иде, и јон држи руке на

леђима и саде, коме оће он да даде каиш, он му даде каиш и иде за њим. А овај

што иде напред, он се не окреће. Онај ка-дође до овога што е у њега осто каиш, бн

га каишом опаучи, опаучи, он почне бижати, бн за њим трчи, и сад, или даде

другоме каиш или он јури, или саде како он оће, и такбето. То ти је било. Па код

нас звали крмача, јесте. То се играло, на пример, исто се скупе, около, направи се

један круг, и на средини се ископа једна као рупа, једно удубљење, и имали сви,

имали оно дрвеће, мотке. И однај су туне, на томе мјесту, почне се оно. Однај смо

савијали, како дати кажем, или од појаса, или откапе, ту звану гушу. И ондај смо,

овај шутне ономе и тако је то, праве, ко је достигб, он треба да нагна, у ону на

средину, ђе је то, мислим, ископана рупа. Ако се нагна бнде, на површини биде.

Нису сви имали те гуџе, мотке. Него имало једно, не могу да се сјетим да ли

двојица да ли четворица, са моткама, а они су гонали оно, а ови кано посматрали.

Е сад, кад овај удари а не нагна ону, мислим гушу, лопту, не нагнају у центар, он,

знаш, више нема право да удара, мора другоме да даде. Па играло есето. Прстена

је се играло, јашта е. Ја не бити то знао како је се играло. На пример, искупи се то,

оћемо да бацамо камен, шта ти ја знам, то е ишло све по групама, већи са већим,

мањи са мањим, јер ливада је била повелика, па ми ћемо на ово мјесто, а они ће на

оно. И саде узму, изабере се камен, какав одговара, на пример, оћемо ли са

лакшим, или са тежим каменом да бацамо, и то. И однај имало, одреди се, парка.

И до те парке мош станеш ногом, и однај да бацаш тамо камен. И тамо има један,

или двојица, и они су одломили као прутиће о-дрвета. И сад, овај кад баци камен

и ђе падне тамо, он побије бнде. То, тај прут, а каде после, после овај други баци,

ако пребаци тамо, бн побије други тамо, да не би онај, да се види докле је који

добацијо. Тако је исто и млађи и старии, тако су радили. Па имало бацање камена

о-три ваљде врсте. Имало са рамена бацање, имало испод руке бацање, па имало

чеврне, звало се чеврна, одвуд вако, то мора лакши камен, вако затуриш руку па

само тамо зачевиљиш, тако је. Са рамена је бацан мало тежи камен па докле кои

добаци. Имало је кои баци даље, а имало је и мање, зависи како ко то знаде и

вјештином и брзинбм. И коло је било. У колу играју ови, мислим, старии момци и

ђевојке, и ово-онб, а ми кои смо били млади и мали, ми нисмо ишли у коло, ми

идемо,јуримоједно друго и то све, а коло, тамо игра, свирачје се звао, свирб, имб
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коловођа, води коло. Ђевојке биду до њега и тако ти је то било. Увијек пјесма

била, пјесма и кот куће, на пример, састану се јутри, вечи, и кад је жетва, кад је

копање, увијек. Само се пјесма чује, а сад ја овште не чујем, не зна нико да би

запјево.

Александар Трифуновић, рођен 1931. г.

ДУБОКО

Преслице, вретена...

Узмем оно повјесмо, завијем око преслице, врстено, предем. Док су била

прела, искупи се женскиња доста, мушкиње дође. То се преде, преде, после се

преде газдарици која је звала прело. Почну да играју, имале оне свиралице,

свирају, играју. Није лако прести. Мота се на мотовило, горе удари се, а доље

рачвасто. Има, оно се мота, кад се смота оно, то се носи те кува и пере, канчело.

Кат се укува и све биде готово, ако се тке на цијеви, на цијеви, моташ и ткеш.

Исјечу оне коленике, све ређају по гредама. То се смота пређа на тај канчел, на

мотовило. Брое се жице, и зна се колко се изброји и колко има у томе канчелу.

Звало се, колко има тијег, све се бројало по три жице, по двадесет. И то се знаде

колко иматије. И то се зна по томе колко ћу да навијем, да оснуем, да навијем. По

томе знаш колко ћеш. Одемо у поток и поквасимо пређу. Све посипамо, сваки

канчел посипамо, луг, пепео. И онда после, ка-то све поспеш, одозгор туриш,

врелу воду сипаш, сипаш неколко, зна се колко наспеш вреле воде. Два-три пута

се то сипа. Е, ćутре се узме те се оно претресе. Истресе се онај луг. И после се тура

други луг. Опет се после слаже и тура се други луг, да се вода укува, сипа се врела

вода. Два-три дана се то тако ради. Čндај се убијели, биде бијело. Умекша се.

Имају горе три-четри кочића, онда горе витб, жена која зна да снуе. Клувчад се

смотају. Пасма што се брое те жице. Колко пасама треба за један канчел, и онда

то се броји, то се оснује. И после се смотава, вако, е после се навија на вратило.

Кат смота ону пређу. Вакб га смота, знаш.

О пољским радовима

Свашта е се сијало. И дана-се сије, али слапшије данас. Па и сад се сије,

имају сијалице, коњ вуче, а има и трактор. А код нас овде и коњ. Један иде и води,

један држи сијалицу. После посије пасуљ, сије тикву, пасуљ. За пасуљ начиниш

оџачић, мотиком. Туре се грашке. И онда загрнеш земљбм. Прво се оре. Орало е

се, само ондар није било сијалица. Узоре се, и људи насију кукуруз, вакб. Насије

вају ко гој шеницу, насије и после подрља. И кат се оно копа, оно спорије иде кат

се копа. Мораш редом све да копаш. И после су изумили сијалицу, сијалице, брже

се копа, лакше копати, него кат се накб насије, звало се на сачму. И после се,

редови, све на ред. Плуг изгледа, има доље раоник, даска велика, а горе две ручке.
Има и закачка. Кад идеш одвуд. Кат се отуд вратиш, преврне се они плуг и закачи,

те преврће бразду, исто на ону страну, и тако исто, кад пођу одвуд, он опет онај
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плуг преврне, и закачи, те иде даље опет браздом... Косидба, косило се ручно,

косама. Није било косачица оније, него људи са косама косили. Позајмица иде.

Искупи се њиг по неколко, по десетак. Вичу, пјевају. Шта се не ради, шале се.

Косац мора да бидне и вјешт и јак. Кои је вјешт да коси, а кои је богами и јак. Лош

не може да коси, може али како. Који је умијо да залаже косбм, има ков, водњер,

брус. Људи узму рог од вола, и ту наспу воде, и туј после брус му стоп. Каткоси,

њему увијек мора даје мокар брус. Не можеда оштри косу сувијем брусом. Умочи

у воду и ондај оштри косу. Водњер и ков. Коћ људи умију да проберу косу, не зна

то сваки да пробере. Зна се ђе се купује. Па може. Они кои је добар косац, бн оде

даље, и прича, стао и зове ове: ајте, ово-онб. А ови јако оздо пошли, нису дошли

ни допола њиве, косац мора да биде и јак и вјешт. Ако е мрљав, ако н-умије да се

снађе, џаба еснага ако није вјешт да умије да коси. Треба да умије да коси. Побије

онај ков, чекић, ćеде човек, и чука, чука. Танко, танко кат откуе, дође танко, та

жица от косе. И потље кад оштри, а оно ко ватра. Ако е већа ливада, на средини

устави се, и на отков оштри косу. Не море д-изиђе на крај. Кат се коса мало

затупи, он брже устави, устави се и оштри. После продужи даље. Он осети да коса

не сијече добро. Има власуља трава, она се извлачи испот косе. А имају и ове

траве, кое су мало пуније, љевше, боље реже. Тако сам чула. Има каткосе цео дан,

има, дођу понекоме другом од подне. Велике ливаде, нешта. И косе, док покосе.

Ми смо имали доље ливаду, у луци, стално смо носили рану. Па сад однесеш

доље, па слатко. Ја гледам кад они једу, па и мени оно слатко. Кад одеш доље,

слатко ти што год понесеш, слађе него кот куће. Тањири, виљушке, кашике, све.

Па кад огрије сунце, оно се сијено преврне, они откоси, растресу се тамо ђе су

дебели, па кат се осуши, преврне се, и потље се оно купи кат се осуши. Купи се и

трпа у плашће. Они пластићи вакб, и пошље се трпа у сијено. Или се довлачи

кући, па се трпа кот куће у сијено. Од навиљака после стрпа плас. Привуче се, има

колац, зашиљен тамо. А вамо ударена алка. И ондај провуче испод“ сијена, и тамо

конопац превеже. Вамо свеже алку; волове закачи за ланац. И волови вучу до

сијена, ђе се трпа сијено. Направе рупућускиjбм и ондар по два човека, узму колац

велики, побију добро, отуд-одвуд утврде. Потуре потсијено коља, грање, да не би

пало сијено. И ондај трпа се сијено.

Најбоље од шљива

Има рањка, имају бардаклије, имају маџарке. И ми смо највише имали

рањушу. Кат сазру, тресу се, турају се у кацу, трпају се у кацу. Прво се тресе

рањуша, она прво зpи. Потље бардаклије и маџарке. И ка-то се накупи пуна каца,

она превире. Превре. Екат се то слади, кат се доспије у јесен, то се пече. Имбје

некад они казан мали. Што е се некад пекло. Табарка, сипала се у њу вода. Капак

озгор, лијепило се блато. И то е тако ондар било. Мали казанчићи, звали се

чучавци. На оно се пекла ракија. Е после дође лампек, Брже се пече. Онда ниси

могб од оније малијед-испечеш по два казана на дан. А сад може по седам-осам

казана. И препече се ракија. Мјери се колко има гради, кака е. И толко се испече,

после се изручуе у бурета. Испече се прво шљивовица, од шљиве. Испече се по
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три казана, четра. Па се ондај после та ракија сва врата у казан. И настави се, те

биде љута. Изиђе љута, градирају, гледају кака е. И онда почну да истаљају. От

саме ракије шљивовице. Не може љута док се не препече шљивовица. Па от

шљивовице се препече љута, Биде чиста, лијепа. Некад су људи мијешали, пола

ракија — пола комина, али не иде, није чиста. Алкат се сама ракија препече, то е

друго. Мој покојни чоек, он никад није љуту пијо. Десет гради има шљивовица. И

он је стално пијо шљивовицу. Живијо је осамдесет година. Он је само пијо

шљивовицу. Кад неђе оде, имб је некије другова, на неку свадбу, они се мало

више запију, и пију тако, и мало више попију. Он је стално имб вакб, бијо вако,

ćедијо код астала. Стално имовлашицу од пола кила. И јон, кат ćеде да руча, да

доручкује, да вечера, њему та влашица туне. Ако нема, наточи се. Каткоси, кад

вако тешко ради, он попије поту влашицу за дан, а иначе, нако јок. Није јако да га

удари у главу.

Казан је био прво. Има дрвена табарка ондар, имбозгбрдрвени капак. Па се

наспе џибра. Онда се горе тури они капак, па се облијепи около, блатом. Па се

подложи ватра. И тамо лула, и точена ракија на лулу. Тури се лула у табарку, она

пара иде. Точи ракија, тамо капалица има, дваес кила, и туј се пече. Капак је

велики, осамдесет кила, и туј се наспе комина. Исто гвоздени, бакарни. Табарка

гвоздена, и све. И то кат се настави, подложи се ватра да гори кака, ништа не

фали. Не смије да биде велика ватра, оће да загори. Точи ракија, ко чесмица. Пече

се брзо. Потуримо вамо ранију, и они капак скину. И само искрену онај казан,

оперу га. Вратејопе и сипају, нема да лијепиш блато, око капка, луле горе. Лампек

је љевши. Мои су купили лампек давно, имали смо неку башчу добру. Сад."

пропало. Нема ко да оре, нема ко да обрађује. Џибра се свињама дае. Цијеле зиме

свињама турамо, наспемо неколко џибре, сплaчина, мекиња. То једу свиње.

Шљиве треба одржавати. Треба ко може да окопа, да нађубри, да рађају боље, да

расту. Ако посадиш младу шљиву, то е лијепо, бациш мало ђубрета, мало лијепе

земље, она добро расте. Ако не бациш, лошије. Народ" кречи, млађе шљиве

калеми, јабуке, крушке. То се кречи. А маторс шљиве, то се не кречи.

Јабуке и крушке

Има кисељке, па кожаре, лијепе. Дођу мало ко брашњаве, лијепе, слатке,

дивне. Имају оне петроваче, па видоваче, неке ране, па муклије. С јесени стижу.

Кожара е кисела. Имају ове накиселе, кисељаче неке, колачаре, пљоснате. У

јесен, око Крстовдана, кад се беру, то дивно биде. Стижу мало и раније, али оне

праве, оне зpу у јесен. Велика, подебела кожа. Како ко воли. Имају зелене, имају

жуте. Имају и петроваче јабуке. Баш овај мој син има петровачу. И крушака има

разни. Има некије зимњача, има како која. Зимњаче биле неке, па се посушише.

Много се нешто суше. Има видовача. Али кад погледнеш, опет јабука по

стојанија. Крушке су некако непостојане, суше се. Катсу киселе, лијепо слатко од

њиг, кат се укува. Кад узре, оне дођу црне, и нису баш много киселе. Мои циједе

од њиг сок, кувају слатко, ђеца воле.

Миланка Сретеновић, рођена 1918. г.
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ДУШКОВЦИ

Млади старешина

От петнесте године ја сам преузб старијештво од мајке, кат сам имб свои

петнест година. Ја сам преузб. Немамо скоро ништа, сад видим ја како тамо

други. Има иг кои су слични мене, али нису понижени као ја, јер нису сиротиња,

нису удовички син. Она e iiМала седам стотина дуга. И на то иде камата. Туј

ка-дође мојбј кући, кад га угледам да иде отуд, ја да полудим. Били ко неки

ортаци. Каем: „Дај мене једну годину да ја старјешуем, па ако не биде добро, ти

продужи даље!“ А он мене каже: „Кад упропастиш, шта ћу ја после?“. Решили

краву да продамо, имблијепу краву, да одужимо дуг. Она је оћерала краву те

продала и узела иладу динара за краву, донијела. Дај шесет банки, а нека ти

остане четрес да би узела веће јуне. Мјесечно се дае камата. Пођемо Ужице о

Петровдану, тамо-вамо појури, имало неки комшија, отишли с нама. Строго било

кажљиво, кат се купи говече на пијацу, или овца, мањ шта. Треба да се учини

превод тамо, то су трошкови тога пијаца. Е сад, кажљиво ако не преведеш. Ја

немам динара. И сад, ја сам понијо штранглу у торби. Ако ти види нову штранглу,

одма тражи. Нова штрангла значи продато-купљено, а стара штрангла — вратијо

си. Пођемо, срети ме један момак: „Јеси продавб?“ „Јесам“. „Колко си добивб2“

„Добивб сам четpћ стотине динара“. „Подај, па купи друго“. „Што ћу куповати

друго, кат сам купијо“. Преко љета, следеће године. Ко може, ми смо куповали за

неке празничне дане, као за Божић, као за Васкрс, мало сира и кајмака, е сад, кадT

стигну овце, нисмо ми имали оваца, седам година није имало оваца. Нека болес

дошла, није била кривица ни до чега, на ма дошло да угину... Екат сам стиго ја и

одрастб мало, све је ишло мало боље... Бијо сам играч, у селу није бијо бољи

ниједан у околини. Све сам се дружијо са домашким синовима. Мајка каже:

„Пази, тамо ћеш виђети да је поштен са поштеним, мангуп са мангупом, лопов са

лóповом. Све то ти види, па погледај с киме ћеш се дружити. Свију слушај, а

понајвише послушај шта стари људи причају“.

Својим путем

Ја сам се бијо оженијо тријес девете године. Таман се ја оженијо— оно рат.

Оженијо се у празној кући, а мајка ми је умрла четрес четврте године. Ово ми је

најстари син, други је у Пожеги. Људи су га ценили, вољели, поједини, поједини

мрзили, и сад изаберу; ја сам бјежб, нисам се приклањо никоме. Дошли пар

тизани, тамоја не идем, не идем ја ни ђе су четници, не идем ниђе. Ја се кријем, не

мош да се сакријеш, немаш куд.

Кречана

Онај камен све вако прислања, један уз други, и оно пуни дрвима доље, ту

шупљину. Ондак, почне да тура тамо, около, ђе је остало сниже. Кат се изравња,

тура, како било, трпа, натрпа пуну рупу, кречану, и горе мено узврши и озго
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наспе мало ситнбга камена и ондак уђе доље лијепо, уђе доље и наложи ватру у

оној рупи код оне сое. Наложи ватру доље. Кат се добро ватра разгори, те се могу

одвуд на врата да убацују дрва, он озго подигне, јер оhe coа да прегори. И одвуд

се само убацуе. Сагори оно горе постоље, она дашчица, што сам рекб, сагори и

она ситнина. Проспе се доље, али камен остане вакб. Не може да упане. Може да

се догоди да упане један или два. То се ложи, ложи, као и цигла. Прође пламен,

изиђе горе. Кад изиђе пламен горе, то се покрије, да не би закисло. Затвори се, и

иде док се кречана излади, јер је тај камен сав усијан. Кат се кречана излади, он

дође и открије и почне да вади креч јер није га пекб само за себе.

Није лако пећи циглу

Престане се ложити. Набаци се горе јака земља. Да се задржи та ватра

унутар. Натрпају се пуне вруне јачега дрвета, кладе убаце се, с једне стране,

нагура се тамо пуно дрвета и то се тамо згори, као да се истопило, е ондак је цигла

печена. Иначе, ако не прође камен горе и пусти се да то испуца, неће бити цигла

печена како треба. Не ваља ни превише млого ложити, може да се свари цигла, то

потпуно цигла добије земљани калај, сличан онаки како су калајисани земљани

судови, и цигла пријоне за циглу, сварила се, и јона постаје камен. Та цигла, она се

не да лако да одвоји. Та цигла може да буде на киши, и на влази, и на мразу,

годинама, као и камен, та сварена цигла. Она мора да буде краћа, ужа, тања и јона

не може да дође у обзир за зидање тамо ђе треба тачно ивице да биду. Она може

да се убаци неђе у средину. То е незгодно. Неће она да се раздвоји нође куда је се

сварила, него пукне по средини. У многим мјестима баце ту сварену циглу,

толико се сварила да то баце. Није то се сварило помного, али се сварило. Није

свак могб пећи циглу, мора знати како ложити, кад је цигла печена или је

непечена. Све човек треба да знаде. Као и обичан копач, није сваки копач једнак.

