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У В ОД

1. Мачвански сам говор испитивао током 1955. и 1956. год. По

сетио сам пет места: Бадовинце, Баново Поље, Богатић, Ноћај и При

чиновић. У овим сам местима ступао у контакт и са становништвом

околних села. На тај начин упознао сам се с мачванским говором у целини.

Проучавање мачванскога говора надовезује се на моје раније обављено

испитивање сремскога говора.

Излагање у овоме раду иде овим редом. У Уводу ћу најпре пока

зати основне одлике мачванскога говора; затим ћу изнети изоглосе у

мачванском говору; најзад ћу говорити о пореклу мачванског станов

ништва. У даљем излагању детаљно ћу с позиција синхроничне ди

јалектологије анализирати данашњи мачвански говор на основу мате

ријала који сам скупио приликом поменутог теренског испитивања“.

Затим ћу показати однос мачванскога говора према суседним говорима.

Најпосле, изнећу своје мишљење о постанку мачванскога говора.

2. Основне су одлике мачванскога говора:

— а к цен а т с к е :

а) мачвански говор има четвороакценатску систему млађих но

воштокавских говора;

b) мачвански говор не познаје кановачког дуљења;

c) сва четири акцента у мачванском говору чувају своју карактери

стичну мелодију; ипак, за кратки силазни акценат (“) ваља рећи да

му низлазна мелодија није онолико типична као, на пример, у Ваљев

ској Колубари (коју сам проучавао 1959), већ се мелодија овог акцента

* Обимне студије о мачванском говору нема. Обавештења о њему давана су

или у оквиру ширих излагања о шумадијско-војвођанском дијалекту (исп. А.

Белић, Штокавски дијалекат, Народна енциклопедија Ст. Станојевића IV; М.

S t e v a n o v i ć, Štokavski dijalekat, Enciklopedija Jugoslavije IV, стр. 501—506;

М. С те ван о ви ћ, Савремени српскохрватски језик I, стр. 10—11; П. Ивић,

Дијалектологија српскохрватског језика, Нови Сад 1956; P. I vi ć, Die serbo

kroatischen Dialekte, ihre Struktur und Entwicklung, “S-Gravenhage 1958, стр.

167—188) или у радовима о суседним говорима (исп. Милош С. Москов

ље ви ћ, Акценатски систем поцерског говора, Бгд. 1928). За мачванску лексику

од значаја је рад Босиљке Рад овић „Женска народна ношња у Мачви и

Поцерини“ (Гласник Етнографског музеја у Београду, књ. ХVI (1953) 7—47). Иако

углавном дескриптиван, овај трезвено писан рад врло је користан. Садржи известан

број компарација са ситуацијом у другим крајевима.
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у мачванском говору донекле приближава равној (тачно се стање, ра

зуме се, може утврдити само методама експерименталне фонетике);

d) преношење акцената на проклитику постоји у мачванском го

вору, али оно није спроведено с онаквом доследношћу као у Дани

чића: наново почиње да се јавља индивидуални акценат речи, сем тога

има категорија у којима се акценат на проклитику не преноси на основу

истих принципа као у Даничића (в. т. 48, 72, 74, 80, 104, 105. итд.);

е) у мачванском говору нису сачуване све Даничићеве неакценто

ване дужине;

f) у мачванском се говору јављају дужине којих нема у Даничића;

— ф о не т с ке: -

а) екавска замена јата с познатим икавизмима;

b) разне редукције, контракције и елизије вокала;

с) нешто затворенија артикулација вокала а у вези с усненим су

ГласНИЦИМа И СОНаНТИМа;

d) губљење сугласника x;

— м о р ф о лош к е :

а) спорадично јављање архаичних облика instr. р1. и 1oc. р1. име

ница оliо-основа masc. и neutr. и 1oc. pl. именица а-основе fem.;

b) ширење наставака тврдих основа на меке;

c) заменички облици за тебом и сл.;

d) у 3. р1. praes.: z) одсуство наставка -ду (познатог војвођан

ским говорима); B) ширење наставка -у у VII и VIII Белићевој врсти;

у) од глагола хтети 3. р1. praes. доследно је дну, нећу; 3) наставак -ају

никад не губи интервокалнога ј; е) од глагола на k-ke 3. р1. praes.

гласи не сму и сл.;

е) у аор. ш се из 3. р1. шири и у остала лица р1. : дотерашмо;

f) и глаголи на -ћи граде фут. од краћег облика инф. : ићеш ;

g) глаголски облици пршћемо, мљешћем, ишћем, кршћење; —

— С И НТ а К. С И Ч К e :

а) уз глагол питати употребљава се ген.: питај Руже,

b) предлог за употребљава се са ген. за зиме.

3. Мачвански се говор у највећем броју случајева приказује као

јединствена целина. Врло је мали број језичких појава које нису подјед

нако заступљене на целој мачванској територији. То су ове појаве:

— а к Це на тс ке:

a) на западу мачванске територије (Бадовинци, Баново Поље)

јавља се кратки силазни акценат (“) у gen. -acc. и dat.- 1oc. личних за

меница ја, ти, он и заменице себе: мене, мени и сл. ; на проклитику се

такав акценат преноси у виду кратког узлазног (): на мени и сл. (в.

т. 74);

b) на југозападу (у Бадовинцима) са заменичких облика двај и сл.

акценат се на проклитику много чешће преноси у виду (") (и ово и сл.)

него у виду () (a oвo и сл.) (в. т. 80);

c) praes. глагола ићи на југозападу има чешће акценат идем, а на

(северо)истоку идем, али је разлика квантитативна (в. т. 105);
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— ф о не т с ке:

a) на (југо)западу мачванске територије кратко јат испред ј у

коренима гл. сејати, вејати, грејати, смејати се развија се у и (сијати),

али се јављају и облици са е (сејати) (в. т. 132);

b) поред општемачванског сикира, у Бановом Пољу, Ноћају,

Богатићу и Бадовинцима забележио сам и лик сакера; у Причиновићу,

најисточнијем месту које сам посетио, нема лика сакера (в. т. 135);

— м о р ф о лош ке:

а) лична имена типа Андро деклинирају се на западу мачванске те

риторије по типу Андро-Андре-Андрин, на осталом делу мачванског

терена доследно је: Андра-Андре-Андрин (в. т. 336),

b) на југу мачванске територије нема облика јашити, већ се до

следно говори јашати; на северу је јашати и јашити (в. т. 455);

c) глаголи VI Белићеве врсте у 3. р1. praes. имају у Бадовинцима,

Богатићу и Причиновићу већином наставак -ају (певају), а у Бановом

Пољу и Ноћају знатно је чешћи наставак -аје (певаје);

d) у Бановом Пољу, Ноћају, Богатићу и Причиновићу у употреби

је узвик болан, док је у Бадовинцима доследно бо.

Све друге уочене особине мачванскога говора подједнако су за

ступљене на целој мачванској територији.

4. Порекло мачванскога становништва. — Исцрпне студије о

историји Мачве нема. Међутим, из историјске се литаратуре ипак може

сазнати о судбини ове области у прошлости нашег народа.

Али, пре свега, треба рећи неколико речи о томе која се област

подразумева под именом Мачва.

М. Ђ. Ми ли ће ви ћ у својој „Кнежевини Србији“ (Бгд.

1876) на стр. 359. пише: „Мачвом смо назвали део Србије међу Дрином,

Савом, Колубаром, Љигом, и планинама које деле данашње округе:

ваљевски од ужичкога, а ужички од подринскога. Ту су окрузи: ва

љевски, шабачки и подрински. Истина, ми тачно не знамо докле су баш

допирале границе старе Мачве, али држимо да не грешимо што ова три

округа стављамо под ото једно старинско име. Не грешимо ни с тога,

што су сва три ова округа свуда била заједно кад се радило о слободи

данашње Кнежевине Србије“.

Милићевић, дакле, појам Мачва узима врло широко. Али у одељку

о шабачком округу у истој књизи на стр. 421. Милићевић каже: „У

овом је округу чувена равница Мачва која је највећа у свој Србији“.

Као што се види, и Милићевић узима овај појам за обележавање и овог

ужег подручја. Сf. уосталом и Вуков Рј, s. v.

Слична обавештења даје и А. Ал ек с и ћ у својој расправи

„Мачва, са нарочитим погледом на поплавне прилике“ (Гласник Срп

скога ученог друштва, књ. 72, Бгд. 1891) (в. стр. 1).

Данас се под појмом Мачва подразумева ова ужа област. Тако проф.

др Бор и во је Др о бњак о в и ћ у Станојевићевој Народној

енциклопедији пише: „Мачва, област у горњем делу Посавине, на

крајњем северозападу Северне Србије, између Дрине и Саве“.
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Сажету а исцрпну историју Мачве дао је Влад. Ћоровић у

Станојевићевој Народној енциклопедији:

»М., са мађарским именом Масhow, била је вероватно још од 7 века насељена

Србима, као и суседне области Соли и Подриња. Али у саставни део српске државе

ушла је доста касно. Њу су, углавном, кроз читав средњи век држали Мађари, који

су 1247 образовали први мачвански банат, који је обухватао подручје од Дрине до

Цера и са Савом као границом на северу до Београда. Срби су почели војничка осва

јања у том правцу тек за владе Уроша I, али су 1268 претрпели тежак пораз. 1284

до 1316 Мачва је, са Сремом и Соли, била под влашћу краља Драгутина као мађар

ског васала. После Драгутинове смрти почеле су честе и дуге борбе Срба и Мађара

о посед Мачве, у којима су Мађари чешће остајали победиоци (1319, 1359, 1389).

Срби су ипак успевали с времена на време да обладају том облашћу нарочито за

време цара Душана. Ту је покушао 1386—1388 да се учврсти и кнез Лазар, искори

шћавајући династичке смутње у Мађарској. После ангорске битке, кад је напустио

турскофилску политику, деспот Стеван је добио М. као лено мађарске државе. После

његове смрти (1427) деспот Ђурађ морао је вратити М. Мађарима, задржавши само

један њен ужи део. У 16 веку Турци су, заузевши Шабац (7/7 1526), постали господари

целе области, и држали су је све до 19 века, сем од 1716 до 1739. У области М. се

налазила и једна тврђава Мачва (Мacsó, Мачевград), али њен положај још није

утврђен. У М. се истакла мађарска породица Гара (Гаревић, Горјански), од којих

је бан Никола II (1386—1392, у Мачви) био зет кнеза Лазара“.

Као што нема исцрпне историјске студије о Мачви, тако исто није

детаљно проучен ни историјат насеља и становништва. Али и овде

постоје у етнографској литератури подаци који могу задовољити по

требе дијалектологије.

Јован Цв и ј и ћ у својој синтетичкој студији „Метанаста

зичка кретања, њихови узроци и последице“ (СЕЗб ХХГV) дао је велики

број података о историји становништва северозападне Србије. Из Цви

јићеве анализе излази да на овом терену постоје три слоја становништва:

а) предметанастазички слој,

b) насељеници из косовско-метохијске струје;

c) Динарци.

По Цвијићу, даље, предметанастазички слој најпре је дошао у додир с

косовско-метохијским досељеницима а затим са Динарцима. Међутим,

у данашњем становништву северозападне Србије преовлађују Динарци.

Они су дали основни лик данашњем становништву северозападне Ср

бије. Можда ће зато ипак бити најбоље да најпре проучимо динарска

НаССЉaBaЊa.

Цвијић истиче да су за време миграција нашег становништва (од

краја XIV до ХIХ в.) подринске и ваљевске крајеве и нарочито Шу

мадију насељавале у највећој мери динарске струје. Ево шта каже

Цвијић:

„Најјаче су биле динарске струје насељавања. Најзнатнија од свију почињала

је у областима средњевековне Рашке и Зете а њене су најактивније области, праве

земље матице, биле Хeрцeгoвинa, Црна Гора са Брдима и црногорском Херцегови

ном, Сјеница и Пештер са новопазарским крајевима.

Из ових предела се динарско становништво кретало попречним путевима кроз

превоје и метанастазичке вратнице: Мокру Гору, Кокин Брод, Јавор, Рашку, затим

низ долину Дрине и населило подринске и ваљевске крајеве и нарочито Шумадију;

динарски исељеници су прелазили Дрину код Раче, Бајине Баште, Зворника и Шепка.

Шумадија је на првом месту привлачила, скоро цела под великим храстовим и бу
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ковим шумама у које су тек крчењем правили њиве и ливаде; била периферијског

положаја у турском царству, удаљена од Цариграда, а у њој живело отпорно и ако
разређено становништво. Турака, махом Мухамеданаца нашега језика, било је мало

и скоро искључно у варошима. . . Већ у турско време су се дакле многобројни ди

Нарски досељеници настанили по пропланцима и по крчевинама целе области између

Дрине и Мораве. А кад се Шумадија ослободила турске власти, почетком XIX века,

Она је привукла скоро све миграционе струје континенталнога блока“ (стр. 5-6).

Савремено дакле становништво и у Мачви динаризирано је. Што

се тиче динарских области из којих је долазило становништво, за Ма

чву, која је у непосредном суседству Босне, треба претпоставити сва

како значајнији утицај босанскога становништва.

Међутим, као што смо већ нагласили, Цвијић истиче да на овом

терену има и трагова најстаријих исељеника косовско-метохијске струје:

„Интересантно је да су се најстарији исељеници косовско-метохијске

струје расипали и по Шумадији и по ваљевско-подринским крајевима“

(o. c. стр. 9). Цвијић сматра да је косовско-метохијска струја нај

старија (о. c. 69). „Насељавање косовско-метохијском струјом је и

старије од динарског и с њиме истоветно“ (стр. 69). За динарско на

сељавање као струју претпоставља да није почело пре друге половине

ХVII века (стр. 69).

А какво је било предметанастазичко становништво ових крајева?

О њему Цвијић каже:

»У Србији је извршен огроман процес стничког и социјалног прилагођавања

између старинаца и досељеника, затим између досељеника пореклом из разних кра

јева. Наши старинци подринске, ваљевске и старовлашке области одликовали су се

једним старим, сталоженим патријархалним режимом у коме је било много остатака

и трагова немањићске цивилизације и црквених утицаја. Они су најбоље формирали

оне велике типске задруге, особите питомине, чврсте организације, високог патри

јархалног морала. Стари мотиви у орнаментици ових старинаца исти су као на Косову

и у Метохији. То старо становништво је од краја XVIII века било преплављено

динарским досељеницима, сировим сточарима, велике животне енергије. Дуго је

било трења та два слоја становништва, док досељеници нису надвладали. И заним

љиво је забележити, да на пример подрински старинци дуго нису закључивали бра

КОве са Досељеним Породицама . . .

Досељеници косовско-метохијске струје прилагодили су се врло брзо: Ко

совци, који у Шумадији у опште узевши представљају старе досељенике из ХVI до

ХVIII века, потпуно су се асимиловали са старинцима, јер су се мало разликовали

од њих и било их је мање него доцније досељених динарских планинаца. Ови су се

Косовци и Скадрани у Подрињу толико изједначили са старинцима, да су образовали

целину која је као таква утицала на динарске досељенике“ (стр. 57—58).

У питању су, дакле, три слоја становништва у подринско-ваљев

ској зони: предметанастазичко становништво, насељеници из косовско

-метохијске струје и Динарци. (Разуме се да при свему овоме треба имати

на уму и исељавања из северне Србије, нарочито за време Турака).

Потребно је, међутим, да се још задржимо на Цвијићевом прика

зивању етничких група у Србији.

Приказујући метанастазичке групе у Србији, Цвијић констатује

да „кад се у детаљима проучава, ни Србија није једноставна; у њој

има више етничких група“ (стр. 67). Затим наставља:

„Најважнију границу метанастазичких струја у Србији чини развође које се

пружа са Севера на Југ, кроз средину Шумадије: Авала, Космај, Венчац и Опленац,

Рудник, преседлина код Вучковице између Груже и Лепенице, планине на Западу
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од Левча и Темнића (Татарна, Самар Тиква); затим ова граница прелази Мораву у

сутесци код Трстеника и хвата се Гоча, Жељина и Копаоника, пружајући се огран

ком Копаоника, Острим Копљем, до баровите долине доњега Лаба у Косову. На За

паду од ове границе сасвим преовладају динарски досељеници, чинећи 90% од свих

досељеника и бар 70% од свега становништва. Али, у појединим великим областима

преовлађују досељеници из одређених динарских крајева. Тако на пример у целој

Шумадији са старим Влахом и долином Ибра највећу масу досељеника чине Сјени

чани, затим досељеници из околине Новог Пазара, Бијелог Поља, Бихора и са Брда

црногорских: од Васојевића, Мораче с Колашином, Роваца, Пипера, Куча и Брато

ножића. У подринским и ваљевским крајевима преовлађују досељеници из Херцего

вине, нарочито из црногорске Херцеговине, од Никшића и Никшићске Жупе, Дроб

њака, Пиве и Бањана; затим, у много мањој мери, из источне Босне. Досељеника из

старе Црне Горе, из Катунске Нахије, мање из ријечке, љешанске и црмничке, има ра

сутих и у једној и у другој области, али их је много више у Шумадији. Ова различна

композиција је један од главних узрока због кога се на Западу од поменуте границе

издвајају две групе становништва: западно-шумадијска и подринско-ваљевска; оне

се даље могу рашчланити у мање групе, и нарочито има разлика између подринског

и ваљевског становништва. Стари Влах се одваја као засебна врло карактеристична

група.

На Западу од рудничког развођа етничка композиција становништва је дакле

у главноме једноставна: динарска метанастазичка струја толико преовлађује да се

друге према њој губе. Друкчије је на Истоку од рудничког развођа до реке Мораве“

(стр. 67–68).

Динарски елеменат, дакле, сачињава, по Цвијићу, у западној

Србији бар 70% свега становништва.

„Западно од рудничког развођа, у западној Шумадији и подринско-ваљевским

крајевима, старинаца нема више од 20 процената, и то кад се у њих урачуна и ста

новништво непознатог порекла. Несумњивих старинаца нема више од 10—15 проце

ната. Као што је поменуто, то старо становништво је имало своју цивилизацију сличну

цивилизацији Косоваца, а у многоме се разликовало по материјалним тековинама,

навикама и начинима од динарских досељеника, који су на њега наишли као етничка

поплава, сирови, с друкчијом материјалном културом и друкчијим навикама и на

чинима“ (о. c. 69).

Да би се јасније уочила природа мачванскога становништва, од

интереса је видети каква је природа досељеника у областима које се на

лазе у суседству Мачве, а које су проучене.

Проф. др Бор и во је Ж. Мило је ви ћ за Рађевину и

Јадар најпре наводи да има известан број породица које не знају области

из којих су досељене. (Таквих је породица у Рађевини 31 а у Јадру 39).

Што се тиче породица које знају одакле су досељене, у Рађевини их

има: из Подгорине 19, из Горњег Подриња 32, из ужичког краја 12,

из Херцеговине 21, из Босне 17 итд., у Јадру: из Рађевине 11, из Под

горине 11, из Горњег Подриња 13, из ужичког краја 15, из Херцеговине

(углавном источне) 108, из Црне Горе 20, из Босне (већином источне)

133 итд. (СЕЗб ХХ, Насеља 9, 679—692).

Љуба Павловић вели да у Ваљевској Тамнави досеље

ничких породица има 96,23%. Највише их је досељено из Колубаре и

Подгорине (22,15%), затим из Босне (13,29%), Осата с Бирчем (6,55%),

Старог Влаха (4,96%) итд. (СЕЗб ХVIII, Насеља 8, 507—509).

Из свега овога можемо извући закључак да нема никакве сумње

да је и Мачва у смени становништва делила судбину западне Србије.

На тај закључак наводи и мачвански говор. А о постанку мачванскога

говора биће речи у закључку овога рада.



АКЦЕНАТ МАЧВАНСКОГА ГОВОРА

5. Излагање о мачванском акценту поделићу у ове одељке: 1.

Неакцентоване дужине у мачванском говору, II. Именице, III. При

деви, IV. Заменице, V. Бројеви, VI. Прилози, VII. Глаголи.

I. НЕАКЦЕНТОВАНЕ ДУЖИНЕ У МАЧВАНСКОМ ГОВОРУ2

6. Што се тиче неакцентованих дужина, мачвански се говор не

Поклапа у свему са Даничићем. У мачванском говору, најпре, у изве

сним се категоријама скраћују Даничићеве неакцентоване дужине.

Затим, у извесним се категоријама у овоме говору јављају дужине којих

нема у Даничића. Приказаћу најпре судбину Даничићевих неакценто

ваних дужина; затим ћу изнети категорије у којима се јављају дужине

ноjих нема у Даничића.

Констатовао сам да се у питању неакцентованих дужина мачвански

говор приказује као јединствена целина. Стога, да не бих овај одељак

оптеретио великим бројем примера, наводићу примере само из села

Причиновића. Њих треба схватити као аутентичне за целу Мачву.

7. Да ни ч и ће ве не а к цент о в а не дуж и не. У

мачванском говору постоји тенденција губљења дужина. Ово губљење

условљено је неколиким чиниоцима. Најпре, судбина неакцентованих

дужина Зависи од квалитета и квантитета акцента. Затим, на скраћи

вање дужина утиче и место дужине: да ли је она на последњем слогу или

не, па ако је на последњем — да ли је он отворен или не. (Дужине се,

наиме, лакше губе у последњем отворепом слогу)“. Најзад, при анализи

питања неакцентованих дужина у Мачви треба водити рачуна о ана

логији“.

* Овај сам одељак објавио као посебан рад под насловом „Неакцентоване

дужине у говору Мачве“ у „Питањима књижевности и језика“, књ. IV и V, св. Б,

стр. 127—134 (Сaрajeвo 1957—58). Сада га дајем у нешто измењеном облику.

* Овом се особином мачвански говор разликује од поцерског, а слаже се са

сремским. У Поцерини, наиме, дужина се у отвореним слоговима (после дугог уз

лазног и кратког силазног) чува, а у затвореним скраћује (в. Милош С. Мо

с ко в љ ев и ћ, Акценатски систем поцерског говора, Библиотека Јужносл. фил. 1,

стр. 1). У Срему се дужине боље чувају у последњем затвореном слогу (в. ЈФ ХХ,

279—281).

* Слично је у Поцерини (Московљевић, о. c. 1, 53—55), Банату (П. И ви ћ,

ЈФ XVIII 143—144) и Срему (ЈФ ХХ 279).

13*
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Иначе, као основно треба истаћи да се дужине тим лакше губе

што су удаљеније од акцента (здве — поседају) и да се од две дужине

редовно губи она која није непосредно после акцентованог слога (чо

рата и сл.). Дужине се најрадикалније губе после дугог силазног ак

цента (“), а најбоље чувају после кратког узлазног ().

У анализи ћу ићи овим редом. Најпре ћу испитати стање у по

следњем отвореном слогу; затим, стање у последњем затвореном слогу;

најзад, стање у слогу који није последњи. Увек ћу прво проучавати

судбину дужина после узлазних акцената (кратког и дугог), па онда после

силазних (опет кратког и дугог).

— По след њ и о тв о рен и сл о г.

— Дуж и на после кратко г у зла зн о г а к ц. (").

a) Ако се дужина налази непосредно иза акцента (), — добро се

чува:

косе, сестре, здре; водени; чита, иде x 4, има x 4, седи x 2,

трчи, уда, венча, здве, — доведе, донесе, прегоре; посб, дошб,

глибб, имбx 2, ишб, детб, постó, притд, сазнб, — изашб.

Једино при бржем изговору, и то врло ретко, дужина се може и

скратити: пама, прочита, довд.

b) Ако се дужина не налази непосредно иза акцента, много је више

подложна скраћивању.

aа) тип ' - - (долазе). Има примера с очуваном дужином, али их

је више у којима је она скраћена; уз то има и примера са полудужином:

2) примери са дужином:

дпере, сазове, детавља, долазе, читају, — утерб.

3) примери са полудужином:

ддлаза, датвора, подигне, посвађа, не можу, улазе, — датишč.

Y) примери у којима је дужина скраћена:

д(д) чиче; купљено прело; напада, деване х 25 диппусти, при

пада, — долазе, играју, помогну, увату; itceкб.

bb) тип - - - (вечерају). Дужина се доследно губи: поседају,

вечерају.

cc) тип -- (ислужи). С обзиром на то да се испред ње већ на

лази један дуг слог, дужина се у последњем отвореном слогу доследно

скраћује: услужи, издају, — запдведа.

— Дуж и на после дугог узлазног акц. (").

a) Ако се налази непосредно иза акцента (), дужина се у већини

случајева чува:

uигље, Паје, Руже, руке, траве, зиме, — цигља, дана, дрва,

страна, — стричева; гледа, мира, преде, прела, сече, Уји, —

обуче, — лежу, преду, — украду, казд, — написд, опажд.

У бржем говору дужина се скраћује или у полудужину или сасвим.
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aа) примери с полудужином: руке, — коња, — момакđ, — слу

чајевđ; сечу.

bb) примери у којима је дужина скраћена: Дрине; туче, — сечу,

— окренд.

b) Ако се не налази непосредно иза акцента, дужина се доследно

скраћује: свирају, спремају, венчавају.

— Дуж и на по с ле к рат к о г с и лаз ног а к ц. (").

a) Ако се налази непосредно иза акц. ("), дужина се у последњем

отвореном слогу не чува доследно. Поред примера с очуваном дужи

ном, има и примера с полудужином, а, исто тако, и примера у којима

је дужина потпуно скраћена.

aа) примери са дужином:

вуне, — ногу; друга, до по цибуља; креше, мете, накне,

слави, узме, — славу, — бежб.

bb) примери с полудужином:

чуда, морâ, стана, узмš, вода, — пију, — предд.

cc) примери у којима је дужина потпуно скраћена:

за три дана; izpá, лије, меће, треба, згусне, — пазу, славу,

спрему, трају.

b) Ако се не налази непосредно иза акц, дужина се доследно

скраћује: дпијé; — цибуља.

— Дуж и на после дугог силазног акц. (T).

a) У већини случајева дужина која се налази на последњем отво

реном слогу, а непосредно после акцента (), губи се:

кућа; дбђе х 2, чува, класне, месti, мине, прича; — крену,

приму, сврше, тражу.

Покадшто се могу чути примери с полудужином: ћурки, кблđ,

школđ; стари, прља, смене, тражећ, виче.

b) Ако се не налази непосредно иза акц., дужина се доследно

скраћује: Глушđца.

— По с ле Дњ и за тв о рен и сл о Г.

— Дуж и на по с ле кратког узлазног акц. (').

a) Ако се налази непосредно иза акц. ('), дужина се доследно чува:

пасуљ, и дн, двај, читам, идем х 3, имам х 3, — бацаш,

имаш х 2; четрдесет.

b) Ако се дужина не налази непосредно иза акцента, њена судбина

зависи од положаја према акцентованом слогу.

aа) тип ' - - (чобанчад). Дужина је факултативна.

2) примери са дужином: са сламбм, чдбанчад, дчистим, доморим.

8) примери с полудужином: детавим.

3) примери у којима је дужина скраћена: не бацим, сазовем, за

уставим, посејеш.

138. — 19 —
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bb) тип "T" (загрнем). С обзиром на то да се испред ње већ на

лази један дуг слог, дужина се у последњем затвореном слогу доследно

скраћује: не дпраш, загpнем.

— Дуж и на после дуго г у зла зн о г а к ц. ().

a) Ако се дужина налази непосредно иза акц, () — чува се: жи

вим, мрзим, — знадеш, чврстбм, дванес, трипут х 2.

b) Ако се не налази непосредно иза акц. (), дужина се скраћује:

наредник, утбрник.

— Дуж и на после крат к о г сила зно г а к ц. (").

a) Ако се дужина налази непосредно иза акц. ("), њена судбина

Зависи од морфолошких услова. Као што се у Мавчи могу јавити и

облици креше и облици води а такође и облици игра, — тако се исто и у

последњем затвореном слогу у парадигматским облицима могу чути

сва три типа.

aа) примери са дужином: добм, дрем х 2, женам, — чекаш, гле

даш, — терај, за мнбм.

bb) примери с полудужином: с пушкđм.

cc) примери у којима је дужина скраћена: једČм, легнем, пустим,

смејем, — сејеши.

Али се дужина доследно чува у примерима као

бадњак, болест, бурад, девер, динар, какбин, курјак, матер,

месец, дбзпр, пашњак, ратник, Стеван, најак, талас.

b) Ако се дужина не налази непосредно иза акц. ("), у облицима

парадигме она се губи доследно: дбујеш. Али се зато опет доследно чува

у примерима као: коњаник х 2, Липоласт, паприкаин, Видовдан, по

ложеник.

— Дуж и на после дуго г сила зн о г а к ц. ().

У већини случајева дужина која се налази непосредно иза дугог

силазног акц., а у последњем затвореном слогу, — губи се: празник,

— крећем, пантим, спремам, мешаш. Покадшто могу се чути примери

с полудужином: травњđк. -

— Сло г ко ј и ни је по след њи.

— Дуж и на после кратког узлазног а к ц. ().

a) Ако се дужина налази непосредно иза акц. ('), — доследно се

чува: м

фамилија, копачица, Узвеће, домаће; загрнем, не дираш, ра

змути се, ужива, услужи, запдведа, добраздамо, издају.

b) И кад није непосредно иза акц, дужина се у слогу који није

последњи добро чува.

aа) тип - г.- (вечерамо): долазимо, долазимо, прдпратимо, ве

черамо, закољемо.

bb) тип ' - - - - : доручковали.
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S. Акцвнти |
3 TSS ДУЖИНЕ ДУЖИНЕ ДУЖИНЕ ДУЖИНЕ

О | - ПОСЛЕ | ПОСЛЕ ПОСЛЕ IIОСЛЕ

Р- * ПО- “. ---- * /. *\ --5 ЗИЦИЈЕ “. (*) | (*) (") (о)

| ДУЖИНЕ s -

|

# акц. * ( ) здре | зиме вуне, вддâ, кућа (кола)

5 (има) (руке, ilepá

ра -_ _ -

5 , , i Дрине)

О 5 | |

“S E | |

tВ О - - - - - _ W. w » . . . - љ - - -

5 | акц. =(-)- (-) || напада, свирају дпије

# . ддлази у

Q олази у

о ј * - - -

E опере |

t |

| “

акц. + () пасуљ , дванес бадњак празник

Р- | (травњак)

З | “ - - - - - ---

Q - - - - " wм - - - - --

S f{Дta 44 : 3(Ct{81//f женим, | сиремици

# пушком,

РЧ -

О | сејеш }

f : | |

5 | акц. = (-)- (-) |
S }. “ чдбанчад наредник | Видовдан

#6 | .........…….…......... | ----
* | “ ;------------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -“T“

# I - - - -- --
О |- очисиним, орујеш

3 дставим, |
| |-

пдсејеш |
}

TE - |- wм. - w - -

š= акц. + (-) загрнем ; праишење драја вратимо

“TE „“ -

S | (Глушаца)

З - | -

š25 |

5 g| акц. - (-)- (-) | вечерамо } | чарлакале

5 | (кисел“мо)

Схематски приказ скраћивања дужина.

— Дуж и не после дугог узлазног а к ц. ().

a) Ако се налази непосредно иза акц. (), дужина се чува доследно:

Лблпћа, прашење, утбрник, дубљански, гледимо, прелимо.

b) Немам примера у којима се дужина не налази непосредно иза

акцента.
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— Дуж и на по с ле крат к о г сила зн о г а к ц. (").

a) Ако се налази непосредно иза акц. ("), дужина се доследно чува:

двута, драја, чарапа, бацамо, денемо, јашемо, кдстмо, ле

гнемо, демо, дремо, пођемо, седнемо, узмемо, — држали,

драли, — седајте, — прдсута; тамбкар.

b) И кад није непосредно иза акцента, дужина се у слогу који није

последњи добро чува: споменика; пијуцкали, светковали, чарлакале.

Забележио сам једино киселимо где је дужина несумњиво скра

ћена према кисели.

— Дуж и не по сле дугог сила зног а к ц. (").

Ако се налази непосредно иза акцента (), дужина се у већини слу

чајева губи: дбђемо, кренемо, месимо, питамо, вратимо, вршимо.

Примери са дужином могу се покадшто чути: преко Глушаца.

У вези са дужином у примеру Еј, напако, како је жестока ватра треба

узети у обзир емфазу с којом је овај пример изговорен.

На по ме на. Као што се види, у мачванском говору нема спе

цијалне појаве да је вокал е у презентским наставцима кратак (неза

висно од показаних услова): а) код глагола који непосредно испред

наст. -е имају дуги узлазни акц, () (зебем и сл.) и b) код глагола чија се

презентска основа данас свршава на -је (чујем).

8. Дуж и не ко ј и х не м а у Да ни ч и ћа. У вези са

дужинама којих нема у Даничића за мачвански говор треба рећи ово:

a) у мачванском говору постоје дуљења пред сонантом у овим

случајевима:

z) за ме ни це: његдв, какав, такав, онакав, овакав, -

3) при свој н и пр и дев и на -ов (-ев.) и -ин: дчев, Иванђв,

Кејти, Ластин (= Властин), Пајпн, сестран;

5) трпни пр и деви: плетен,

8) бро је ви: један, ниједан;

s) p r a e s. гла гол. : јесам, нисам;

*) и ме ни це: организам, комунизам, социјализам; вашар (али

исп. и вашеp);

т) и нc тр. c г. и ме ни ца оl i o – о с нова : коњđм, мом

ком, шдром; концбм, путбли, Влајкбм;

9) о - л дуљи се у именица на -лац: косибц, косибца; али исп. и

владаоц (БП);

b) у мачванском говору дуг је наставак gen-acc. sg. личних за

меница 1, 2. и 3. л. и повратне заменице: мене, тебе, њега, себе;

c) у мачванском говору именице на -ост с акцентом на основном

вокалу чувају дужину на наставку и у косим падежима (в. т. 47);

d) у мачванском говору није гдстију, дчију, ушију, већ: гдстију,

дчају, ушију;

е) деминутивни форманс -ић у мачванском говору може бити и

дуг (крстић) и кратак (крстић) (в. т. 19);
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f) у мачванском се говору јављају ове дужине у прилога: када,

тада, сада; ноћас, данас, вечерас,

g) посебно треба говорити о дуљењу у сантхију. Видели смо

да се у извесном броју категорија дужина у последњем отвореном

слогу у Мачви скраћује. Међутим, ако непосредно после каквог пара

дигматског облика, чији је последњи слог отворен и подложан скра

ћивању, дође енклитика, она омогућава да се тај последњи слог паради

гматског облика не осети и у интонационом смислу као последњи. На

тај начин дужина која би се, да није енклитике, скратила, не скраћује

се управо благодарећи енклитици:

дбест га, не пева се, укува се, улегне се, унесе се; — шуме је било,

коље се, свађа се, седа се, спрема се, купу се, сретну се, веру

се, тукд га и сл.

Можемо рећи да се у сантхију у наведеним ситуацијама дужина до

следно чува. Међутим, видели смо раније да се, кад нема енклитике,

у категорији, рецимо, дпере поред примера са дужином јављају и при

мери са скраћеним завршним вокалом (дсване). На тај начин у ствари

почео је да се кристалише однос: деване — укува се. Тај однос у Мачви

се показује творачким. Он је довео до тога да се дужине могу јавити

и у облицима с првобитно кратким вокалом. Забележио сам нпр.

императив мети је и рraes. јест ли, јесу ли“. Ово накнадно дуљење

првобитно кратког вокала нарочито је у Мачви живо у радном глаг.

придеву: брстид би, оженид се, волиб је x 3, биб сам и сл. Нема ни

какве сумње да је до оваквог дуљења наставка м. р. радног глаг.

придева дошло под утицајем примера типа дочекд је, где је дужина

завршетка -о добивена контракцијом -ао - -0, а сачувана благода

рећи енклитици. Ово накнадно дуљење наставка -о у м. р. радн.

глаг. прид. у Мачви је врло прогресивно. Оно се из сантхија пренело

и на ситуације у којима нема енклитике. Одатле имамо и примере јевб

x 2, сревб и сл. (Нема сумње да тако треба схватити и футур реће бн

БП, ићу Тика и Слободан Прич.). Али, треба истаћи да наведена дужина

у сантхију није доследна. Јављају се и примери као ступио би, вдлио би“;

h) одавде је, дакле, јасно да у мачванском говору нема ових ду

жина (непознатих и Даничићу):

а) дужине наст, -ама у dat.-instr.-loc. р1. именица fem. a-ocнове

под познатим условима (тј. ако се на слогу који непосредно претходи

наставку -ама не налази узлазни акц.) (у Мачви је, дакле, крушкама и

сл., а не крушкама и сл.);

(2) дужине инф. наставка -нути, -ати, -ити (која, кад се јавља,

долази у истим ситуацијама у којима и у наст, -ама у именица) (у Мачви

је, дакле, бринути, цртати, мислити, а не бринути, цртати, мислити);

* Исп. за Банат код II. Ивића (ЈФ XVIII 144—145), за Бачку код И. По

по в и ћа (Wiener slavistisches Jahrbuch IV, 106), за Срем у ЈФ ХХ 280—281.

* М. С. Московљевић за Поцерину такође сматра да је дужина наставка -o

у примерима типа себ аналошка према дошо и сл. (о. c. 77). О утицају сантхија проф.

Московљевић за Поцерину не говори.
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*) дужине наст, -ав, -аст у придева (у Мачви је, дакле, гарав,

китњаст а не гарав, катњаст);

д) дужине наст. -е у 3. р1. aor. (у Мачви је, дакле, донеше, а не

дднеше)?;

е) дужине наст, -у у трпном придеву глаг. на -ну-не (у Мачви је,

дакле, кренут, -а, -0, а не кренут, -a, -o);

*) дужине наст. -а у nom-acc. pl. именица оliо-осн. neutr. (у

Мачви, дакле, није поља или сл., већ поља и сл.).

II. ИМЕНИЦЕ

1. Именице мушког рода

9. Оправдано је именице мушког рода према акценатским осо

бинама делити на две групе: а) именице које имају стари акценат на

првоме слогу и b) именице које немају стари акценат на првоме слогу

(в. А. Белић, Историја српскохрв. јез., Речи са деклинац., стр.

25—26). Држећи се ове поделе, приказаћу стање у појединим падежима

најпре једнине, а затим и множине. Као што је познато, и С тј. И в

ш и ћ је у својој студији о посавском славонском говору приказивао

акценте По Падежима.

А) И ме ни це ко је и ма ј у стар и а к ценат на

прво ме с лог у

10. Од значаја су појаве у 1oc. sg., nom. pl., gen. pl. и dat.-instr.-

—1oc. pl. -

Loc. sg.

11. Повлачење акцента у 1oc. sg. по Сосирову закону изразита је

особина мачванскога говора. Карактеристично је ипак да се код типова

бадњак, вереник, Бог, гдвор и рат јавља и неповучен акценат.

т и парад (Дан.“ 19). Са Даничићем се слажу: дану (Прич.“),

дугу (Бад), граду (БП, Прич.), листу (БП), лугу (Прич.), раду (Бад),

реду (Прич.), сату (БП), снегу (БП), струку (БП, Прич. , Бад), суду

(Прич.), у највећом трку (Прич.), веку (Бог., Бад.), у днбм зиду (БП).

т и п5адаљ (Дан. 27). Са Даничићем се слаже: смислу (Бад.),

у другом смислу (Прич. , Бад.), у том смислу (БП). У Мачви је и на

лакту (Прич.). “.

т и п6адњак (Дан. 36). Са Даничићем се слажу: месецу (Бад),

у деветом месецу (Бад.), у облаку (Бад), у двоме облику (Н), у првом

* О дужини наст. 3. пл. имперфекта -у не говорим зато што је овај облик из

губљен у Мачви (в. т. 419).

* Ђуро Дан и ч и ћ, Српски акценти, изд. СКА (1925).

* Скраћенице за посећена места: Бад. - Бадовинци, БП = Баново Поље,

Бог. — Богатић, Н. — Ноћај, Прич. * - Причиновић.
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погледу (Бад.), у првом сам погледу (Бад.), у тčм погледу (Бад.), у слу

чају (Прич.), ваздуку (БП, Н). Међутим, код овога типа има примера

у којима акц. није повучен, иако се код Даничића они јављају с по

вученим акцентом: у амбару (БII, IIрич.), на амбару (Прич.), у сеп

тембру месецу (Прич.), у друкчијем дблику (Прич.), у Салашу (Прич.),

у Салашу (Прич.), у Земуну (Прич.). Слично је у Мачви и код оних

именица код којих Даничић само претпоставља ову промену у 1oc. sg.:

по кораку (Бад.), али у чардаку (Бад). — Код Даничића нема примера:

на ектару (БП), по изгледу (Бад.).

т и пвереник (Дан. 46). Са Даничићем се слажу: обичају (БП),

по обичају (Прич.), по мбм обичају (Прич.), по нашем обичају (Прич.),

по старом обичају (Бад), на порођају (Прич.). Свакако овамо долази и

именица положај, иако је Даничић не наводи: на положају (Прич.),

на тčм положају (БП); али исп. и: на положају (Н), на неком положају

(БП), у томе положају (Прич.).

т и пЉбг (Дан. 23). Са Даничићем се слажу: у боју (БП), у до

брбм дому (Прич.), у леду (Н), бубрег у лоју (Н), роду (Прич.), pдгу

(Бад.). Даничић не наводи ове примере: по брдју (Прич.), у рову (Прич.).

Као што вели Стј. Ившић, именица крај само привидно припада овоме

типу (Rad 196, стр. 220). Зато је у Мачви поред у неком крају (Прич.),

чешће на крају (Бад.), у нашем мачванском крају (БП), у том крају

(IIрич.). Исп. и: у рају (Бад.).

т и падвбр (Дан. 38). Са Даничићем се слажу: по говору (Прич.),

у камену (БП), камен на камену (Бад), на камену (Прич.). Међутим, и

код овога типа има примера с неповученим акцентом: у чопору (Прич.),

на камену (Прич.), на камену (Прич.). — Са Даничићем се слаже и

акценат по разговору (Бад.) (в. Дан. 46).

т и прат (Дан. 25). Поред примера једнаких Даничићевим: у

рату (Бад., Н x 2, БII), има и примера с неповученим акцентом: у рату

(Прич, БП).

Сем свега овога забележио сам још и ове примере с повученим

акцентом: у корену (БП), у пепелу (Бад.), по степену (Прич.).

Nom. р1.

12. Разна укрштања појединих типова нешто су друкчије моди

фикована него у Даничића.

т и пвраг (Дан. 19). Са Даничићем се слажу: брдове (Прич.),

брегови (Прич.), чланови (Прич.), градови (Бад., Прич.), кнезови (Прич.),

кумови (Прич.), деови (БП), синови (Прич.), снегови (Прич.), зечеви

(Прич. , Бад), зечеве (Бад., БП), зецове (БП), ждралови (Прич.). Скра

ћивање " - " у примерима као синови последица је прасловенског за

кона по коме су се првобитно дуги самогласници скратили „у првоме

наглашеном слогу тросложних и вишесложних речи“ (Ст. М. Куљ

бак и н, Акценатска питања, ЈФ II, стр. 80).

Са Даничићем се слажу и облици: делове (Бад), грбздови (Прич.),

жуљеве (Бад.). Сем ових, у Мачви је и: јежови (sic!) (Прич.), радови
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(свуда), влатови (Бад), знакови (Бад.), ибунови (Прич.). Ови облици

су новији и образовани су према типу краљ-краља-краљеви (А. Белић,

Деклин. 33—34).

т и п6убањ (Дан. 27). Слаже се са Даничићем: левкови (Бад.,

Прич.).

т и пвитез (Дан. 36). Слаже се са Даничићем: гавранови (БП),

гдлубови (Бад, Прич). Овако је и у примерима амбареви (Бад.), бу

дакови (Прич.), дувареви (Прич.), кајасеве (Прич.), дбручеве (Прич.),

појасеви (Бад.), прдсекови (БП), вршајови (БП), које Даничић не наводи.

т и пБöг (Дан. 23). Са Даничићем се слажу: брдјеви (Прич.),

pдвови (Прич.), на рогове (Прич.). У Даничића је крајеви, а у Мачви

крајеви (Прич.). Акценат као ровови настао је према деп. р1. pдвбва (са

метатонијским акцентом); акценат крајеви аналошки је према ровови

(или сл.).

т и прат (Дан. 24). Слаже се са Даничићем: дланови (БП), ра
мм. -

тови (Прич.), сватови (Прич.), у сватове (Прич.).

Gen. pl.

13. У gen. pl. у прасловенском је долазило до промене састава,

облика речи. То је изазвало метатонијске промене у разним именичким

акценатским типовима. Важно је утврдити трагове тих појава у мачван

ском говору.

т и пЗуб (Дан. 21). Са Даничићем се слажу: дана (свуда), сати

(Прич.), бе(з) зуба (Прич.), — чланова (Прич.), другова (БП, Н, Прич.,

Бад), градбва (Прич. , Бад), кумбва (Прич.), репбва (Бад), зецбва (Бад.),

зечева (Прич.), зидбва (Бад., Прич.), ждралбва (Прич.); — грбздбва

(Прич.), жуљева (Прич.). Поред акцента брегбва (Прич.), који се слаже

са Даничићем, у Мачви сам забележио и брčгбва (Прич.). У Даничића

нема ових примера: кљунева (sic!) (Прич.), кракбва (Бад.), парева (Н);

— јежбва (sic!) (Прич.), класбва (Прич.), радбва (Бад., Н.), знакбва

(Н). Промену акцента у примерима као зуба А. Белић доводи у везу с

оном у 1oc. sg., а промену у примерима као градбва изједначује с оном у

зуба (Деклин., стр. 27).

т и п6убањ (Дан. 27). Са Даничићем се слаже лаката (Прич.).

Према Даничићеву левкова у Мачви је левкбва (Прич.), што треба до

вести у везу са градбва.

т и пептез (Дан. 36). Са Даничићем се слажу: комада (Бад),

месеци (БП). Поред акцента динара (Прич.), који је једнак Даничи

ћеву, чешће је динара (свуда). У Мачви је и курјака (Прич.), ујака

(Прич.). Облике као месеца могли бисмо довести у везу с loc. sg. Према

gen. р1. салаша (Н) развио се и nom. р1. салаши (Н), иако је чврсто у

Салаш (Прич. х 4, Бад.), i (3) Салаша (Бад) или и(3) Салаша (Прич.).

— Са Даничићем се слажу и ови примери са уметком -ов-: гавранбва

(Бад), голубова (Прич.), мирисева (Прич. х 2), случајева (Прич.), вр

шајева (Бад). Њих треба довести у везу са градова. Исп. и кајасева

(БП, Н), нерастева (БП). Али исп. и ујакбва (Прич.).
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т и пвиноград (Дан. 46). Према реп. р1. винограда (БП) развио се и

акценат nom. р1. виногради (Прич.).

т и пвереник (Дан. 46). У Даничића нема промене обичаја (Бад.),

коју бисмо могли довести у везу с loc. sg.

т и поевер (Дан. 38). Са Даничићем се слажу: девера (Бад.),

ђавола (Бог.).

т и пВöг (Дан. 23—24). Метатонијски акценат ("" - - “; тзв.

чакавски акут означујем Ившићевим знаком ) (в. А. Белић, Акценатске

студије I 157—159) јавља се у Мачви у примерима које и Даничић на

води: бокбва (Прич.), pдвбва (Прич.), pojбва (sic!) (Прич.). — Према

чакавском rogi(h) (А. Белић, о. c. 158), у Мачви је, као и у Даничића:

рогбва (Прич.), што треба довести у везу са градова. У Даничића је

крајева, а у Мачви крајева (БП).

т и прак (Дан. 25). Метатонијски акценат ( - ) (в. А. Белић,

о. c. 155—159; и метатонијски циркумфлекс обележавам са ) у именица

без уметка -ов- у Мачви је једнак Даничићеву: Грка (Прич.), Руса

(БП). Са Даничићем се слажу и ови примери с уметком -ов-: бегбва

(Прич.), páтдва (Прич.). Према Даничићевом сватова, у Мачви је

сватова (Прич. , БП), што је свакако у вези са градбва.

т и п5еден (Дан. 32). Као и у Даничића, и у Мачви је пилића

(Бад, Прич.).

т и ш апостол (Дан. 42). Са Даничићем се слаже пријатеља (Бад.).

Нема никакве сумње да акценатске промене као лаката, месеци,

обичаја, девера, пилића, пријатеља треба довести у везу с променом у

зуба (односно с одговарајућим променама у 1oc. sg.), а акценатске про

мене као левкбва, случајева, рогбва, сватова с променом у градбва. Ка

рактеристично је ипак да су промене у 1oc. sg. везане само за именице које

значе ствари, а да су у пл. ове акценатске промене обухватиле и име

нице које означавају жива бића.

Dat.-instr.-1oc. р1.

14. Карактеристичан је утицај акцента деп. р1. на акценат dat

-instr.-loc. pl. : акценатска промена која долази до изражаја у gen. pl.

распростире се и на фat.-instr.-1oc. р1. — у разним категоријама у ра

зличитој мери (в. А. Белић, Деклин. 27).

т и парад (Дан. 19). Са Даничићем се слажу ови акценти настали

према šen. pl. : зубима (БП); — брегдвима (Прич.), брковима (Прич.),

граддвима (Прич. , БП, Бад), кумовима (Прич.), синдвима (Бад.). Сем

Даничићевих примера, у Мачви тако гласе и: другдвима (Бад., Прич.,

БП), гласовима (БП), кљуневима (Прич.), краковима (Бад.). — Са Дани

чићем се слажу: грбздовима (Прич.), жуљевима (Бад.). Даничић не на

води пример: радовима (Прич.).

т и п6убањ (Дан. 27). Са Даничићем се слаже: левковима (Прич.).

т и пвитез (Дан. 37). Даничић претпоставља акц, голубдвима;

у Мачви сам забележио дуваревима (Прич.). Даничић не наводи промену

у именице ујак: ујацима (Прич.).
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“. „“

т и побичај (Дан. 46). Поред дбичајима (Прич.), забележио сам

и догађајима (Н), обичајима (Бад.). Даничић не наводи именицу по

ложајима (БП).

т и подвер (Дан. 38). Даничић не говори о промени деверима (Бад.).

ти и Ббе (Дан. 23). Са Даничићем се слаже роговима (Прич.,

Бад.). Даничић не наводи акценат члановима (Бад.). Према Даничиће

вом крајевима у Мачви је крајевима (Прич.), у чему треба видети утицај

gen. pl. c аналошким метатонијским акцентом.

т и прак (Дан. 25). Са Даничићем се слаже Русима (Прич.).
TT, - м - м

Даничић не наводи промену сватовима (Прич., БП), зетовима (Прич.).

т и п6еден (Дан. 32). Даничић не наводи промену пилићима (БП,

Прич. , Бад.).

т и папостол (Дан. 42). Са Даничићем се слаже пријатељима

(БП).

И овде акценатске промене као ујацима, обичајима, деверима,

пилићима, пријатељима треба довести у везу са променом у зубима

(: зуба), а акценатске промене као дуваревима, роговима, сватовима с

променом у граддвима (: градава).

В) И ме ни це ко је не мају стар и акце на т

на прво ме с л о гу

15. Од значаја су појаве у вокативу и у падежима множине.

ВокатиВ

16. Повлачење акцента у voc. sg. на почетни слог, познато још

у праиндоевропском језику (Белић, Деклин. 37), огледа се у овим ма

чванским примерима који се слажу са Даничићем:

ђаче (БП), стрпче (Бад.); — ковачу (Прич.), мајоре (Прич.,

Бад.); — гдстодаре (Прич.), командаре (Прич. х 3), на

мигачу (Прич.); — попе (Бад.), pöбе (БП);— момче (Прич.);

— синбвче (БП); — чšвече (Прич.), сдколе (Прич.).