Филип Цицовић, рођен 1916. г.

ЗАБАВА

И волови имају душу

Како е било? Проја једена, а шеничног љеба није имало, само о слави и о

Божићу, вако неким празницима имаш овога шеничног љеба, Ваљево је било

главно за куповину муруза, и отале смо, ја сам ћерб дрва у Ваљево, одавде с

колима. Одавде до на Мравињце има петнес километара. С Мравињаца тридесет,

значи четрес пет километара ја идем с воловима до Ваљева. Е, то, до на Мра

вињце треба д-извучем ја двапут дрва на двоколици. И кат пођем, турим два

бремена сијена, и то после горе натоварим; одок у Ваљево, купим жито и још шта

треба у кућу, и то доћерам кући, и послије опет ишб. Дванес петки уземан брес

прекида, нисам прекидб. Све једну иза друге, с воловима. И дванести пут леже

један во, не море, шта ћу, бокте, шинем ја њега бичом, устане, крене мало, једно

пé-шесметара, па опе сави ноге и леже. Ај, положим му сијена, једе. Кад би,
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окренемо наниже, оће он потпут онога да свуче, бок те твој. После болова во

једно мјесец дана, не море, ко год пијан, отказале ноге. То је било грдно. То ти је

бијо рабаџилук главни, с воловима на пример, тим дрвима, и то је се плаћало и

порез и оно што је требало. И набављато у кућу, све што је требало. Соли није

имало истб, после рата нема соли. Мајка укува пасуљ, сира има, неслан сир,

неслан кајмак, ондај џаба је то. Знаш како је неслано јести. Једном је бвде имб

неки Андрија, он је ваљда предоčећó, купијо четри метра соли и на таван дигб

горе. И одемо њему. Даде он, одбије чекићом и да.

И он понекад наиђе

Јазавца сам уватијодва. Они су јели мурузе. И ја запнем ђе пролази, и нађем

га, али он није удавијо се, жив. Има срна, има зечева, јастребова, има и међеда, и

њи има, понекад наиђе, али то е рјеђе. Прије су долазили и вукови, било и вукбва.

То ти је било после рата. И један шумарис Коćepића, он је с коњем ишб и носиio

тај отров неки, по брдима турб. Нема бвде, код нас нема. Јеверица има, има

творбва. Твор је неђе јесенас дошо, имбдеветоро пилади пот квочком. Ја изишб

напоље, нешто кречи. Жена устаде. Реко нешта квочка кречи, скочише и Милун и

сна ми са лампом доље, а квочка јадна лети по башчи, нема пилета ниједног.

Одњб онај твор. После ја да га уватим, али нисам га уватио.

Орање

Орање је било с воловима, које имб волове, ако нема, он је орб с кравама.

Ко имб, орби с коњима. Зна се, имату, на левáкалијеви, а на дешњака десни. То се

позна по ланцима. Јарам дигнеш и викнеш „кош“. Кои знају, коше се, кои не

знају, мора једно да помогне. Мој син направи јарам. То е од брезовог дрвета, на

пример, остpуже. Прави се јарам. Иде ту и сикира и кесер, и ту иде то, и тестере,

сврдло иде. Веле сви дешњак да јејачи, сад зависи, има јачи лjeвак. Али, тако онај

од малена бијо дешњак. Море и лијеви бити јачи, нема то везе, али десни је десни.

Знаш како је то прије имало,ти пољаци, плугови. То је самоједну бразду, није имо

да окреће се. Него само ишло около. Није бијо превртач. Само на једну страну. На

десну страну се обара бразда, и тако то. Дешњак ишб све браздбм, лjeвак никад.

Рало било, то је било дрвено све, само раоник од нешта су нашли, па су на

правили. Рало е било право, орало вако право, нема да баца бразду, као ишло то

кроза земљу, тамо је ишла земља и вамо, право. Није имало точкиће, него горе је

имала руда, па се то завеже на јарам. Онај вамо иде, имало је двије ручке, и онај

држи, наваљује, и тако рало иде, само риља. После рата дошб и плуг, обртач, са

дрвеним гредељом. Е, дрвени гредељ, то је после боље било. Мора два, не море

један да вуче. То еко је имб, богаташи, није никад брес коња бијо. На пример, кат

пође неђе, бн не иде пјешке. Оседла коња и оде. И чим онај остари, бн купује

другог. Никад брес коња.
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Није лако одабрати

Мора да знаш, обиђеш око волбва, видиш, пробаш, нађу се кола, нађе се

јарам, нађе се све, па се то испроба. Гледа се у ноге. Који су нижи волови на

ногама, они су јачи, а кот крава није. Она да је мало трбушатија, него во. Крава

pибичаста не ваља. Гледа се колко има година. И у рогове се гледа. По роговима

се познаје, вако има оне цртице, то су године, кружићи, све се знају године. Ти

гледаш на пијацу шта купујеш. Ако ти подвали, ти после видиш, ниси добро

гледб. Ето има бвде испод груди, има вакб марамица,једнопол, а двопол, бн има

вако. Једнопол, он је заптивен, би се гуши. Има волова, па лоше раме. Слијеће му

јарам, и мора да сипа, нема бога. Е, било етамо ђе сити бијо ко-тога Тома, његову

је жену, она је умало остала, једва остала жива, њу је ударијо во. Мораш да знаш у

кога купуеш. Во оће и да удари. Ко гој, знаш, позна се, кочи се, па очима вако

чини, копа ногама, тај во је опасан.

Од ветрењаче до вршалице

Увати се коњ, конопац се веже за стожер. Ту има кукача нека, па кад доe дo

стожера, иде, један иде и ћера, то само бије ногама, а други отуда сламу ону

враћају, то избија, да не би далеко камен. У круг, ка-дбе до стожера, ондај онај

дође и окрене. Онај што је био вамо на крају, он долази до стожера, закачи, па

ондај на другу страну. И опетакб. Ондај одавија, одавија, и опе док завије, и опе

окретање. И тако то се ради, док се слама добро не уситни. Ондај се коњи изведу,

или волови, или краве. Ондај идемо, претресамо, једно отуде, једно одвуд.

Претресаш тако. Ја одвуд, он отуд одт стожера. И тако док обиђемо све, пре

тресемо опет, такоједно три-четри пута, док видимо да нема у слами ништа, нема

жита, све избило. После истресамо и ону сламу, тамо на један плас. И ондај узму

се брезове метле, и брише се стожер, направи се, колко има шенице, зависи.

Вјетрењача је слабо било, на вјетрењачу мора да се развије, ако има вјетрењача,

ако нема, онда мораш лопатом. Лопата дрвена, и направи се метла. И онај

лопатом баци, вјетар мало однесе. Мало камен доље, онај са метлбм, она смане и

тако. Ако има ова вјетрењача, ондај вјетрењачу доћерам, и има горе кош, једно

вамо окреће, а једно на кошу пушта доље, треба шенице. Доље једно дијете оно

öдгpће, све то иде на земљу. Нема ту ништа. И то се такбразлијева. Такбето било.

Вршалице су дошле касније доста. Вршалица је дошла. Један и-Забаве, он је нашб

неђе зупчару неку, то е се ћерало на колима. Није имало точкова, него на колима.

И четри чоека, да окрећу. Два тамо, два вамо. И он залаже, исто доље се одгpће, и

мора д-иде и вјетрењача, не море то да разлијева. Ону сламу одбациш, на страну,

жито остаје ту. И тако се то врло, четри добра, јака чоека треба да окрећу. Кат се

оврше, послије се развије на ту вјетрењачу, и тако он овуда ишб са тим. Е послије

су други неки из Лесковица, исто зупчара била. И имали су и мотбр, па је мотор

окретб, а исто ишла вјетрењача. Катсу после некако преградили, па је онда мало

то и разлијевало, имала једна класа. После су касније почеле ове машине, нисмо

имали ни путева, после машине су долазиле двојке, тројке, четворке.
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Вампир из Зарожја

Има ти прича, то е било тамо у Зарбжу, то су ми причали да је неки Сава

Савановић триста година бијо вампир у некој воденици. И каже, ко гој оде да

заноћи ту, нема га, готов. И један реши, каедаћед-иде, дое, наложи ватру, донесе

један пањ, јовљев, и стави га ђе су спавали ти прије, и јон горе оде, у пајанте,

намјестио горе и ту лежб. Кае, кад уђе чича, црвени се ко ћерамида. О, кае, добре

вечере. Па ка-тамо виђе, око онога пања, виђе да је пањ, заплака се, каже: „Триста

шесет љета како вампирујем, нисам бијо брез вечере, а вечерас остадок“. Онда

причо ваљаде ђе је сарањен, у том зарошком гробљу, причо, а овај е све слушб. И

ондај, кад је свануло, он сиђе. И јон оде и каже тако и тако. Ајде сад да се опет

пита кође етај Сава Савановић сарањен. А имала нека баба, преко сто година.

Ништа кажу није чула, оду питати њу. Каже, не знам ја, тамо-вамо, тражите коња

и спремите коље глогово и крените, тамо у грббље. Коњ ђе биде закопбногом, ту

је он сарањен. Тако, једва се споразумили са њом, глува. И дођу тамо, доведу

коња и коњ закопо копитом, кат стварно, они ту откопају, доље чичетина, црвени

се ко ћерамида. Они наложили били сламу, запале сламу, да не би искочијо, па га

увате и оним кољем глоговим избоду. После било мирно, више није долазијо,

значи — уништили га.

Добрисав Грујовић Ћомо, рођен 1932. г.

ЗДРАВЧИЋИ

Не могу ни певци сат да замене

Радијо у Пожези, ранијо често, али нисам имб сат у кући. Нисам имо, само

лампу. Имб сам једну малу лампицу, вако волике величине, у виду неког плас

тића, вако. Е, туј смо сипали гас, а поклопац је имб, и у том поклопцу је уграђен

витиљ, и тај витиљ иде доље у онај заклопац кат се натакне онб. E, једне прилике,

ја немам сата, па запалим лампу. Напољу сија мјесечина, а ја требод-идем да

радим. Треба д-идем у четри сата на воз, а пијевци пјевају. Будим жену. Велим,

пијевци пјевају, свануло скоро. Дај реко пали лампу, да спремим се д-идем на

посб. Она устаде и запали ону лампицу, што ти рекок. Мало иглом, нема оно да се

руком навија, иглом ишчачкаш. Запалијо ја и облачим се кад неко чука на врата.

Ка-двојица милиционера, ондај биле патроле, строго то било. Питају ме што не

спавам, каже сад је једанес сати, легни и спавај, каже стићеш на воз. Ја ондај

легнем и тако би. Е, видиш то, у каквом сам стању бијо, нисам само ја бијо у

таквом. Ту и тамо, неко је имб сат, неко није, неко је имо другу лампу, неко није, а

није, вала, ни пијевцима увијек вјеровати.

Бреме савести

Ја и мој буразер пекли ракију туј прет кућом, ноћ се некако примицала, а ми

шћели на неко комљење. Нађе се туј неки чича, неки вамо наш комшија, па нама

вели: „Ђецо, ите ви, ја ћу сачекати да се домири капалица, па ћу ја да е изручим у
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буре“. Ко одавде донде, толки је био размак ђе смо изручивали. Била туј нека

качара, звало се качара, и туј биле и каце и бурад та наша. Опет ми некако ту још

остасмо, пописмо понеку, тамо-вамо. Придигнемо ми ономе чичи ту капалицу и

ондај тек одемо на комишање.

После, неке године, богами било је више година, једне прилике вакб, ја сам

имо неке џенарике, мало нешто, па један или два казана, није више. И опет се туј

нађе тај исти чича, а бастало му доста да пије. И пекли ми, а чича опет с нама. И

тако ćеди он, и ја и јон попијемо понеку, док он каже мене: „Зна-шта, синовац,

нисам могб да спавам, ћерала ме нека судбина, дошб сам да ти кажем. Знаш ли

ондај кат сте ти и твој буразер Миленко пекли ракију, па кат сте дали мене

капалицу да изручим у ваше буре, зна-шта, ја сам однијо у мое буре и изручијо.

Свега ми на свијету, тако је било“. Гледам ја у њега, па му кажем: „Добро, чича,

нека си изручијо, џаба ти“. Попи чича још мало, па ми вели: „Са-ћу моћи мирно

да спавам“.

Стеван Матијевић, рођен 1914. г.

ЈЕЛЕН ДО

Некад и сад

Овде је било живља, млого више је народа било, два пута, пет пута више

него сад. Нема сад, села су пуста. Кат се скупи комишање, намамо ђе да čеднемо,

колко нас има. Такбето било. То момци, ђевојке, пјесма. Младићи около, дођемо

и ми туј. Кат су комишања, исто тако, прела, данас код овога, ćyтре код онога.

Ђевојке преду, момци дођу. Чобана е било, и оваца,ја не знам колко је могбд-има

један. Поћерају овце, имали су неки и козе. То су биле, могб си све шуме да

прођеш, и путање, и куда желиш, а сад да те одведем, ако бидеш могб проћи
километар. Све ето вакб избијо шибут, шибут се зове. Избијоје граб, јасен, клека,

трн. Оно све дрвеће избило, не може зец да прође. Зато што нема стоке, бвде си

могб, вако чисто да видиш, сад не можеш да проеш. То е све стока вуда ишла, и

само сад шибут, и трава нека, увис отишла. Горе се појавило, шибут, стока зађе,

запасе, а сад не може ни гора да расте ко што је расла. Смета то њојзи.

Нема љеба без поточаре

Биле су поточаре, воденице. Лијепо, тражи се ђе има воде, па се иде низ

воду, доље ђе е долина, ђе има пад. И направи се воденица, направи се бадањ,

о-дрвета, две полутке дрвета, није било бетона, цијеви. Направи се, како да ти

кажем, скела. Два дрвета дебела, па се та греда дигне горе. Па се попола тури, да

стои на трупцу, а два доље вучу, то е велико тестере, растpуже га попола. То се

зову кобле. И јоне двије полутке састави и набије карике, и кросто вода бије, као

цијев биде. И горе се налази камен. И крос тај камен има право дрво, и направе оне

пeрaје у дрвету, коточак от кола, и оно широко. И оно удари доље, и јоно окреће,

и нема љеба беспоточаре. Зато што е спор, није велика брзина, да га изгори. А док
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млинови ови, на струју, немају укус, гори, велика брзина, и гори. Губи се онај

укус. И сад имамо поточару бвде, три поточаре... Купуе се то камење, доље неђе,

штаја знам. Ми имамо кречњак камен. Не може, ја сам имбовде неђе. Зидб шталу

и узбја тај камен. И узмеш шпиц, разумеш, да га мало доћераш. Узмем шпиц, не

може да прими, то скида га. То е камен коп ни челик не може да га обрађује. Они

имају то камење. И направе округал камен. И јон има волико са дна и са вра. Има

шина, која не би дала да пукне тај камен, шина већ набијена. Ко око каце кадT

стављаш обручеве. Шина можда пет сантима. И то не може да спадне. А у

средини, у крс укопато, парче гвожђа. А то гвожђе ударено горе, на осовину.

Пераје оне што ћерају воду. Улази у камен ђе е урезано. И он га ћера, а доле

постбље направљено, каменб. Кош један велики, у кои се сипа кукуруз. На том

кошу има вамо, мала једна ручкица, да отвара, колко излази. Парче дрвета је

уишло у тај кош, вако. А другб, на камен, онај што се окреће. Он га удара, и

стално игра. И како-нб игра, знаш, дрво, оно вамо у кошу зрнце по зрнце да не би,

не смије млого то д-иде, да не би одједном ударило, него све испада по два, по

трп. И тако брашно тамо излијеће. И сад, ко е покварен да ти узме паспаљ. Е,

гледај сад кад меље и баца, онб одваја и воде. Пола е вамо, видиш. То еко прах,

такав ситан, такав што-нб каже језгро, срце, а вамо мало оштрије, и мало другу

боју има, оно најбоље je oćевак. Е сад, ко бити узб оно, у ујму, дужан је млинар,

кад биде, има ону лопарицу, дрвену, и оно измијеша све. Измијеша оно и ка-ти

дођеш, набије џачић, тамо држиш, он лопарицбм покупи, измјери и узме ујам. А

ко е покварен, бн узме оčевак. Има који су крали, увијек то било. Ако мељеш ти

сто кила кукуруза, зависи према члановима. Он узме тестију, от пет кила (зна-шта

е тестија?), оно земљано, што се вода носи. Напуни воде, и тури и донесе онај

сандук. Како пада, оно пада и по тестии. Кад биде изутра, разумеш, нема нимало

у тестии воде. Све брашно вуче, иако је тестија и не пушта воду. Извуче сву воду

и попије, а није брашно мокро. Него помало пило, такб да ето, значи, добијо је за

пет кила, тебе узме, а плус после, кад доеш, узме ти ујам. То ми је човек причо, да

е неколко пута затекб, рано оде, Милун бијо покојни, Маслаћ, и нађе му тестију у

брашну. Служили се људи са свачим. Билоје и прије рата, само није имало ко што

сад има. Имале су три на Морави воденице. Оне су биле сличне поточари. Под

њима сам ја највише рибу ондај пецб, риба ти је била под чамцима и под

веденицом. Пада помало брашно, туј се риба скупља, ондај нису биле воде

загађене, смијо си да се купаш, а сад не смијеш да опереш руке на Морави,

загађено. Ја чувб овце, говеда у пољу, ја пијо воде на Морави колко оћеш. Била

чиста. Нико никад није био болесан о-тога. Није се тровала... Ова мрежа је била

подведеницбм, највише мрежа. Било ондај крађе, ко и сад, рибе. Само није било

строго ко сад. Акоте увати, ако те не увати. Сад, ако те само пријави, казна. Готов

си. А ондај, само ако те увати, ако те пријави ко оће, не може ти ништа. Узмеш

четворо динамета, на пример, и узмем кесу са пијеском. И ставим у чарапчину

неку. Около пијеска, у средини мало онога, пола динамета ставиш. А сва та

ваденица, она лежи на чамцима. Велики су то чамци. Бациш доље под оно, оно

учини „бућ“. Не треба млого риби детонације, њојзи само пукне жуч. Ако си

чистијо рибу, само онб њојзи пукне. Само видиш, избије на вр. И забијели се. Све
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ваке. Одма избије. Еволике све. А доље плiháк, накупимо џакове и одосмо. Ја и

покојни брат брали кукуруз, бн баци, али бацијо под цијев, ниже мало. Толико је

ту људи обијељело, нисмо могли пола да повaтамо. Само бацали, бацали, тако

муњевито бацали. Пуне канате накупили рибе. И сад, бојимо се жандара, кад

наиђу, виђеће. Узмемо снопове шаше и бацамо озго, покријемо канате. И дођемо

кући, оно се искупе жене, почне да се чисти, оне крљушти очисте се, опере се, па

се соли. Одма се соли, каче и нижу се под ону љесу, одма ложе ватру и осуши се

риба, сува.