Повлачење акц. у voc. pl. забележио сам у ове три именице: ју

наци (Бад.), сељаци (Прич.), војници (Бад., Прич.).

Падежи множине

17. Метатонијски акценат gen. pl., који се после шири и у друге

падеже множине, забележио сам у овим примерима: чамаца (Бад),

чвбрака (Прич.), светđца (Бад), венđца (Бад.); — Штитараца (Прич.);

— синдваца (Прич.); — топбва (Прич.).

Одавде су настали примери mom. pl. (acc. pl.): чамце (БП), ланци

(Прич.) (в. А. Белић, Деклин. 30-32). Али исп. и: чамце (Бад), чворци

(Прич.).

— 28 —



Мачвански говор 207

18. Сем овога треба се задржати на још неким појавама код по

јединих типова.

т и пстриц (Дан. 22). Са Даничићем се слажу: брестови (Прич.),

грмови (Прич.), гуњеви (Прич.), кључеве (Прич.), краљеве (Бад), лекове

(Бад), пањеви (Бад., БП), стубове (БП), врачеви (Прич.); — врачи

(Прич.); — кључева (Прич. , Бад.), путбва (Прич.); — гајевима (БП),

гуњевима (БП). Поред очекиваног акцента деп. р1. стричева (Бад.), за

бележио сам и акц, стричева (Прич.) који указује на трагове утицаја

p1. типа град на рl. типа страц. Исп. и dat. р1. стричевима (Прич.).

Овај утицај нарочито је дошао до изражаја у неким црногорским го

ворима (Белић, Деклин. 35; Д. Вушовић, СДЗб III. 41; М. Стевановић,

СДЗб Х 80; М. Пешикан, СДЗб ХV 57).

т и пврабац (Дан. 26). Са инфиксом -ов-Даничић наводи у рl.

именице чворак промену акц. : чвдpкови, чворкова, чворкдвима(?) (стр.

27). Од именице вишањ gen. pl. c уметком гласи вишњева (loc. cit.).

Са Дан. се слаже мачванско чворкбва (Прич.). У Мачви је, сем тога,

петлови (Прич. , Бад), петлбва (Бад.), петлдвима (Бад.). С акц. вишњева

слаже се мачванско ланчеви (Бад.), ражњеви (БП), ражњевима (БП).

Од именице венац забележио сам пл.: a) венцови (Бад.) и b) венцови (Прич.),

венцбва (Прич.). Nom.-acc. pl. и gen. pl. именице јарам: јармови (Прич.,

Бад.), јармове (Прич.), јармбва (Бад.) мислим да треба схватити тако

што је " c \ у слогу испред дужине (најпре је, дакле, ' - \ y gen. pl.,

па је одатле пренет и у nom. pl.). Сем тога исп. и акц. japмбва (Бад.),

јармдвима (Бад.), што одговара Даничићеву акценту за именицу чворак.

*“ -

т и прдб (Дан. 25). Са Даничићем се слаже: грбиша (Прич.),

кбња (свуда), снбпа (Прич. , Бад.); — pдбдва (Прич.), шдрева (БП, Бог.,

Бад.), шдрđва (Бад), весови (Прич.), весове (Прич.). Даничић не говори

о акц. коњима (Прич.).

т и потац (Дан. 29). У Мачви је само момци (Бад., Прич.). —

— Са Даничићем се слаже момака (БП, Прич.). — У Мачви је драо

(Бад.) и брао (Прич.), пл. брлови (Прич.); ген. пл. дрлбва (Бад.) могао је

настати скраћивањем " - " испред слога с неакцентованом дужином или

аналогијом према робова.

С) По је д и на ч не на по ме не о а к цент у и ме

ница m a s c. of io - осно ва

19. Деминутивни форманс -ић и у двосложних и у тросложних

именица може бити и дуг и кратак:

а) церић (Прич.), церићи (Прич.), детлић (Прич.), дечкић

(Бад.), у џепићу (Прич.), глибић (Прич.), керића (Прич.),

крстић (Прич.), кумић (БП), лепчић (Прич.), лончић (Прич.),

петлића (Бад.), путић (Прич.), снежспћ (Прич.), снежића

(Прич.), шдрић (БП), у шорићу (Прич.), u(3) шорића (Прич.);

— кајмачић (Прич.), креветић (Прич.), пенџерпћ (Прич. х 2),

шеширић (Прич.);
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b) бдрић (Бад., Прич.), борићи (Прич.), брчће (sic!) (Прич.),

брeстић (Прич.), церић (Прич.), црвић (Прич.), чамцић

(Прич.), иачић (БП), грабић (Прич.), грмић“ (Н, Бад), кончићи

(Прич.), на крстићу (Бад), крстиће (Бад), кумић (БП), ланчић

(Бад), листиће (Бад.), лончић (Прич.), уједном лончићу (Прич.),

у малом лончићу (Прич.), петлићи (Бад.), путићом (Прич.),

венчиће (Прич.); — асталчић (Прич.), капутић (Прич.),

ју капутићу (Прич), кромпирић (Бад.), кромпирићи (Бад.),

шпоретић (Прич.); исп. и ексерчић (Прич.).

Занимљив је акц. ген. пл.: грабића (Прич.), црвића (Прич.).

20. Именице страног порекла са суфиксом -ант имају двојак

акц.: а) кратки узлазни на слогу непосредно испред суфикса, b) кратки

силазни на суфиксу:

а) ађутант (Прич., БП), командант (Прич.), комант пука

(Бад.), от-команта (Бад.);

b) ађутант (БП), ни ђутанта (Прич.), комадант (Прич.,

Бад), коман(т) дивизије (Прич.), команданта (Прич. х 2),

у том моменту (Бад.).

Поред акцената у косим падежима наведених горе, забележио сам

и: команданта (БП, Прич.), командантом (БП).

О књижевним приликама в. М. Стевановића, Наш језик, н. c.,

ХIII, св. 1, стр. 1—10.

21. У вези с дуљењем пред сонантом и узајамним утицајем nom.

sg. и косих падежа треба истаћи ове околности:

а) именица јемац гласи: јемац (Прич. х 2) и јемац (Прич.);

b) поред чешћег синбвац (Прич. х 2, Бад. х 2), забележио сам и

синдвац (БП),

с) именица удбвац само тако гласи;

d) именица лончић гласи тројако: 2) лончић (Прич.), 3) лончић

(Прич.) и д) лбнчић (Прич.).

e) од именица ловац (БП, Прич., Бад), мољац (Прич.) и новац

(Прич.) забележио сам двојак акц, косих падежа: а) ловца (Прич.),

мбљца (Прич.), нбвца (Прич.) и 3) лдвца (Н), мољца (Прич.), новца

(Прич.). -

f) Дуљењем пред сонантом могу се објаснити акценти ових име

ница: беден (Прич.) — беден (Вук, Рj.), кбрбв (Бад) — кбров (Вук, Рj.),

лбабв (Бад., Прич.) — лбтов (Вук, Рj.), чбкбв (Прич. , БП) — чбков

(Вук, Рj.). Вероватно да се тако може објаснити и двојак акц. именице

копоран (Вук, Рj.): копоран (Бад, Прич.) — которан (Бад.).

22. Ове именице имају двојак акц. у мачванском говору: ар, ара

(Бад., БП) — ар, ара (БП); бунар (Бад. х 2) — бунар (Бад), копали бу

наре (Прич.); зимбвник (Прич.) — зимдвник (Прич.): лавор (Прич.) —

** Један крај (део) Шапца зове се Грмићи.
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лавор (Прич.); надимак (БП, Бад) — надимак (Прич.); пенџер (Прич.,

БП) — пенџер (Прич.); пукбвника (Прич.), пукбвниче (Бад.) — пу

кöвник (Бад.).

Поред чешћег на послетку (Прич. х 4, БП), забележио сам и

на послетку (Бад.).

Двојак је и акц, у именима месеца септембар, октобар, новембар

и децембар:

а) септембар (БII), септембра (Бад.), дктбмбар (БП), но

вембар (БП), децембар (БП),

b) септембар (Прич.), септембра (Прич. х 3), у септембру

(БП), октомбра (Прич.), новембар (Прич. х 2), децембар

(Прич.), децембра (Прич. х 2).

Именица метар има ове акценте: а) метар (БП), метара (Прич.

x 7); b) метар (Прич. х 3, Бад. х 2), метра (Прич. х 4); c) метра 2 sg.

(Прич. х 2, Бaд.); d) седам метарп (H).

Ова презимена колебају се у акценту: Аврамовић (Прич. х 5) —

Аврамовић (Прич.); Дамјановић (Прич.) — Дамљановић (Прич.); Не

дељковић (Прич.) — Недељковић (Прич.); Павловић (Бад.) — Пав

ловић (Прич.); Јањић (Прич.) — Јањић (Прич.), Жикић (Прич.) —

Жикић (Прич.); Радмила Спапћа, Спапћи (Прич.) — Стајић (Прич.);

Бановац (БП) — Бановац (БП), Јанковић (Бад.) — Јанковић (Бад.), Мар

ковић (БП) — Марковић (БП), Пејовић (БП) — Пејдвић (БП), Живко

вић (Н, Прич.) — Живковић (Бад.).

Лично име Маринко такође има двојак акц.: а) Марпнко (БП x 5,

Прич. х 4) и b) Маринко (Н, Прич. , Бад.).

23. Ове именице имају у Мачви друкчији акц. него у Вука: ни

döера (Прич.), āброви (Прич.), абрбва (Прич. bis) — абер (Вук, Рj.);

блазнови (Прич.) — близнови (Вук, Рj.), цреп (Бог.), црепа 2. sg. (Бад.,

БП bis) — цреп (Вук, Рj.); чунак (Бад., Прич.), чунка (Прич.) — чунак

(Вук, Рj.); добрдтвори (Бад) — добротвор (Вук, Рj.); ђаво (Бад.) —

ђаво (Вук, Рj.); неће грдм у жару (Прич.) — грбм, грдма (Вук, Рj.);

јањ, јањбва (Бад.) — јањ (Вук, Рj.), јендек (Прич. , Бад. bis) — јендек

(Вук, Рj.); кантар (Бад.) — кантар (Вук, Рj.); кожувар (Прич.) —

кдонсухар (Вук, Рj.); кромпир, кромпирбм (Прич.) — кромпир (sic!) (Вук,

Рј.); луч (H), лучем (Н) — луч, луча (Вук, Рj.); у магацин (Прич.),

у магацину (Прич.) — магацин (Вук, Рj.); миш, миша (БП, Прич. , Бад.)

— маш (Вук, Рj.); начелник (Прич. , БП) — начелник (Вук, Рj.); на

дсвитак (Прич.) — освитак (Вук, Рj.); паприкаш (Прич.) — паприкаш

(Вук, Рj.); у пашњаку (Прич.), у пашњак (Прич.) — пашњак (Вук, Рj.);

пласт (Бад.), пласта (Бад.) — пласт, пласта (Вук, Рj.); погреб (Н) —

погреб (Вук, Рj.); потомак (Н) — потомак (Вук, Рj.); прбзор (БП, Прич.

bis, Бад.) — прозор (Вук, Рj.); расвитак (Бад), до расвитка (Прич.)

— расвитак (Вук, Рj.); сат (Прич. , Бад) — сат, сата (Вук, Рj.), сењак

(Прич.) — сењак (Вук, Рj.); скот, скота (Прич.) — скот (Вук, Рj.);

смуђ (Бад), смуђа (Бад) — смуђ, смуђа (Вук, Рj.); стид, стида (Прич.)

14 Мачвански говор
— 31. —
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— стид (loc. стиду) (Вук, Рj.); стог (Прич.), стдгом (Прич.) — стог,

стдга (Вук, Рj.); угао (Прич.), из днбг угла (Прич.), на углу (Прич.) —

југал, угла (Вук, Рj.), углед“ (БП) — углед (Вук, Рj.); вашар (Прич.),

вепра (Прич.)— ветар, вепра (Вук, Рj.); збор (Прич., Бад.), збора (Прич.)

— зббр, збора (Вук, Рj.).

24. У Вукову Рј. нема ових именица (које не захтевају посебно

дефинисање): баграм (Прич.), борац (Бад.), гуслар (Прич.), гуслари

(Прич. , Бад.), ēктар (Прич.), на ектару (БП), ферменчић (Прич.),

католик (Прич.), кецељак (Прич.), ковачлук (Прич.), колебарак (Прич.),

кбсб (Прич.), крчамак (Прич.), началник (Бад., Прич.), бRуп (Прич.),

плац, плаца (Прич.), положајник (Прич.), посплни (Прич. х 2), позив

(Прич. х 3), шести пук, пука (Прич.), распоред (БП), сокак (БП),

странац (Прич.), тајин (Прич.), тунелић (Прич.), уков (Прич.), на

улазу (Прич.), на вијакеру (Прич.), вдд (гарде) (Прич.), ждрепцбв,

ждрепцдва (Бад.), житељ (Прич.).

2. Именице средњег рода оliо-основа

25. И именице средњег рода оliо-основа Белић дели на две

групе: прву сачињавају именице које на првоме слогу имају акц. “ или

T; другу сачињавају именице са старим акцентом на другим слоговима

(Деклин. 47).

26. Познато је да се у именица са старим " на првоме слогу акц.

у nom. р1. преносио по Сосирову закону на други слог: поље — поља (Де

клин. 47—48 и 51—52). Са именица које су имале стари кратак вокал ова

се појава проширила и на неке именице са старим“ (који се у нашем је

зику скратио у ") (Деклин. 48) а затим и на неке именице типа злато

(Деклин. 47).

У мачванском говору исп.: поља (Бад. х 2, Н.), по пољима (Н),

звона (Прич., Бад.) поред звона (Прич.); — брда (Прич. , Бад.), преко

дни брда (Н), дрва (Прич. х 3), да донесе дрва (БП), места (Бад.), преко

жита (Прич.), у брдима (БП x 3), местима (Н); — сена (Бад.), сена

садевент (Бад.) поред сена = nom. pl. (Прич.).

27. Од именица с акцентом на крају, које чувају акценатске про

мене (Белић, о. с. 48—49) забележио сам у Мачви: села (БП x 3, Бог.,

Прич. х 3); — дебала (Прич.). За 9en. pl. на -и исп. гумни (Бад.).

28. Именица доба има двојак акценат: а) у то дбба (Прич.), доба

(Прич. х 2, Бaд.) и b) доба (Прич.). — Само је покрај мбра (Прич.),

на мбру (Прич. х 2). — Именица детињство гласи двојако: а) детињ

ство (Прич.), детињству (Бад.) и b) детињство (Прич. , H). — Само је

кандило (Прич., БП х 2).

29. Именице са суфиксом -иште колебају се у акценту. Док сам

именице двориште (БП, Прич., Бад), у дворишту (Прич. х 2), дгњиште

(БП x 2), на дгњишту (Прич. , Бад.), селиште (Прич.), вашариште (Н),

забележио само с тим акцентом, колебање сам констатовао код именица:

кућиште (Прич. х 2, Бaд., H), кућишту (Прич.), искућишта (Прич.)
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— кућиштима (Н, Бад.), у кућиштима (Прич. , Бад.); на дудпшту

(Прич.), у дудпшту (Прич.) — на дудишту (Прич.).

30. Карактеристичан је акценат ових гл. именица на —ње : плетење

(БП), седење (Прич. , БII х 2), учење (Н, Прич.), с венчања (Прич.),

на венчању (Прич.).

3. Neutra нa cons.

31. С обзиром на акценат Белић ове именице дели у две групе: а)

именице с непромењеним акц. и b) именице код којих је акц, у сг. не

промењен а у пл. се повлачи на крај речи (Деклин. 53—54). При свему

овоме Белић још узима у обзир и чињеницу да се у трећем слогу (а и у

свим даљим слоговима) од краја дуги вокали скраћују (op. cit. 54). У

прву групу Белић убраја све именице на е-ета а у другу именице на е-ена.

32. У мачванском говору истичу се ове појаве.

Прво. Скраћивање вокала у трећем слогу од краја није доследно.

Поред примера са скраћеним вокалом (јајета Прич. , у јајету Прич.,

дјета Бад., иза ћошета Прич., у ћошету Прич. , на ћдинету Прич.),

могу се срести и примери с дугим вокалом: марвинчету (Бад.), селан

цету (Прич.) (дуљење пред сопантом?).

Друго. Као и у Поцерини, пМенице тi-основе које у nom. sg. имају

два слога у пл. имају акц. на наставку: дрвцета (Прич.), ђулета (Бад. —

ђуле Бад), увета (Бад.), уветима (БП). (Исп. за Поцерину Московље

вића, Акц. cпст. поц. говора 34-35).

Треће. Померање акц, у пл. именица н-основе једнако је Да

ничићу: времена (Прич.), — с рамен“ (Прич.), семена (Бад.), — раме

нима (Прич.).

Четврто. У Даничића је дрвце а у Мачви дрвце (БП). — У Белића

је накбнче (Правопис s. v.) а у Мачви наколче (Прич. х 4). Док у

Поцерини именица презигне гласи само презиме, у Мачви се чују два акц.:14 „“. -- - -

а) презиме (БП), презимену (БII) и b) презимена (Прич. х 2). У пл. је као

у Поцерини: презимена (Прич. , Бад.).

Пето. Забележио сам један пример с помереним акц. у loc. sg.:г |

словету (Бад.).

4. IIменице a-ocнова

33. Стари силазни акценат почетнога слога забележио сам у ма

чванском говору у овим примерима асс. sg.:

браду (Н), душу (Бад., Прич. х 2), главу (Бад., Прич. х

3), у главу (Прич.), на грану (Прич.), руку (Прич. х 3),

за руку (Прич.), у руку (Прич.), снагу (Прич.), у среду

(Прич.) (поред: у среду Прич.), страну (Прич.), низ ону

страну (Прич.), на страну (Прич.), војску (Прич. х 4), у

војску (Прич. х 3), зиму (Прич.), за зиму (Прич.); —

боју (Бог.), у боју (Бад), даску (Прич.), на даску

(Прич.), децу (Прич. х 4), гдру (Бад), ћелу (Прич.), кдсу

14“ **



212
Берислав М. Николић

(БП), лозу (БП, Прич.), маглу (Н), метлу (Бад.), pђу

(Прич.), на росу (Прич.), стазу (БП), ус-трску (Прич.), на

воду (Бад., Прич.), по воду (Прич.), земљу (Прич. х 3), на

земљу (Прич. х 3), под-земљу (Прич. х 3), у земљу (Прич.),

здру (Прич. х 2), пред – зору (Прич.), у зору (Прич.); —

брзину (Бад), на брзину (Прич.) (поред на брзину

Прич.), планину (Прич. , Бад.), у планину (БП, Бад.) (поред

у планину БП), pöдбину (Прич.). Али исп. и дубљину (Бад.,

Прич.), у дубину (Прич.), ширину (БП).

Као што се ВИДИ, уједначавање с осталим облицима Парадигме

највише је дошло до изражаја код типа висина.

34. Забележио сам ове облике фat. sg. са силазним акц. почетнога

слога: да не приђем старијем човеку руци (Бад.), пођи руци (Прич.),

вбјсци (Бад.) (али исп. и војсци Прич. а п loc. sg. у војсци БП); — деци

(свуда и увек), сагиба се земљи (Бад.), ми смо легли земљи (БП). Ваља рећи

да се једино акц. деци доследно јавља; то је данас лексички акц. Остале

примере забележио сам од старијих објеката.

35. И у nom.-acc. pl. сачуван је у извесном броју примера стари

СИЛaЗНИ акц. ПОЧетнога СЛОГa :

душе (Прич.), главе (БП, Прич., Бад.), гране (БП,

Прич.), греде (БП, Прич.), гује (Бад., Прич.), јеле (Н, Бад.),

клупе (Бад, Прич.) (поред клупе Прич.), бвце (Бад. X 2,

Прич. х 5), реке (Бад., Прич.), руже (Бад), руке (Прич. “

2), у руке (Прич.), свеће (Прич.), свиње (БП, Прич. х 4,

Бад.), и свиње (Прич.), стене (Бад.), Швабе (БП x 2, Прич. х

2, Бaд.), торбе (Прич.), трубе (БП), виле (Прич.), врбе

(Прич.), вреже (БП), звезде (Прич.); —

буве (Прич.), челе (Прич.), даске (БП, Прич. , Бад.),

iгле (Прич.), кдзе (Бад.), давље лозе (Бог.), лозе (Бад., Прич.),

метле (Прич.), ноге (свуда), воде (БП, Прич. х 3), земље

(БП); —

врућине (Бад.).

36. Скраћивање (“) - ( ) у фat.-instr.-loc. р1. у типа глава за

хватило је у Мачви већи број именица него што наводи Даничић:

у блузама (Бад.), цигљама (Прич. Ж. 2), по главама

(Прич.), гранама (Прич. , БП), гредама (Н), клупама (Прич. Х

2, Бaд.), корпама (Прич.), двцама (БП, Прич. Ж4, Бад. Х 2),

платама (БП), рукама (свуда), свињама (Н, БII, Прич. X 3,

Бад. х 4), стенама (Бад.), Швабама (Прич.), тдрбама (Н),

звездама (Прич. 4. 2, БП).

Московљевићева констатација да у Поцерини млађе особе изго

варају ове облике са (“) акц. (Поц. 4) тачна је и за мачвански говор:

на чезама (Прич.), бвцама (Прич.), Швабама (Прич.), у торбама (Прич.).

— 34 —
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36а. Са Даничићем се слажу ови акценти gen. p.1.: цигља (Прич.),

цигаља (Прич. , Бог.); — група (Прич.), пара (Прич. , Бад.), cбрта (Бад.),

стола (Прич.); — машина (Прич.), планина (Прич.); — будија (Прич.);

— ногу (БП, Прич.), ногу (Бад), код батини ндгу (Прич.); — руку

(БII, Прич, X 3, Бад.).

37. Према акц. рукама и руку и аналогојом према нога — но

гама развио се и акц. рука (Прич.), који се јавља поред чешћег рука.

38. Ове именице имају у Мачви акценат друкчији од Вукова:

адица (Бад)— адица (Вук, Рj.); пред бербу (Прич.) — берба (Вук, Рj.); —

четвртина (Прич.) — четвртина (Вук, Рj.); здāдом (Прич.) — дада

(Вук, Рj.), долинбл (Прич.) — долина (Вук, Рj.); главница (Прич.) —

главница (Вук, Рj.); градиница (Прич.), у град“ници (Бад.), градница

(sic!) (Бад.) — градиница (Вук, Рj.); испаша (Прич.) — испаша (Вук,

Рј.); јарица = пшеница (Прич.), јарице (Прич.) — јарица (Вук, Рj.);

јетрва (Прич. Ж. 2) — јетрва (Вук, Рj.), јечменица (БП) — јечменица

(Вук, Рj.); кадибница (Прич.)— кадионица (Вук, Рj.); канура (Прич.) —

канура (Вук, Рj.); капљица (БП) — капљица (Вук, Рj.); кобилица (Прич.)

— кобилица (Вук, Рj.); корњача (ЕП) — корњача (Вук, Рj.); у кутицу

(Бад.) — кутијца (Вук, Рj.), Лука (Прич.) — Лука, Луко (Вук, Рj.);

љуљачка (Бад.) — љуљашка (Вук, Рj.); мајсторица (Прич. , Бад.), мај

сторице (Прич.) — мајсторица (мајсторица) (Вук, Рj.); мећа (Прич.) —

мећа (Вук, Рj.); млечница (Прич.) — млечница (Вук, Рj.); навика (БП,

Н) — навика (Вук, Рj.); надница (Бад) — надница (Вук, Рj.); нануле

(БП, Прич., Бад.) — напуле (Вук, Рj.); параца (Совљак — Бад) —

парица (Вук, Рj.); погачица (Прич.) — погачица (Вук, Рj.); првина (Бад.)

— првина (и првине) (Вук, Рj.); pija (Прич.) — јула (Вук, Рj.); самони

клице (врста јабуке) (Прич.) — самониклице (Вук, Рj.); светлица „муња“

(Прич.) — светлица (Вук, Рj.); cijровина „сирова дрва“ (Прич.) — си

ровина (Вук, Рj.); судбина (Прич.) — судбина (Вук, Рj.), шумице (Прич.)

— шумица (Вук, Рj.); шупа (Прич.), у шупу (Прич.), пот-шупбм

(Прич.) — шупа (Вук, Рj.); тазбина (Бад.), ко(д) тазбине (Прич.),

тазбину (Прич.) — тазбина (acc. тазбину) (Вук, Рj.); тестера (Н,

Бад.), тестеру (Бад.), тестере (Прич.) — тестера (Вук, Рj.); вен

чаница (Прич.), венчаницу (Бад) — венчаница (Вук, Рj.); вуница (Прич.)

— вуница (Вук, Рj.); загонетка (Прич.) — загдиčiЋка (Вук, Рj.); заседа

(H) — засједа (Вук, Рj.), fiо мојбј заслузи (Прич.) — заслуга (Вук, Рj.);

жеља (Прич. , Бад), осеље (Прич.) — осеља (Вук, Рj.); отсутаца („врста

крушке”) (Прич. , Бад) — засутица (Вук, Рj.); осутица („болест“) (Бад.)

— жутица (Вук, Рj.).

39. Ове именице имају у Мачви двојак акценат: за башчу (Прич.),

у башчу (Прич. и 4, БП, Бад.), за башчом (Прич.), у башту (Прич. х 4),

башту (Прич.) — башча (БП), башче (Прич.), за башчбл (Прич.), по

башчи (Бад), кроз башче (Прич.), башта (Прич.), у башти (Прич. X 2)

(башча Вук, Рj.); борба (Прич.), борбе (Прич. 4. 2), борбу (Бад., Прич. Х

2), у борбу (Прич.), у борби (БП), борбе пл. (Прич. х 3), борба (Бад. Х

2) — борбу (Бад. х 2) (исп. и борба Прич.) (борба Вук, Рj.); држа

љица (Бад.) — држаљица (Прич.) (држалица Вук, Рj.); круна (Прич.),
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десет круна (Прич.) — пет круна (Прич.) (круна Вук, Рj.); пана (Прич.,

Бад), зва“о сам је наибм (Прич.) — нана (Бад) (иана Вук, Рj.); нбиња

(Прич. х 2, Н. Х. 2, БП), ибиње (Прич.), у нбишњи (Прич.), нбиње (Прич.)

— ношња (БП Х 2, Бад. Х 2) (ношња Вук, Рj.); прашина (БП, Бад.) —

прашина (Прич. , БП), прашине (Прич.) (прашина Вук, Рj.); pácé 2

сг. (Прич.), расу (Прич.) — укрштену расу (БП) (раса Вук, Рj.); школа

(БП), u(3) школе (Прич.), нtколу (Прич.), у чколу (Прич.) — школа

(Прич. 4. 2), школу (Прич.), у шкблу (Прич.), у шкбли (Прич. У 2,

БП), школе (Бад. Х,2), у чколу (Бад., БП) (школа Вук, Рj.), тараба (Прич.

x 2, БП, Бад.), тарабу (БП) — тараба (Н, БП, Прич.), поре(д) тарабе

(Прич. х 2) (тараба Вук, Рj.).

40. Известан број именица у Вука има двојак акценат, а у Мачви

један: у слабину (БII bis) — слабина (слабина) (Вук, Рj.); сланину (Прич.

X 4) — сланина (сланина) (Вук, Рj.); слан“нице (БП) — сланиница (сла

ниница) (Вук, Рj.); средина (Прич.), средини (Прич.), средину (Прич.),

у средини града (Прич.), у средини (БП) — средина (средина) (Вук, Рj.);

тбрба (Прич.), торбу (Прич. К 2), беле се торбе (Прич.) — торба

(торба) (Вук, Рj.); чбрба (Прич.) — чорба (чорба) (Вук, Рj.).

41. У извесних именица може се рећи да је акценат диференци

јални знак за значење. С акцентом Врбица (Бад.) ова именица озна

чава познати празник, а врбица (Бад) значи „мала врба“. С акцентом

трећина ова именица означава „помен (издаје трећину БП), а за значење

„трећи део од целога“ употребљавају се акценти: а) трећина (Прич.)

и b) трећина (Бад.). Такође, ћур. Тала (БП) - masc., а Лала (БП) -- fem.

42. У Вукову Рјечнику нема ових именица: атреса (БП, Бад.)

— адреса (Прич.); амбуланта (Бад.); у Аустрију (Прич.); датике „вр

ста крушке” (Прич.); батерије (Бад.); белава „врста трешње? (Прич.);

беља „име волу“ (Прич.); блузицу (Прич.); браздица (Бад.); цедницу

(Прич.); Циганчура (Прич.), ТЦиганчуру (Прич.); црвčнка „врста крушке”

(Прич.); чекабница (Прич.); нitiПанка (Прич.); читабница (Прич.)= чи

табницу (Прич.); гаранција (Прич.); глибине (Прич.)— глitóина (Прич.);

грађа „вуница” (Прич.); група (Бад), од групе (Б11); дана - дама „једна

од слика у игри картама” (Прич.); у мојбј десетини (Прич.), са својбм

десетинбм (Прич.), десетине рl. „војна јединица” (Прич.); даља (Прич.);

цукелицу (БП); јарма (Прич.), јарму (Прич.); кофа – кова (Прич.);

кујна (Прич.), кот-кујне (Бад), кујну (Прич.) — кујна (Прич.),

у кујни (Бад.); лампи (Прич.), лампу (Бад.), с ламfiđм (БП), према лампи

(Бад.), лампе пл. (Н) — лампу (Прич. х 2); на машину сечено (Прич.),

машине (БП) — машина „шибица“ (Прич.) (у Вукову Рј. маинина у дру

гом значењу), миражилику (Прич.); моченица (Прич.); награду - на

граду (Бад.); наћуве (Прич. , Бад.); непажња (БП); низија (у Вукову

Рј. нема географског значења) (БII); парцела (Прич.), парцелу (Прич.);

петроваче „врста јабука“ (Прич.); пољопривреда (Бад.); поповача „врста

крушке? (Прич.); у правреди (Прич.); приредба (Прич.); Причинов

љанка (Прич.); пртаче „врста јабука“ (Прич.); радибница (Прич.),

радибницу (Прич.) — у радибници (БП Х 2, Н.); руменка „име крави?

(Прич.); свилица „бабина свила” (Бад.); стршљењаче „врста крушке”
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(Прич.); супа (Прич.), супе (Прич.); шећерке рl. „врста јабуке” (Прич.);

шећерка „име крави” (Прич.); шубарцу (sic!) (Прич.); тикваре рl. „врста

јабуке” (Прич.); удолина (БП), вршалица (Бад.), вршал“ша (Прич.);

заштиту (Бад), заштити (Прич.); зекуља „име крави” (Прич.); зурла

(у Вукову Рј. зурна) (Прич.), жуја „име волу“ (Прич.); жутуља „име

крави” (Прич.).

43. У досадашњим примерима има известан број именица са су

фиксом -ица. С обзиром на то да су те именице уопште интересантне с

акценатске стране, навешћемо их још неколико: половаца (БП), сит

ница (Бад.), — витице (Прич.), кртица (БП), сенице (Прич.); — до

ламицу (Прич.), сикирицу (БП); — уз“џа (Бад.); — на пушкарници (Бог.).

5. Именице 1-основе

44. Померање акцента према крају у 1oc. sg. изразита је особина

Мачванскога говора:

на масти (БП), у речи (Прич.), у ствари (Прич.),

на власти (Прич.), — у твдјбј рођеној крви (Прич.), у ноћи

(Бад.), — у памети (Прич. , БП x 2), — у највећој жа

лдсти (Н), у помоћи (Прич.), у раддсти (Бад.), — по ње

говој заповести (Бад.).

Међутим, ипак исп. и: у тој младбсти (Прич.), у младости (Прич.).

45. Бројни су примери са помереним акцентом према крају у gen. pl. :

цеви (Бад), од власти (Прич.), — шес ноћи (Бад.),

девет ноћи (Бад., Прич.), ћери (БП, Бад), кдстају (Бад. Х 2),

дчају (Бад., Прич. х 2, БП), ушију (Бад., Н), — Благовести

(Бад.), ждребади (Бад.), двоје доратасти кљусади (Прич.),

парчади (Бад., БП), праунучади (Прич.), унучади (Прич.),

— болести (Прич.), кокдипју (Прич. х 2, БП, Бад.).

Исп. и: девет нбћи (Прич.), болести (Прич.) где је вокал пред

наставком -и продужен свакако аналогијом према сличном дуљењу

вокала испред наставка -а у gen. pl.

46. Слично померање акцента констатовао сам и у фat.-instr

loc. pl. :

речима (свуда), стварима (свуда), властима (БП), —

костима (Прич.), прсима (Бад.), — болестима (Бад), ко

кошима (Прич., Бад. х 2), — теладма (Прич), теладима

(Прич.), с његовим унучадима (Прич).

47. Именице т. благост у Мачви немају дужине на наставку -ост

ни у nom. sg.: дужност (Прич.), слабост (БП, Бад). Овако је и у По

церини (Моск. 33).

Обрнуто, као што смо већ истакли, у Мачви именице типа радбст

чувају дужину наставка -ост и у косим падежима: у тој младбсти

(Прич.), од жалбсти (H). Мада, дужина може бити и скраћена: у

младости (Прич.). Московљевић о овоме не говори за Поцерину.
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6. Преношење акцента на проклитику

48. Ово, за дијалектологију српскохрватску уопште сложено пи

тање, садржи две групе проблема:

Прво. Да ли се преношење акцента на проклитику врши по истим

принципима као у Даничића. То значи: да ли се у говору који се испи

тује старо одн. ново преношење јавља у истим категоријама у којима и

код Даничића, или има категорија у којима је код Даничића старо а у

говору који се испитује ново преношење (и обрнуто); и — постоје ли у

говору који се испитује категорије са преношењем акцента којих код

Даничића уопште нема.

Друго. Да ли је уопште преношење акцента на проклитику онако

доследно спроведено као у Даничића или наново преовлађује индиви

дуални акценат засебних речи (нпр.: говори ли се доследно до мајке

или се јавља и од мајке и т. сл.)?

Овим ћемо редом прегледати и ситуацију у мачванском говору.

49. Прасловенско преношење у асс. sg. и асс. р1. именица а-основе

у типова вода, планина и глава забележио сам у овим примерима: у боју

(Бад), на даску (Прич.), на росу (Прич.), на воду (Бад., Прич.), по

воду (Прич.), на земљу (Прич. х 3), под-земљу (Прич. х 3), у земљу

(Прич.), пред – зору (Прич.), у зору (Прич.), — на брзину (Прич.), у

планину (БП, Бад.), — у главу (Прич. , 2), на грану (Прич.), за руку

(Прич.), у руку (Прич.), у среду (Прич.), на страну (Прич.), у војску

(Прич. х 7), — it cвпње (IIрич.).

50. Прасловенско преношење код именица masc. offо-основа у

типова који имају стари (“) или () на почетном слогу забележио сам

у овим примерима: у Бога (Н), у госте (свуда).

51. Забележио сам ове аналошке примере с прасловенским пре

ношењем код именица које немају на првом слогу прасловенски (")

или (), већ су касније (у српскохрватском) пришле типовима са старим

силазним акцентом на почетном слогу: у сватове (Прич.), у јаук (Прич.),

у Мајур (Прич.), у пашњак (Прич.), у Салаш (Прич. х 4, Бад.), u(з)

Салаша (Бад.), у Салашу (Прич.), на дбоoин (Прич.).

52. Забележио сам ове примере с новим, српскохрватским (но

воштокавским) преношењем код именица које су, иако немају на првоме

слогу прасловенски (“) или (), пришле типовима с прасловенским

силазним акц. на почетном слогу: и(3) Салаша (Бад.), у пашњаку (Прич.),

у чардаку (Бад), на крају (Бад.), у рату (Прич. , БП), у магацину (Прич.).

53. Имам само један пример с преношењем, и то новим, код име

ница ј-основе: у младости (Прич.).

54. Старо преношење код именица неутр. oliо-основа у типова

злато и коло забележио сам у овим примерима: у сено (Бад.), — у коло

(свуда), у пољу (Прич.).

55. Забележио сам ове примере с прасловенским преношењем

у именица неутр. оffо-основа које немају на првом слогу прасловен

ски (") или (“): у брду (Прич.), из Рамња (БП), на Рамње (БП), у

Рамње (БП).
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56. Ново сам преношење забележио у овим примерима: у башчу

(Прич. х 4, БП, Бад), за башчом (Прич.), у башчи (прич. х 4); у

задрузи (Прич); са сламбм (Прич.), дGo) чиче (Прич.), u(3) школе (Прич.),

ју чколу (Прич.), у школу (Прич.), у чколу (Бад., БП);— у жито (Прич.).

— Синтагма у пролеће гласи доследно у пролеће (Прич. х 3).

57. Али сам у мачванском говору забележио и ове примере с не

пренесеним акцентом: у амбару (БП, Прич.), на амбару (Прич.), у

Салашу (Прич.), у Земуну (Прич.), на положају (Н), у магацин (Прич.),

на девитак (Прич); — за башчу (Прич.), у војску (Прич. х 3), за зиму

(Прич.), у кујни (Бад), у школи (Прич. х 2, БП), у привреди (Прич.),

ly Задрузи (Прич), ко(д) тазбине (Прич.), на пушкарници (Бог.); од

жалбсти (Н).

III. ПРИДЕВИ

58. Несумњиво најзначајнија особина придевског акцента у мач

ванском говору јесте што, као и у поцерском, „већина двoсложних при

дева који имају у неодређеном облику на првом слогу " или 7 могу

имати у одређеном облику на првоме слогу “ “ (А. Белић, Акц, студ.

43—44). Проф. Белић је ову констатацију извео анализирајући Мос

к о в љ ев и ће в материјал у СДЗб II. Московљевић је у својој ди

сертацији (Акценатски систем поцерског говора, Библ. Јужносл. фил.

1, Бгд, 1928) до извесне мере прерадио свој материјал и покушао да га

прокоментарише на основу Белићевих решења. При том је једино по

новио нека од Белићевих тумачења, и то не увек успешно (исп. нетачну

констатацију „ . . . код одређених придева у прасловенском стари " и

“ мењали (су се) у нови циркумфлекс истих слогова“ — o. c. 37). Ме

ђутим, ситуација у поцерском говору омогућава да се Белићеве идеје даље

развију. С обзиром на то да су прилике у Мачви блиске поцерским, по

кушаћу да изнесем неке нове закључке које сугерира придевски акценат.

59. Проф. Белић је доказао старину акценатског односа нов

-ндви (Акц. студ. 40). Исп. у Мачви: нови (Прич., БП), нову кошуљу

(Прич.), нове панталбне (Прич.), у новим дпанцима (Прич.).

60. Међутим, с обзиром на то да се у већини штокавских говора

м. нови у одређеном виду ових придева према акц. нов развио акц. нови,

ови су се придеви изједначили с типом дуг-дуга. А познато је да је акц.

дуг у ствари скраћени предметатонијски акут, док је акц. дуги аналошки

према дуг (Белић, о. c. 20—22). Раније је и у штокавским говорима у

одређеном виду акц. био дуги, како је у чакавском и данас (loc. cit.).

С обзиром на то да су придеви типа нов-нови пришли типу дуг-дуги,

могло је према нови да се развије и дуги (Белић, о. c. 43). Такви су ови

примери из Мачве: части понедељак (Прич.), дуге лбтре (Бад.), бундеве

мрке (Бад.), права шдр (БП),

61. Али и у штокавском је некада морао постојати акц. дуги (и

данас је стар — старт), па се зато према односу (дугт:) дуги: дуги могао

развити и однос млади: млади (Белић, о. c. 43). Ову појаву потврђују
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у мачванском говору ови примери: чести курузи (БП), през (= cy) биле

круте дне саре (Прич.), кад би било баш лепбк - пута (Прич.), љуте

ракије (БП), љуту (БП), младе две свиње (Прич.), свети Јован (БП),

светбг Јована (Бад.), светбм Петру (Прич.), сува (Прич.), туђе (Прич.),

врану (Н), вдде вруће (Бад.), густа (Бад.). Јасно је да овоме треба додати

и примере: белбе брашна (Прич.), главни гддови (Бад.), гдрње дугме

(Прич.); крајње (БП).

62. Белићево тумачење ових појава тачно је, разуме се. Оно, сем

тога, може да укаже на сложене дијалекатске односе у шумадијско

-војвођанском дијалекту. О томе хоћу сад да говорим. Карактеристично

је, наиме, да сличне појаве у акценту придевског вида постоје у свим

оним говорима у којима се може констатовати узајамни однос или исто

чних са Западнијим говорима српскохрватским или однос оних говора

које обично називамо источнохерцеговачким — опет са западнијим го

ворима (дубровачки“, Горња Крајина“, Жумберак“, шаптиновачки“,

посавски славонски“). Стога ми се и чини да је ово узајамно прожимање

разних акценатских типова у одређеном виду двосложних придева на

шумадијско-војвођанском терену могло да буде тако ефиксано управо

благодарећи интимнијем додиру представника двеју говорних зона:

једне, западније (босанске) која је по свој прилици имала типове нов

—ндви, дуг — дуги, млад — млади (дакле ситуацију ближу чакавској) и

друге, источније (србијанске) која је по свој прилици имала типове

ндв— нови, дуг — дуги, млад — млади (ситуацију билску између осталог

и источнохерцеговачкој). Кад, наиме, не би било овог узајамног ди

јалекатског односа као пред у слова за показани процес, сам би

тај процес био толико сложен да вероватно не би ни могао довести у

шумад.-војвођ. дијалекту до резултата какви постоје. Сва је прилика,

нпр., да је тип дуг у источнијим штокавским говорима поодавно изгубио

акц. одређ. вида дуги. То, између осталог, доказује и савремени књи

жевни језик: акц. прав — прави више се и не осећа као однос неодређ.

и одређ. Вида, а акц. стар — стари данас је више лексички феномен,

него што је везан за неку систему. А таква ситуација могла је да се ре

ализује само под условом ако је акценатски однос дуг — дуги одавно

постао непродуктиван. Поставши, пак, непродуктивним, тешко да је

могао бити спона између типова нов и млад.

С обзиром, даље, на широку распрострањеност у шумад.-вој

вођ. дијалекту резултата добијених узајамним утицајем акценатских

типова нов — дуг — млад може се претпоставити да је посреди неки

старији додир помињане две дијалекатске зоне. Очевидно је посреди

утицај западног штокавског говора о којем говори проф. Белић у ЈФ

ХХIII (69—75) 72. На овај начин јасно је зашто се у данашњем тршић

* P e шетар, Die Bet. 129.

** Н. С им и ћ, NVј VIII 105. и д.

** М. Поповић, ZsIPh VI. 356—357.

14 Стј. Ившић, Rad 168, 142.

15 Стј. Ившић, Rad 197, 45. и д.
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ком говору јавља ова појава (ЈФ XXIII 268): и овде је то старина. Што

тога нема у Вукову језику, разлог је Вуково дробњачко порекло.

63. Појава слична оној о којој смо говорили у т. 59. постоји у Мачви

и код придева типа модар: модра (Прич.), диштру четку (Прич.), позна

бдстан (Бад), позна воћија (БП), посну (БП), танка (Прич.), танкбг

(Бад), на танкби се када (Бад.). Тако је и у чакавском (Белић, о. c.

37). Такође као и у чакавском и у мачванском су овима пришли и при

деви који су првобитно имали дуг вокал у корену па су га скратили:

брдни ектар (Прич.), брдна авлија (Прич.), брдне (БП), часна пост

(Бад), мој Илија јадна (БП), дланке јадне (Прич.), ситни преплет (Бад.

Х 2, Прич.), ситне соли (Прич.), ситну со (Прич.), ситнб (Прич.,

БП), ситне (Прич.), слатка петровача (Прич.), слатка колача (Прич.),

смртни случај (Прич.).

64. Па не само то. У мачванском говору (“) акц. на првоме слогу

имају и придеви типа златан: гдpку проју (Бад), крупна купус (Прич.),

крупна (Н, БП x 2), крупна (БП, Прич.), крупна со (Прич.), крупне

cдли (Прич.), крупне (Бад.), ладне (Прич.), пила ладне (Прич.), Дај,

Вуко, мало ладне вдде (Прич.), ладне ракије (Прич.), мрснд (Прич.),

на реткб сито (Бад), ретка (Прич.), тесни сокак (Прич.), златни

зуб (Н), златна (БП).

Како је могло доћи до ове појаве, тј. како се акц. (") могао развити

и у одређ. Виду придева типа златан Р. Мислим да су подстрек дали они

придеви који се колебају између типа модар и типа златан. Такав је,

најпре, придев тежак. У неодређ. виду он у Мачви данас гласи тежак.

Али адв. тенко, који у Мачви постоји поред тешко и тешко, показује

да је, као и у чакавском“, и у Мачви постојао акц. (“) и код самог

придева. Исп. адв. : тешко (Прич.), он је био тешко рањен (БП), тешко

да сам умб да натпишем писмо (Н), тешко да изађем (Н), тешко да има

(БП), тешко (БП). Одатле уосталом и акц. самога придева (једнак

чакавском): био терет тешки (Прич.), тешку рану (Прич.), са те

шкбм батеријом (БП), тешкбм (Бад.). Сем овога, спона је могао бити и

придев кратак који у неодређ. виду у Мачви гласи кратак, -тка, —тко

(адв. укратко — БП); али у одређеном виду он гласи: кратки (Прич.),

кратку чдрапу (Прич.), ђуде кратке (Прич.), кратка врата (Прич.).

Даничићев акц. кратак“ показује да се овај придев колеба између

акценатских типова модар и златан, А Московљевић наводи“ да у

поцерском постоје оба акцента (кратак и кратак).

Благодарећи, дакле, придевима као тежак, кратак, који се ко

лебају између типова модар и златан, могао је (“) акц. одређеног вида

с типа модар бити пренет и на тип златан.

65. Метатонијски акценат по формули високо — високо“ огледа

се у овим мачванским примерима: у богатбм (Прич.), дебелij (Прич.),
* , Ж „“-т-т- _ - Nx x - — „“ тех-т-тN х“. « - A T T. Х \\ g .
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66. Треба објаснити акц. nom. sg. masc. неодређ. вида: дуббк

(Прич.), ширбк (Прич. х 2, БII х 2), висбк (Прич. X 2, Н Х 2). По

знато је да у чакавском акц. одређеног вида високи Белић тумачи нак

надним дуљењем према богати (Белић, о. c. 29). Не чува ли се у мачван

ском висбк траг акцента високи ? Ни у ком случају није без значаја што сам

забележио акц. дебели (Прич.).

67. Карактеристични су адв. надебело (БП), удубоко (Прич.).

68. Метатонијски акц. настао по формули весело — веселбе“ огледа

се у овим примерима: мекани (БП), купљено прело (Прич.), два матора

човека (Прич.), један матори деда (Прич.), велика (Прич. х 2), ве

л“ки (Прич.), вел“ким петком (Прич.), вел“ка касарна (Прич.), велики

кожу (Прич.), у велики петак (Прич. , Бад), Тројице су код нас велки

празник (Прич.), и пукне тањир велки (Прич.), с велким чекићем (Прич.),

велка (Прич.), то је велка асна (БП), велку кашику (Прич.), у велку

касарну (Прич.), у велкбј касарни (Прич.), о велкој шиватки (Прич.),

велки кревети (Прич.), велке (Прич.), на велким вратима (Прич.), у

велким ливадама (Прич.), о том мом веселđм брату Микаилу (Прич.),

а куја весела (Бад.), гвоздени плугови (Бог.), дрвени (БП).

69. Акценат придева са суфиксом -ет-“ чува се у примерима:

камена (Прич.), каменд адв. (Прич.), марвени (Прич.), водену чашу

(Прич.), водент четвртак (Прич.), водена животиња (Бад.), — земљани

(Прич.), земљана чинија (Прич.), у земљанбј пећи (Бад), земљане (БП).

70. Тросложни придеви на -ски или задржавају акценат основне

речи од које су изведени, или повлаче акценат према крају:

a) бундевско семе (Прич., H), дблунски (Прич.), дуб

љански (Прич.), на солунском фронту (свуда).

b) анђелскб (Бад.), црквенска (Бад.), гробљанскб ра

скршће (Прич.), калфенскб (Прич.), кумдвска (Прич.), ку

мовског (Прич.), мајсторска живот (Прич.), мајсторска

пдсб (БП), мајсторска (БП).

В. о овоме код М. Стевановића, СДЗб. Х 135.

70a. У суперлативу акцентовани су и речца нај и компаратив:

најмлађог (Прич.), најстаријег (Прич.), у најбогатијом месту (Прич.),

у највећом трку (Прич.), највеће брдо (Прич.), најдуље (Прич.).

IV. ЗАМЕНИЦЕ

71. У gen.-acc. sg. личних заменица 1. и 2. лица, 3. лица masc.,

повратне заменице и заменице ко, вокал наставка је дуг:

мене (Прич. х 3), од мене (Прич.), на мене (Прич.),

тебе (Прич.), себе (Прич.), код њега (Прич.), кдга (Прич.).

*“ Белић, о. c. 51.

** А. Белић, о. c. 46—47.
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72. Када се šen. -acc. sg. личних заменица 1. и 2. лица, затим 3.

Лицa masc. и повратне заменице употреби с предлогоМ, акценат се у

мачванском говору често преноси на предлог и то у виду кратког си

ЛаЗНОГ :

код мене (Прич. У 5, БП), нуз мене (Прич.), до мене

(Прич. , Бад. х 2), у мене (Прич. х 2, Бад. х 2), у мене

(Прич.), у мне (sic!) (Прич. х 2), за мене (Прич.); — иза

мена (Бад), дко мене (Бад.); —

дд тебе (Бад.), за тебе (БП), дGд) тебе (Прич.), пре(д)

тебе (Бад), у тебе (БП); — дко тебе (Бад.); —

дд њега (БП), за њега (Прич. х 2, БП), за њ"га (Прич.),

it њега (Прич.), код њега (Прич. х 3, Бад), на њега (Прич. х

2), на њега (Бад), до њега (Прич. , Бад.), пред њега (Прич.),

ју њега (Прич. У 3), уж њега (Прич. , Бад.); —

дд себе (Прич.), на себе (Бад.), са себе (Бад. х 2, БП),

за себе (БП); — iЗмећ себе (Прич.).

73. У dat.-loc. sg. акценат је једнак Даничићу: командир мени

каже (Прич.), мени (Прич. , БП), њему (Прич. х 2), на њему (Прич.),

у њему (Прич. х 2), у себи (Прич.).

74. На западу мачванске територије, међутим, може се поред на

ведених срести и кратки силазни акц. на првом слогу gen.-acc. sg. И

dat.-1oc. sg. поменутих заменица, који се на проклитику преноси у виду

кратког узлазног (акценат, дакле, карактеристичан за западније што

кавске говоре): пита мене (Бад.), мени (Бад. Х 2), њему (Бад. X 2,

БП); — на мени (БП), у мени (БП), на себи (Бад., БП), у њему (БП),

Исп. и на кога (Бад. : 2).

75. Када уз енклитичке облике (gen.)-acc. sg. личних заменица

1. и 2. лица и повратне заменице стоји једносложан предлог, на предлогу

се јавља дуги узлазни акценат: на ме (Бад., Прич. х 3, БП), дбђе по

ме дете (Прич.), у ме (Прич.), све гледају у ме (Прич.), за ме (Прич.),

за те (БII, Прич., Бад.), па те (Бад., Прич.), по те (Прич.), у те (Прич.

Х 2), на се (Бад.), за се (БП).