У Морави рибе свакојаке

Ја сам гледб, имб сам петнес. година, кад је човек сома извукб, и окачијо

горе на ченгеле, ђе се каче свиње. Овде шупљо, горе има куку и закачиш, доље

окреће. И бијо, ćећам се добро, Димитрије покојни, уватијо сома од седамдесет

три кила. То се ватало више у мутним водама. Само кат су мутне воде и то се ноћи

оде на прстима, два имаш коца, вамо мрежа два са два. Бачена је вако, а овде је

öтворено, само кад уиђе, а крупна риба ето. И ударитамо ону мрежу, а кад удари,

бноčети, зато се држе конци, а конци затворе, ко гођ ка-ти провучеш, и затвори

вамо начисто, а он нема куд. А около конопац везат, све и ватају тако са мрежбм.

Како прилази обали, може да откине мрежу и д-убије човека, репом, највећа му је

снага у репу. Ка-те удари репом, може да те убије. И сад овај иде опет, и помаља

му се глава. Овај држи сикирицу, окренб колко има снаге и ушником оним, от

сикирице, тресне га у чело, знаш, у несвијес. И не мрда више. Извуче га на обалу и

после, и ја, мене интересује, расекоше га, чисте га. Можда е пре дваес минута

прогуто рибуједну, три кила мјери. Три кила риба у њему, стоп. Прогутбје скоро,

није оштетијо ништа. Оволика су њој уста, чељус. Може прасе од петнес кила да

прогута, бркови волики. Ја сам ватб до кила, нисам више, на удицу. Ја сам се

бавијоједно време риболбвом, после сам то баталијо. Знам ђе има сометине, знам

ђе има кркуша, и она риба што има гребен на леђима, како се зваше, гргеч. Остру

смо имали, а зна-шта е остра, то е направљено у виду виљушке од челика, волику

има дршку, разумеш. А горе као виле, а пијесак бијо, шљунак ситни, а волико, није

дубља вода. И узмеш лампу и идеш. Видиш у пијеску како спавају. То озгор

забодеш је. Волика, лепо је видиш, побијеш оно, скинеш велику торбу и само на

леђа. Пуну торбу наваташ за сат рибе. Млого рибе било ондај, нема сад толико

рибе. Загађене су воде, нема, сад љети, кад кренеш, до Ужица ако ћеш д-идеш,

рибар до рибара. Прије, кат сам ја ишб у рибу, није било пé-шес рибара, тешко га

видиш. Ја кад одем да пецам рибу, младић, на пример, кажу: ене, она бараба пеца

pибу, није отишб да копа, и да ради каже. Зато што ја пецам рибу, а не радим.

Само кадје велики празник, кад се не ради, идем у рибу. Кажу ти си бараба, ти си

ваки, ти си наки, или ако узмеш пушку, који су били ловци, па лове, чујеш старије

људе како сују, сују му мајку, није посијо шеницу, није насекб дрва, ено га цео дан

зијева ко будала по шуми и потпуно сти-те бидне стариг људи. Срети те на путу

човек, изгрди те, и оће да те бије, ти мораш да ћутиш. Не смијеш ништа да му

кажеш. Ја сам држб пушку седам-осам година, али нисам ловијо. Имб сам ја
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двоцијевку. То су пушке убојите страшно, две цијеви, имаш вамо две игле, кад

притeжеш ороз за обарач. Имале су „розаре“, оно су несигурне пушке. Јевтиније

биле, избјегавали људи. Кад идеш крозе шуму, то се затегне ороз, затегнеш, оно

оде назад. Кад идеш по шуми, закачиш мало за грану, оно може д-откачи, пушка

пукне.

Прaћке, ножеви...

Е праћке, и то е било. То ђеца, ради игре, ради гађања, убијеш врапца,

голуба. Вако два ракљаста дрвета. Веже се туј гума која е еластична. Мора да се

отегне добро, па да се баци, да не пукне. А вамо, волико дужине, и овде ово

држиш. И вамо два парчета гуме споена су, имаш у виду ове широке. Овде везата,

и бвде, бвде кожа стои, туј стављаш камен. Можеш да ставиш камен до педесет

грама. Затегнеш, и знаш колко може да баци далеко, увјежба се. И рука се сама

прилагођава колко треба да истегнеш, и тачно гађаш у циљ, као на пример стрела.

Ја сам учијо, кат сам бијо дечак, мањи сам бијо од овог млађег, чувб овце.

Направимо тамо брвна о-тополовине. Ножеве узмемо оне велике и гађамо но

жом, и да забијеш нож, измакнеш се седам-осам метара. И гађаш и забијеш нож у

дрво. Прети да те удари оштриц. И нема силе тамо. Кад би бијо чоек, можеш да га

убијеш. Да улети нож до пола у њега. Узмеш, па кад звизнеш, оштриц, окрене

напред. Иде, ко да си га руком забијо. Имаш ти сад и тигљуди који знају. Он гађа,

на пример, ножом и забоде нож. Вакб он гађа, а окреће се онај нож како га он

баци. То су најопаснии ударци.

Милорад Тимотијевић, рођен 1926. г.

КАРАН

Чичина смрт

Можем ли да кажем ја кат су Немци дошли, кат смо бјежали, кат су ми чичу

убили. На Васкрс ćели сви да ручамо, а напђу авијони, ми смо скочили, сви се ми

били зачудили. И изиђемо вамо, изиђемо и-собе. Каже оће да се зарати. Ка-ти

бјежанија поче, бјежи, веле, од Мурића отуде каже иду Немци, камијони одг

Карана до брда. И купе ако има шенице, ракије, љеба, убијају, воде народ. Ја

имала дванес година, сестра ми била мала. И, ми побјегнемо од куће и Немци

дођу, населе се доље на Ћатиће и почну да бацају мине, а сад партизани, како су

чули, ондај били и четници и партизани, они се повукли вамо. Ми, ђеца, ми

слушамо како се пуца. Ми се то и не бојимо, не знамо да се бојимо. И ми

побјегнемо чак тамо у Калениће. После се вратили. Смири се мало, па опе изнова,

ни знаш ку-ћеш ни шта ћеш. Нешта би радили, али ниси сигуран ниђе, ни у кући

ни прет кућом, не знаш ђе ћеш. Они су палили куће, оћерали људи доста, а мог

чичу оћерали и убили у шуми. Он копб нешта, радијо јадан. Затребо му нешта

будак један, бијо пот кућом уз вајатић прислоњен. Ја чувала овце. Пођок да му тај

будак понесем. Избише неки оздб из башче, чула сам само галаму неку, јадан
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нешта им говорио, пробо да се оправда. Али ваљадејок, џаба, не вреди. Чула сам

ко нешта да пуче. Ја онај будак нако скопаки понијек мометом чичи. Кад ја доље,

нема ни чиче ни оваца. Ове мое овце побјегле у неку ливаду вамо. Уђоку шуму,

кад чоек лежи мртав — мој чича.

Опасни несташлуци

И ондајзнам, једна ђевојка, на прелу, причало се то, рекла: „Ја смијем да

утiђем у грббље, да побијем преслицу, и да се после вратим“. То да се после

провери да је она тамо била. Преслицу побије, али била сукња дугачка и закачи

кат се окренула да се врати. И јона туј остане мртва.

Велисав неки искрои тикву, ишчавура оне семке. И туј, отуде иде и направи

дољам ко иксана. И отуд иде, убаци тамо, свијећа гори, запали свијећу, страшно,

па ондај уђе на врата ђе предемо кад је прело. То све грне у ћошак, једном у

несвијес пала једна моја другарица. После шhели Велисава дубију.

Цмиљка Остојић, рођена 1932. г.

ЛОРЕТ

Детињство

Имало нас је шесторо ђеце, то је било посиромашно, знаш. И ондај ми сви,

неко нешта радијо, неко нешта. Ја сам највише била, као најстарија, чувала овце.

Пé-шескућа, скупи се оваца, ја ћерам, чувам. Свако ми помало плаћо, мене било

доста. Мало порасла, после стигла и жетва, па мало по жетви зарадим, мало бвде,

мало бнде. Мало и родитељи, отац ми бијо тај пинтор, он зарађивб, мајка кот куће

била, гледала ђецу, доста ђеце имала. Морало да се гледа. Израђивало се све,

умјела сам, вала Богу, умјела сам лијепо са сваким, лијепо, да заиграм, да запјевам,

свак ме волијо, призиво, да лијепо почнем да пјевам са тим моим, знаш, дру

гарицама. Ја и те моје другарице слагале се, призване биле, све ето старина била.

Знаш, све је то било посиромашно, није ко сад. Почели смо тако по жетви, мало

ми те сестре пристигле. Браће, њиг двојица, ми њиг мало заклањали, мило нам

што имамо браћу. И ми смо ишле, биле су жетве, па прела, жене зову прела, оћеш

доћи вечерас, ош ćутре увече. Неко ти да нешта, неко нешта, ондај било и тежине

оне... Сазове се село, комшилук воде и цело село се сазове, биле свиралице оне,

па свирају људи у свиралу, у двоéнице, и то сазову то прело, ми вечерас предемо

код једне, ту мало бидеш, донесу жене шљива, јабука, помало поједеш и ону

тежиничину предеш. Кад биде се оно опрело, ми уз ону свиралу играмо, момци се

скупе, играју се тамо каиша, прстена. Каиш кријеш, прстенти даду и ти кријеш. Ја

сакријем, са-тражи код мене, ја прекријем, ко-тебе. Ти прекриваш около, кот

свију, док се пронађе ко е. А док се пронађе ко е, ми сви редом бидемо бијени, а

послен онога, момци играју, сакрију каиш за леђа и поређају се с краја до у крај,

поређају се момци, смота онај каиш у колут и веже и сакрије, и сад одавде полази

само једно о-другога. Около да пређе. И овај што тражи, они други каиш при
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преме и само шибају, позадњици. Он док пређе до тамо, добро биде бијен. Е, кот

кога пронађу онај каиш, бн тражи, они остали опе воште, док се наиграју, знаш.

После, кад се то заврши, ондај би играли, пјевали, и све то. Вечерас код једног,

ćутре увече ко-другог, ко-трећег, и тако. Кад прођу та прела, ондај настане

кување пређе, па и ми ђевојчице помажемо, кува се пређа, па се то мучи, петља.

Па се опере, па се снуе. Па се потљен тке, по четрес метара. Има, која је домаћица,

по педест метара, тамо домаћици, Матића Максима жени, по сто метара преткем

прољећом платна. Кат се то заврши, то платно кат се изатке, ондај се бијели, док

се оно убијели, тамо на води бијелиш по мјесец дана.

Јела

Паприкаш, мисим, није имало предјело, сир, кајмак. У купус месо се метне,

доста да има, ето тијејело. Е потље ставља домаћин печење. Није имало ондајни

колача, печење и ето ти. Паприкаш, па како, ето, турим, мислим, туре тамо, маси

јону мас кат проври, црни лук се уреже, па се тури. Па се препржи и јбн. Па се

стави ондај мало паприке. И јона се мало препржи, онда стаљаш месо, долијеш

водом, и јоно се кува. Екат се оно укуву, потљен кад биде кувано, онда разбије се

jáе, млијека, мало шеничног брашна те оно малко дође она чорба гушћа, у

чинијама... Има и сад од земље. Начине ону чинију, ишарају се разнијем боји

цама. Имало је и то, и чиније плекане ко има, ко има плекане чиније, домаћин

биде. Празника није имало, ис чиније једу. Није се имало тиг празника, било

глупље... Е кад је пос, ондар се спрема пасуљ и ђувече, кува се само бијели пасуљ

и ђувече, неке салате, паприке, празе лука, рокве. Ишла роква и праза лук. Ето

турим и укувам, исцједи се она чорба, посоли се онај пасуљ, клагијом и велику

неку кутлачу, обично клагијбм. Један ставид-извинеш међу кољена онај лонац, и

онб измијеша, измијеша, начини запршке тамо, исто са црним луком, паприком,

изручи оно, измијеша. Ставим зитин, препржим, потљен ставим мало црног лука,

ондар ставим малко брашна, и паприке, и изручим у лонац. E, bувече правиш

истб. Стави се компир, црни лук, ред компира, ред лука, ред оног пиринча, и

стављам помало паприке. И потље позитиним. И јонб се налије водом и јонб

уври... Синија, то е старинско, и сад има, синије са четри ногара, велика синија,

обично от чамовине. Чамово, јасиково, липовб, од лакшег дрвета, како може

жена да носи. То стои кат поставиш, стои насред куће. Троношке столице,

поćедају на оне троношке дрвене, земљана ћаса, она се звала ондај земљана.

Узимали код грнчара, грнчари правили те ћасе, и тури се она једна ћаса насред

синије оне. И ако има домаћин да купи, имало исто и тањира, земљани, тури онај

тањирић, земљани соланик, то је било земљанб. И тури се насред синије, дрвена

кашика. Е кад је пос, те се пости, оно се изутре, старински качамак се кувб. Стави

се вода у лонац те преврћ, просије брашно, и стави у ону воду, и ондај узме само

на средини, пробуши оном клагијбм, насред онога лонца, што је ставила брашно,

пробуши, и онда на средини, и около. И онб се кува једно пола сата. Кува се оно

доста док се укува. Кат се укува, узме кое јак добро ону клагију, л"јепо оно кад

измијеша, стави со, посоли оно, и оно лијепо измијеша, донесе се она земљана
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ћáса, сирћета, старинскога, што се циједило од шљива, лијепо оно кад измијеша,

стави, посоли онб. Земљана háса сирћета, што се циједило од шљива, насредг

синије она ћаса, послен домаћица лијепо узме из оног лонца, није имало тањира

онда, л"јепо узме домаћица из лонца прет свакога, по синии, и свако умаче у оно

сирће и једе и дивота... Суши се пршута, кобасицу ко прави, сланину, стави

мљевенб месо, паприке, бибера, и ондар оно умијеша добро, умијеша, и тамо

прибави цријева, танка ова, свињска, лијепо оно уреди, она цријева. И ондар

исијечу се на парчад и потљен оно месо узимаш како е промијешано. Ставиш на

оно цријево и одозго сипаш, меље се. Онб се напуни, оно цријево завежеш мало

доље... Ставиш од меса обично главуџу, ставиште куваш, ондар кад биде оно

укувано, оцијeдиш, ону воду оцијeдиш, да биде танак слој, у тепсије, неки суд. И

оно разлијеш вамо, припремиш бијелог лука, па ону чорбу посолиш кат се скува,

обично кат се кува главуџа, мало се тура соли, она е слана, она чорба, после само

бијелбга лука, нарежеш или намељеш, како оћеш... Правимо кавурму, а може и у

пиктије да се дода од ониг главуџа месо. Самељеш и додаш, туримо исто цријева,

укувамо, џигарице, срца, и меса од главуџа. Ако се љушти она кат се топи мас,

ако се љушти кора и оно се укува, и то је лијепо. И јоно самељеш све, тамо

припремиш масти, саставиш, бибера, паприке, лорбера, и посолиш, и ето ти

кавурма.

Гина Ракић, рођена 1922. г.

Жито насушно

И ту лијепо закосиш гувно с косом. Догнаш шеницу и ту поставиш оно. Није

било коња, ја имб два вола. Лепо побије се стожер, и фино уздупчиш ону шеницу.

И са-тб док угрије сунце, волове једно води, имаш коња, везан је конопац. Ћераш

га док обиђе, и кат привије до кбца, опет, вратиш га назад, и јопе гази исто,

контра. Е кад мало изгази, изведеш га, па вилама, па ћерамо док самељемо. Е,

истресемо сламу, гувно се брише, метле брезове, скупимо стожер, па бришемо

гувно. Ми смо имали вијалеку, која вије, ручно окрећеш, а сито, ја сам зарађиво

два кила о-товара шенице. И једно доље изгрће, простремо поњаве, да не пада

више на земљу. Побришемо фино, овијемо једном, па други пут туримо често

сито. Па опе, један сипа, један окреће, један изгрће доље. И овијемо оно, суши се,

после се то тура у џакове. Ја имам амбар, четрестовара стане. И то се после ћера у

воденицу, самеље се, е да је била ова шеница. Наопако расла, све гљивице, пола

црно. Ја сам носијо на бунар, ето имаш доље бунар, те опереш оне главице лука,

после имаш залогај да поедеш. Триста кила, пе-товара. Ко има шенице, добар

домаћин, ја молим мајку да ми направи колачић од шенице. Чувам краву, јој, мој

пријатељу, и није ми било тешко. Није било да идеш лекару ко сад, почне са десет

година, дај му некцију, дај му ово, дај му оно, ето тако је се то живљело, сад,

лијечи га од једног, а друго му труе...
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Воденица

Ваденица, мисим, ова на води, знам да ти то опричам, млин ја ћерам. Мене

осам џакбва стоп шеничнбг брашна. Оћерана шеница у Ариље. Е, ова воденица,

саде-во, ја мељем проју. Било е десетак, и све је то... Двојица су људи ту остали.