На првом слогу двосложног предлога долази кратки силазни

акценат а на другом дужина: уза ме (БП), преда се (БП), уза се (Бад.,

Прич.).

76. Као и у Поцерини (Моск. 49), и у Мачви проширени фat. sg.

заменице она има двојак акценат: њбјзи (Прич.), њбзи (БП, Н, Бад) и

њбјзи (БП, Н.).

77. Са акузативног облика заменице ми акценат се у Мачви пре

носи двојако: а) у виду кратког узлазног: на нас (Прич.), у нас (Прич.)

и b) у виду кратког силазног: у нас (Прич. , Бад), дко нас (Прич.).

78. Свакако под утицајем одређеног придевског вида, јавља се и

акценат твоја (Прич.).
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79. Облици fem. и neutr. и коси падежи заменице њен имају двојак

акценат: а) дуги узлазни: њена (Бад.), њенбе (Бад), код њенбг дија (Прич.),

мужом њеним (Прич.), њене (Прич.), с њене ноге (БП), њенбј (Н), њену

(Прич.), њену браћу (Прич.), њену кецељу (Бад.), њену мајку (Прич.),

њену земљу (Бад.), њенбм (БП), њени гдсти (Прич.), њени (Бад.), њена

стварп (Прич.); b) дуги силазни: њенбг (Прич.), код њене куће (Прич.).

Са проширењем зи овај облик гласи њезин (Прич. , БII).

80. Показне заменице овај и онај имају двојак акценат: а) кратки

узлазни на првоме слогу: двај (Бад.), двога нашога (БП), двоме (Прич.),

од две (Прич. Х 2), две (БП), дву би (Прич.), с дву страну Засавице

(БП), двб (Прич.), два (Прич.); — днај (БП x 2), ђа дибе ђа днбг (БП),

у днога (Прич.), у днбм зиду (БП), дне (БП), од дне (Прич.), с дне стране

(Прич.) и b) кратки силазни: двај (Бад), два (Бад), дво (Бад), у двоме

(БП), две (БП), две (Бад.), с две стране (Прич.), за дву кајсију (БП),

сви дви војници (Бад.); — днај (Бад.), днđј (Бад.), днога (Бад), с дне

стране (Прич. X 2), дну (Бад.), са днбм стокбм (Бад), на дној ливади

(БП), у дно време (БП, Н), диč (Бад.).

Да су оба акцента у језичком осећању становништва, доказ су

примери у којима су поједини објекти употребили оба акцента један за

другим: две и две (БП), било днб било днд (Прич.), дно с дним (Бад.).

Преношење акцента на проклитику двојако је: а) у виду кратког

силазног (чешће); до овога (Прич.), на ову рупу (Бад.), на овој каменици

(Прич.), у овој кући (Прич.), it ово (Прич.); — и онđј (Прич.), it она

(Бад), на ону страну (Прич.), it ово и оно (Прич.), и оно (Бад), до они

људи (Бад.); — исп. и примере с елизијом: у вом селу (Бад.), у воме (Бад.),

у ву кецељу (БП), у вој руци (Бад.), у во ћоше (Бад.); — на нбј страни

(Прич.), у нај кревет (Прич.), у нај плац (БП), у ног (Прич.), у нога

(Прич.), на нбм свету (Прич.), у пучану (Прич.), на ној страни (Прич.),

у ној мали (Прич.), у но време (Бад., Прич. и 2), у по ћбине (Прич.),

у на кола (БП) и b) у виду кратког узлазног (ређе): до овог (Прич.),

дво и ово (Прич.); — до оног (Прич.), за ну јабуку (БП).

Може се констатовати извесна неуједначеност мачванскога го

вора: акценат () на југозападу долази знатно ређе од акц. (").

81. Карактеристична су за мачвански говор преношења: и вако

(Прич.); так“ и таки (Прич.), така и така ствар (Прич. х 4), тако и

тако (Прич.), такб и тако (Бад., Прич. , БП), и тако и тако (Прич.,

БП); i Hako (Бад.), i Нако ме смеће (Прич.). Али исп. и: такб и такб

(Бад.).

82. Поред чешћег акц, некакав, забележио сам и акц. некакав (Н).

V. БРОЈЕВИ

83. Говори се: једнога (Прич.); двеју (Прич.), обадвеју (Прич.);

пет стотина (Прич.); сто динара (Прич.). — Поред акц. први (Прич.),

прве (Прич.), на првоме кораку (Прич.), говори се и првог дана (Бад.).

Остали бројеви обрађени су у морфологији.
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VI. ПРИЛОЗИ

84. За ме с то: дакле сте (БП, Бад.), дакле (Бад.), коједдакле

(Бад.), дакле (Бад.), — давде (Прич. х 5), одавде (Прич.), одавден

(Прич.), давде (БП), — датле (БП, Прич. х 9), датле (Прич.),

ддатлен (Бад.), — данде (Прич. х 2); — дпале (Бад. х 2); — дуд

(БП, Прич. , Бад.), доуд (БП, Бад.), доуда (Прич., БП), доуда (Бад.), —

дтуд (Прич.), дпуда (Бад.); — двамо (Прич.), двамо (Прич.), — днамо

(Прич.); — бндека (свуда); — гдре (Прич.), има горе цват (Прич.), —

доле (БП, Бад., Прич.), дбле (Прич. х 3); — тамбка (Прич.), тамбкар

(Прич.); туда (Прич. х 2); — унутра (Прич., БП), унутра (БП), —

унутар (Прич.), унутар (Прич.); — назад (Прич.).

85. За време: данас (Прич.), даназ дани (Прич. , БП), ве

черас (Прич.), сутрадан (Прич. х 5), — дамно (БП), дамно (Бад.),

ддавно (БП, Прич. х 2), доамно (Прич.);—дпет (БП), длет (Прич. х 2),

дпет (Прич.); — једанпут (Прич.), трипут (Бад.); — од малена (Прич.

x 3), из малена (Прич.), од малена (Прич.), из малена (Прич.).

86. За на ч и н: шуме је било изобиља (Прич.), једнако (Прич.

x 2); — назор (Прич.); — доједно (БII); — оволикб (Прич.), волко (Бад.);

полако (БП, Прич. х 2); — свеједно ми је (Прич.); — таман (БП); —

заједно (Прич.), заједно (Прич.); — затб и зато (БII).

VII. Г.НАГОЛИ

1. Инфинитив

87. У извесног броја глагола који у мачванском говору имају

двојак акценат инфинитива то се двојство може објаснити Сосировим

законом одн. метатонијом.

У мачванском говору ова појава долази до изражаја у ових глагола:

a) у глагола сложених од *нести :

2) донети (Н), унети (БП),

3) донети (Бад., Прич. х 4, БП x 2), донећу (Прич. х 2), из

нети (Прич.), донети (БП, Прич.), прднеше (Бад.), узнети (Бад.),

унети (Прич.);

b) у глагола сложених од мрети и сл.:

х) умрети (Прич.), узети (Бад.), узећете (Бад.);

3) uзумрети (БП), умрети (Бад. х 2, Прич. , БП), умрећу (Прич.),

— узети (Бад. х 3, Прич. х 5), предузети (Прич.);

c) у тросложних глагола сложених од ићи:

2) изићи (Прич. х 2, Бад. X 3, БП), изићу дела на видела (Прич.),

изаћи (Прич.), отићи (Прич. х 2, БП), пронаћи (БП),

3) изиће (Прич.), дпићи (Прич. х 4, Бад. х 4), дпићеш (Прич.).

На по ме на . Двосложни глаголи сложени од ићи гласе до

следно: доћи (Прич.), наћи (Бад., Прич.);
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d) у глагола сложених од пећи, “вести:

х) истећи (Прич.), утећи (Прич.), довести (Прич. х 3), довешћу

(БП), одвести (БП);

(3) прдвести (Прич.).

88. Глаголи типа тpeсти имају као сложени једино Сосиров

акценат: озепсти (БП, Прич.), извући (БП x 2), извуће (Прич.), обући

(Прич.), одвући (Прич. , H), повуће (Прич.). Прости глаголи гласе до

следно тући (Прич.) и сл.

89. Глагол метнути гласи у Мачви метути, метути, метнути и

метити. Исп. и т. 448. у одељку о облицима.

90. Говори се: додијати (БП, Прич.) и дддијати (БП, Бад.).

91. С обзиром на ситуацију у разним српскохрватским дија

лектима, навешћу мачвански акценат и ових инфинитива:

спасти (спасем) (Прич.), пасти (пасем) (Бад.); —

бризнути = бризнути (Прич.), гракнути (Бад.), грунути

(БП), дирнути (Прич.), јурнути (Бог.), клиснути (Бад.,

Прич.), стругнути (Бад.); — планути (Прич.); —

крећати (БП), скрећати (Бад.) = скрећати, скрећč x 2

(Прич.), скрећали (БП), дкрећати (Бад.), дкрећало (Прич.); —

гужвати (Прич.), изгужвати (Прич.); —

возакати (Прич.), кашљуцати (Бад.), сељакати (Прич.); —

заузимати (БП); —

гутати (свуда), прогутати (H); —

кашљати (свуда), липсати (свуда); —

лутати (Прич.), спремати (Прич.) = спремати (БП), пуш

тати (Прич. , БП) = пуштати (Бад.); —

бацити = бацити (Прич.), спремити = спремити (Прич.),

бушити (Бад.), пробушити (Н), њушити (БП), нањушити

(Бог.); —

кречити (Прич.), пустити (Прич.); —

уватити (Бад) = уватити (Бад.).

2. Аорист

92. Два акценатска типа аориста, позната у савременом српско

хрватском књижевном језику, постоје и у мачванском говору.

Прв и т и пје онај у којем се акценат 2. и 3. sg. aor. повлачи на

први слог, а у осталим лицима је на другом слогу (урадих — уради —

урадисмо).

Др у г и т и пје онај у којем акценат остаје у свим лицима на

истоме слогу (причах — прича — причасмо; седох — седе — седoсмо).

Белић сматра старим и акценат урадих — уради — урадисмо и

акценат причах — прича — причасмо. Повучени акценат у 2. и 3. sg.
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aor. cводи се на стари акценат аориста-имперфекта. Акценат на крају

особина је правог аориста. У случају глагола седе — седoсмо Белић

претпоставља акценатско уједначавање седе — седoсмо - сđде — сâ

досмо под утицајем других облика са претериталном основом (сести,

сео, села) (в. А. Белић, Конјуг. 174—183; cf. А. Белић, Постанак пра

словенске глаголске системе, Глас СКА 164, стр. 17).

93. Од примера који припадају прво ме т и пју са Дани

чићем се слажу ОВИ:

свуче (Прич.) (сf. Дан. 91); — убоде (Прич.), изнесе (Прич.),

дднесе (Прич.), довезе (Прич.), донесе (Прич.), изведе (Прич.)

(сf. Дан. 93);— дграну (Прич.) (сf. Дан. 119);— диоја (Прич.),

насмеја (Прич.), засмеја (Прич.) (сf. Дан. 187); — поткова

(Прич.) (Дан. 186); — дпсова (Прич.) (Дан. 192); — додија

(Прич.) (Дан. 169); — уноћа се (Прич.), прочита (Прич.)

(Дан. 166); — доуз“ма (Прич.), поузма (sic!) (Прич.) (Дан.

172); — погледа (Прич.) (Дан. 172); — не заврши (Прич.),

прддужи (Прич.), појави (Прич.), поквари (Прич.), уради

(Прич.), наследи га (Прич.) (Дан. 132); — нагвари се (Прич.)

(Дан. 137);— побеже (Прич.) (Дан. 129);— прдговори (Прич.)

(Дан. 148); — корачи (Прич.) (Дан. 139); — пушти нас

(Прич.) (Дан. 142); — детави (Прич.), удари (Прич.) (Дан.

152), заустави (Прич.).

Међутим, док је код Даничића (нав. дело 166) скрха, у Мачви је

скра се коњ (Прич.). Са Даничићем се (стр. 110) слаже поче (Прич.),

али се у Мачви говори и поче (Прич.). Код Даничића је свану (стр. 119),

а у Мачви свану (Прич.). У Даничића је дозва (185), дбу (103), чеша (178),

вјенча (166) а у Мачви: позва (Прич.), дбу (Бад.), чеша (H) (исп. почеша

Н), венча (Прич.) (исп. развенча Бог.). Можда је најбоље ове акценте

тумачити утицајем осталих лица аориста: у Мачви се често за 1. sg.

употребљава 3. sg. aor. па је пре свега ту могло доћи до мешања акцен

та. Исту појаву на сличан начин тумачи и Московљевић за Поцерину

(Акц. сист. поц. говора 69). -

Карактеристични су они примери где у простих глагола нема ра

Злике у акценту 2. и 3. л. једн. аор., а у сложеним се у 1. л. једн. , 1,

2. и 3. л. мн. јавља (") на првоме слогу а у 2. и 3. л. једн. ("):

i3гину (Прич.), искуша (Прич.), ticПера (Прич.), isвади (Прич.), дпази

(Прич.).

Даничић не говори о облицима: бијаде (Прич. , Бад.), бијаде (Прич.),

бијашмо (Прич.), бијадоше (Прич.); — могаде (Прич.).

94. Од примера који припадају друго ме т и пу са Дани

чићем се слажу ови:

то се све слеже (Бад.) (Дан. 95); — дође (Прич.), дбђе по

ме дете (Прич.), пође (Прич.), пређе (Прич.), прође (Прич.),

сиђе (БП), уђе (Прич.) (Дан. 108); —ја кад дна цикну (Прич.)

(Дан. 116); — преби (Прич.) (Дан. 102); — прича (Прич.)

13. А1ачUa11c111 1 oБоју
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(Дан. 158); — црче (Прич.), седе (Прич.), стиже (Прич.)

(Дан. 97); — сјаша (Прич.) (Дан. 182); — испаде (Прич.),

нападе (Прич.) (Дан. 98); — стаде (Прич.), застаде (Прич.),

престаде (Прич.), дета (Прич.), уста (Прич.) (Дан. 106); —

даде (Прич.) (Дан. 105);— зграби (Прич.) (Дан. 152).

Међутим, и овде има известан број глагола који у Мачви имају

акценат друкчији од Даничићева.

Поред облика изиђе (БП), наиђе (Прич.), који се слажу са Дани

чићем, у Мачви је чешће: изађе (Прич.), напђе (Прич. х 3).

Према Даничићеву рече (нав. дело, 96) у Мачви је рече (Прич.),

док се леже (Прич.) слаже са Даничићем (стр. 95).

Према Даничићеву запита (стр. 158) у Мачви је запита (Прич.).

У Даничића је указа (стр. 175), а у Мачви: указа се (Прич.).

Према Даничићеву продаде (стр. 106), у Мачви је продаде (Прич.).

Према Даничићеву живје (стр. 127) у БП сам записао живи (упо

зоравајући у самој теренској бележници да је такав акценат).

Док се акценат де (Прич.) слаже са Даничићем (стр. 109), у Мачви

је не оде (Прич.).

Даничић не говори како би се с облика 3. л. једн. аориста гл. хтети

пренео акценат на проклитику (исп. Дан. 130). У Мачви је: дна не те

дати (Прич.).

У Даничића нема примера удеси (Прич.).

Познато је да се у неким црногорским говорима акценат у 2. и 3.

sg. aor. повлачи на почетни слог готово код свих глагола (Озринић,

нпр., исп. и код М. Пешикана, СДЗб ХV 74). И у посавском славон

ском више је оваквих примера него у књижевном језику (Стј. Ившић,

Rad 197, 89—92). О тенденцијама у савременом књиж. јез. в. М. Сте

вановића, НЈ нc V 250—263.

3. Глаголски придев радни

95. Тросложни глаголи сложени од ићи могу имати тројак акценат:

а) изишд (Бад. Х. 2, Прич. X 3, БП), изишла (Бад., Прич. х 2,

Прич.), изишли (Бад, Прич. х 3, БП), изашле (Прич. х 2), изашб

(Прич. X 3, БП), изашло (БП), изашли (Прич. х 2, БП), изашле (Прич.),

подишли (БП), пронашла (Н), наишб (Прич. х 3), наишли (Прич.),

обишб (Прич.), обишла је га (Прич.), разишли (Прич.), заишли (Прич.),

заобишла (Прич.);

b) изишб (Прич.), изишла (БП), изашли (Прич.), дпишč (Прич.);

c) изишло (БП Х 2).

96. Композита типа пећи имају у мачванском говору двојак акценат:

a) забдла (Прич.); истекла (Прич.), истекло (Прич. , Бад.), пот

пекло (Прич.); исплела (Прич.); затекло (Прич.), затекли (БП Х 2),

утекла (Бад., Прич. х 2), утекло (Прич. х 4), утекли (Прич.); до

вела (Прич.), довели (Прич.), извела (Прич.), извели га (Прич.), одвела
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(Прич.), одвели (Прич. , БП), повела (Прич.), повело (Прич.), провела

(Прич.), провели (БП);

b) утекла (Прич.).

97. Код Московљевића у Поц. је читб, чупо (Моск., Поц. 79);

у Мачви: читб (Прич., Н. Х. 2, БП), чупали (Бад., Прич.).

98. Разуме се да се у оних глагола који у инфинитиву имају двојак

акценат такав двојак акценат јавља и у радном придеву. Исп. на при

мер: а) спремали (Прич.), — спремла (sic!) (Прич.), b) спремала (БП), —

спремио (Прич.), спрем“ла (Прич.), спрем“ли (Прич.) итд.

4. Глаголски придев трпни

99. Према Даничићеву акценту начињен, -o, -o (нав. дело 144—145)

у Мачви је: начињен (Бад.), начињена (Бад., H), начињено (Бад.).

5. Презент

А) Глаголи с инфинитивном основом на сугласник

100. Глаголи с инфинитивном основом на сугласник деле се на

две групе: прво, глаголи с акцентом на крају и, друго, глаголи с акцен

том на првоме слогу.

Глагол и с а к цент о м на крају

101. Даничић (нав.дело 93) допушта двојак акценат 1. и 2. л. мн.

гл. типа пећи: печемо, печете и печемо, печете. Акценат печемо добијен

је метатонијом, с тим што је е накнадно продуљено у штокавском (А.

Белић, Конјуг. 155). Акценат печемо аналошки је према мремо (Белић,

loc. cit.).

У Мачви нема акцента печемо:

печемо (Прич., Бад., БП), печете (Прич.), испечемо (Бад.),

— плетемо (Прич., БП), исплетемо (Прич.), — одведемо

(БП), уведемо (БП), — увеземо (Прич.).

102. Композита од глагола типа пећи имају у презенту само ак

ценат на крају:

пробддем (Бад.), — утече (Прич.), — исплете (Прич.),

оплете (БП), доведем (Прич.), доведе (Прич. , Бад., БП),

изведу (Прич.), наведе (Прич.), одведе (Прич., БП), одведу

(Прич.), поведем (Прич.), поведе (БП, Прич.), поведу (Прич.),

проведем (Прич.), спроведу (Прич.), спроведу (Бад), уведе

(Прич., БП), — довезе (БП), повезе (Бад.).

Када упоредимо оно што је речено у т. 101. с овим што је изнето

у т. 102, види се да у мачванском говору глаголи типа пећи у презенту

увек гласе: печем-печемо, испечем-испечемо.
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103. Композита од глагола “nesti имају у мачванском говору двојак

акценат презента:

а) данашњи кратки узлазни () на основи (као у Даничића — нав.

дело 94) и b) данашњи кратки узлазни на префиксу. Акц, донесем по

стао је метатонијом: “donesemo - donesemo.

a) Акценат () на основи преовлађује: донесем (Прич. X 9, Бад. Х. 4,

БП), донесе (Прич. х 5, Бад. х 2, БП), донесемо (Прич. х 2, Бaд.),

донесу (Прич. Х 5, Бад. Х 2, БП), — изнесем (Прич., Бад.), изнесе

(Бад. Х 2), изнесемо (Прич. , Бад.), изнесете (Прич.), изнесу (Прич.),

— нанесем (Прич.), — однесем (Бад. X 2, БПХ 2), однесе (Бад.), понесем

(Бад., БП), понесе (Бад.), понесемо (Прич., БII), — пренесем (Прич.),

пренесемо (Прич.), — унесем (Прич.), унесе (Прич.), унесемо (Прич.),

унесу (БП).

b) Акценат () на префиксу знатно је ређи: донесем (Прич.), до

несу (БП), донесем (Прич.), донесе (БП), унесем (Прич.), унесе се (БП),

Глагол и с а к центом на прво ме слогу

104. Одрични облик 1. sg. praes. гл. моћи (не могу) има у мачван

ском говору двојак акценат:

а) данашњи кратки узлазни () на основи: ја не могу да се инатим

(Прич.), не могу да трпим (Прич.), ja . . . не могу (Прич.), не могу

(Прич. х 4, Бад. х 2, БП x 3);

b) данашњи кратки узлазни на негацији: то не могу да вам ка

жем (Бад.).

Акц. (не) могу настао је као последица деловања Сосирова закона

(cf. Белић, Конјуг. 148). Акц. Не могу аналошки је према можеш а овај

је добијен метатонијом: “ne možeš, - ne môžešu (o. c. 157).

105. Глагол ићи има у мачванском говору двојак акценат презента:

а) данашњи кратки силазни акц. (") и b) данашњи кратки узлазни акц.

("). Оба акцента нису подједнако распоређена на мачванској територији.

Тип адем чешћи је у Бадовинцима (југозапад), а тип идем на истоку

(Причиновић). Разлика је, међутим, квантитативна: оба типа могу се

чути на целој мачванској територији. Акц. идем Белић доводи у везу

ca praes. чујем које се, м. очекиваног чујем, развило према инф. чути

(< “чути) (Конјуг. 156—157). Акц, идем дошао је према ићи (који је

настао по Сосирову закону).

а) идем (Прич. , Бад. х 2), иде (Прич. х 2), igé (Прич. , Бад. Х

2), иде (Бад. х 2, БП), iige са тајцом (БП), иде (Бад.), идемо (Бад.,

БП), иду (Прич., Бад.), hoy (Бад., БП), иду (БП, Н).

b) идем (Прич. х 9, Бад. Х. 3, БП x 3), идеш (Прич. х 2),

иде (Прич. х 11, Бад. х 4, БП x 3), идемо (НПрич. х 12, БП, Н),

идете (Прич., БП), иду (Прич. х 7).

У вези са проклитиком постоје три могућности:

а) узлазни се акц. , разуме се, не преноси: нек иде (Прич. х 2);

— 50 —



Мачвански говор 229

b) акценат се најчешће преноси у виду кратког узлазног (): не

идем (Прич. X, 2, Бaд., БП), што не идеш радити занат (БП), не иде

(Прич), не иде (Бад), не иде (Прич. х 2, Бад. х 2), не идате (Бад.),

не иду (Прич.), — да идемо (Бад.), — нек иде (Прич. х 6, БП), не иду

(Прич). С обзиром на то да је (“) у идем акценат аналошки према чу

јем где је дошао према инф. чути (< чути), и с обзиром на то да је по

јава скраћивања старог " у " новија ствар, разумљиво је новошто

кавско преношење типа не иде;

c) акценат се понекад преноси у виду кратког силазног ("): не

идем (Прич), не иде (Прич.), не иду (Прич). Мислим да се у преношењу

типа не иде чува предметатонијска ситуација: силазни акценти могли

су стајати само на првоме слогу.

106. Двосложни сложени глаголи од ићи имају двојак акценат

презента:

а) дуги силазни: дбђем (Прич. х 2), дбђе (Прич.), дођемо (Прич.,

Бад.), дбђу (Прич.), пођемо (Бад.), пређем (БП), пређемо (Бад. х 2);

b) кратки силазни: дођемо (Бад.), пођем (Прич. , Бад.), пођем

(БП), пође (Прич.), пође (Прич.), пођемо (Прич. х 6, Бад. х 2), по

ђемо (Прич.), пођемо (Прич, БП), пођу (Прич.). Показује ли акценат

пдlђем да је процес јд-дје ђ извршен пре дуљења вокала пред сонантом?

107. Praes. од гл. брати и прати има у мачванском говору двојак

акценат: а) данашњи кратки узлазни на првоме слогу (чешће), b) да

нашњи кратки силазни акц. на првом слогу (ређе). Акц, береш одговара

чакавском и руском и настао је метатонијом (*береши - берешљ). Акц.

береш представља остатак старих односа код сложених глагола: *прд

береш5 - проберешне а одатле и берешив (в. А. Белић, Конјугац. 157).

а) бере (Прич. х 2, БП), беремо (Прич. , Бад.), беру (Прич. х 2,

Бад.), — перем (Прич. ; 2, Бад. : 2, БП), переш (Бад.), пере (Прич.,

Бад. Х. 3), перемо (Прич. - 2, Бaд.), перете (Прич.), перу (Прич. х

2, бп);

b) бере (БП), беру (БП).

108. Глаголи сложени од брати, прати имају такође двојак акц.

у рraes.: а) данашњи кратки узлазни () на рraef. (чешће ) и b) данашњи

кратки узлазни () на првом слогу основе (ређе). Акц. дберем објашњен

је у тачки 107. Акц, обереш настао је под утицајем простих глагола.

а) дберем (Бад.), дберемо (Прич. , БП), одабере (Н), — дперем (Бад.,

БП), дперем (Прич.), длербин (Бад.), опере (Прич. , Бад.), дпере (Прич.,

Бад.), дперу (Прич.);

b) оберу (Бад.), узбере се (Прич.).

109. Композита од звати имају двојак акценат презента:

a) кратки узлазни на првом слогу основе: изаздве (БП), — наздвем

(Прич.),— поздвем (Прич. х 2), поздве (Прич. х 2), поздву (Прич. Х2);

b) кратки узлазни на префиксу: дозовем (Прич.), — одазовеш (БП),

— позовем (БП), позовеш (БП), позове (БП), позове (Прич.), позову (БП),

позову га (БП, Прич.), позову (БII х 2), — прозове (БП), — сазовем

(Прич.), сазове (Прич.).
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B) Глаголи с инфинитивном основом на самогласник

110. Глагол смејати (се) има у Мачви тројак акценат презента:

а) Даничићев: смију се (Бад.);

b) дуги узлазни: смеју се (Прич.);

с) кратки силазни: смејем (Прич. х 2), смејем се (Прич.), смијем

(Прич.), смеје се (Прич. , БП x 2), смејете (Бад.), смеју (БП).