Мислим да одржавају то, и воденица ту постоји. Е сад, овде намјештен камен, два

камена, један доњи, један горњи. И озго проведеш воду, и устава је направљена,

може д-увати сто вагона воде. Мисим, то је на ријеци, не може то ниђе на суво. И,

а он има затвор, тако је направљено, озго пад, а доље су точкови, точак има који

окреће камење, доље што удара вода у њега. Ископаничанци, вакб, свечанак до

чанка. Окреће горе, врти то, а чектало горе, мислим, како рекок, један кош, он је

направљен само ако му треба крупније. То је затвор, вакб, али мање спушти доље,

и тамо окреће онај камен. И доље кош стоји ђе брашно пада, само виче

фике-фике, фике-фике, и тако ти је то. То пушти кад нестане воде горе, има

затвор у устави, па се наточи јопе пуна устава. То мено се пушти, не може да

удари доље оне чанкове. Не мож-да окреће.

Прече је прече

Кад сам бијо на Морави, ђе нисам ишо кад суша удари. Вадијо сам циглу,

пекб сам циглу, за ову кућу. Ово је било. После нисам ни могб да оправљам

млого. Сви су кукали на мене. Кажу: „Што ти, Љубо, ништа не обнављаш“. А ја

кажем: „Ја школуем ђецу, не могу ја“. После им помогб да се скуће. Моја ђеца

имају обадва куће. И то каке куће. Да прими двадесторо, и прече је то што сам ја

њима направијо. Колко сам бијо кадар. Колко сам могб.

Љубиша Ракић, рођен 1919. г.

МАКОВИЦ(TE

Момци и девојке

Имали су румуникаши, свирају румунику, па су имале неке гајдице, па су

свирали и у њи. Били су и ћемани неки. Па после трубе. Изволијевато је то. Они

начинише трубу од зове, Драгомирови синови и Драгомир. И они ондај почеше

свирати. Кад виђоше, нико другбгзвати неће, него њи. Начинили дрвено од збве,

ко год труба. Било сијело, кад има у селу омладине доста, оно дође и омладина, и

ćеди се до дванес, до једанес, тако. Кад је уочи радног дана, миње се ćеди, кад је

уочи празника, ćеди се и даље и ондај, настави се игранка, коло игра. Па ето, у

колу, тако су се упознавали момак и ђевојка. Е, лијепо коло игра, оћу д-идем да

играм до ње. Одем лијепо и уватим се у коло са њом. Кад се коло пушти, ви се

рукујете и почнете разговарати. Ти њој казујеш откле си, кои си, а она теби. У

томе се упознате. Тако ти је то. Ко почне раније, кат су млађи, и неће још да се

узму, они се друже по двије-три године, заједно играју на вашеру, па заједно дођу

са вашера, полазе кући и све лијепо, дивно, разговор, реше догодине или друге

године. Каже, нисам спремна, ако ђевојка није за удаје или, на пример, још сам
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млад, не могу да се женим и тако,једно друго чека. Ето е се дешавало и да не дају

родитељи, а они оhу. Кад реше, она оде сама. Ако оде за другог јадна, њу срце

боли, за оним штоје ћела, а отац је није дао. И она, ајој, ђе види онога, е куку мене,

наше љепоте. Родитељи жалосна не дадоше. И то е се дешавало, јакако.

Одолети отровници

Има и разни, са-треба разначити које ваљају, које не ваљају. Ја знам прије, у

мене бијаде комшија. И он набрб гљива, каже грмљаче, дао ђетету; оно испекло

ону гљиву и појло, куку мене, ране деветере, кат стаде дијете да кука, скаче, само

рукама вако чини, ваља се, шта се од њега не ради. И даиш, побљува се, ондај

испљува, а пошто испљува, пошто испљува ону гљиву из уста, поврати је и-себе.

А нако су танке и нако су лијепе гледати, али отровнице. Оне мљечаре, ситни

редићи, па кад је одломим, оно млијеко удари, каки, те су гљиве најспособније

јести, и редуше. Редуша, она мирише, кад је примиришеш, у ње мирис диван, и

оне су лијепе. Упржи је, да нокте појдеш, што се каже, испеци, како год оћеш,

једеш од милине. Али има и отровница, треба знати. Једу се првенствено редуше,

оне сад у прољеће почињу расти, па се једу брвњаче, па се једу жуте рудњаче, иде

мљеко иж њи, па мљечаре и ижњи иде мљеко. Е од они мљечара све ситни

редићи, бијели, и те су гљиве најљевшије јести. А има, не ваља да се једе. Све

упознам која сеједе, која се не еде. Која сеједе, ми одберемо, која се неједе, ми не

беремо, згазимо ногама.

Кад он уједе, лека нема

Има животиња код нас разни. И курјаци су били, пребјегли преко Дрине.

Једно време није иг било. Сад иг има опет. Има и зечева, лисица, има и јазавац, то

су те животиње, ове шумске. А змија, кад уједе, зло и наопако. Имало је народа

кои је умијо одбрајати, одброи, те престане, ако нема код-одброи, богами је и

ливсивало. Јастријеб, он највише пилиће вата и за кокоши. То е најгора жи

вотиња. Е орлови, они не чине штету никаку, док не ливше брав. Кад ливше, они

онда падну и оно појду. А змија, што реко, змија има разни, има змија шарени,

има црни, има и пјегави. То ти је тако, каки. Имаде код нас и зелембаћ. Он кад

уједе, лијека нема, а изгледа ко гуштер, оздбзелен потрбуу. И он шта уједе, њему

лијека нема. Има разни и њизи. И ос уједе, и чела, толичачко отекне кад уједе

чела. Стршљен је гори, стршљен и јбн кад уједе, отекне и од њега. И бумбар кад

уједе. Шта још има... Голубова има доста, у кућу улазе и на таван. То е добра

животиња, сивкас, ко те твое панталбне, и јони су добри, обично њизи иде по

двадесет, маом заједно, јато голубова. Има и трава разни, има народа кои се

разуме. Ова од ове болести, ова о-друге и тако то. Само треба да се разуме, има и

јодбубрега, кувају и пију, па ти има од главе, па ти има и от плућа, јакуда. И што

ти реко за голубове, голубови дођу и излежу се код људи на тавану, нарочито у

овије нови кућа.
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Разбој

Ногари се начине ко у тог астала, и разбој, двије сативице, направе се, по

двије оне клупе се намјесте. Имаду брдила, имаду. Држе оне сативице да не би се

помицале, воде зарезато, за вратило. И бвде провучеш крај, други вам увлачи се,

има проврћено четири рупе. Кад одавијам, вако чиним. У ону рупу зађенем. Вакб,

па у другу што е навијено на њга, а дољамо се тке, око овога вратила. Па се опе

оно ткиво затура. Воде су нити, дољам су подложници, вако повезати. С једне

стране вако сад овом ногом, вако, па опе тако и тако ти је то.

Добринка Мијаиловић, рођена 1905. г.

МИОНИЦА

Швапски рат у неколико слика

Јој, пусти преćедници, наши мученици, бише швапски пријатељи, а јок

српскога народа. Мучили су жене, тужне људе, старе људе, а жене, плачу, кукају,

не вреди то ништа. Трпи батине, повиче моја мајка мојој стрини: „Ајде, шта

гледаш, бог“ те твој, бјежи, ајмо кући“. Неки Милан Јоковић, он ти бијо кмет, бог,

сила, не мош му доказати ништа. Они ћели би нешто, неки ред да заведу. Тучу ко

коње. Покупише судове, бакрене, казане, бакраче искуће. Узеше вуну, тежину,

поплéнише све редом. Јесте Китлер владо сад задњи рат, али није дирб народу

љеб, јес глад била, али опе, нашло се, купило се. А ондај, по троје искуће

умирало, нема, стари старци, ђеца нејака, от петнест година. Оћерају те, чекају

док ископају раку и саране. Дођу кући, вамо, онојопе умрло. Не могу да постигну

да сарањују. Имало е кућа које су замирале начисто. Од саме глади.

А Швабе, то е све, нико није поља посијо, горе чак до пот куће оне, није

косијо ни орб, ни сијб, ништа. Све кљусaд Немци чувају. Туриликове и варе воду

и прље се од ушију. Ђе су наше људе стизали, они су убијали, стигне — убија.

Болесни, поразболијевали се, по кућама су лежали. У нашој кући лежб један.

Пошто њиг oćети, бн устаде, па изиђе на ридове. Оно сад ђе је ново гробље. Čни

стигоше вамо, убише га. Ма како стижу, убијају.

А они, наша војска, ођевенаје била, да не може боље бити. Обучена. И у нас

била каца, каца преткачарбм. Седамнесте године, то е родило, то е родило ондај,

и трње је родило. Накупи жита. Нисмо имали ђе да туримо како е родило. Они

тужни, наша војска, наишла, само пита има ли Шваба. И ђед, бн све купи ове

мурузе и-салаша, са вајата, са оније тавана, и тура им у капе. Угризају, нако једу,

не могу да стигну да узму жита, они изе каце, купе у шаку вако, оне џибре вакб,

пуне капе. Рума ли рума, лиле, не би казб да е чоек, него свиња. А ми, ја и мој

брат, гледамо. Менеје била осма година кадје бијо бугарски рат. И купе и једу. И

све милују нас, каже кажите чику ђе само има Шваба. Не до Бог нико оно да

доживи. Јес страшно било, млоге куће тужне су закукале, млоги су страдали.

Млоги помрли од глади, ондај. И што је мучен народ. Нема, кад реши да казни,
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парама или нечим, само дође Немчина, Швабе, вако гура цијеви и вјешају.

Оћерају у шеницу и тамо вјешају.

Е наше пусте мајке поведу нас, да ми кукамо. Да молимо за два муруза,

заувар. Знаш ли ти наћве што су жене мијесиле старински љеб. Оно жижак појб,

па зашло тијесто. Ко гој чачкалица, сад ова, ми ђеца начинимо онб и нас петоро,

све чачкамо оно из оније брвана, па се око онога бијемо: немој, немој ти моју

мрвицу, немојти моју. Потуримо артију и вако чачкамо. На тавану некад дизато

жито, горе. Ми се испењемо на таван, мердевине, па све ону чађ биштемо и

разгрћемо. Живили смо од онога, а кад неста онога, куку мајко. Ништа, лиле,

само жене наберу жаре, наберу и туре у лонце, ни слaно ни масно. Једи, мораш да

једеш, глад пуста из очију бије. Отекоше ноге, отекоше руке, отече народ ондај.

Стисне отбк, у груди, моја мајка весела отекла, мислили оће д-умре. Ми јадни

кукамо, шта ћемо без мајке сад. Немам ни обрве, а камоли косе на глави. Од глади

саме.

Пошље богами, пошто је наша војска дошла, узеше људи пот своје. После

смо имали, имало е свега.

Анка Јовановић, рођена 1907. г.

МРШЕЉИ

Креч, камен, цигла...

За креч мора да има кречар камен. То морају људи да познају. Енође је

креч, и то најбољи. Ту су људи, прости сељаци, ископали рупу у страни. Или

нацијепају тога камена, штанглама гвозденијем одваљују, одваљују, па разбијају

онолкб колко могу да понесу. И почне да се слаже у ту рупу. Некако га намјеште

овакб да не би легб доље на земљу. Него направе на неки начин от камена, али

направе од већег вакб, редом, редом. Ка-треба да заврше, то они озгб, велики

један, и са-то редом слажу. Кад изиђе навро, они то опет около, около, и на врвра

један чеп, као чеп. И то затрпају земљбм, оздбнавале да ложе, у подножју сâмбм.

Тбложи, тб баца, окреће, то гори, гори... Али се зна кад избије пламен, оно пече,

пече, и навр вра кад избије пламен и само суче. Затворе се у ону рупу и залијепе.

Да нема ваздука. Онда се набаци земље, и то стоп дваес четрп сата, док се олади.

Онда ону земљу уклониш, што си набацо. Дође до онога што си свео от камена.

Он је сав печен и ти узмеш оно камење, и то трпаши мјериш, онда ћераш у

колима. Њега само туриш у воду, почне да цврчи, врућо. Еко није вјешт да испече

љуцки, остане камена доста, испекб около, није унутра.

Већ се она стегла, тамо гувно има, даље опе друго. Вамо купе, одма се

слаже витб. Па и то треба знати. Мора да има луфта, између цигле. По једно два

прста. И то се све сложи у витлове, једно до другога. То се суши, зависи од

времена, то се суши мјесец дана, дваес дана, зависи од времена. Исуши се то и

суво бидне. Има људи пуно те града, не пече. Ко је немогућан да испече, нема

дрва, богами кошта и слагање. То мораш све да сложиш у један банкет, зависи

колко. У моју кућу је отишло петнес илада. То треба прво осећи, друго — то
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изврнути, треће — сложити. Ја сам имо двадесет и пет радника кат сам ја слагб. Ту

су биле четири фуруне, петнес илада се слаже. То морају добри мајстори, те

фуруне да сложе. Четри се вруне ложе. Ето се навали ложити. Ложи се одвуд

данас у вруне. С ове стране. Па се ćyтре ложи сте стране. Тако се то ћера. То се

само убацуе, убацуе. То сила вуче. Жар је тамо голем, ћера, ћера, ћера. Е кад

избије ватра, само суче пламен, готово, значи печена, мора да биде црвена,

печена. Е кад је то готово, четри-пет људи, не може мање, копа земљу, тура около

и баца горе, баца, баца, једно десе-петнес сантиметара земље. Е, поре-тога се

закува блато. И све се залијепи, редом, озго је земља, одвуд је блато. Вруне су

затворене са циглом, са нечим. То се лади, лади; то кад би отворијо неко случајно,

тад би цигла добила неки ваздук, и она би се просипала, тешко би је зидб, таман

да е туриш, да е чукиш, она би се распала лако. И то кат се олади, то се зове около

кошуљица. Скинеш кошуљицу, она се црвени, каки.

Драгољуб Тошић, рођен 1919. г.

РАДАНОВЦИ

Од злата руке

Радило се, јашта, ми смо знали то, са пређам, опредемо, и опредемо ми ту

пређу, и има о-дрвета, матовило се зове. И ондај намотамо ону кануpицу, и

избројимо, све знамо колко нам треба. Избројимо оне пасмиће колко нам треба.

Знамо у колко да наснујемо, има брдо, правили су нам неки изе Парамуна, и

узмемо, они направе брдо, колико оћемо. И тако разбројимо, и има чекрк, дрвени

колут, и чекpк. И тамо имају витлићи, то е све побацано, а то е све било доскора,

витлићи и ондајону кануpицу натуримо на оне витлиће, а вамо има, монсурови се

зову, на ону летву натуримо оне монсурове и окрећемо. Оно се окреће, окреће и

завијамо, завијамо, на оне монсурове. И ондај омотамо ту пређу, и монсурове,

знамо колко кад треба. Имају тамо двије дашчице дрвене. И шупљо. Кроза сваку

шивку, и они монсурови на оне шивке, о-дрвета шивке. Ко једна ова, двије, двије

има. И јондај, и шупљо за шивку само. Све о-дрвета, све дрвено и монсуреви, све

дрвено. Провуче се, само пробушено, сврдлицом, колко море. Сврдлићи — људи

имали, дрвенб, а гвожђе, па шавови. Па кад окрећеш, оно врти, и провpти се.

Сврдлови. Ја, бише, и нема саде-во. И ондај на те шивчице натуримо монсуреве,

па побијемо кочиће дрвене. И то дрвенб. Побијемо. И на оно матовило знамо

колко нам треба, колкоти монсуровинама мору, колко мору основати. То знамо.

Побијемо коље тамо, и пуштимо. Прво онај кончић што смо основали, на оне

кољиће побијемо. И ондај, после покупимо оне крајеве, монсуреве, и идемо тамо,

оно зврчи. Натурамо, завијамо, вако, па опет идемо тамо. А како ће нам бити у

брду, по двије жице узмемо и натурамо, како ће нам у брду, колко нам треба. Сад

море и по једна жица у брдо, а море двије. Кад је једна жица, то е једножич. И

тако. Све оно иснурамо. И ондај има, побијене двије сое, сошице, побијене. И

направљено, како море, вратило. Вратило се звало, о-дрвета исто. И натуримо

вако на оне сое —једно тамо,једновамо. И неко нам мора да помогне, а доље има
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направљено Исто, о-дрвета. И направљено вакб, како се море, камење, натрпамо

на оно камење, воза, звало се воза. И натрпамо камење на оно. На ону вóзу, и

једно окрећč. И двоје дрљади. Ми онблијепо испревијамо, пребеpčмо како нам то

море горе. И јоно горе завија. И она једна стоји на вратилу. И све онбудеша, како

она пређа, како се она пређа завија, мора свака жица да дође равно, да не би се оне

гуте... И привијемо, и ондај завијемо то. И донесеш кући, у кућу, има натра,

разбој се звало. И исто, пробушено горе, и доље на оне даске. То е направљено. И

натуримо, и ондај двое, двое нас, једна уводи, једна додаје по ону жицу, а друга

увлачи, у нити. Нити се зову. Истб се нанити. Неко четри нита, неко два. Како

ohеш ти даткеш. И двиe нас уведемо оне ните и после дољам има истб. Пружимо

оно доље у дну натре. И позавежемо за позавесце. Има гвоздена шивка, па

провучемо кроз онб. Па ондај оно што се зове вратило, онб шупљо кроза сриједу.

И ондај морамо д-имамо канаву, све вежемо, све провлачимо канаву. И доље кроз

вратило, док не повежемо да оно затегне. И ондај има чунак, цијеви, дрвени чунак

дрвене цјевчице. И почнемо ткати. Помало док почнемо, и ондај тако се то ткало.

И ћилими, има и сеџаде и ћилими, осијече се пређа, вунена, ово осјечем, и ондај,

и ткеш. И тако смо ми то ткали, мучили се, каки.

Са оне стране

Ја сам запантила да смо ми слушали, да мои кажу, да се нешто дере. И моји

су причали ујаци. Причали су како е један мој ујак ишб, крупан је то човек бијо,

ишб он, док се нешто убарабави според њега. Ишбуз неко брдо, кад оно според

њега, иде. Он га узме, и баци, а оно шушња. И јопе убарабави се. И јон га бацијо,

баци га други пут, каже после, нема, нестаде... Једном ишб опе однекле, па са

неког брда, далеко било. Онишб, каже, продера се, каже нешто. Он се наругб. Кат

каже, почело да тупти за њим, тупти, тупти, а имала кућа, једна потпутом, доље,

ближе пута. Кад је ћео да прође, неко проговорио, доље, каже говоре. Он како

öтале пошб, оно нестаде. Čнај човек доље, што му е кућа доље, он се жалио како

је цијеле ноћи нешто тутњало око куће. Цијеле ноћи тутњи нешто, ето...