Интересантан је акц. композита: насмеје (Прич.), насмејемо

(Прич.).

111. Глагол пити има у Мачви двојак акценат рraes. :

a) кратки силазни: пијем (Прич.), пијеш (БП), пије (Прич. х 3,

Бад.), пијемо (Прич. х 2), пијемо (БП), пију (Прич. х 2), пију (Бад. Х

4, бп).

b) кратки узлазни: пије (Прич.), не пије (БП).

Са Дан. (102) слаже се акц. : напијем (Прич.), напије (Прич.).

Акц. пијем настао је према пити. Да ли је акц. напијем предме

татонијски?

112. Глагол давати има у Мачви тројак акц. praes. :

а) дуги узлазни: дајем (Бад., Прич.), даје (Прич.), дају (БП),

b) дуги силазни: и дајем (Бад.), даје јој се у руке (БП), не даје

(Прич.),— додаје (Прич.), — издајем (Прич. х 2), издају (Прич. х 2),

— прддајем (Прич.), прддају (БП),

с) кратки силазни: даје (Бад.), даје јој, дају, не дају (Прич.).

113. Глагол познавати има двојак акценат рraes.: а) познајем

(Прич. , Бад.); b) познајем (Прич.).

- У Дан. је окретати — дкрећем (175); у Мачви овај гл. има дво

јак акц. :

а) дкреће (Прич. х 2);

b) дкреће (Прич.).

114. Глагол копати има у Мачви такође двојак акц. praes.:

a) кратки силазни: копам (Бад), копаш (Прич.), копа (Прич.),

копа се (Прич. , Бад., БП), не копа се (БП), копđ (Бад.), копа (Прич. х 2,

БП, Н), копамо (Бад. х 2, Прич. , БП), — ископам (Бад.), ископаш (БП),

ископају (Бад.), ископаје (БП), — дкопамо (Прич.), дкопају (Бад.), — ра

скопа (Бад.), — укопâм (Прич.);

b) кратки узлазни: копаш (Бад. Х. 3), копа (Прич.), копамо (Бад.),

копају (Прич. , Бад.), — поткопају (Прич.).

Акценат копаш добијен је метатонијом: копашњ - копаши (отуда
W - -

чакавско копајеш према мотајешњ). Акценат копаш добијен је према

сложеним глаголима: дкопашњ – окопашњ, а одатле и копашњ (в. А.

Белић, Акц. студ. 83—85 и д.).

Овако треба тумачити и акценат глагола чешљати (Прич.): че

шљам се (Прич.), дчешља (БП), зачешља (БП).
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115. Глагол имати доследно у презенту гласи имам — имамо —
— имате.

116. У Даничића је мотати, мотам (нав. дело 166—167). У Мачви

презент гласи: мота (Прич.), мотамо (Прич.), смота (Прич.), смč

тамо (Прич.). Очевидно је у Мачви укрштање типова копати и мотати.

117. Одречни облик презента глагола ваљати има у мачванском

Говору двојак акценат:

a) кратки узлазни на основи: не ваљаш (Прич. х 2), не ваљају

(Прич.);

b) кратки силазни на негацији: не ваља (Бад. х 2), не ваљају

(Прич.).

Мислим да је акценат ваља аналошки према ваљати (што је до

бијено Сосировим закоонм). Акценат не ваља предметатонијски је:

силазни акценти могли су стајати само на почетном слогу, а дужина

вокала основе (која је у време деловања закона метатоније спречавала

овде његово спровођење јер је тај закон могао захватити између осталог

и само три последња кратка слога) скраћена је касније, кад метатонија

више није деловала, и то аналогијом према инфинитиву (трећи слог

од краја: “valjati – “valjati ce “valjati).

118. Глагол пуштати има двојак акценат презента:

а) пропушта (Бад.), спуштамо (Прич.);

b) пусташ (Прич.), пушта (Бад.).

119. Глагол спремати има двојак акценат презента:

а) дуги силазни: спрема (Прич. х 4, БП), спрема се (Бад., БП),

спремамо (Прич.), спремају (Прич. х 4), спремаје (Бог.), распрема

(Прич. х 2);

b) кратки силазни: спрема га (Прич. х 2), спрема (Бад.), спре

мају (Бад.).

120. Глаголи затварати и сл. имају у Мачви двојак акценат:

a) затвараш (Прич.), отварамо (Прич.), дитварају (Прич.);

b) затварају (Прич.), отварају (Прич.).

121. Глагол бацити има такође двојак акценат презента:

a) кратки силазни: бациш (Прич., БП), баци (Прич. , Бад., БП),

бацамо (Прич.), баце (БП), — да не бацим (Прич.), — пребаци (Прич.),

пребаците (Прич.);

b) дуги силазни: избаци (Прич.), пребацим (Прич.).

122. У Даничића је журити, журим (нав. дело 137); и у Мачви:

журим (Прич. , Бад. х 2, БП x 2, Н. х 2), журимо (Бад.), журу (БП).

123. У Даничића је ноћим, преноћим (нав. дело 145). Акценат

ноћим настао је метатонијом. Акценат преноћим такође је настао мета

тонијом: “prenoćiše - prenoćiše (в. Белић, Конјуг. 163, 164). У Мачви

се акценат простога глагола проширио и на сложени: прендћим (Прич.),

прендја (Бад.), преноћимо (Прич. х 7), преноћите (Бад. Х 2).



232 Берислав М. Николић

124. Глагол спремити у Мачви има двојак акц. praes. :

a) кратки силазни: спремаш (Бад), спрема (Прич.), спрема (Прич.),

спремпте (Прич.), спрему (Прич.);

b) дуги силазни: спремам (Прич. х 2), спреми (БП).

125. Двојак акценат презента констатовао сам и у глагола у(x)-

6(11441/1/ft/ .

a) уватим (Прич. х 3), увати (Прич. х 2), увати (БП), ува

тимо (Бад.), увате (БП), увату (Прич.);

b) уватимо (Бад.).

126. У питању и емфази 2. л. једн. презента гл. видети може имати

(*) на првоме слогу: видиш (Прич.), ет видиш (Прич.), видиш, Саво

(Прич.).

127. Композита од глагола држати имају у мачванском говору

двојак акценат презента:

а) данашњи кратки узлазни на основи: издржим (Прич.);

b) данашњи кратки узлазни на префиксу: издржимо (Прич.).

Инфинитив држати настао је по Сосирову закону. Презент држим

аналошки је метатонијски (према нпр. копам или сл.). Презент издржим

такође је аналошки метатонијски акц. (према нпр. дкопам или сл.). У

презенту издржим аналошки метатонијски акценат простога облика

пренет је и на сложени (према нпр. окопам или сл.).

128. Одречни облик 3. л. једн. презента глагола јесам гласи у

Мачви:

а) није (Прич. , Бад., БП);

b) није (Прич, Бад., БП).

6. Глаголски прилог садашњи

129. Од малог броја примера које сам забележио за акценат су

карактеристични ови:

a) говори се: 2) идући (БП), идући ка Равњу (БП) и В) идући (БП),

iдући ка Црној Бари (БП), iiđући ка Радčнковићу (БП);

b) према Даничићевом учећи (нав.дело 144) у Мачви сам забележио

учећи (Прич.);

c) глаголи т, желети имају двојак акц. : 2) седећи (Прич.), сто

јећи (Бад.), трчећим кораком (Прич.) и () трчећим кораком (Прич.).

129а. На крају излагања о мачванском акценту треба нагласити

да се у мачванском говору на слогу непосредно после узлазних акцената

често јавља иктус: живот (БП), Милан (БП), рчак (Прич.), крабар

(Прич. х 2) итд. Иктус се сем тога може јавити и на вокалу на коме је

скраћена неакцентована дужина: мајке (Прич.) итд.
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130. Будући делом шумадијско-војвођанског дијалекта, мачван

ски говор одликује се екавском заменом ћ. Има, међутим, известан

број појава о којима треба посебно говорити.

131. Траговима ијекавских насељавања треба сматрати ијекавизме

које сам забележио у свих пет места.

a) Веома је чест voc. sg. дијете (Н, Бог., Прич. , Бад.), дијете

(БП). Разуме се да се јавља и екавски лик дете (Прич.); y nom. sg.

само је дете.

b) ђе смо стали (Прич.), ђевојка (Бад.), зађенемо (Бад.), ђед (Н,

БП, Бог., Прич. , Бад.), ђеда ген, сг. (Бог., Прич.), ђеде (Бад.), пранђед

(Бад.), чукунђед (Бад.); — ћерати (Прич.); — кљеште (Прич.).

Разуме се да су ликови девојка, заденути, терати чешћи.

Поред ђед и сл. исп. и екавске ликове: један матори деда (Прич.),

дет- Каја (Прич.), дедови (Бад.), прамдедови (Бад.).

c) међед (Прич.) поред чешћег медвед.

d) Императ. cèђи (Прич.) настао је према инф. сеђети. Лик седи

знатно је чешћи.

e) Поред чешћег Бељина (Бад.), из Бељине (БП), у Бељину (Бад.,

БП) забележио сам и Бјељина (Бад.). Лик Бјељина (; Бијељина) несум

њиво је настао под екавским утицајем као извесне врсте деформација

лика Бијељина.

f) У Мачви се говори: као гдј (Прич. , Бад), кдгођ (Бад.), како

ти гдј срце иска (Бад.), штогођ (Бад), што гдј знам (Бад.). Али исп. и:

кад гдд (Бад.).

Сем ликова дијете, ђед, когођ, који су нешто чешћи, остали се ије

кавски ликови јављају првенствено код старијих особа.

132. Слично као и у ијекавским говорима, и у мачванском говору

вокал k crojehи испред ји иза њ рефлектира се у некојим категори

јама у и.

a) Прегледаћемо, најпре, ситуацију у коренима глагола додуktaти,

гућати, слићIати се, с"ktaти, кiktaти.
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Доследно ћ се и у гл. дод“ktaти: додијати (Бад.), додија (Прич.),

дддија се (БП), додија (БП), додија (БП), додија ми (Прич.), додијаше

ми (Бад.), додијč (Прич.), додијало (Бад.), додијали (Бад.), додијава (Н).

У осталих глагола има примера и са e < k и са и < k:

2) греје (Прич.), згрејд (Н), дгреје (Бад.), дгрејте

(Прич.), čерејд (Прич.), подгрејемо (БП), подгрејала (Прич.);

— смејем (Прич.), смејеш (Бог.), смеје се (Прич.), смеју се

(Прич.), смеју (БП), смејали (Н, Прич.), засмеја се (Прич.),

засмејб се (Прич.), насмеја (Прич., Глушци Бог.), насмејемо

(Прич.), насмејала (Прич.), у смеј (Н); — сејати (Прич.),

сејеш (Прич.), сејано (Прич.), сејани (БП), сејат (Н), се

јато (Бог.), сејб (H), сејало (Бог.), сејали (БП, Бог.), посејеш

(Прич.), посеје (БП), у сејању (Бад.), сејачце (sic!) (Бог.); —

вејати (Бад.), вејем (БП), веје (Бад.), вејемо (Бад.), веју

(Бад.), вејали смо (Н, Прич.), веј (Бог.), извеј (Бог.), прдвеје

(Н), превеј (Бог.), развејавало (БП), развејава (Бад.).

6) грије (Бад.), гријд сам се (Бад.), нагријати (Бад.),

дгријете (Бад.), угрије (Бад.); — смије (Бад.), смијала (Бад.),

исмијете (Бад.), смијања (Бад.); — сије (Бад.), сијали (Бад.),

сијано (Бад.), засијано (Бад.), посије (Бад.), посијемо (Бад.),

пдсијали (Бад.), сијање (Бад), сијаче (Бад.), сијача (Бад.).

Као што се види из примера ликове са и < k забележио сам само

у Бадовинцима, у којима, међутим, има и ликова са e < k. Овом осо

бином, дакле, мачвански се говор не приказује као јединствена целина.

b) У Причиновићу сам забележио лелија x 2.

c) Према није = није у мачванском је говору, као и у књижевном

језику: нисам, ниси, нисмо, нисте, нису.

Доследни су такође облици аориста бијаде, бијаде.

d) Доследан је у Мачви компаративни наставак -ији (старији).

е) Такође је доследно ди (према дије и сл.), дигод. Исп. и: нади

(Прич., Бад., БП), неди (Бад., БП), али и: нигде (Прич., Бад.). Међутим,

само кажу: бвде, бвдека, бвдена, воде и сл. Примери с ликом ђе (в. т.

131 b) забележени су од најстаријих објеката.

f) Говори се: Бијоград (Н, БП, Бад.), гријота (Прич. , Бад.). Али

исп. и Бедград (Прич.), Београд (Прич.).

g) Поред гњездо (Прич., Бог.), забележио сам: гњиздо (Бог., Бад.),

гњиздара (Бог., Бад.).

Али је веома значајно да је према ијекавском умију (3. пл. през.)

у Мачви доследно уму (в. т. 416. и 556).

133. Постоји узајамни утицај префикса пуk- и при-.

a) Praef. пуk- - пре- у великој већини случајева: Предбражења

(Бад.), преслава (Прич. , Бад.), преслица (Прич.), превез (Прич.), пре

зимена (Прич.), пребацио (Прич.), пребришем (Прич.), упревежена

(Прич.), превезд се (Прич.), прегорела (Прич.), предаје (Прич.), предд
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(Прич.), предати (Бад.), пређем (БП), премфсити (Бад), пресвучем

(Прич.), пресрели (Бад.), прешли Саву (Прич.), преч“стио (Прич.).

Једино сам забележио: пристављаш (= претпостављаш) (Прич.),

пристави (Прич.), приставимо (Прич. , Бад., БП), припоставка (Прич.).

Али исп. и: преставимо (Прич., Бад.).

Доследни су адв. пре, преко.

Praep. пред у већини случајева тако гласи: пред Васкрс (Прич.),

пред вигањ (Прич.), пред очи (БП), предвече (Прич.), пред нбћ (Бад.),

пре(д) твојом (Прич.), пред нама (Прич.), преда се (БП). Ипак забележио

сам и: прид њега (БП).

Praep. према такође у већини случајева овако гласи: према Босуту

(Прич.), према лампи (Бад.), према сунцу (Прич.), према вечеру (Бад.).

Али сам и овде забележио и: прима вожењу (Бад.).

Praep. преко забележио сам само у овом лику: преко ватре (Прич.),

преко Глушаца (Прич.), преко Дрине (Бад.), преко куће (БП), преко лета

(Прич. , Бад.), преко сокака (БП), преко ћуприје (БП).

b) Изворно при- често се у Мачви замењује са пре-: премпрje

(Бад.), претискови (Бад.), преближимо (Прич.), предигла (Прич.), пре

дбђе (Бад.), преготовљено (БП), прегустило (БП), прејави (Бад.), пре

кучити (Прич., Бад.), прекучим (БП), прекучио кући (БП), премећујем

(Прич.), преметио (Прич. , Бад.), а Цигани преметише (Прич.), прембрао

(БП), пренови (БП), препремам (Бад.), препремаш (Прич.), преспеле

(Прич.), престанем ( = пристанем) (БП), превлачећи се блаже Мачви

(БП), пребогу (Прич.).

Али се чува и рraef. при: прикод (Прич. , Бад.), на прилику (Прич.),

по прилици (Прич.), отприлике (Бад), пример (Бад.), приредба (Прич.),

пдшај пристанпшту (Прич.), приближили (Бад.), приђем овициру (Прич.),

прилази (Прич.), припада (Прич.), припдведа (Прич.), приповедају (Прич.),

приповедб (БП), приповедио (Прич.), припд (Прич. , БП), припремаш (Бад.),

припремљено (Бад.), прибогу (Прич.).

134. У тач. 132 c) речено је да облици нисам, ниси, нисмо, нисте,

нису долазе према није где k > и зато што се налази испред ј.

Икавску замену к код рraef. нik- забележио сам још једино у

доникле (Прич.); али исп. и донекле (Бад.). Иначе је доследно неко,

нешто и сл.

135. Говори се сикира (Прич., Бад., Бог., БП) и сикера (Н, БП,

Бог., Бад); исп. и сикерице (Н), сикира се (Прич.), сикирате (Прич.),

сикирала (Бад.). Лика, дакле, сикера нема у најисточнијем мачванском

селу које сам посетио.

Забележио сам лик сенице (Бад.). Као што наводе Маретић (Gra

matika“, 103) и Ившић (Rad 196,165) лик сеница млађи је од лика синица

(исп. руско синица) „jer je ta ptica prozvana po svojoj sinjoj boji“ (Ившић,

loc. cit.). Лик, дакле, синаца који сам забележио у Тршићу (ЈФ XXIII

265) не треба сматрати икавизмом.

136. У облицима жени (3—7. sg.), мени и сл., двих и сл. стоји и м.

k под утицајем аналогије.
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О глаголима VII врсте типа видћти в. т. 472. поглавља о глагол

СКИМ ОСНОВама .

137. Глагол видети гласи у Мачви видети и видити. Али сам у

Причиновићу записао и реч ведло („жижа”) која показује да на овом

терену постоји познати однос корена вид-: кikд-.

138. Место исконскога и стоји е због утицаја ликвидних сонаната

р одн. л у овим примерима: Дреница (Бад.) (поред Дриница — Бад.),

на кленики (Прич.), колеба (БП), кдлебе (БП), у колебу (Бад.), у колеби

(Прич. , H), кдлебе (Прич. , Бад.), најмишња колебица (БП), колебицу

(Бад.), колебице (Н), колебарак (Прич.), ленија (Бад.) (поред линију —

Прич.) (в. слично тумачење код Ившића, Rad 196, 166—168).

У овим примерима стоји е м. и због утицаја билабијалног сонанта

м: комесија (Прич., Бад., БП), Měокус (Прич.), Меднцу (БП), не сем

патишем (Прич.).

Пример сетуација (Прич.) може се тумачити дисимилацијом ви

соких вокала (и : у » e : y). -

Сем тога, већина примера наведених у овој тач. стране су речи,

а у говорима српскохрватским често м. и долази е у страним речима.

РЕДУКЦИЈЕ ВОКАЛА

139. Карактеристичне су у мачванском говору неуопштене али

врло честе редукције вокала. Оне могу бити: потпуне и делимичне.

Прегледаћемо најпре примере за потпуну редукцију вокала који

се налази у слогу иза акцента. Квалитет и квантитет акцентованог слога

не утичу ни у ком погледу на ову појаву.

140. Најчешће се редукује вокал и.

а) и за к рат к о г у зла зно г а к цента: из Бадовнаца

(Прич.), брчће (Прич.), по граднама (Прич.), кобла (Прич.), коблу

(Прич.), с коблом (Прич.), у средни града (Прич.), средном (Прич.),

стрвна (Прич.), Турчна (Прич.), шардвне (Прич.), волке (Прич.), видиш

колка је (Прич.), толко (Прич.), да воћ (Бад.), узмали (Прич.), узмđ

(Прич.), шаљ другдга (Прич.), Живаднов (Прич.), Велка петак (Прич.),

с велким чекићем (Прич.), о велкај шиватки (Прич.); —

испратла (Прич.), направла (Прич.), почистли (Бад.), саставло

(Прич.), уватла (Прич.), уватло (Прич.), устав де (БП), заборавла

(Прич.), зачудла (Прич.), зготовла (Бад.); —

за Митровцу (БП); —

извлачмо (Прич.), упутмо се (Прич.), и ја б легла (Прич.);

b) и за дуго г у зла зно г : у Јефтића кући (БП), купла

(Прич.), месла (Прич.), одгајло (Прич.), платли (Прич.), поскупља

(Прич.), продужла (Прич.), продужсли (Прич.), радла (Прич.), спремла

(Прич.), ступти (БП), употребла (Бад), вратла (Прич.), вратли

(Прич.);
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с) и за кратко г сила зно г: ако ћеш м бит проводаџија

(Прич.), оне ћу бит скупље (Прич.), гддне (Прич.), прасце (Прич.),

волко (Бад), колко (Бад), налки (Прич.), велка (Прич.), велке (Прич.),

скупла (Прич.), спремли (БП); —

кукавца (Прич.), мердевне (Прич.), за Митровцу (Прич.), поузма

(Прич.), неколко (Прич.), како с тимдгб (Прич.);

d) и за дугог сила зн о г: дел се (БП), ако буде шта, тим

јави (Прич.); —

прича мен Воја (Прич.); —

ми бради били воде да пијемо (Прич.), Томићу ти с слаб (Прич.).

e) За ове примере може се рећи или да се у њима јавља наставак

-ма или да су настали редукцијом вокала и: коњма (Бад.), за коњма (БП),

на коњма (Бад.), по кључадма (БП), зубма (Бад., Н.).

141. Примери за редукцију вокала е.

а) и за кратко г у зла зно г: дочка (Прич.);

b) и за дуго г у зла зн о г: посавтовала (Прич.), туд је

ударио (Прич.);

с) и за к рат к о г сила зно г: у мне (Прич.), за мне (Прич.),

виш пута (Прич.); — шта те с тиче (Прич.);

d) и за дуго г сила зно г: ēт каже Руже ту (Прич.).

142. С обзиром на то да глаголи типа видбти могу у Мачви гла

сити и видити и видети, није јасно да ли је у овим примерима редукован

вокал и или e : вит-ти (Бад), витћемо (Бад.), видла (Прич.), видли

(Прич.), вол-ла (Прич.), загладило (БП), живти (Прич.), живла (Прич.).

143. Примери за редукцију вокала а.

а) и за дугог узлаз но г: касти (Прич. , Бад.), казла

(Прич. , БII), спавла (Прич.); -

b) и за дугог сила зно г: нем право = 3. sg. praes. (Прич.),

нем кб да ради (Прич.).

144. Примери за редукцију вокала о.

а) и за дугог узлаз но г: а ми идем за њима (Прич.);

b) и за кратког силазног : ет каже Руже ту (Прич.),

пет виш (Прич.), как сам долазио (Прич.), как ћемо (Прич.), прдктан

(Прич.), сам тi jej (Прич.), ја идем там (Прич.).

145. Примери за редукцију вокала у .

а) и за кратког узлаз но г: купса (Прич.), двда (Прич.);

— недељ дана (Прич.);

b) и за дугог у зла зн о г: нећ ја прес тебе (Прич.);

с) и за крат к о г сила зно г: почтали (БП), ујтру (Прич.,

Бад.); — зајтра (БП), изајтра (Прич.).

146. С обзиром на то да глаголи III врсте поред чешћег инфини

тива на -нути могу имати и инф. на -нити, није јасно да ли је у овим
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примерима редукован вокал и или у : сваило (Прич. , Бад.), — изгинла

(Бад.), изгинло (Прич), погинло (Бад., БП); — кренли (БП), окренла

(Прич.); — скинти (Прич.), скинли (Бад.).

147. Досада је било речи о потпуној редукцији вокала иза акцента.

У мачванском говору, међутим, вокали се могу редуковати и у слогу

испред акцента. Примери нису тако бројни као иза акц., али ми се чини

да ни овде акценат не утиче на ову појаву.

148. Примери за редукцију вокала и.

„…“

а) и с пред дуг о г у зла зн о г а к цента: ако б народ

(Бад.), градници (Бад), пе(т) днара (Прич.), офцире (Бад.), је с платио

(Прич.); — лектимацију (Прич.);

b) и с пред кратког сила зно г: је с видио (Прич.).

149. Примери за редукцију вокала е:

а) и с пред кратко г у зла зн о г: Ремија (Бог., БП),

с летpиком (Прич.), човчански (БП), којкуда (Прич.), најдаред (БП),

b) испред дугог узлазног: Ремићи (Н, БП).

150. Примери за редукцију вокала а.

а) и с пред крат к о г у зла зн о г: страганска капа

(Прич.);

b) и с пред дугог узлаз но г: двокату (Прич.).

151. Примери за редукцију Вокала о.

а) и с пред кратко г узлазно г: совина (Прич. , Бад.),

совине (Прич., Н., БП, Бад.), тдич (Бад.);

b) и с пред дуг о г сила зно г: aк немате (Прич.).

152. Немам примера за потпуну редукцију вокала у у слогу испред

аКЦеЊТа. -

153. После потпуне редукције вокала настају разне гласовне по

јаве. Прегледаћемо их у овом одељку зато што су оне увек подстакнуте

потпуном редукцијом вокала. Треба, међутим, нагласити да, као што

потпуне редукције вокала нису уопштена појава, тако ни последице

њихове нису уопштене. Одавде је јасно да ми све последице потпуне ре

дукције вокала и не можемо приказати у овоме раду јер су оне разно

врсне и веома бројне као и саме редукције.

154. Именица чича кад стоји уз лично име често се изговара ча:

ча-Лаза (БП), ча-Лукине колебе (БП), ча-Марков (БП), ча-Миладин

(Н), ча-Миловане (Бад), ча-Станисав (БП). У питању је процес: чича

цЧd X- Чd.

155. Именица пријатељ кад стоји уз лично име изговара се при

бржем говору прит: прит-Мико (Прич.). Редукују се, дакле, читави

слогови. Слична редукција читавог слога долази и у примеру који се

често чује: комант-дивизије.
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156. Такође при бржем изговору место кот куће може се чути:

кот-ће (Прич.), није кот-ће (БП). Можда би се ова појава могла схватити

као хаплологија (ко: ку - ко). Разуме се да се т не изговара с експло

зијом, већ само с оклузијом.

157. Облике: неких) пута (Прич.), други) пут (Прич.) треба

овако схватити: после потпуне редукције вокала и експлозивни к и г

редуковани су испред експлозивног и : не пута, дру пут.

158. Ако се африкате ћ и ђ после потпуне редукције вокала нађу

испред експлозивних т и д, могу се декомпоновати: пошто се редукује

експлозивни део самих африката, изговара се само палатално ј: ноiти

(Прич., БП), дј дº узмем (Прич.), ја дј да идем кући (Прич.), неј

да диткривам шифру (Прич.); — прејте преко пута (Прич.).

159. Често се могу чути облици: дјтра (Прич.), дјтрбс (Прич.,

БП), дјтрос (Прич.). Поред редукције вокала у, редукован је и експло

зивни Дентал д.

160. После редукције вокала долази до једначења сугласника:

а) по звучности: низ га требала дирати (Бад.), како је здесило

(Прич.), низ дале (Прич.), през биле (Прич.), увен Божића (Бад.), —

намеж де та то (Прич.);—ја п то (Прич.), ја пти (Прич.), кака п то

млада била (Прич.), не п. се надб (Прич.), не пте (Прич.), шта п тела

(Прич.), допти — добити (Прич.), — беште (Прич.).

b) по начину (месту) образовања: шта и чуо (Прич.), ниш чисте

руке (Бад.).

161. У RЈА се за облик хон каже да је „управ сажето хоћеш“ (в.

и код Ившића, Rad 196, 188). У Мачви има још сличних примера:

дијете, ош се осен“ти (Прич.), како ди (БП), па ти

каш дос да вратиш (Прич.), — неш ноћи да путујеш (Прич.),

е неш лако (Бад.), — ал шта ш (Прич.), за чега ш та то

(Прич.), ако и целу нбћ (Бад), ретко и наћи (Бад.), тб и

тамо наћи (Бад.),— пребиш леђа = пребићеш. . . (Прич.); —

ако мди (Прич.), шта мош (БП), не мош је са(д) до

итити (Прич.), не може да иде трактор (Прич.), нико не

мор ни уват-ти га (Прич.), — не моште (БП); —

èно ваш (Прич.), пº čim виш (Прич.), виш кака си ти

(Бад.), виш да дбе здра (Прич.).

Овакав контекст појава не оправдава тумачење да су облици ош,

мош стари оптативи.

162. Кад се у радном придеву нађу после потпуне редукције во

кала један уз другог два л, не долази до елиминисања једног од та два л.

Билатерално пролажење фонационе струје у оваквом случају наставља

се и, разумљиво, траје дуже него при артикулацији једнога л. Тако се

стиче утисак о сливеној артикулацији два л.
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весел-ли (БП), вдл-ла (Прич.), досел-ла (Бад.), досел-ли

(Бад.), исел-ла (Прич.), мол-ли (Прич. , Бад.), насел-ли (Бад.),

пресел-ли (Бад.); —

запал-ла (Бад.), испал-ла (Прич.), навал-ли, попал-ле

(Прич.); —

фал-ла (Прич.).

163. Када се после потпуне редукције вокала у овом положају

нађу два дентална експлозива, после оклузије првог од њих не долази

и до експлозије, већ се на оклузију првога одмах надовезује оклузија

другога сугласника. После тога долази до експлозије овога другога

оклузива:

вот-ти (Прич.), вот-те рачуна (Прич.), дет-та

(Прич.), ит-те (Прич.), — доит-ти (Прич.), уват-ти

(Прич.);

зарат-ти (Бад.), рат-ти (Прич. , Бад.), урат-ти

(Прич.), урет-ти (Прич.), усат-ти (БП); —

вит-ти (Прич. , Бад.), — иљад-динара (Бад).

164. Слично је и са осталим сугласницима: слан-на (Бад), како

б-било (БП), а и кад се експлозивни дентал нађе уз африкату: ват-ћемо

(Бад.), Кат-ћа краве (Прич.), тдлет-ца (Прич.).

166. На апсолутном крају речи, међутим, тако настала сугласничка

група уклања се редукцијом једног од та два сугласника: ја друге земље

нем (Прич.).

167. Ако се испред редукованог вокала налази неки од сонаната

р, л или на за њим долази сугласник, при изговору се ствара вокално

р, л одн. н.

десетдрцу (Прич.), курзе (Прич.), отворла (Прич.),

покрла (прич). шеварчке (прич.), - шубарцу (Прич.),

3дарла (Прич); — кот Парћа (бп), раширла (Прич.); —

згуpло (Прич.), — зDугарма (Прич.); — кортанце (прич);—

“ поглдам (БП),— у кодма (БП, Бад.);— с крилма (Прич.),

предма (Прич.), на прилку (Прич.); — удцама (Прич.), —

вршадцу (БП); —

гранца (Прич.), гранцу (Бад), Лознџи (БП), Медицу

(БП), потколенца (Прич.), воденце (Н), заводенле (Прич.),

загладило (БП), дканцу (Прич.); — у вагбима (Прич.), пре

дарли (БП), ранли (Прич.), — наследица (Прич); — станца

(Прич.), пунле (БП), станте, — Циганма (Прич.); — ранте

ли — ранмо (Прич.).

О појави н код глагола III врсте в. т. 146.

Сонант л не третира се као вокал кад се на претходном вокалу

налази (“) а на потоњем слогу (-): велки, такође л нема вокалску вредност

ни кад је нека честа редукција (колко и сл.).
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168. У облику мец и чина (Бад.) јавља се у по принципу

објашњеном у претходној т., а ш (= се) по принципу о којем је било

речи у т. 160 b).

169. У радн. прид. гл. отићи (отишо — Прич., датишли — Прич.)

често долази до потпуне редукције вокала и. Тада настаје процес ства

рања нове африкате: т + ш - ч. Међутим, често се добија акустички

утисак да тај првцес још није завршен, него да је у току: дптид (Прич. х

3), дпили (БП, Н, Прич. , Бад.). Разуме се да има и примера са већ

формираним ч: дчó (Прич.), дЧли смо (БП, Прич.). Али, т се може и

изгубити: дила (Прич.), кад ја дила по краве (Прич.), је л дила ти

Радојка (БП), дили (Бад., Прич., БП). Интересантни су примери: све

е то ноћас дчило и утекло (Прич.), дчили смо на Метковић (Прич.). Ту

је најпре дошло до потпуне редукције вокала и (отишли), затим се ра

звила нова африката (очли) па је најзад понова унето и (дчили).

Африката се није потпуно формирала ни у примеру са т + c :

оне ћу бит-скупље (Прич.).

170. И делимична редукција вокала наступа чешће иза акцента.

Ни овде ни квалитет ни квантитет акцента не утичу на ову појаву. У

случају делимичне редукције вокала у питању је редукција трајања и

интензитета артикулације. Ретко се вокал квалитативно редукује до 2.

171. Примери за делимичну редукцију вокала и.

а) и за кратко г у зла зн о г а к цента : домаћ"ца

(Прич.), из град“не (Прич.), у град“ши (Прич.), копач”че (Прич.),

кдр“то (Прич.), полит“ка (Прич.), праш“ном (Прич.), руч“це (Прич.),

слан“ну (Прич.), сватовима (Прич.), тргов"на (Прич.), у земун“yy

(Прич.), зетовима (Прич.), вел“кт (Прич.), беген“сала (Прич.), да

в“дам (Бад.), вод”ла (Прич.), вдл“ли (БП), мет“смо (Прич.), идс“ла

(Прич.), поћили (Прич.), одмор“ли (Прич.), ожен“ли (Прич.), покр"ли

(Прич.), покрило (Прич.), преч“стио (Прич.), сед“ла (Прич.), сед“ли

(Прич.), сед“ле (Прич.), уч“ла (Прич.); гдвед“ма (БП), прошев“на

(Прич.), прелаз“мо (Прич.), попут“ине (Прич.), прежал“сте (Прич.),

саставила (Прич); — на Засав"цу (Прич.); — кадион“ја (Прич.);

b) и за дуго г у зла зно г а к цента: Töм“ћа (Прич.),

ујацима (Прич.), вагбн“ма (Прич.), Чед“не (Прич.), диван“ла (БП),

ждребиле (Прич.), закрч“ло (Прич.), навал“ло (Прич.), попал“ли (Прич.),

поручити (Прич.), продуж“ли (Прич.), рад“ла (Прич.), рад“ло (Прич.),

ражљутила (Прич.), сврш“ли (Прич.), служ“ла (Прич.), ћут“ло

(Прич.), урад“имо (Прич.); —

с) и за кратког сила зно га к цента: гдд“не (При“),

Јелица (Прич), колима (Прич.), пресл“uе (Прич), уз“уа (Бад.), fivu“ти

(Прич.), свад“ло му се (Прич.), спрем“ли смо (Прич.); — искамен“Че

(Прич.);

d) и за дугог сила зно г а к ц.: јав“мо се (Прич.).

Знатно је мањи број примера са и - а: у градане (Прич.), кдбала

(Прич.), насопало (Бад), узамаш (Прич.); — дућанама (Прич.).

16 Мачвански гоцеју
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172. Примери за делимичну редукцију вокала е.

а) и за кратко г у зла зн о г акц. : нед“љу (Прич.),

изгор“ло (Прич.), дип“раше (Прич.);

b) и за дугог у зла зн о г а к ц. : нар“дник (Прич.), во

д°ка (Прич.), бвд°ка (Прич.), бвд°на (Прич.);

с) и за к рат к о г сила зно г а к ц.: два мес“ца (Прич.),

зач“шљали (Прич.).

Примери са е = 2 : дпара (Прич.), умала (Прич.); — за њега (БП).

173. За делимичну редукцију осталих вокала имам мали број

примера:

вокал о : пређашмо (Прич.);

вокал у : на дкуки (Прич.); азатра (БП).

174. Забележио сам само ова два случаја делимичне редукције во

кала и испред акцента : по нашем об“чају (Прич.), граданица (Прич.).

ХИЈАТ

175. Карактеристичне су ове појаве у хијату:

— контракција вокалских група;

— елизија вокала;

— уметање секундарних сонаната.

Контракција вокалских група

176. У радн. глаг. прид. доследно је спроведена контракција

завршне групе —đo D- -o уколико на првом вокалу нема акцента:

бежб (Прич.), чува (Прич.), глибб. (Прич.), додијо

(Прич.), дошо (Прич.), изашд (Прич.), амб (Прич.), исекд

(Прич.), испродавб (Прич.), ишб (Прич.), јављб се (Прич.),

казд (Прич.), назвđ (Прич.), написо (Прич.), нашд (Прич.),

дбрд (Прич.), опажд (Прич.), детб (Прич.), датиб (Прич.),

дтишд (Прич.), питб (Прич.), постд, почб (Прич.), пошб

(Прич.), предд (Прич.), припо (Прич.), пробо си (Прич.),

прдшб (Прич.), путово (Прич.), расто (Прич.), сазнд (Прич.),

сасецб (Прич.), скресб (Прич.), смејб (Прич.), тукд га (Прич.),

узјашč (Прич.), утерб (Прич.), ваљб (Прич.), владб (Прич.),

засмејб се (Прич.)

177. Контракција завршне групе -ао - -о постоји под истим

условом и код именица: кабд (Прич, БП), котб (Прич.), петб (БП),

пдсб (Прич., БП), мисо (БП, Н).

178. У радн. прид. контрахује се и група -ео - -о под истим усло

ВОМ, али Недоследно:

а) донд (Прич. , БП), заузд (Прич.), изнб га (Прич.),

ддвó (Прич.), дитд. (БП), предузб (Прич.), разно (Прич.),

узд (Прич.);
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b) довео (Прич.), донео (Бад.), засео (Прич.), прдвео

(Прич., БП), спрдвео (Прич.).

179. И контракција (под истим условом) завршне групе -yo - -o

у радн. гл. прид. такође није доследна:

а) банд (Прич.), метб (БП), мрднč (H), нагрнд (Прич.),

одврнд (Прич.), окренд (Прич.), погинд (Прич. , Бад.), по

гинд (БП), пренд му (Прич.), скинд (Прич.), скренд (Прич.),

викнд (Прич.), засб (Бад.);

b) jayкнуо (Прич.), коракнуо (Прич.), кренуо (Прич.),

метуо (Прич.), освануо (Прич.), откануо (Прич.).

180. Завршна група -ио у радн. гл. прид. не контрахује се уопште.

181. У средини речи група -ао- двојако се контрахује: а) -ао- - -o-,

b) -ао- - -a-: а) кроз вратđца (Прич.), cбник (Прич.), cбнице (Прич.),

са сđницама (Прич.); b) раник (Прич. , БП), наколо (БП), унаколо (БП,

Прич., Бад), напако (Бад., Прич. , БП).

182. Везник као јавља се у овим ликовима:

a) гд као прст (Прич.);

b) ко у котлу (Прич.), кођáги (Прич.), кд свиње (БП),

c) мири скоро ка и босиљак (Прич.), сам ти јеј ка кот-своје куће

(Прич.), само јаја пију ка свраке (Прич.), ка и наше девојке (Прич.),

ка и у нас (Прич.), има ка и ја (Прич.), ка искаце (Прич.), ка и двај

вагбн (Прич.), ка твоја (Прич.). Овде, дакле, ао - а ;

d) рада ка коњ (Прич.), добра ка лебац (Прич.), прдста ка ноћ

(Прич.), ки дстала стрвна (Прич.). Ившић лик ки доводи у везу са

ко и, наглашујући: „. . . može se tumačiti tako, što se o u „ko i“ asimiliralo

vokalu i“ (Rad 196, 184). Пре ће бити да је о елидирано, а к' + и — ки.

183. У примеру мимбћи (Бад.) -ou- - -о- У примеру њиво (Н)

-uo- - -и- У примеру горгине (Бад.) -eo- - -о-

Елизија вокала

184. Чешће се елидира први вокал.

a) B о ка л и: кат-смо бил” у пољу (Прич.), јес“ уписд

га у школу (Бад.), у ливад“ у бари (Прич“), мет“ у џеп (Прич.),

пољуб у руку (Бад.);

b) во кал е: нумем (Бад.), нумеш (Прич.), нуме

(Прич.), нуму (Прич.), нбд“ у дној (Прич.), жена с дпије

(Прич.), да с” убију (Прич.);

с) во ка л а; неће дна д“ где (Прич.), д' идем (Прич.),

д°адšм (Бад.), дадеш (Бад.), даде (Прич. , БП), дидемо

(Прич.), дизбију (Прич.), дима (Прич.), дискочи (Прич.),

доблач“мо (Прич.), дубије (Прич.), дј дº узмем (Прич.), дº
- 5. * -

дбраздимо (Прич.), дустаје (Прич.), нек” иде (БП), п' ет
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виш (Прич.), пима (Прич.), пима (Прич.), па бн (Прич.),

п’днда (Прич.), ofе п'ôће (Прич.), пузми (Прич.), пузб

(Прич.), — зустављени (Н), сопштили (Прич.);

d) во кал о: ак” имаш (Прич.), ак” има (Прич.), ен”

има (Бад.), колик” имаш (Прич.), подавно (Бад., БП), прек“

дбале (Прич.), сам дно (Прич.), так“ и тако (Прич.);

У примерима ен иш воде = ено видиш воде (БП), ет идиш = ето

видиш (БП) најпре је редукованов (у интервокалном положају) а затим

дошло до елизије.

е) во ка л у: у том сел“ има (Прич.), биле с” и дне

(Прич.), што с" два кревети празни (Прич.), да с” бвце (Прич.),

ја ћ” умрети (Прич.).

185. Елизија другог вокала ређа је.

a) во ка л а; ни ђутанта (Прич.);

b) вокал о: у вом селу (Бад.), у воме (Бад.), у ву не

дељу (БП), у вој руци (Бад.), у во ћоше (Бад.), на нбј страни

(Прич.), у нај кревет (Прич.), у нај плац (БП), у ног

(Прич.), у нога (Прич.), на нбм свету (Прич.), за ну јабуку

(БП), у ну чашу (Прич.), на ној страни (Прич.), у ној

магли (Прич.), у ној мали (Прич.), у но време (Бад.,

Прич. X 2), у но ћбше (Прич.), у на кола (БП), и нако

(Бад), и нако ме смеће (Прич.), па ида (БП).

Овде ћемо навести и ликове: вамо (Прич. х 7), намбкар (Прич.),

нднамока (Н), унамокар (Прич.); — номадне (БП); — вакб (Прич. х 8),

вдлкб (Прич.), накб (Бад. х 2, Прич. х 6, БП), наку ћеш (Прич.); —

ндлки (Прич.), налке муке (Бад), нолишна (Прич.). Мислим да су ови

облици настали елизијом у ситуацији: и онако - и нако. Доказ: примери

на нам свету, и нако ме смеће и сл. који су наведени горе.

Уметање секундарних сонаната

186. Уколико се на првом од два вокала завршне вокалске групе

у радн. глаг. прид. или у сличним категоријама налази акценат, хијат се

или Задржава или уклања секундарним сонантом.

а) дао (Прич.), јео (Прич.), смео (Прич.); — исп. и:

снду (Прич.);

b) давд му (Прич.), звагvo (Прич., БП), знаво (БП),

имаво (Бад.), крагоб је (Бад.), стагиб (БП); — јева (Прич.),

jezvo (БП), довеzvo (БП), појево (Прич.), појеzvo za (Бад.),

среzvö (Прич.), тегоб је (Прич.), узево (Бад.); — засyгуо

(БП), чугуо (БП, Прич.).

Исп. и: каво (Бад.), снагубм (Прич.); — цеzoо (Бад., БП); — по

вођани (Прич.); — агоута (Прич.), снагу (БП). Само сам једном за

бележио зд (Прич.). — У примеру у Ноћаву (Прич.) стоји в м. ј.
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187. У сантхију развијање секундарних в и ј није обавезно: на

двлии (БП), око авлије (Прич.), у авлију (БП), у авлији (Прич.), у

уста (Прич.), али: у гравлију (Прич.), у гравлији (Прич., Бад.), у гладу

(Бад.). Исп. и: иаба им било (Прич.), али: дочека ји (БП).

ОСТАЛЕ ГЛАСОВНЕ ПОЈАВЕ

Вокали

(188. Не треба, разуме се, доводити у везу са пол у глас ни

ц и ма чињеницу што се у Мачви поред обичнијега ноћас говори и но

ћос (БП x 2, H х 2). Лик ноћос може се тројако тумачити.

Прво. Форманс-ос могао је доћи према јутрос.

Друго. Вокал о м. а могао је доћи према адв. ноћом.

Треће. Ј. Вуковић је у Пиви и Дробњаку нашао лик ноћеc (ЈФ

ХVII 8). Он сматра да је овде а, добивено од полугласника, замењено,

Из посебних физиолошких разлога, са е. Можда би се за лик ноћос могло

рећи Да се развило од ноћес у време шиерња наставака тзв. тврдих основа

на тзв. меке: место -ес, које је схваћено као наставак меких основа, дошло

je -ос, као наставак тврдих основа (в. Зборник МС за филолог. и лингв.

II. 147—148).

189. В о кал но р. У радном глаголском придеву р губи во

калску природу у примерима као што су: умрд, двpб и сл.

Такође ро - po у примеру грдник.

190. Врло ретко вокално р губи вокалну службу развијањем но

вога вокала: помрачина (БП х 2) (што је дошло свакако према мрак),

калдрума (Прич.) (што је дошло свакако према друм). У вези с овим

да поменем и примере: застарем кpпаре (Бад.), прдстерем (Бад.), прд

стеру сламе (Бад.).

191. B o кал е. Говори се лане и лани. У RJA s. v. lani (lāni)

стоји: „Po istočnome govoru glasi läne“.

192. Према књижевном јучерашњи у БП сам забележио јучдрашњи.

193. Постоје само ликови баграм, баграмов, баграмовина (свуда).

194. Говори се начелник и началник. У RЈА је начелник. RЈА каже

да се „Po Hrvatskoj govori i načelnik“ и цитира Н. Симића у N.Vj VIII,

109. RЈА такође каже да у Стулићеву рјечнику има и началник „Za koje

se veli, da je iz glag. brevijara“ (s. v.).

195. В о ка л а. Спорадично и пре свега у вези с усненим су

гласницима и сонантима артикулација вокала а може у мачванском го

вору постати мало затворенија: Иванка (Прич.), имања (Н), у магацину

(Прич.), мајка (Прич.), дпанке (Прич.), у дпанцима (Прич.); мали (Прич.),

мđсна (Прич.); баци (Прич.), имфмо x 2 (Прич.), спремд га (Прич.);

таман је (Прич.), важно (Прич.). Понекад се а јавља и у вези са н:
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иксану, ранли (Прич.). Најзад, у узвицима се а јавља свакако због

емфазе: дјој, па ја (свуда).

196. О облику даље в. т. 383. и 384. одељка о облицима.

197. Поред сутрадан (Бад.), говори се и сутрeдaн (Бад., БП).

198. Говори се вашер (Бад., Прич., БП), вашар (Прич.) и

вашар (БП).

198а. Према Вукову полажајник у Мачви је положајник (БП,

Бад.).

199. Лик догођај (БП) долази према глаголу догодити (сf.

RJA s. v.).

200. Према књижевном далеко у Мачви се јавља и лик долеко

(Прич. х 6, Бад., БП), долекб је (БП); исп. и подолеко (Бад.).

201. Поред пијац masc., пијаца fem., забележио сам и пијоц (Прич.

x 2, H).

202. У примерима дамношња (Н), скорошња (Н) стоји о м. а према

дамно, скоро.

203. Говори се митрдљез (Прич. х 2, Бaд.), митрољеза (Бад.)

и митраљез (Бад.).

204. Према књижевном чарапа у Мачви је доследно: чоралу

acc. sg. (Прич.), кратку чдрапу (Прич.), чдрапе (Прич., Н., БII, Бад.),

чдрата (Прич.). Исп. турско ćorab,

205. В о к ал о. У овим примерима стоји а м. о: ваденица (Бад. Х

2, Бог, х 2, БП) (али исп. и воденца Н), јаргован (Бад.). У лику

мишалбвка (БП) у питању је асс. миша. И у страним речима може се

јавити а м. о. напалебна (Н), аперација (H).

206. Забележио сам ем, о у примеру јеpгдван (H).

207. Место о јавља се (необавезно) у у овим примерима: апустол

(Бад), кумарци (Бад), кумараца (Бад.), у кумпанију (Н), купоран

(Прич.). У лику сунцукрет (Бад.) у питању је датив сунцу.

208. В о ка л у Карактеристични су за мачвански говор ови

облици: толмач (БП), тдлмак (Бад.); толмачу (Бад.), толмачио (Бад.),

растдлмачиш (Бад.).

Консонанти

209. Л и к вид е. Према књижевном без у Мачви је доследно

брез : брез бриге (Прич.), брес кожуа (Прич.), брез разлике (Прич.),

ни бреш чега (Бад.), брез изговора (Бад.), брез гаћа (Бад.), бреж њега (Н),

брестрага (БП, Н), бреспослен (БП). У RЈА, s. v., пише: „Postanjem je

prijedlog prez izjednačen s prijed1. bez tako da je uzeo njegovo b mjesto

svoga p".

210. Говори се: бристар (БП x 2, H), бристријđг (Прич.).
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211. Поред на гдмиле (Н), забележио сам и: грдмилу (Прич.), на

громилаће се те порезе (Прич.) (cf. RЈА, s. v. и И. Поповића у НJ н. c.

II, св. 5—6, стр. 209).

212. Поред крдмпир (Бад., Прич., БП) често се јавља и компир

(Прич. х 3, Бад., БП). Исп. Grundbirne (немачки).

213. Према латинском tуrannus у народном мачванском говору

јавља се тирјанство (БП).

214. Речце зар, јер гласе зал, јел.

215. Група -сл— — —c- у личним именима: Богосав (БП), Борисав

(Прич. , Бад.), Драгосав (Бад. х 4, БП, Н), Станисав (БП). Исп. једино:

Светислав (БП).

216. Говори се: а) о(д) цигле (Прич. , Бад.); b) цигља (БП), цигље

(Прич.), цигљу (Бад. х 2), цигља (БП).

217. Подједнако је у употреби шињел (Бад.) и шињер (Бад.).

218. Према обичном дурбин, квартир чује се дурбаљ (БП), квар

тиљ (БП). И Ившић је у Славонској Посавини забележио случајеве са

љ м. р. (Rad 196, 190).

219. Према немачком Тisсhler говори се тишљер (Бад.); према

цивил забележио сам циваљ (Бад.); према немачком Schlepp(dampfer)

забележио сам шљеп (Бад.).

220. Обично се говори баталибн (Прич.).

221. Група -лв- с —в- у бавани (БП).

222. На за л и Група -нч-> -лч-у накблче (Прич. х 4, БП х 2).

223. Група зн- с зл- у зламење (Бад.). — Према зуpна (Вук, Рj.)

у Мачви је зуpла (Прич.) свакако дошло према фрула.

224. Говори се болбоне (Прич.), бдлбонска кутија (БП).

225. Група -нк- - -њк- у : штрањка (Бад.), штрањку (Прич.,

БП), штрањком (Бад.); — труњка (БП).

226. Према књижевном изнурити говори се изнурени (БП), из

њурено (Прич.). — Забележио сам лешњака (Бог.).

227. Група мн- с мл- у млдго (Прич. х 4, Бад., БП x 3). За

бележио сам и лик мндго (Прич. Х 2).

228. Група мл- - мн- у: мнđд (Прич. х 2), мнада (Прич. х 3),

мнадо (Прич. х 2); мнада (Прич. х 2, БП x 3), и мнада (Прич.);

мнадпћ (Прич.), — мнеко (Прич. х 4, БП x 3), мнека (Прич.), мнекара

(Прич.). Појава није доследна: млад (Прич.); младу (Прич. х 2), са

младом (Прич.), младин (Прич.), — млеко (Бад., Прич.).

229. Група —мљ-> -мњ-у: земња (Прич. х 3, БП, Бог. — Клење),

земње (Н, Прич.), земања (БП), грмњавина (БП). Ни ова појава није

доследна: земље (Н). Понекад се изговара глас између љ и њ: земљ

-њу (БП).