Па једном јесам и ја. Кад ми је муж шћео, није богами, нека рођака. Нека

рођака кад је ћелад умре. Ондај биле родиле шљиве, добро родиле. Немају људи

ђе. Примали неки. И гонили. Продавали. И у нас пекб казан. И имали вам

ђевојчицу, неку слушкињу. Мала била, пé-шес година није имала. Волове имали,

па неки чоек рекб да нажње она његово. Да нажње шаше да нарани волове, доље

наше. Кадја долазим, погледам ја, није она. И ондај рекнем оној малој: „Биди ти

ту, чим полижу краве, ти иди“. Мјесечина грије, а ја отишла да дам воловима

шаше. Ја идем, носим ону шашу. Кад погледам, оно дијете исто ćеди. Ма она кака

му је сукњица, на оном ђетету, одијелице, нако ćеди. Питам ја њу: „Што ниси

öтишла да ложиш ватру?“ А она ћути, ко да ме не чуе, само се вако смијуљи

нешта. А код нас није било штале, него кућица вакб мала, помала, ја носим ону

шашу, уђок, бацик, па опе: „Што ниси отишла?“ А она опе исто нако. Излетик на

мјесечину. Ја доље, ка-дијете седи крај казана, ложи ватру: „Па кат си ти дошла?“

„Ја отишла одма“. После, била нека сарана, и то ми је својта била. Моја рођака,
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била на сарани. Ја њој то причам. Док она мени каже: „Неко ће ти умријети, али

неће ти умријети мушко, него ће неко женско“. Кат потље— она умрла. Рођака ми

била рођена, њен отац и моја мајка брат и сестра.

Рада Вукосављевић, рођена 1908. г.

РУДА БУКВА

Памтим рат и сиромаштво

Рођен сам тријес прве године. Тако ми се води и тако и у књигама пише. А

од тридесет и четврте пантим да е погинб краљ Александар, убили га у Марсељу.

Билоје мјесеца октомбара, а била е нека киша, ко и данас ове што падају. У школу

сам ступио тридесет и шесте године. Учијо сам школу у Сијечој Ријеци, учијо ме

Љубиша Крсмановић, некадашњи директор. Четресте године сам изашб прет сам

рат изе школе, завршијо сам четри разреда оснбвне школе. У Сијечу Ријеку сам

ишб четри године пуне, и зими и љети. Живили смо дољам уједном дилу, у овој

старој кући, била је пола брвњара, пола је била чатма. Отац ми је био солунац,

бијо је строг, имало је нас четворо ђеце, свију је четворо школовб, по четри

разреда, више није могб. Није било могућности. И тако, живили смо, колко е

могло, јели смо мурузни љеб, испо-сача, печен по-сачем, на огњишту. Шпорета

није било, кували смо у земљаном лонцу, како кад је шта имало, љети пасуљ,

компир, боранија. Зими купус, и тако мењано, месо. Љеб онај испо-сача мурузни

умијеси се, па се разгрне жар. Па доље метлицбм се побрише онај пепб, са лопара

неког дрвенога се тури, тури се озго сач па около се обложи мало пепелом, па

ондај се узгрне жар. И то чека једно два сата. И сад мајка гледа, кад почне горе

oнб да пуше. Сачје горе бијо пробушен. На два мјеста, на одушку, због љеба оздб.

E избаци тај љебац, мурузни, па ондај мéно се ладне, даде нам по паче сира, и

кашчицу кајмака, намаже на онб, и ајде за стоком. Стoка се ондај чувала, није

имало ко данас, пашњаци, траве. Била једна кољеба, било огњиште, бpвњара

била. Дигне нас, кревети они, побијене четри сове доље, турене даске, турена

слама озго и нека поњава на оно и ту се завучем. Она јутру оде, помузе. Овде

циједи млијеко, даде некад кад има. С карлице олижемо, било слађе од шећера, и

ајде у гајеве, за стоком. Прије једанес немојте догонити, од једанес до дванес, и

тако око подне кад бидне, а мајка опет: „Ајде, стока мора да се гони“. И тако ти е

то. А четрес прве мије отац позват на веџбу, бијо солунац и позваттамо на веџбу,

и утоме се и заратило. Сестра ми је тријес девете године удала се у Благојевиће, у

Годечево. Остало нас троје бвде и мајка, и тако после отац дошб, бијо мало у

ровству, и дошб је потље туне кући. И тако после се мијешало, били партизани,

били четници, било неке борбе туда по Варди, по селу, долазили партизани,

долазили четници, Бугари. Прошли су Немци озго с Варде, неки оклопни ба

таљон. Били ту у Сијечој Ријеци, потље су дошли други дан и запалили Сијечу

Ријеку, изгорила је, до темеља. Палили све, само је остала црква, и остбдом

задрушки, били Словенци у њему, па су угасили. А цркву нису ћели палити. Окле

су тукли ови с кућа, све су попалили. И тако то. Ето, цело то време, после четрес
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четврте године, отац ми је одведен на Варду, и убијен. Потље бијо војни суд, и

узимали, отимали имовину, узели су, све су однијели, оћерали и сијена, оhерали

жито, брата ми оћерали у Срем. Бијо је у Срему као борац Треће крајишке

бригаде, четрес пете, двадесе-трећег јануара. Ја сам остб и сестра ми Радмила и

мајка, сами кући. Тако смо били, животарили помало, помало. Четрес осме

отишб сам у војску, у Горажду. Служијо сам дваес шесмјесеци и дваес шес” дана.

Дошо сам из војске, почб сам Ужицу неко суђење, што су узели ми земљу, нашб

сам ову тамо, чува стоку и питбје оће ли поhи, она једва дочекала, и оженијо се и

тако закућаријо, данас, ćyтре.

Да ти кажем поштено, имб сам панталбнице сукнене, то е ткано, предено,

од вуне. Па ондај бојено, па е сновано, па изаткано, па однијето у ваљарицу, тамо

имају маљеви, па тупа-тупа, седам дана то туче. И ондај о-тога се сашију пан

талоне, сукнени капут, ондај прслук, то није имало рукава. Било иčечено бвде. И

потље, кад је вамо било, према крају, тридесет девете, четресте, ови момци

старии, кои су били, они су куповали. И кои су били моћни, они су носили чованб

одијело, то се рачуна газдински синови, ондај носили су опанке, рађене од коже,

лијеви, десни, израђени, са разним предметима озго, каиши овде лаковани, чарапе

довде вежене. Вамо човани капут, и гуњић на капуту, и човане капе. То су момци

који су носили у онб доба. То су ти биле најбоље газде. Па ондај су потљен от

четресте вам почеле по вашерима, виђали смо ципеле. Па су ондај почеле педесет

и пете и чизме. И потље,то вам је почела мода. Били су вашери, и за време рата су

били — у Сијечбј Ријеци највише. Била Госпоина Велика, чувени вашер бијо. То ти

је било, на Варди су ти били. Истб доље био народни вашер. То ти је на данашњи

дан, по Илиндне, у недиљу. То су чувени вашери изнад Варде, то припада

Годечеву.

Свему се ред знао

Трубачи морају, морају дођу, некад и у три после поноћи, ако је далеко

ђевојка, морајутру, у шес-седам сати да се руча и креће се. Ишло се пјешке, само

су ишла коњска кола, за младу и кума и ђевера. А ови сви пјешке. Четри сата,

четри сата. У Заглавак, Кадињачу. Мој ђед кат се женијо, ишли на Кадињачу,

осванули на Глогу, све ишли пјешке, знаш. Бијо је луч, онај луч, и нацјепка се, па

се одреде жене које држе луч, ни-сопру наниже, није имало свијетла, имали су

вењери. Тек после су почеле ове лампе, карбитне. Вам пред рат почеле, са оним

плином, а чарапице неке висеће су биле. То кад је почело, тбе било, милина, сија

се цијела авлија. А газда каже: „Драги моји пријатељи, комшије, кумови, крећемо,

да биднете у путу мирни, да не би чију ограду разваљивали, да не би ко запалијо

успут сијено, да бидете уштивни тамо, да се не би правила свађа, нека кавга, који

нас биду брукали, биће ишћерани“. Тако е се пословало, то није смјело да се

прави неки неред. И дође се тамо, тамо намјештена јабука, дигну горе по десетак

метара мотку, па сад имају пушке ловеће, и то се понесу пушке. Кои носи пушку

да туче јабуку, док се јабука не скине, у авлију се не пушта. Нити море код-уђе у

авлију. Т3 е закон, скида се јабука, е, кат се скинејабука, улазимо у авлију. Потље
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ćедају тамо, послужење, вода и шећер и кава. Постаља се, бијо паприкаш. И чорба

са месом, и кувани купус са месом. Месо кувано, у тањире, сама лој. То се једе,

ракија била врућа и љута, и мека, и то ти је, а пиво, то није овште постојало. То е

почело вам од шесете. Доноси се колач, домаћин доноси колач, изломе колач.

Кад изломе колач, пуца пушка, прангија. Еђевер иде, изводи ђевојку из одае, ђе е

тамо у соби, вајату, како е ко имб одвоено. Е сад тамо, нека ужа фамилија, ако

нема сестре, они сједну. Треба да се плати пада добијеш младу, па као цењкају се.

Овај извади такб, а онај зацијени више, тамо-вамо, и нађу се опет на средини.

Изведу, љуби старог свата у руку и сестру и оца, и ондај зађе потље, таки бијо

обичај, зађе низ совру, кое старии љуби, ко није, пита се са њим, ондај обиђе горе,

ручају... Прво иду у цркву, вјенчају се у цркви. Ко оће од ови сватова, може да

дође да посматра у цркви, натуре онај вијенац, вежу руке са марамицом, измења

кум прстење и такб то. А ко неће, свирају свирачи прет црквом, игра коло вамо

прет црквом, то само љуља. Е отале, има одређен муштулуџија, кои иде за

муштулук овога домаћина кући, и јон долази за муштулук и узима плећку, плећку

му даду вамо печену, како ко има, како је спремијо, прије је била кувана, није била

печена прије, и јон добија и влашу. И он се враћа, сусреће сватове на педесет

метара изнад куће и враћа се са њима, ондајузима,дрпаонбмено меса. Онај мено

нагне ракијом, е сад долази прет кућу. И сад излази изе кола, ондај свекрва

дочекуе снау на вратима. Увати се овако, овде стане, одупре се, и бвде руком за

овај други дирек. И даде јој првбрашето, у рашету имаде зоби и има јабука, узме

ову јабуку, и замане два пута, и трећи пут баци. Ако пребаци преко куће, каже

одржава се сто посто све добро. Ако потури, те не пребаци, ако је близу куће,

каже није добро. Е онда оно зоби баци се три пута на кућу и у оно решето. Зетови

су ђаволи, они се пењу на кућу и свашта чине. Има и накоњче, ја, прво накоњче

ижљубивамо, малбдијете, она окрене три пута, пољуби дијете, ондај иде тамо и

свекрву такб. Свекрви испод руке прође и ондај тамо у кућу и то ти је то било.

Потље сви се зову за сопру, сви, извани и незвани за сопру, постаља се вечера, ко

е гладан, он иде, ко није, бн гледа у чашу и влашу. И ето таки ти је то обичај бијо.

Понеђе то има и сад.

Славољуб Благојевић Пезара, рођен 1931. г.

ТОМЕТИНО ПОЉЕ

Старинска свадба

Оћеш дати причам прво како су били момак и ђевојка, све редом. Вако тије

било, све искрено причам, што јесте. Момак и ђевојка разговарају, на прелу, на

комишању, ђе се виде. Не смије да се каже ништа, ђевојка пред момком и момак

пред ђевојком. Боже сачувај. И ондај тако разговарају, момак ђевојку пита, на

пример, ђе чуваш овце. Она каже ђе чува овце. Дође момак код ђевојке. Чувало по

се по овијем нашијем брдима. Кад је празник, момак и ђевојка, зна се, момак ćеди,

а ђевојка стои, ђевојка не смије да седе. И тако разговарају. Више пута. Чешће

пута долази, и кад биде при крају, ако се свиде, момакђевојку пита оћели поћи за
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њега. А она каже: „Дођите питај моје старије, па шта они речу“. Не обећава се

ђевојка док старии не кажу. И онда, старии дођу, не долази момак, питају за

ђевојку, а старии, ако им се свиди, рекну: („Јавићемо, јавићемо док се здо

говоримо са ђевојком, шта ће она рећи“). Тако ти то, договоре се са ђевојком и

поруче, и дођу ондај, капаришу ђевојку, дође ондај и момак и родитељи по

договбру. Испит ондај бијо, кот попа прво испитају се, а после вјенчање. Вјен

чање морало прије Врачева да биде, није ко сад, кад ко оће жени се и удае се. И

тако се то уговори свадба ка-ће. Сложе се пријатељи, момак, ђевојка, питају прво

родитељи: „Оћете ли ви да се узмете?“ Они стидно обадвоiе, сагну главу и кажу:

„Оћемо“. И тако се договори ка-ће свадба, пријатељи се договоре. Колко ће

сватова да дочека, колко ће овај тамо да дочека пријатеља, првињара. Неко зове

попа кући, кат се врши прошење, неко иде у цркву да се испита, не зову попа

кући. И јонда, кад бидне свадба, испрошена је ђевојка. Дођу сватови, ђевојка

пред сватове не излази. Она иде тамо, било у вајат, нема ко сад оделења и

коéшта. У вајат иде ђевојка. И тамо иде свекар да се пита са њом, ђевер, заова,

питају се и врате се они вамо. Ђевојка остане тамо, да је спреме, изе дома свога.

Неће, мисим, одвуд от сватова неко да дође. Тамо ће да је спреми њена родбина.

Кад биде „добродошлица“, домаћин узме ракије: „Добро сте дошли!“ То е при

крају тамо, чашу подигне, кад биде печење. Ондај брат ђевојку изводи из вајата,

спремљену; ондај пушка пукне, брат изведе ђевојку. То било фино, фино било.

Није имало ондај превоза, него пјешке. Иде барјактар прво. Фино е то било, јој

како ето било, ко рај. Ђевојка се прво пита са свекром, са њим се пољуби, пољуби

га у прси с лијеве стране и у руку. И тако, исто, кума, тако старог свата, у прси и у

руку. Брат кад изведе сестру, бн-је преда ђеверу, нође, више астала. Е послен, зађу

низа собру, малбдијете пољубе у руку. Ђеца трче на свадби да иг млада пољуби у

руку. И свију редом пољуби у руку. И врати се млада да седе за астал, младожења

ćеда, и ручају, али он не смије да једе. Он не еде. Čндај дође старац, те му тури

колко е решио пара у тањир, и бн после почне да једе, а млада двори више собре.

Она двори више кума и старог свата, и ђевер са њбм, барјак је побијенту више

собре. Кад је „добродошлица“ прошла, ондај ће ђевојке кое су барјак китиле

узети барјак и повести коло око астала. Барјактар игра до ђевојке која носи

барјак. Обиђе то коло тако, ка-дођу у мјесто, она барјак држи и годи се са

барјактаром, да он плати барјак, па да му га да. Она е барјак накитила и тражи да

он плати барјак. И тако се нагоде, и кад биде, овај, да пођу, пођу сватови, онда

ђевојка се поздрави са оцом, мајкбм, братом и кога има од родбине. И момак има

његовбг момка, што се зове, они ће изићи мало тамо за сватовима, ван авлије, ал

ће се вратити, да му да баба дар вамо, па да иду. Да му ћилим, нешто му да, момак

његов то прими, те носи. И тако ти оду на вјенчање и вјенчају се и врате се. И

ка-дођу кући, вамо ће иг дочекати свекар, свекрва. Па одај, то и сад има, бацају

сито на кућу. Баца млада вамо шећер и паре, коло игра, ђеца трче, оно те купе, и

сад то има. И тако ти је то, свекрву уведу тамо, ђе има огњиште. И тако ти је то

било, свадба.
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Вилино коло

Моје отац причо да је виле видијо. Онје бијо кмету селу. Ту у близини има

једна рјечица, Тиња се зове, и пошо кући, кат се повлачи мрак, кат се намирује

стока, између мрака и дана, мисим, и дошо тамо на брод, баш ниже наше куће. И

види двије ђевојке у бијелбм. То е било истина, дијете, да ти причам. Види двије

ђевојке на томе броду, ту смо прали кошуље. Ту е прано пракљачама, кошуље

ткане, није имало ко сад куповнб, дијете, и ондај, бн ишб да пређе на том броду, а

двије ђевојке здруге стране воде. Каже гледају једна у другу, смију се, смију се, и

једна другој вако чине, и јон, уплаши се, а имаједна кућа ту близу узбрдо, ономо.

Гледб, гледб, оне дугачке бијеле аљине на њима. Он се ондај врати, па оној кући,

уплашен тако, и каже: „Дајте ми луча, видијо сам“. А и јони чули неку уку. И

ондак бн узме луча, запали. Кадје дошбтуј, њиг нема, ал се чују уз воду чак горе.

Чуло се ђе се смију и све рукама вако чине. И причало се да постоје виле. После је

се причало да је ова земља опогањена, да оне неће после, и дан-дањи каже има

вилино коло. Обично кад беремо печурке, има вилино коло цијело код печурака.

И ето, толико знам. О вилама се причало да имају и да постое, неђе у некој гори,

сад н-умијем ти рећи у којбј гори, и да оне не умиру, и не би смијо смртник да

близу приђе.

Десанка Албијанић, рођена 1920. г.
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1976, књ. ХХI, 1-317.

Вук (Српски рјечник из 1852) и Даничић (Српски акценти).

Милан Драгичевић, Говор личких јекаваца, СДЗб, Београд 1986, књ.

ХХХII, 7–238 + 3 карте.

Петар Ђукановић, Говор села Горње Цапарде (код Зворника), СДЗб,

Београд 1983, књ. ХХIX, 191-292.

Петар Ђукановић, Говор Драгачева, СДЗб, Београд 1995, књ. ХLI,

1—239 + карта.

Радосав Ђуровић, Рефлекси јата у околини Прибоја, СДЗб, Београд

1980, књ. ХХVI, 235-319.

Радосав Ђуровић, Прелазни говоријужне Босне и високе Херцеговине,

СДЗб, Београд 1992, књ. ХХХVIII, 9-378.

Радосав Ђуровић, О неким прозодијским и гласовним особинама говора

Равни код Титовог Ужица, ЗбМСФЛ, ХХХ/I (1988), 177-180.

Павле Ивић, О говорима Баната, ЈФ, Београд 1949—1950, књ. ХVIII,

141-156.

Павле Ивић, Белешке о биограчићком говору, СДЗб, Београд 1978, књ.

ХХIV, 125-178.

Др Павле Ивић, Извештај о дијалектолошкој екскурзији по ужој Ср

бији октобра 1959, ГФФНС (1959), 397-400 (особине из Биоске стр.

399-400).

Павле Ивић, О говору галипољских Срба, СДЗб, Београд 1957, књ. ХII,

ХХI +520.

Павле Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика, Увод и што

кавско наречје, Нови Сад 1985.

Павле Ивић, О Вуковом рj. из 1818. године, Поговор књизи „Српски

рјечник (1818)“, Сабрана дела Вука Караџића, књига друга, Београд

1966, 17-245.

Stjepan Ivšić, Šaptinovačko nariječje. – RadЈАZU, 1907, knj.168, 113—162.

Душан Јовић, Трстенички говор, СДЗб, Београд 1968, књ. ХVII, ХVI +

238 + карта.

Zorka Kašić, Govor Konavala, СДЗб, Београд 1995, књ. ХLI, 241-396.

Славољуб Марковић, Граница између екавског и ијекавског изговора у

Србији на дијахронијском и синхронијском плану (магистарски рад у

рукопису), Бeoгрaд 1993.

Фахра Матијашевић, Акценат глагола у мостарском говору у односу

на Вуков и Даничићев систем, ЈФ ХХVI/1-2 (1963—1964), 337-368.
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Мил. Изговор

Мил. Црмн.

Моловић Белешке

Моск. Поц.

Нед. Каћ.

Ник. Зам. акц.

Ник. Колуб.

Ник. Мачва

Ник. Основи

Ник. Срем

Ник. Тршић

В. Ник, М-Гс

М. Ник. Гор.

м. ник. сп

Окука Рама

Павлица Пољ.

Павлица Удбина

М. Павловић

Петр. Б-К

Петр. Броћ.

Петр. Змиј. П-IV

Бранко Милетић, Изговор српскохрватских гласова, СДЗб, књ.V, Бeo

град 1933, 160.

Бранко Милетић, Црмнички говор, СДЗб, Београд 1940, књ. IX, 209–663

+ карта.

Јордан Моловић, Белешке о ужичком говору, Ужички зборник, књ. II,

Т. Ужице 1973, 285-304.

Милош С. Московљевић, Акценатски систем поцерског говора, Би

блиотека Јужнословенског филолога I, Бeoгрaд 1928, VIII + 110.

Љиљана Недељков, Прозодијске особине говора села Каћа, СДЗб, Бео

град 1984, књ. ХХХ, 267—356.

Берислав М. Николић, Заменички књижевни акценат, ЗбМСФЛ

хviii/1(1975), 179-183.

Берислав М. Николић, Колубарски говор, СДЗб, Београд 1969, књ.

хviii, 367–473.

Берислав М. Николић, Мачвански говор, СДЗб, Београд 1966, књ. ХVI,

179–313.

Берислав М. Николић, Основи млађе новоштокавске акцентуације,

Библиотека Јужнословенског филолога, Нова серија 1, Бeoгрaд 1970.

Берислав М. Николић, Сремски говор, СДЗб, Београд 1964, књ. ХIV,

201—412 + карта.

Берислав М. Николић, Тршићки говор, СДЗб, Београд 1968, књ. ХVII,

367–473.

Видан Николић, Моравички и горњостуденички говори, Научно дру

штво за неговање и проучавање српског језика, серија IV (бр. 3), Бео

град 2001, 330.

Мирослав Николић, Говор села Гoрoбиља (код Ужичке Пожеге), СДЗб,

Београд 1972, књ. ХIX, 616–746.

Мирослав Николић, Говори србијанског Полимља, СДЗб, Београд 1991,

књ. ХХХVII, 548.

Miloš Okuka, Govor Rame, Svjetlost, Sarajevo 1983, 144 (sa tri karte).

Драган Павлица, Акценатски систем у говору села Пољице у Лици,

ППЈ 7 (1971), 69–103.

Драган Павлица, О говору околине Удбине, СДЗб, Београд 1984, књ.

ХХХ, 357–424.

Миливој Павловић, Дијалекатска испитивања у Косјерићу, Сечој

Ријеци и средњој Босни, Гласник САН за 1951, Бeoгрaд 1952, књ. III, св.

2, 276-277.

Драгољуб Петровић, Говор Баније и Кордуна, Матица српска — Про

свјета, Нови Сад — Загреб 1978, 1–205 + 3 карте.

Драгољуб Петровић, Оговору Броћанаца, ГФФНСХ(1967), 231-239.

Драгољуб Петровић, О говору Змијања, ЗбМСФЛ XIV/1 (1971),

171-235, ХIV/2 (1971), 171-198; ХV/1 (1972), 139-176, ХV/2 (1972),

151—211 + карта.
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Петр. Пјеш.

Петр. Ровци

Пецо ГИХ

Пецо Ишћа I-II

Пецо Орт.

Пецо Основи

Пецо Преглед

Пецо-Мил. Ресава

Пеш. СК-Лb

Пиж. Кол.

Рем. Кладањ

Рем. Шум.

Руж. Пљ.

PСАНУ

РМС

Р. Симић Левач

Р. Симић Скица

Симић Обади

Станић Уск. акц.

Драгољуб Петровић, Прилог познавању акценатског система у пје

шивачком говору, ЗбМСФЛ IX (1966), 129-135 + карта.

Драгољуб Петровић, Гласовни системровачког говора, ЗОРЛ, Нови Сад

1965, књ.VIII, 157-184.

Асим Пецо, Говор источне Херцеговине, СДЗб, Београд 1964, књ. ХIV,

1—200.

Асим Пецо, Икавскошћакавски говори западне Босне — први дио: Увод

и Фонетика, БхДЗб I (1975), 1-264; други дио: Акценат, Облици,

Текстови, БхДЗб III (1982), 7–258.

Asim Peco, Akcenat sela Ortiješa, Naučno društvo NR Bosne i Herce

govinc, Građa X, Sarajevo 1961, 5-51 (poseban otisak).

Асим Пецо, Основи акцентологије српскохрватског језика, Београд

1971.

Asim Peco, Pregled srpskohrvatskih dijalekata, Naučna knjiga, Beograd

1989.

Асим Пецо — Бранислав Милановић, Ресавски говор, СДЗб, Београд

1968, књ. ХVII, 241-366 + карта.

Митар Пешикан, Староцрногорски средњокатунски и љешански го

вори, СДЗб, Београд 1965, књ. ХV, VIII + 294 + карта.

Мато Пижурица, Говор околине Колашина, Посебна издања ЦАНУ,

књ. 12, Титоград 1981.

Слободан Реметић, Фонетске и морфолошке карактеристике говора

Срба у Кладњу и околини, ППЈ, Нови Сад 1970, књ. VI, 105—133.

Слободан Реметић, Говори централне Шумадије, СДЗб, Београд 1985,

књ. ХХХI, XIX + 555.

Гојко Ружичић, Акценатски систем пљеваљског говора, СДЗб, Бео

град 1927, књ. III, 113-176.

Речник српскохрватског књижевног и народног језика, П-ХVIII, Српска

академија наука и уметности — Институт за српскохрватски језик, Бео

град, 1959–2010.

Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. I-II, Нови Сад —

Загреб, 1967 (Матица српска — Матица хрватска), књ. III, Нови Сад —

Загреб 1969 (Матица српска — Матица хрватска), књ. IV-VI, Нови Сад

1971–1976 (Матица српска).

Радоје Симић, Левачки говор, СДЗб, Београд 1972, књ. ХIX, 618 +

карта.

Радоје Симић, Скица за дијалектолошку карту северне Србије, Југо

словенски семинар за стране слависте, књ. 31, Бeoгрaд 1980, 93-136.

Милорад Симић, Говор села Обада у босанском Подрињу, СДЗб, Бео

град 1978, књ. ХХIV, 1-124.

Милија Станић, Ускочки акценат, СДЗб, Београд 1982, књ. ХVIII,

63—191.
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Станић Уск. аор.

Станић Уск. 1–II

Стев. Гружа

Стеван. ИцД

Стеван, Пипери

Стеван. ССХЈ I

Тешић Љешт.

TeШИћ УЗОВ.

Ћупић Бјел.

Ћупић Пљ.

Шкаљић Турцизми

Милија Станић, Акценат аориста ускочког говора према Вуковом,

ЗбМСФЛ VIII (1965), 201–210.

Милија Станић, Ускочки говор, СДЗб, Београд 1974, књ. ХХ, 1-250 (I),

СДЗб, Београд 1977, књ. ХVII, 1-157 (II).

Игрутин Стевовић, Шумадијски говор у Гружи с особитим освртом

на акценте, СДЗб, Београд 1969, књ. ХVIII, 401-635 + карта.

Михаило Стевановић, Источноцрногорски дијалекат, ЈФ XIII (1933–4),

1–128 + карта.

Михаило Стевановић, Систем акцентуацијеу пиперском говору, СДЗб,

Београд 1940, књ. Х, 69—184.

М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик (Граматички систе

ми и књижевнојезичка норма), I, Бeoгрaд 1975, X + 653.

Милосав Тешић, Говор Љештанског, СДЗб, Београд 1977, књ. ХХП,

159-328 + карта.

Милосав Тешић, Фонетске особине говора азбуковачког села Узов

нице, ЈФ, Београд 1978, књ. ХХХIV, 169-291.

Драго Ћупић, Говор Бјелопавлића, СДЗб, Београд 1977, књ. ХХIII,226.

Драго Ћупић, Основне особине говора Пљеваља, Гласник Одјељења

умјетности ЦАНУ8, Титоград 1988, 79—107.

Abdulah Škaljić, Turcizmi u sprskohrvatskom jeziku, Sarajevo 1973.

Б. Географска, историјска и етнографска литература

Аличић Пописи III

Зотовић Археолошки

Јиречек Историја I

Јовановић Косјерић

Милић. Србија

Павловић Ужичка ЦГ

Стојановић

Цвијић

Ахмед С. Аличић, Турски катастарски пописи неких подручја западне

Србије ХV и ХVI века, књ. I-III; Историјски архив Краљево, Међу

општински историјски архив Чачак, Историјски архив Т. Ужице; Чачак

1984.

Михаило Зотовић, Археолошки и етнички проблеми бронзаног и гвоз

деног доба западне Србије, Београд 1985, 9—137.

Константин Јиречек, Историја Срба, књ. I, Бeoгрaд 1990, 211-236.

Владан Јовановић, Косјерић кроз историју до ХIХвека, Косјерић 1995.

Милан Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, Београд 1878, ХIV + 643.

Љуба Павловић, Ужичка Црна Гора, СЕЗб, Насеља и порекло ста

новништва, књ. 19, Београд 1925, 1-82.

Љубомир Стојановић, Стари српски записи и натписи, књ. I-VI, Бео

град 1902.

Јован Цвијић, Метанастазичка кретања. Њихови узроци и последице,

СЕЗб, књ. ХХIV, Бeoгрaд 1922, VIII + 96 + карта.

Напомена: Библиографски подаци за осталу цитирану литературу налазе се у белешкама.
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СКРАЋЕНИЦЕ ЧАСОПИСА И ПУБЛИКАЦИЈА

БxДЗб Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник, Сaрajeвo,

ЗбМСФЛ. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, Нови Сад,

гффнс Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду,

З6ФФП Зборник Филозофског факултета у Приштини,

ЈФ Јужнословенски филолог, Београд;

НЈ Наш језик, Београд;

ПIIЈ Прилози проучавању језика, Нови Сад,

СДЗб Српски дијалектолошки зборник, Београд,

СЕЗб. Српски етнографски зборник, Београд:

НОZb Hrvatski dijalektološki zbornik, Zagreb.

Славолкоб З. Маркович

ГОВОР УЖИЦКОИ ЧЕРНОГОРИИ

РеЗ КОМ e

Ужицкаи черногории — зто областњ в западноћ Сербии. Целњ настонцећ

работњи описание говора Ужицкоћ Черногории и определение его места среди

других (преимушественно родственних) говоров штокавского наречич. В. дан

ноћ работе исследукотси характернне просодические, фонетические (и фоно

логические) и морфологические особенности зтого идиома. Говор Ужицкоћ

Черногирии принадлежит к иекавским говорам востoчнoгерцеговинского типа,

распространенних в западноћ Сербии. Территории данного говора неоднородна:

на нећ скрешивакотси многочисленнве изоглоccБи, проходашие в разнЊих на

правлениих, что отражаетса на различних уровних извиковоћ структурњи. Изо

глоссви проходит по основному направленико пого-запад — северо-восток, что

представлает поис вокруг линии, разделикошећ даннуо област, по направленико

Ужице-Косвеpич-Мален.

Говор Ужицкоћ Черногории отличаетси просодическоћ системоћ ново

штокавских (в данном случаевостoчнoгерцеговинских) говоров. Следователњно,

дли него характерни четњире ударении, безударнал долгота и краткостБ. Фоне

тические и фонологические своћства просодем принципиалвно не отличанотса от

корреспондируоших обстоителњствв болЊшинстве востoчнoгерцеговинских го

воров, другими словами — в стендартном извике. И фундаменталонње принципњI

размешениа ударенвић согласни с основнBIми правилами дистрибуции ударенић

в родство нних народнњих говорах и в литературном извике. Засвидетелњство
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ваннче отступлених имекот или обшић характер (напр.: осмољетку, губитака,

авсолутно, најбоље, најређе), или же они совсем специфични и ареално обусло

влени (тип жена, домаћин, а также жена, вретено). И просодические чередо

вании в склонении и спражении не вњиходит за рамки в основном хороших

востoчнoгерцеговинских средних величин.

Говор Ужицкоћ Черногории имеет патњ гласних, обладакоших стандартноћ

значимоствно: и, е, а, о, у. Силлабическои значимостњков определенних позициих

может также обладатњ сонорнвић звук р, а регуларно еко также обладает пер

вичнвши континуант долгого звук итњ — дифтонгическии сегментије. Силлабемљи

могут бљутњ ударними и безударнЊими, долгими и краткими, последователЊно

долгим бљивает толњко дифтонгическић рефлекс долгого звука итњ. Размешениe

настоицих гласних в принципе отвечает стандартним дистрибутивним пра

вилам. Фонетическић контекст и сверхсегментнbге факторњи не влилкот на про

изношение гласних болњше, чем зто своћственно литературному извику. От

сутствует дифтонгизациа, отсутству от также значителњнве артикулационнЊle

модулиции, несмотри на направлениe.

Довољноредкит. наз. частичнве редукции гласних. В незначителњном ко

личестве отмеченних примеров в неболњшоћ степени редуцируетса гласнић и

(значителњно реже гласнић е), чаше всего непосредственно после восходаших

ударенић, в основном после краткого восходишего ударених (напр.: говор“ла,

јуницу, кашичицу, кобасицу, заћерали, шарену). Неболњшоћ группе отмеченних

примеров частичноћ редукции гласних противостоит значитељное числo при

меров полноћ редукции гласних (они вњIавлакотса в раде авленић, таких как

аферезис, синкопа, апокопа, гаплологиа, злизил).

Переченв шумних согласних данного идиома, по отношенико к состоанико

влитературном извике, сокрашен из-за отсутствиа согласного х, а расширен из-За

наличил в нем диалектних палаталbних согласних ć и 3. Согласнић ф заменлетса

чаше всего сонорним согласним в. Отсутствует фонема s — в. изолированних

словах она совсем отсутствует, однако она наличествует в положениЖх типа отаŠ

га. Полнаи десоноризании звонких согласних в конце слова не своћственна

данному идиому, частичние десоноризации релки (напр. кад“, млад“, народ“,

муж“).

В склонении сушествителњних привлекает внимание неболњшал, уникалв

наа группа устаревших падежних форм (напр. аљин, шакам и тл.); она отмечена

в поселениих, лежаших позади реки ДринЊI.

Отмечени также старне форми прилагателњних типа ови (домаћин), они

(камен), затем овијем, овијег, толњков речи представителећ старшего поколених.

Если изљутњ порадковље числителњнве и число један, дла которњих характерно

местоименHO-aДЉекТИВНОе склонение, мљи можем почТИ СКаЗатБ, ЧТО СКЛОНжемЊle

числителњнке здесе авликотса несклонлемњIми словами. Склонлемље формљ с

особним падежним окончанием весема редки (напр. родитељнић падеж двију,

дателЊнић двијема, двима).

Сприжение в говоре Ужицкоћ Черногории, как на уровне глаголњних форм,

так и на уровне глаголњних спраженић, не вњиходит за пределњI в. основном
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хорошего востoчнoгерцеговинского употреблениа. Один, единственнић, пример

деепричастиж совeршенного вида, редкић имперфект и второе будушее времи

занимакот самое низкое место на частотностноћ шкале глаголњних форм, на

самом ее верху находитса привлекакошић наше внимание частљић и в нарратив

ном отношении оживленнии аорист, а также рад возмoжностеи дла вњIражении

императива. Некоторње глаголњи оформлакотса по модели двух, иногда даже

трех, глаголњних сприженић. Особо интереснЊI триптотњи (серб. триплети); поги

боше (I) / изгинуше (III) / погинићеш (VI), скидоше (I) / скинуше (III) / скинићеш

(VI). Приведем еше одну неболњшуко (однако, все же, необљикновеннуко и нео

жиданнуко) группу образованић типа кренити, несвођственних болњшинству

востoчнoгерцеговинских говоров.

Рад особенностећ проивлакошихса на вcећ территории (напр. последо

вателњное употребление формљи печу и т.г., инфинитив на -ти, -ћи, обазателњнал

долгота в тресем, акцентнии тип питају, просодичеакић образец доћи) говор

Ужицкоћ Черногории совпадает со вcеми окружаношими его идиомами, рас

положеннЊими к северу от Златибора.

Исследованнаи здесе област, представлает краћнее северное отвeтвлениe,

на территории Сербии, кого-востoчнoћ ветви востoчнoгерцеговинского диалекта

(согласно деленико, установленному профессором Павле Ивичем). Исхода из

описанних внутренних различић исно, что централbнЊле и востoчнве поселених

проавликот високуо степен, совпадении с установленним средним уровнем

кого-востoчнoћ ветви, в то врема как западнње (в частности северо-западнње)

села значителњним (хота не и преобладакошим) числом черт согласу отси с

соотносителњнњим идром северо-западноћ ветви, и тем самљIм составликот сво

еобразнић переход между двума крупнЊIми диалектнЊIми целостностими про

сторного востoчнoгерцеговинского комплекса.
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Радивоје Младеновић, Заменице у говорима југозападног дела

Косова и Метохије. — Монографије, Београд (Институт за српски

језик САНУ), 2010, 12, стр. 472.

У оквиру едиције „Монографије” Института за српски језик САНУ по

јавила се књига Заменице у говорима југозападног дела Косова и Метохије

Радивоја Младеновића, реномираног аутора већег броја прилога о дијалекатски

сложеном и разноврсном ареалу, који обухвата Шар-планину, јужну Метохију и

јужно Косово. Монографија је, према семантичким и морфолошким својствима,

структурисана у више поглавља и потпоглавља.

У Уводу (15–24) су дефинисани предмет истраживања, методологија,

структура текста и указано на историјске и географске околности у којима су

настајали дијалекатски типови и заменички системи унутар анализиране обла

сти: „Књига која се презентује јавности плод је ауторовог интересовања за

дијалекатске прилике у зони која представља српско-македонско етнојезичко

пограничје, у чијем је средишту Шар-планина. На овом подручју и око њега

остварили су се дуготрајни језички, етнички, етнографски контакти, чији је

резултат настанак ареала са изразито богатом дијалекатском композицијом, у

којој поједини делови представљају етнојезичку ивицу српског односно маке

донског народа и језика. Сусрет двају великих јужнословенских комплекса често

је стварао некорелативност у еволуцији појединих сегмената језичке структуре, са

изоглосама које су повезивале говоре чија укупна композиција упућује на генетску

везу са српском односно македонском дијалекатском целином, али истовремено

илуструје и преплитање генетски и типлошки различитих система” (15).

Највећи део монографије односи се на морфолошку, некада и морфо

синтаксичку анализу богате грађе из свих девет говора области обухваћене

истраживањем: призренског градског говора, ђаковачког, подримског, подгор

ског, сиринићког, јужнокосовског, сретечког, подгоранског и горанског. Чи

њенице о заменицама неких говора (Подгорски, подримски, сиринићки, под

горански, јужнокосовски) први пут се саопштавају научној јавности, док се неки

од већ изнетих закључака о заменичком систему раније обрађених идиома (сре
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течки, ђаковачки, призренски градски говор, горански говор), на основу нове

Младеновићеве грађе допуњавају, а понекад и коригују.

Опис заменичког система дат је у поглављима: Личне заменице (25-70),

Номинативједнине неличних заменица (71—113); Номинативједнине придевских

заменица (114-194); Номинативмножинезаменица (195-251), Облици зависних

падежа једнине заменичко-придевске промене (252–318), Облици зависних па

дежа множинезаменичко-придевске промене (319-348), Партикулеу облицима

заменица (349-351).

У поглављу о личним заменицама (25—70) детаљно су описани систем и

инвентар облика, са уочавањем два ареала 1. и 2л. мн. (ми, ви: мије, вије). Када је

реч о судбини личних заменица, уочава се да се из целине испитане зоне издваја

горански, а једним делом и прекокамски (подгорански) говор.

Богатство облика зависних падежа заменице бна у говорима јужне Ме

тохије и јужнога Косова (Гјд ње, њојзе, њбјзи, Дјд њбјзи, њејзи, ОПјд њу, њб(ј),

њбјзу, њбјзи) са уочавањем и иновација заједничких са оближњим говорима

косовско-ресавског типа, потврђује закључак аутора да између говора у Ме

тохијској и Косовској котлини — у јужном и северном делу — никада нису

прекидани контакти, одржавани локалним сеобама у котлинама без географских

препрека.

Прегледности детаљног описа система заменичких енклитика доприноси и

15 табела у којима су представљени њихови ликови и односи. Највећа пажња је,

према очекивању, посвећена енклитикама заменица 3л. оба броја, где је у центру

пажње богатство облика дативске енклитике заменице 3л. јд. бна (гу, ги, и, је) и

3л. мн. (ги, гим, им, мги). -

Изнета грађа потврдила је „морфосинтаксичко преобликовање заменица

*кљто и “књи и заменица сложених са њима именички и придевски употре

бљених“ (71). „Морфолошко преобликовање и присуство новијих облика у

говорима југозападног дела Косова и Метохије“, закључује аутор, „својом до

следношћу подсећа на јужнији део ареала, пошто је и у ближим и у даљим

македонским говорима практично истрвена морфосинтаксичка диференцијација

према синтаксичком положају заменице“. Једначење “књито и “књи и заменица

сложених са њима у анализираним говорима остварено је на исти начин како је и

иначе остварено у говорима југоисточног словенског балканског ареала: ши

рењем -кој у сложене заменице (некој, никој, свакој) или елиминацијом -о из

номинатива именичке заменице ширењем -и из придевске заменице Нjд. м. p.

(неки, сваки, ники).

На ширење нових облика именичких заменица неки, сваки, осим под

стицаја из заједничких облика зависних падежа, закључује аутор, утицало је и

делимично семантичко преклапање заменица свако и сваки, неко и неки, затим

могућност синонимије синтагме и именичке заменице: сваки човек и свако, неки

човек и неко (72).

Иако је основни циљ монографије коју представљамо опис морфолошких

односа у заменичком систему, када су поједине заменице интересантне за син

таксичку анализу, аутор посвећује пажњу и овим питањима. Ово се посебно
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односи на употребу заменица кој (74-79) и заменице што (98—104). Уочена је

употреба заменице коју односним реченицама са субјекатском функцијом, затим

у служби везивања атрибутских и апозитивних реченица, у којима је кој синоним

са везником што. Однос броја потврда потврђује изразиту доминацију сино

нимног што, које је основни везник односних реченица у говоримајугозападног

дела Косова и Метохије (100).

Од других питања размотрених у овом делу књиге наводимо и да се исти

облик неодређене и опште заменице користи и именички и придевски, чиме је

створен нови систем у коме се бришу морфолошке дистинкције. „У говорима

ЈЗКиМ формирана су два система облика сложених заменица за лица: један се

наслања на облик заменице кој — некој, никој, свакој 7 свекој, други тип пред

ставља континуитет старе дуже форме “некни, “никнииже, “вњсЋкни“ (82).

Говоре призренско-јужноморавског типа, као и прекокамски (подгоран

ски) говор, карактерише факултативно морфолошко неутралисање између од

ричних и неодређених заменица, и то ширењем ни- у не- Разматрајући ово

питање, Р. Младеновић закључује да се „брисање морфолошке обележености

одричне и неодређене заменице компензује моделом афирмативне, потврдне и

одричне реченице: Никој доша, никој ни река: Никој не ни река, никој не ни доша

ПодгП. У одричним реченицама носилац одричности је /не/, којег нема у по

тврдној реченици“ (84).

Судбина иницијалне групе /шт-/ у замници што испитивано подручје дели

на две зоне. У највећем делу области група се доследно чува, а спорадично се

упрошћава у северношарпланинским говорима, али и делу подримског идиома.

Аутор потврде облике типа шо сматра наносом из западномакедонског правца

(97).

У поглављу Номинатив једнине придевских заменица семантички кри

теријум одредио је детаљну елаборацију типова заменица. Различитост у ин

вентару и облицима присвојних заменица у појединим говорима последица је

дијалекатске разуђености, али и прилика у ширем говорном окружењу. Од

говорност за настанак различитих система, по Младеновићевом мишљењу, сносе

новија образовања присвојних заменица посесивним суфиксима “-ovљ, “-bnb,

*-inb. „Померање посесивности са генитива у датив, као део балканистичког

преструктурирања говора на ширем балканском ареалу, коме припадају и говори

ЈЗКиМ, оставио је последице и у инвентару присвојних заменица, и то пре свега

кроз настанак нових заменицау чијој се творбеној основи налази датив“ (117).

Заменица његов / његов потврђена је у свим говорима, осим у јужноко

совском делу, у коме се јавља њигов, настао наслањањем на присвојну заменицу

њин.

Заменице мотовисане дативом једнине заменице бна (њојан / њбјен, њејан,

нобјзин / њејзин) не деле исту судбину у свим говорима. Док је заменица њбјзин /

њејзин практичноједина у северношарпланинским говорима, она је знатно ређа у

идиомима призренско-јужноморавског типа. Стабилном употребом опште при

својне заменице свој говори на југозападу Косова и Метохије представљају

целину, без обзира на међусобну дијалекатску подвојеност.
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Присвојнезаменице изведене издемонстративних заменица у Дјд (пејзин /

тајзин/тајзин, овомyaв),користе се као конкуренти за казивање припадности 3.

ЛИЦУ саопштеном заменицом изведеном из генитива или датива личне заменице

за 3л. Употреба присвојно-демонстративних заменица је факултативна, а фрек

венција различита на нивоу различитих говора“ (132). Исходиште присвојно-де

монстративних заменица у истраживаним говорима аутор види на Шар-планини,

са које су се оне шириле ка низијским областима.

Заменицама за каквоћу и количину аутор је, с разлогом, посветио посебну

пажњу, будући да оне у говорима призренско-јужноморавског типа и сретечког

говора „припадају посебном ареалу, који није потврђен ни у једном дијасистему

балканских словенских језика“ (136). Оно што је карактеристично за говоре

овога типа јесте морфолошко приближавање и интегрисање заменица за ко

личину у заменице за каквоћу уопштавањем придевског суфикса“-bvb у обема

скупинама заменица, који се по правилу јавља као -ав. „Доследност -ав може се

довести у везу са присутношћу суфикса“-avљ у новим облицима заменица за

количину у оближњим македонским говорима. Делимична морфолошка по

дударност остварена у оближњим македонским говорима присутношћу елемента

/в/ у обема скупинама заменица (таков : толикав) пренела се у говоре ЈЗКиМ.

Резултат оваквог контакта огледа се у говорима ЈЗКиМ у преобликовању за

меница за каквоћу додавањем елемента -ав (толиких толикав), затим у ширењу

овог елемента и на заменице за каквоћу (такав – такав)“ (141).

У двама северношарпланинским говорима — горанском и подгоранском,

који се и иначе типолошки и генетски умногоме разликују од осталог дела

испитиване области, ове две скупине заменица имале су еволуцију каракте

pистичну за источнојужнословенски ареал: заменице за каквоћу иновиране су

продором придевског суфикса “-Ђуљ, док су заменице за количину преобли

коване продором суфикса“-avb.

Оно што је карактеристично за ове скупине заменица у говорима проучене

области јесте присуство два морфолошка типа, који подсећају на некадашњи

одређени и неодређени вид: у највећем делу говора уопштава се тип какав,

коликав, док се у двама шарпланинским говорима, који се разликују али су у

географском контакту, среће какви, коликви (147—163).

Аутор скреће пажњу на чињеницу да је „у функцији заменичког придева у

највећем делу говора општа заменица за количину практично истиснута при

девом цел / цев / цеја, цела, цело“, доке се „у ограниченом броју примера, и то у

употреби блиској прилошкој, у мањем броју говора, спорадично среће и за

меница“ (потврде типа: Вас пут поврача, вас пут спала, сва-зима).

Прилике на терену налагале су аутору да се озбиљно позабави демон

стративима у препозицији и постпозицији (167-194). Показало се, наиме, да се

инвентаром и облицима показних заменица говори југозападног дела Косова и

Метохије међусобно толико разликују, да се може рећи да не постоје два говора

„који се слажу у свим појединостима“ (167). Изнета и зналачки интерпретирана

грађа сведочи о богатству морфолошких типова у препозицији, посебно у мно

жини. Знатна шароликост, како закључује аутор, последица је лингвогеограф
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ског положаја појединих говора и њиховог контакта са околним дијалекатским

типовима. Од значаја је констатација аутора да се према броју јединица јављају

говори са градираним трочланим системом (овај / овај, тај, онај / онај) односно

говори са двочланим системом по опозицији (овај / бвај, тај). Иначе се и у

говорима са три заменице уочава смањена употреба заменице онај, у чије поље

употребе продире заменица тај, „тако да се на целој територији уочава тен

денција стварања двочланог система: овај (= непосредно поменуто, непосредно

присутно, близу): тај (= није непосредно присутно, није непосредно поменуто,

није близу)“ (170).

Од говора истраживане области само се у најјугозападнијем делу, у Гори,

под утицајем оближњих западномакедонских идиома, демонстративи употре

бљавају и у постпозицији. С обзиром на то да у горанском говору опстаје

демонстративни сегмент и у постпозицији (означавање различитих просторних

релација: стариов— стариот—старион), у њему није развијен прави члан.

Читаоцу ове темељно рађене студије није ускраћено ни ауоторово објашње

ње постпозитивне употребе демонстратива: „Структура чланованих придева, у

којима се демонстратив додаје на одређени придевски вид, упућује на то да је

појава овакве употребе демонстратива у непосредној вези са слабљењем при

девског вида (дистинкције по познатости) ујугоисточном делу словенских језика

и говора и потребом да се категорија одређености саопштена придевом ојача.

Демонстративна заменица, која има деиктичку функцију, са категоријама које

има — род, присутност, познато — погодна је за овакву компензацију“ (185).

У поглављу Номинатив множине заменица (195-251) знатна пажња по

свећена је множинској моцији придевских заменица, али и судбини личне заме

нице 3л. мн. Код придевски употребљених — и заменица и придева — уочено је

слабљење и нестанак множинске моције. Када су придевске речи употребљене

ИМенички, оне се најчешће интегришу у нову морфолошко-синтаксичку по

зицију (Наши дошле на славу, његови побегоше), мада се срећу и ретки примери

— пре свега у јужној Метохији — са губитком множинске моције и у овој

употреби (Наше (људи из нашег краја) кажев— мед" из уста му излази) (197).

У свим говорима потврђена су два множинска облика личне заменице 3л.:

бни за м. р. и бне за ж. р. Слабљење и губитак множинске моције, међутим,

захватило је и ову заменицу тако да је општемножинска форма бни потврђена,

како грађа сведочи, у свим говорима проучаване зоне.

Попуштање морфолошке стабилности личне заменице 3л. мн. и ширење

синкретичног облика у именички садржај „подстакнуто је морфолошком слично

шћу у деклинацији заменице 3. лица и придевских речи, затим морфолошким

синкретизмом у зависним падежима заменица, али и одсуством диференци

јалних облика како личних заменица 1. и 2л. мн. тако и 1. и 2л. jд. Свођењем

трoрoдности заменица 3л. мн. на један облик, заправо, интегрисање је облика

овога лица у систем регуларних морфолошких односа у множини личних за

меница и стварање симетричног система према броју облика.
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У оваквој регуларизацији треба тражити подстицај и за стварање једног

општемножинског облика личне заменице 3л. мн. у већем делу словенског је

зичког корпуса“ (199).

Судбина множинске моције придевских речи сведочи о изразитој неком

пактности говора југозападног дела Косова и Метохије. Посебна позиција по

казних заменица, које се облицима али иједнинско-множинским синкретизмом у

неким говорима, издвајају у посебну подгрупу придевских заменица, наметнула

је потребу да ове две скупине буду посебно размотрене.

Посебна форма за Нмн. м. р. на -и придевских заменица, осим показних,

добро је опстала у сиринићком говору. У подгорском и сретечком говору до

минирају примери Нмн. м. р. на -и, али је потврђен и продор општемножинске -e

форме. У осталом делу области уопштенје општемножински -е облик. У Нмн. ж.

p. cреће се доследно -е.

Судбина Нмн. с. р. корелативна је већим делом са судбином Нмн. м. p.

Највећи део области зна за општемножинску -е форму. У двама шарпланинским

говорима — сретечком и сиринићком — ситуација је сложенија. У оба идиома

присутне су по три форме, али са наједнаком снагом. У Сиринићу је доминантно

-е (моје говеда), нешто ређе -а (тејзина дрва) и -и (оволикви села). У сретечком

говору је најчешћа форма на -е, док су форме на -а и -и ређе.

У настанку Нмн. показних заменица уочена су два подареала. Онај без

моције рода чине говори у јужној Метохији и јужном Косову (са сведеним

обликом типа овеј), затим говори северношарпланинског типа у Гори и Подгори

(са сведеним обликом типа бвија). У Сиринићу, Средској и Подгору конста

товано је трообличје, које показује тенденцију ка двообличју са приласком

показних заменица с.p. Hмн. м. р. или Нмн. ж. p., али и започетим процесом ка

уопштавању општемножинске -е форме у подгорском говору.

Једнинско-множинска дистинкција показних заменица осталаје стабилна у

говорима призренско-јужноморавског типа, док се у горанском, подгоранском и

вишим селима сретечког говора јавља нови модел синкретизма (горански: бвија

чујек — бвија љуђи, подгорански: бвој жир — бвој жирови, тој шуме, бвој

jäрича). Пошто оваквог синкретизма нема у облицима других придевских речи,

аутор претпоставља „непосредан (у ГГ) и посредан утицај (у ПрекГ и СрF)

постпозитивне употребе показних заменица на овакво нивелисање облика“ (232).

На крају поглавља о номинативу множине придевских заменица, у За

кључним напоменама о судбини множинске моције (247-251), Р. Младеновић

разматра разлоге редуковања и неутрализације множинске моције рода, на

водећи да „редукованом трородношћу (> двородност односно једнородност) у

множини заменица и придевских речи говори ЈЗКиМ чине јединствен ареал у

оквиру српскога језика. Иако својом укупном дијалекатском композицијом ге

нетски и типолошки умногоме различити, говори ове зоне редуковањем мно

жинских облика придевских и заменичких речи показују одређену сличност. За

смањење броја облика у множини у овим говорима од пресудног је значаја

близина македонских говора и ширење иновација из полошког правца посред

ством шарпланинских говора, који су се миграцијама ширили ка јужној Мето
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хији“ (247). Аутор закључује да је уопштавање општемножинског -е у већини

говора југозападног дела Косова и Метохије „вероватно извршено после ста

билисања наставка -ле у мн. радног глаголског придева. Оваквим уопштавањем

-е у мн. придевских и заменичких речи, подстакнутим општемножинским -ле,

потврђује се законитост да иновација у језику може бити подстакнута тежњом да

се постигне симетрични модел у облицима конгруентних речи (Наше по старе

синови донеле б5њак Подрг)“ (248-249).

У поглављу Облици зависних падежа једнине заменичко-придевске про

мене опис појединачних падежних форми организован је по родовима, уз раз

матрање парадигме мушког и средњега рода заједно. Прикупљена грађа сведочи

о релативно добром чувању флексије у једнини, посебно у говорима призрен

ско-јужноморавског типа. Флексија је најочуванија у заменичким речима ж. p.

(опстали су сви зависни падежи, осим Иjд., са — додуше — факултативним

продором аналитизма различите снаге), у заменицама м. р. више је аналитичких

конструкција, док је аналитизам највише узнапредовао у с. p. jд. У м. р. и с. p.,

осим факултативно у јужном Косову, чувају се старији наставци у Дјд и ОПјд.

(мојега, свакојега, мојему, свакојему).

У Дjд. м. р. од заменица за лице који заменица сложених са њом опстаје

релативно добро стара заменичка промена (кому да покажем, свакому мо мало) у

свим говорима, упркос мешању заменица “Кљто и “књи. Прикупљена грађа

показује да је процес продора меке заменичке промене управо започео.

Морфолошке специфичности појединих скупина заменица налагале су да

се заменичко-придевска деклинација ж. р. разматра у трима потпоглављима:

облици свих заменица, осим облика показних заменица и облика личне заменице

она, показне заменице, лична заменица 3л. јд. ж. p.

Иако у Гјд. продире аналитизам (у различитом обиму), флексија у овом

падежу — посведочена обиљем примера из јужнометохијског и јужнокосовског

дела — потврђена је у свим говорима. Посебно је интересантно присуство овога

падежа у горанском говору (У наше Атмане сом била).

Док је у Дјд у призренско-јужноморавској зони уопштено -ејзи / -ej, у

говорима северношарпланинског типа уочавају се различити процеси, са до

минацијом наставка тврде промене -ојзи / -ој. Облици Дјд именичког порекла

типа ваше, иако потврђени, представљају иновацију мале снаге. Ова иновација

посведочена је већим бројем примера у горанском и подгоранском говору, у

којима је у Дјд ж. р. уопштен наставак -и (наши матери).

Лjд. опстаје у неким предлошко-падежним конструкцијама у јужноме

тохијском и јужнокосовском ареалу (про +, према +), док је у северношар

планинском делу — укључујући и Сиринић — скоро у потпуности подлегао

аналитизму.

Више разлога је налагало издвојено разматрање парадигме личне заменице

бна, чији је синкретизам Гjд./Дjд./Лjд., потврђен у говорима призренско-јужно

моравског типа, остварену косовско-ресавском духу уопштавањем форми на -ој /

-ојзи /-ојзе или -е. Овај синкретизам, међутим, у говорима истраживане области
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смањеног је обима, пошто је у Гјд. и Лjд. заменице бна аналитизам продро у

знатној мери.

Говорећи о једнинској парадигми показних заменица, аутор наглашава да

ове ни у једном говору, осим условно у јужнокосовском, нису у потпуности

интегрисане у заменичко-придевску парадигму. „Структурна присутност еле

мента /-j-/ у облицима јд. ж. р., којом су показне заменице супротстављене

осталим заменицама и придевима, говори да је елемент/-j-/различитог порекла у

облицима јд. ж. р. показних заменица и јд. ж. р. осталих заменица и придева“

(304).

Р. Младеновић наводи да је у целојој области аналитизам присутнији у

множинској парадигми него у једнини. Говорећи о облицима зависних падежа

множине заменичко-придевске промене, он констатује да у говорима призрен

ско-јужноморавског типа не постоји морфолошка корелација у Нмн. и ОПмн.

између именица м. р. на -а (мужи: муже) и придевских заменица, у којима се у

обама падежима уопштава једна форма.

Уопштавањем наставка -ема (својема) у Дмн. заменичко-придевске про

мене говори југозападног дела Косова и Метохије призренско-јужноморавског

типа део су ширег ареала, коме припадају и косовско-ресавски говори. Ретке

потврде типа нашима „срећу се као последица фонолошког механизма дистри

буције наставака: примери се обичнојављају када се заменица нађе уз именицу м.

р. у Дмн., у коме је наставак -има стабилан (нашима људима)“ (334).

Објављени дијалекатски текстови (354—434) поуздане су језичке илустра

ције из различитих идиома проучене области. Вредност овога дела књиге треба

посматрати у контексту чињенице да из неких говора до сада или није било

објављених дијалекатских текстова или их је било мало (Подрима, Подгор,

Сиринић, Подгора, јужно Косово). Богата колекција текстова прибележених од

аутентичних носилаца локалнога говора могу бити драгоценослонац и подстицај

и за друга истраживања.

Монографија коју представљамо носи печатранијих дијалектолошких при

лога професора Младеновића. Иза свих закључака стоји компетентна, обично

минуциозна, елаборација богатог теренског материјала. Свака језичка чињеница

разматрана је у оквиру ширег дијалекатског комплекса — пре свега српских и

македонских говора. Добро познавање факата историје српског језика, али и

других језика који су били у контакту са говорима овог дела српског језичког

комплекса, омогућило је аутору да понуди закључке који су засновани на ширем

сагледавању резултата еволуције целе зоне, али и појединих говора унутар саме

области. У раду су на прави/најбољи начин искоришћене тековине лингвистичке

географије у представљању дијалекатске стварности. О томе, уосталом, поред

прегледне и детаљне дијалекатске карте са свим испитаним насељима, сведочи и

58 табела — илустрација распрострањености изоглоса — интегрисаних у текст

монографије.

На крају истичемо да се научна вредност Младеновићеве монографије

Заменицеу говоримајугозападног дела Косова и Метохије огледа у томе што она

не доноси само опис уочених појединости него о многим питањима нуди за
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кључке од ширег научног значаја. Све размотрене појаве у дијалекатски ша

poликој области по правилу су илустроване богатом и поузданом дијалекатском

грађом. Ову монографију карактерише пожељан однос чињеница и спекулације.

Ауторово познавање ширих балканских етнојезичких односа, затим владање

фактима историје српског језика, добро познавање дијалекатских прилика у

словенским и несловенским говорима у ужем и ширем окружењу испитиване

области допринели су поузданости закључака који се у овој монографији износе.

Вредност и значај монографије Радивоја Младеновића мора се посебно

вредновати у контексту драстичне измене етнојезичке слике на испитиваном

простору након протеривања српског живља у јуну 1999. године. Треба посебно

вредновати чињеницу да је Р. Младеновић данас најагилнији стручњак у спа

шавању српског језичког блага са наведених простора, да је, као резултат ви

шедеценијског бављења српским косовско-метохијским говорима, дао низ реле

вантних студија али и монографију Говор шарпланинске жупе Гора, која је 2002.

године награђена наградом Славистичког друштва Србије Павле Ивић,

Слободан Реметић





Станислав Станковић, Границе призренско-тимочких говора

у власотиначкоме крају. — Монографије, Београд (Институт

за српски језик САНУ), 2008, 5, стр. 247.

Књига Границе призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају мр

Станислава Станковића насталаје као резултат вишегодишњих ауторових истра

живања говора југоисточних предела Републике Србије, конкретније, вароши

Власотинце и њене околине. Посвећена је успомени на људске, педагошке,

научне и културолошке квалитете и погледе академика Божидара Видоеског,

ауторовог професора дијалектологије српског језика на Филолошком факултету

у Скопљу. Главнину књиге чине четири поглавља: 1. Власотиначки крај и његови

говори, из лингвистичке географије, о истраживању (11–54), П. Призренско

-тимочки говори у власотиначкоме крају (55—118), III. Дијалекатски текстови

(119–161), и IV. Литература (163—185). Након речених наслова долазе резимеu

рада на руском (187-195), немачком (198-207), француском (208-218) и енгле

ском језику (219-229), затим регистар скраћеница Пунктови, њихове и остале

скраћенице (231-232), Списак карата и табела (233-234), Предметнирегистар

(235—239), Регистар географских имена (240-243), Регистар личних имена (244–

—246) и на крају белешка О аутору (247).

После уобичајеног а у овом случају и посве узорног прелудијума Реч на

почетку (9-10), следи прво поглавље књиге које садржи три целине: О гео

графији, становништву и историји власотиначкога краја (13-22), Дијалекто

лошка проучавања призренско-тимочких говора у власотиначкоме крају и су

седним областима (23—36) и Из лингвистичке географије и о овоме истра

живању (37-54).

У тексту О географији, становништву и историји власотиначкога краја

Ст. Станковић, смештајући га на простор доњег и средњег слива реке Власине,

идентификује истраживани ареал и даје комплетан списак испитиваних пункто

ва; потом износи податке о пореклу и структури становништва испитиваног

подручја, притом се користећи ванредно бројном историографском и етноло

шком литературом и, на крају, прилаже три лепо осмишљење и добро приређене
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географске карте: Карта 1: Власотиначки крај на мапи југоисточних области

Републике Србије, Карта 2: Власотиначки крај и суседне области и Карта 3:

Власотиначки крај. Оне пружају целовит увид у географски положај испи

тиваног подручја, тј. града Власотинца и шездесет једног села у којима је аутор

вршио теренска истраживања за потребе ове дијалектолошке студије.

Текст Дијалектолошка проучавања призренско-тимочких говора у влас

отиначкоме крају и суседним областима доноси исцрпну хронологију више од

једног века дугог проучавања народних говора у реченим пределима југоисточне

Србије, и то почев од Ђуре Даничића, који је средином 1880. године са П.

Матковићем и М. Ђ. Милићевићем обишао лужнички, власински, грделички и

лесковачки крај, преко норвешког слависте Олафа Броха и великана српске

лингвистике Александра Белића (са посебним освртом на њихов допринос про

учавању говора ових крајева), па све до савремених посленика на пољу истра

живања народних српских говора, међу којима се налазе Вилотије Вукадиновић,

Љубисав Ћирић, Јордана Марковић, Биљана Сикимић, Станислав Станковић и

други. Иза ове тематске целине ситуиране су две врло специфичне и за ову

прилику први пут приређене лингвогеографске карте: Карта 4: Простирање

говорних типова у власотиначком крају према О. Броху и Карта 5: Простирање

ПТГ(призренско-тимочких говора) у власотиначкоме крају према А. Белићу, на

којима, користећи се мрежом својих пунктова, аутор ове монографије у сваком

погледу беспрекорно картографише распоред Брохових и Белићевих диферен

цијалних изоглоса на испитиваном дијалекатском терену.

У трећем тексту Из лингвистичке географије и о овоме истраживању мр

Станковић даје детаљан преглед предмета, метода и развоја лингвистичке гео

графије код нас и у свету, а затим, у том светлу, и предмет и циљ свог теренског

истраживања, а то су, како то аутор каже, инвентар и пружање главних раз

ликовних маркера лужничког, заплањског и јужноморавског говорног типа и

прецизирање њихових ивичних линија на власотиначком терену, што пак, ко

ришћењем релевантних метода и техника које се практикују у оваквим лин

гвогеографским радњама, успешно и остварује.

Друго поглавље монографије Призренско-тимочки говори у власоти

начкоме крају садржи четири целине: О призренско-тимочкој дијалекатској

области (57–60), Неке карактеристике заплањскога говора на власотиначкоме

земљишту (61-75), Простирање дистинктивних особина призренско-тимочких

говора у власотиначкоме говору (77—106), Ареал призренско-тимочких говора у

данашњему Власотинцу (107—110) и Границе призренско-тимочких говора у

власотиначкоме крају (111-118), те оно представља централни део и у ком

позиционом погледу ове одлично утемељене дијалектолошке расправе.

У првом делу централног поглавља Ст. Станковић говори о дијалекатским

особеностима призренско-тимочких говора, који се, како то аутор наводи, одли

кују једним бројем архаизама и низом балканистичких иновација које пак нису

обележје осталих српских дијалеката и преноси Белићеву класификацију југо

источних србијанских говора која је извршена на основу њиховог унутрашњег

склопа. У другом делу овог поглавља, руководећи се резултатима које је добио
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анализом сопствене теренске грађе упоређене и проверене у корелацијама са

ранијим истраживањима поменутог ареала, мр Станковић даје преглед главних

карактеристика заплањског говора у власотиначком крају, и то из фонетске,

акценатске и морфолошке равни, и завршава освртом на диференцијалну подди

јалекатску лексику, приносећи Мали регистар заплањских речи (74-75), неко

лико десетина лексема од којих су многе присутне и у другим месним говорним

типовима, али им је употреба специфична, дакле: лингвостилистички обојена.

Трећи део: Простирање дистинктивних особина призренско-тимочкихго

вора у власотиначкоме крају представља пак централни текст другог поглавља

књиге. У њему аутор најпре доноси Регистар диференцијалних особина (77–81)

у виду табеларног приказа дистинктивних обележја лужничких, заплањских и

јужноморавских говора на фонетском, акценатском, морфолошком и лексичком

Плану, а потом, према истим критеријумима, следи и тематски блок Географија

диференцијалних особина (82—106) која је, с јасно оцртаним изоглосама, при

казана на 25 врло информативних лингвистичких карата.

Четврти део: Ареал призренско-тимочких говора у данашњему Власотин

цу из угла урбане дијалектологије проблематизује тренутно стање и распоред

призренско-тимочких говора у ововременој вароши Власотинце. У светлу но

вијих социолингвистичких момената, насталих мешањем староварошког и по

следњих деценија ХХ века придошлог сеоског становништва, као и у светлу

утицаја стандарднојезичког идиома на локалне призренско-тимочке подсистеме,

Ст. Станковић у једном од ретких код нас, а у сваком погледу и ванредно

примерном истраживању у области српске урбане дијалектологије, утврђује да у

говору већине Власотинчaнa изразите лужничке, заплањске и јужноморавске

особине нестају; оне се могу наћи код припадника најстаријих генерација. Чувају

се, односно стабилне су код свих говорника досељеничких призренско-тимочких

типова, док и најстарији слојеви староварошког становништва свој језички израз

више или мање успешно померају ка стандардном идиому. Ареали шест савреме

них власотиначких призренско-тимочких подсистема представљени су на Карти 31:

Простирање ПТГ у данашњему Власотинцу.

Последња целина другог поглавља, Границе призренско-тимочких говорау

власотиначкоме крају, доноси две табеле (Табела 5: Распоред диференцијалних

призренско-тимочких појава у власотиначкоме крају по пунктовима и Табела 6:

Распоред пунктова према припадности говорним типовима) и може се сматрати

закључком ауторових истраживања која, као резултат проучавања распореда и

граница власотиначких говора, указују да Белићеву западну границу лужничког,

источну и западну границу заплањског, као и источну границу јужноморавског

поддијалекта треба померитика истоку. Новодобијене границе су представљене

на картографски беспрекорно приређеној сводној карти (Карта 32. Простирање

ПТГ у власотиначкоме крају према најновијему истраживању).

Треће поглавље књиге, Дијалекатски текстови, подељено је у четири

целине: Лужнички говор (121—124), На граници лужничкога и заплањскога

говора (125—126), Заплањски говор (127—143) и Јужноморавски говор (144–161)
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и њиме се језичке особине испитиваног ареала документују у континуираном

Говору, као потврда резултата ауторових истраживања.

У Дијалекатским текстовима уочљива је интеракција аутора са саго

ворницима, као и разноврсност тема о којима су вођени разговори, и то од

детињства и доба одрастања, преко пољопривредних радова и обичаја везаних за

духовну и материјалну културу, па до исељавања становништва и изумирања

села. На тај начин ова збирка дијалекатских текстова помаже да се стекне реалан

утисак о свим аспектима живота становника истраживаног подручја.

Четврто поглавље, Литература, садржи укупно 326 одредница подељених

у два дела: Лингвистичка литература (165-180) и Географска, историјска и

етнографскалитература (181—185). Обе библиографије сејош једном деле, и то

као цитирана или навођена и остала коришћена литература, и својим обимом и

комплетношћу потврђују научну вредност књиге, као и ауторову изузетну упу

ћеност у материју.

Након Литературе следе исцрпни резимеи на четири светска језика (рус

ки, немачки, француски и енглески), сваки од њих садржи по две карте са

насловима и легендама на датом страном језику, од којих је прва реализована

према Белићевим, а друга према најновијим, односно ауторовим истражива

њима.

Делови књиге ситуирани после ових резимеа: Пунктови, њихове и остале

скраћенице, Списак карата и табела, Предметни регистар, Регистар гео

графских имена и Регистар личних имена својом комплетношћу и упутношћу

помажу у брзом проналажењу читаоцима битних информација у монографији.

На крају књиге налази се белешка О аутору, која нас у кратким цртама упознаје

са завидним досадашњим прегнућима Ст. Станковића на пољу српске лин

гвистике, као и са важнијим елементима из његовог вишегодишњег рада у

универзитетској настави.

Монографија Границе призренско-тимочкихговорау власотиначкоме кра

ју мр Станислава Станковића представља вредан допринос савременој српској

дијалектологији и употпуњавању слике о тренутном стању српских дијалеката.

Будући да, уз исцрпно лингвогеографско разматрање говора Власотинца и ње

гове околине, аутор приноси и богату литературу из домена лингвистике, етно

графије, историје и географије, ова студија може послужити и као добра полазна

основа за будућа лингвистичка, или шире: хуманистичка истраживања југо

источних предела Републике Србије, и стога се свесрдно може препоручити

стручњацима и студентима релевантних научних и академских дисциплина.
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