— 69 —



248 Берислав М. Николић

230. Група мњ - мљу: сумљу (Прич.), сумљив (Бад.), сумљам (БП).

231. Говори се Дамјановић (Прич.) и Дамљановић (Прич.).

232. У примеру обрањача (БП) мњ с њ.

233. Група -мит- - -нт- у: пантам (Прич.), затантио (Бад.),

запантила (БП), утантио (Бад.), пантљив (Прич. х 2, БП).

234. У нуз (нуз бунар Бад., нуз Дрину Бог) стоји н према низ

(Ившић, Rad 196, 208).

235. Сонант н изговара се у речима: командија (Прич. х 5),

манђије (Прич.).

236. Говори се: прамдеда (Бад.), прамдедови (Бад.).

237. Лаб и ја л и . Мачвани у већини случајева не познају су

гласника ф, замењују га са в. вамплију (Прич.), вамилију (Прич.), вебруар

(Прич.), вебруара (Прич.), велера (Прич.), вењер (Прич.), вереџу (Прич.),

вермена (Бад.), верменчић (Бад.), весеве (Прич.), вијакер (Прич.), на ви

јакеру (Прич.), вијакере (Бад.), вијакера (Бад.), Велиповић (Бад.), ви

лорета (БП), вилџан (Прич.), вираза (Бад.), вишеклије (Прич.), влашу

(Бад.), цар Врања (Прич. 3. 2), код) цара Врање (Прич.), врднт (Прич.),

вртаљ (Прич.), вуруну (Прич.), вуруница (Прич.), каве (БП), каву

(Прич.), у кави (Прич.), кдва (Прич.), овицира (Прич.), овицири (Прич.),

овицарска (Прич.), телеваном (Прич.), Тувенић (БП), шавољ (Прич.),

виксована (БП), вала (Бад), потреву (БП), тргвим (Бад.), травили (БП),

Сугласник ф јавља се знатно ређе: кафč (БП), кдфа (Прич.), сдфру

(БП), фамилија (БП), фес (БП).

238. Према књижевном јевтин (: грч. sђ97yóc) говори се јелтина

(БП), јелтино (Прич., БП, H), јетине паре (Прич.), jeатиније (Прич, х

(БП). — У КЈА je jektika a у Ноћају сам забележио јептика.

239. Артикулација сонанта в у интервокалном положају није увек

стабилна. Забележио сам примере с артикулацијом која се креће ка би

лабијалној: це“о један сат (Прич.), — ста“ay (Бад.), — сна“y (Прич.),

— човек (Прич.), чо°ек (Прич.), — Ј6°а (Бад., Прич.), друго°а (Прич.),

— грмово (Бад.), његово (Бад.), pд°o°е (Бад.), — обу“але (БП), уку“đu

(Бад.).

Ретко се губи в у интервокалном положају: брдове (Прич. х 2),

чдек (Прич.).

Исп. у вези с овим и: б*дена (Прич.).

240. У групи —вљ- сонант в се или чува, или је његова артикулација

нешто ослабљена или се сасвим губи:

а) детављам (Прич.), детавља (Прич.), позаборављб (БП), по

стављају (Прич.), стављам (Прич.), заустављам (Прич.);

b) ди“љаке (БП), дожи“љаје (Бад.), поздра“ља се (Прич.), са

ста“љено (Прич.);
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с) јабуке диљаке (Н), достаља се (Бад.), достаљено (Прич.),

избаљати (Бад), набаља се (Прич.), набаљб (БП), наздраља (Прич.),

напраљену (БП), настаљено (Прич.), дпраљамо (Прич.), детаља (Прич.),

дстаљане (БП), дитпраља (Прич.), постаљен (БП), састаљају се (БП),

забаљају (Прич.).

241. У групи -вл-сонант в се такође или чува или губи:

a) Влајка (Бад.), извлачимо (Прич.);

b) Лаја (БП), Ласта (Прич.), Ластимпр (БП), Ластан (Прич.,

БП), послачио (Прич.), Ладимираца (Н).

242. Група вн - мн у: брмна (БП), рамница (БП x 2), у рамници

(БП), здмну (БП), здмните (БП), дамно (Прич., Н x 2, БП x 3, Бад.),

дамно (Бад.), дамношња (Н), дамно (Прич.). Понекад се изговара глас

између в и м: дав-мно (Прич. , Бад.). Појава није доследна: брвно (БП).

243. Говори се: а) гумно (Прич, Бад. х 3, БП x 3), у гумну

(Прич. х 2, БП) и b) гувно (БП).

244. Група -вњ- - -мњ- у: Рамње (Прич. х 2, Бaд., БП x 2),

код Рамња (Бог. — Глушци), у Рамње (Прич.), на Рамњу (БП, Н); —

гламња (БП), гламње (БП). Али исп. и Равње (БП).

245. У примеру трезменији (Прич.) в - м.

246. Губљење в констатовао сам у овим случајевима: ротке (Прич.),

pôтку (БП), бреска (Бад.); — груда (Прич.), угруда се (Бад.), да се грудđ

(Бад.); — у мочарном крају (Прич.).

247. Поред мртвац (Прич.), мртваца (Прич.) у Мачви се говори:

мртац (Прич.), мpца (Бад. х 2, Прич. х 2, БП); исп. и: мртачка

кола (БП). Решетар је мртац-мpца нашао у Дубровнику а мртац-мpца

у Прчању (Der, štok. Dial. 150).

248. У Мачви се говори доследно врабац. Али сам од осамдесет

петогодишњег Алексе Љубинковића из Банова Поља чуо у два маха

брабуља.

249. Место в стоји ј у глаголском прилогу прошлом: пошај при

станишту (Прич.), пошај Салашу (Бад.), пошај Дрини (Бад.), пошај

(БП). Ова је појава један од доказа да глаголског прилога нема у је

зичком осећању Мачвана.

250. Иницијална група пиш се ш : шеница (Бад., Прич., БП). Чује

се, међутим, и: пшеница (Бад., Прич.).

Иницијална група пс - с : сује (Бад.), сујеш (Бад.), сују (БП),

длаки сдвач (Бад). Чује се, међутим, и: псује (Бад., Прич. х 2), пcдвали

(БП), дпсова (Прич.).

Иницијална група пч - ч: чела (Прич.), челу (Прич), челе (Бад.,

Прич.).

Иницијална група пт - т : тице (Бад., Прич.), тичија (Бад.).

Као што се види, експлозивно плоследно се губи испред експло

зива, а испред спиранта његово губљење није доследно.
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251. Група -тч- - -вч- у средини речи: ковча (Н), закдвчам (Н),

заковча (Прич.), заковчали (Бад.), кдвчама се заковчавало (БП), чавка

(Прич. , Бад.), шивка (Бад.). Понекад се изговара глас између ти в.

закоп-вчава (Бад.).

У једном случају, међутим, и у средини речи -пч- - -ч-: клуче

(Прич.). -

Група -пш- - -вш- у средини речи: двиштина (Бад.). Понекад се

изговара глас између пи в. у ди-вштини (БП). Али исп. и дпштина

(БП, Прич.).

Слично је и са групом пс у средини речи: у ропству (Прич.), —

у роп-вству (БП), — у ровство (БП).

252. Поред брез у Прич. сам забележио и през. през везе, през

гдвбра, през грешке, преже њи, прес потребе, пре(3) смене, прес тебе,

прес тога, прездбразан. За лик през имам потврду из Велике Мошта

нице (близу Умке, крај Београда).

253. Место в (с б2) стоји и у: утупити (Прич.), утупио (Бад.).

254. Често се б губи у: јадм (БП, Прич.).

255. Група бн (- вн?) — мн у здмница (Бад., Прич.), у здмницу

(Прич.), у здмници (Прич.), здмнице (Прич.).

| 256. Дентал и . Поред чешћег ићи, изићи и сл. у Прич. сам

забележио и сачувани старији лик изити. Као што је познато, у глаголима

типа изићи долази ћ према глаголима типа наћи (< најти к на + ити)

(в. код Ившића, Rad 196, 196).

257. Рефлекс шћ - *стј. записао сам само у примеру кошћури

(БП). Иначе исп.: вештица (Бад., Прич.) и сл.

258. Сугласник диспада на крају речи која се налази испред речи

која почиње гласовима д, т, ђ, ћ, и, ч: ка(д) дбђу (Прич.), дČд) тога

(БП), пре(д) Ђбкбм (Бад), кy(д) ће (Прич.), пре(д) намијом (Прич.),

д(д) чиче (Прич.).

259. Сугласник д може се губити и испред с: ка(д) су (Прич.),

ка(д) сам чуо (Прич.), пре(д) себбм (Прич.), деуство (Прич.).

260. Сугласници д и т губе се понекад и испред експлозива:

припоставка (Прич.), шесе гддина (Прич.), двајес и пе грбиша (Прич.).

261. Поред дома (често) говори се и дма (БП x 2, H). За испа

дање д испред м исп. и: колко гд можеш (Прич.).

262. Поред дпет забележио сам и лик дпе: Долазим кући и кажем

жени: „Спреми торбу и јела за два дана дпе“ (Прич.), морд сам дпе у

јединицу (Бад.). Али исп.: киша се дпет спустила (БП).

263. За испадање т исп. и примере: ту нема више него једанпу

(Бад.), трипу једеш (Бад.). У примеру трипу пропада и трипу може

(Бад.) испадање т могло би се објаснити и суседством са подн. м.
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264. Вела ри. Гласа х нема у мачванском говору: ектара

(Прич.), гра (Бад), кожу (Прич.), ма (БП), рчак (Прич.), стра (БП),

трбу (Прич.), уода (Н), Вла (Н), на вру (Прич.), врови (Бад); итар

(Прич.), дај Вуко, мало ладне воде (Прич.), у Оџино село (Прич.),

ддитити (Прич.), доитио (Прич.), доитим (Прич.), доити imp. (Прич.,

Бад.), заштити (Бад.), заштим (Бад.), издане (Прич.), нарнули (БП),

знаш ти како је то кад-се скра народ у авлију (Прич.).

265. Каткада место х долази к: грекбва (Бад.), са искодом (БП),

кодник (БП x 2, Прич.), кодника (Прич.), у коднику (Прич.), краброст

(Прич.), за крану (БП), Микаило (Прич.), прикод (Бад., Прич.), ра

скодима (Прич.), стакија (Прич.), ваздука (БП), у ваздуку (БП); крабар

(Прич. х 2), крабри (Прич.), прикодно (Бад.); дркћем (Бад), зактева

(Бад.), крабре (Прич.), прикодовала (Бад), ктела (H).

У лику сиромаку (Н) у питању је суфикс -ак, према нпр. јунак

(в. Ившић, Rad 196, 198).

266. Хијат који настаје губљењем х уклања се често гласовима

в или ј: пувар (Прич.), Мијаило (Прич.).

Интересантне су појаве које том приликом настају код неких

ИМеница.

Према, нпр., кджуви (Прич.), кдонсува (БП), кожувар (Прич.)

забележио сам и ном. сг. кожув (Прич.).

Nom. sg. cна (Прич.) настао је контракцијом (снаха — снаa - cна).

Од именице снаха забележио сам и облике у којима је задржан хијат а

исто тако и облике и са в и са ј:

2) снду (Прич.), снабм (БП),

6) cнаве (Прич. х 2), снави (Прич. х 2), сна“y (Прич.), сна“о

(Прич.), сна“е (Прич.);

*) снајбм (Прич.).

И од именице чоха забележио сам примере и са в и са ј:

а) чова (Прич., Бад.), чову (Прич.); човане чакшире (Прич.),

чованб (Прич.);

3) чоја (БП).

Карактеристично је да се вразвија и код именице врх : врвом (Прич.).

Код именице орах, најпре, има примера са развијањем ј: драја

(Прич. х 2). Одатле и драј (Бад.) поред дра (Бад.). Сем тога, има при

мера и са с (< x, друга палатализација): драсима (Бад.), драса (БП).

267. Уклањање хијата, међутим, није обавезно: до пот пазуо

(Прич.), поођани (Прич.), снду (Прич. х 2), снабм (БП),

Два иста вокала најчешће се контрахују: гра 2. sg. (Бад.), сна

(Прич.), и грбтом се насмеја (Прич.), у поде (Прич. х 2).

268. Група хв - x) в, В) ф.

2) два вата дрва (Прич.), ватају (Прич.), обуватити (Бад.),

увату (Прич.), уваћен (Прич.);

3) уфати (Бад.).
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269. Група “скј - шт: штеда (Бад.), Штитар (свуда). О глаголу

искати исп. тачку 461a. oдељка о глаголским основама.

270. Група кc - су: Росанда (Бад., Прич.), краљу Алесандри (БП).

271. Група кт - т у летpика (Прич.).

272. Забележио сам ове примере губљења сугласника г: куд

Љб(г) да (врло често као питање), нади (Прич. х 2), Тувенић (БП). Али

исп. и куд Бог да (питање) (H).

273. Говори се гуње (Прич. , Бад.) и дуње (Бад.).

274. Сп и ра нт и. На почетку речи сонант ј добро се чува:

јесам (свуда), јаргдван (Бад.), јди (свуда), јутро (свуда).

275. Испред е јавља се у неким случајевима на почетку речи

протетично ј: јексер (Прич.), јексера (Прич.), јексерима (Бад.), Јева

(Прич) (поред Ева Прич), је да лга (Прич.).

276. Познато је да је у многим српскохрватским говорима арти

кулација сонанта ј нестабилна. Тачно стање моћи ће се утврдити тек

методима експерименталне фонетике.

У мачванском је говору, најпре, карактеристично губљење ју

интервокалном положају испред и : старић, блеа, драи (Бад.), дои дби
(Прич.), зуп (БП). — У примерима Илић, Тадић, Тувеипћ, ракица ији

X- ии X- ti.

У мачванском је говору, затим, нарочито карактеристично гу

бљење сонанта ј у сантхију испред е .

2) e + j + e + e + e : све етб (Прич.), све еднако е начинио (БП),

у мне е мала фамилија (БП). Ипак се не би могло рећи да се у Мачви

говори сведно као у Пиви и Дробњаку (Ј. Вуковић, ЈФ ХVII 43). По

стоји пауза између е и е (е): свеедно, свеедно (Прич., БП).

В) a + j + e > a + e : päка е ископана (Прич.), на едан (Прич.),

шта е и како е (Прич.), тата е се дерд (Бад.), да едем леба (Бад.), киша

e сe дпет спустила (БП), да гдемо (БП), видла га е (БП). Мислим да при

мер д”едеш (Прич.) треба овако тумачити: да једеш - да гдеш, а затим

елизијом дедеш (исп. и да гдемо БII).

Y) o f- j + e - o + e : шта е и како е (Прич.), такбе страшно

тукла (Прич.), што е детало (Прич.), цртало е било у гредељу (БП);

исп. и двде (БП).

Карактеристично је да и Милија Станић за ускочки говор наводи

само примере у којима је ју сантхију изгубљено испред е (ЈФ XXIII 223).

277. Говори се цигурно (Бад., Прич., БП) и сигурно (Бад., БП).

278. Према немачком der Sitz доследно је: кола са два коња и

цицевима (Прич.) и сл.

279. Говори се: сиграте (Прич.), сиграје (БП), сиграју се (БП).

Али исп. и играју (Бад., Прич., БП).

280. Иницијална група зих н у рraes. гл. знати : надеш (Прич. Х

3, Бад. х 2), на (Прич.), наш (Бад.), нате (БП 4 2). Појава није

доследна: знам (Бад.) итд.
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281. Према књижевном звиждати забележио сам: жвиждаљку (H).

282. Сугласник ж - p y praes. глагола моћи: море (Прич. х 8,

Бад. х 3, БП), морâ (Прич.), не море (Прич. х 7, Бад., БП), не море се

(БП), морате (Бад.), мору (Прич. , БП), не мору (Прич.), не мору (БП).

Појава, међутим, није доследна: може (Прич.), не може (Бад.), не

може се (БП), можcу (Прич.), не можу (Прич.).

v 283. Говори се венбу (Прич.), на веџбу (Прич.), на веибу (БП),

верби (БП), увеибам (Прич.); — џбун (БП), ибунови (Прич.).

Поред жандаре асс. р1. (БП) говори се и џандари (Прич.).

284. Иницијална група шк-> чк-у: у чколу (Прич.), чколе (Прич.),

у чколу (Бад., БП). Али исп. и школе (Бад.), школа (БП) код обра

зованијих сељака.

285. Према књижевном раштркати забележио сам растркано (Н).

286. А фр и ка те. У већини случајева чува се старија група

шч у именице башча : за башчу (Прич.), у башчу (Прич. х 2, Бaд., БП),

за башчđм (Прич.), у башчи (Бад., Прич. х 2), — башче (Прич.), кроз

башче (Прич.); — башчованицу (БП). Могу се, међутим, чути и примери

са шт - шч: башта (Прич.), у башти (Прич. х 2).

287. Ликови когдј (Бад), штогој (Бад.) настали су на тај начин

што је африката ђ изгубила свој експлозивни елеменат.

288. Говори се кођáги (Н, БП).

289. Д и с им и ла ц и ја. Говори се: воћњака (Прич.), али и:

божићне свеће (Прич.), одн. бдоситњи пост (БП), кутња плац (БП).

290. Облици типа оделење (Бад.), оделења (БП), оделењима (БП),

осветлење (БП) настали су, најпре, под утицајем дисимилације (љ: ње-л :

љ), а такође и под утицајем оних облика у којима није било услова за

промену л се љ (praes. и сл.).

291. Према књижевном пљачкати говори се у Мачви плаћкати

(БП). У раду „Јеzični odnosi Južnih Slavena i Arbanasa“ (Enciklopedija

Jugoslavije I) П. Скок за арбанаску реч placké каже да је „slavenska

izvedenica od grč. glagola Rizzövo „uništavam, sahranjujemº.“ (стр. 162/1).

Мачвански је облик, дакле, ближи арбанаском одн. грчком.

292. Х а пло лог и ја. И у Мачви постоји хаплолошки облик

куруз (свуда) поред кукуруз (Прич.). -

293. Мета те за. Забележио сам ове примере метатезе: нама

стара (Прич.) поред манастара (Прич.), манастиру (БП), — Живодар

(Бад.) поред Живорад (Прич.), — буран (Бад., Н.) поред бунар (бунар)

(Бад., Н.), — пенчар (БП) поред перчин (БП).

294. Метатезом тумачи Ившић облике: воде (БП x 2, Прич.),

наде (Бад., Прич. х 3, БП x 2), нбдена (Прич.) (в. Rad 196, 206).

295. И облик њавој (Бад, Прич. х 2) тумачи Ившић метатезом

(< њијов) (Rad 196, 206).
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296. Једна че ње су гла с н и ка. Када се реч која се

завршава безвучним сугласником налази испред речи која почиње зву

чним сугласником, безвучни сугласник прелази у звучни у првом реду

кад такве речи чине синтагматску целину: недељаг дана (Прич.), леб

дан (Прич.), поб Ђоко (Бад.), 3 Бугарма (sic!) (Прич.), згасом (Прич.),

з дадом (Прич.), наз два (Прич.), месес дана (Бад., Прич. , БП), јож

гдре (Прич.).

297. Када се реч која се завршава звучним сугласником налази

испред речи која почиње безвучним сугласником, звучни сугласник

прелази у безвучни у првом реду кад такве речи чине синтагматску

целину: из нашек села (Прич.), старок свата (Прич.), збок шта (Прич.),

кот Кодића (Прич.), кдт куће (Прич.), кот кућа (Прич.), динар на

динар је некат падč у Шапцу (Прич.), от петнесте (Прич.), от пијоца

(Прич.), от плдтбва (Прич.), от постања света (Прич.), от Причи

нбваца (Прич.), до пот пазуо (Прич.), прет кућу (БП), бес терета

(Прич.), искамен“цé (Прич.), исТркалишта (Прич.), успут (Прич.),

ус трску (Прич.).

298. После једначења з -- c - c + c = c : il (3) Салаша (Прич.,

Бад.).

У случајевима з+ ш после једначења по звучности (c + ш)

долази до једначења по месту одн. начину образовања (ш + ш) и затим

ш + ш - ш: u(3) Шапца (Прич.), u(з) шатора (Прич.), u(з) шатора

(Прич.), u(3) школе (Прич.), ни(3) Шару планину (Прич.).

299. У случајевима з+ ч проце је сличан, само што се з- с — и

не губи: крош човечији осивот (Прич.), нi бреш чега (Бад.); с + ч - и +

ч: ш човекбм (Прич.).

300. У случајевима з -- и - ос + и : иже џепа (Прич.), ниже

иамију (Прич.). Пример шеж иакбва треба тумачити овако: -ст + и

> -3д - и - -3 + и x -otc + ци.

301. У случајевима:

-з + љ - же + љ: ражљутио се (Прич.), ражљутила (Прич.),

ражљути се (Прич.);

-3 + њ - ж + њ: беж њега (Прич.), беже ње (Прич.), крдж

њи (Бад.), уж њега (Прич. , Бад), уж њп (Прич. , БП);

с + њ - ш + њ: ш њега (Бад.), ш њим (Прич. , БП x 2), ш њом

(Прич. х 2), и ш њбм (Бад.), ш њоме (Бад.), ш њима (Прич. X 3, Бад.

х 4, БП).

Али исп. и: изљубио (БП), изнурено (Прич.), с њом (Прич.).

О једначењу сугласника после потпуне редукције вокала исп.

одељак о редукцији вокала.

302. У т. 169. говорили смо о процесу стварања нове африкате

после потпуне редукције вокала. Рекли смо да има примера у којима тај

процес још није завршен.

Процес стварања нове африкате није завршен ни у примерима

типа: пот - шаторима (БП), пот - шумбм (Прич.).
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Ни у случајевима д – с - т -- с још није завршен процес ства

рања африкате ц: кат-сам (Прич. X 2), кат-смо (Прич.), кат-смо

пошли Скадру (Бад), кат-се сврши ручак (Прич.), кат-свануло (Прич.),

кот-Саве (Прич.), кот-свб2 (Прич.), сам тi jej, ка кот-свдје куће

(Прич), кот-стричева (Прич.), кут-сте (БП), више от-свију (БП), от

стричева (Бад.), прет-себом (Прич.).

Исто је и у придева т, бедгратски (Прич.), ливатски (Бог.), —

братски (Бог.).

Потпуна африката још није створена ни у примерима: од-жутдга

памука (Бад.), од-зиме (Прич.), пред-зору (Бад.).

303. На а п солутн о м крај у речи звучни сугласници губе

нешто од своје звучности, али никад не постају безвучни: глиб“ (Прич.),

порез“ (Прич.) итд.



МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ МАЧВАНСКОГА ГОВОРА

I. ОДНОС „ТВРДИХ И „МЕКИХ“ ОСНОВА

304. У Мачванском говору однос „тврдих“ и „меких“ основа по

ремећен је, у поређењу са ситуацијом у савременом српскохрватском

књижевном језику, у корист „тврдих“ основа. О књижевној ситуацији

в. код М. Стевановића, Савремени српскохрватски језик I, стр. 191—197.

и 199—203.

305. У инструменталу једнине именица оliо-основа masc. и neutr.

чешћи су у меких основа примери с наставком -ом :

а) примери с наставком -ем : с велким чекићем (Прич.) — дружјем

(Прич.), пуцевљем (Прич.);

b) примери с наставком -ом:

цеђом (Прич.), дугмићом (Прич.), јалачићом (Прич.),

коњđм (Прич.), краљом (Прич.), ножићом (Бад.), драјом

(Бад.), путићом (Прич.), угљом (Бад), са својим знојом

(Прич.); —

з Дубљом (Бад.), копљбм (Н), дружјом (Прич.), пољбм

(Прич.), поштењом (Прич.), притезањом (Бад.), с прбићом

(Бад.), прућом (Прич.), са вожењом (Н), знањом (Бад.).

После Некадашњих меких сугласника јавља се доследно -ом :

а) после ж: мужом (Прич.), ножом (Бад., БП), нбжбм (БП),

b) после и : са кајишом (Прич.);

с) после ч: бичом (Бад.);

d) после ц: концбм (Прич), концом (БП), ланцбм (Прич.), дубм

(Прич., Бад.), дуом (Бад.), свецбм (Прич.), иде с тајцом (БП), чамцом

(Прич.); — лицом на Божић (БП).

Једино сам после р поред примера с -ом (другаром Прич., шдрбм

Бад.) забележио и примере с -ем : шдрем (Бад.). Очевидно се р најдуже

осећало као мек сугласник.

306. У проширеном плуралу именица пwasc. ofiо-основа чешћи

су примери са -ев- а ређи са -ов

а) примери са -ев-: арњеви (Прич.), гуњеви (Прич.), пањеви (Бад.);

— крајева (БП), случајевđ (Прич.); — брдјевима (Прич.), гајевима (БП),

у крајевима (Прич.), ражњевима (БП); — гуњеве (БП), жуљеве (Бад.);
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b) примери са -ов-: вршајови (БП), арњове (Прич.), јањбва (Бад.).

Исти је однос и код некадашњих меких сугласника.

а) примери са -ев-: врачеви (Прич.), зечеви (Прич, Бад.); кључеве

(Прич), дбручеве (Бад), зечеве (БП); — зечева (Прич), кот-стричева

(Прич); — стричевима (Прич.), цицевима (Прич.);

b) примери са -ов-: јежови (Прич); — јежба (Прич.); — ве

шове (Бад.).

Поред облика зечеви (Прич. , Бад), зечева (Прич.), зечеве (БП) (које

смо горе навели) исп. и: зецова (Бад.), зецове (БП). Од значаја су такође и

облици: венцови (Прич.), венцбва (Прич.).

Занимљиво је да се после сугласника ру већини случајева јавља

-ев-: амбареви (Прич. , Бад.), по бунаревима (Прич.), парева (Н), шдрева

(БП, Бог., Бад.). Ређе долази -ов-: шдрđва (Бад.).

307. Као последица овог ремећења односа тврдих и меких основа

јавља се уметак -ев- и после с и з: возеви (Н), возева (Прич.), возевима

(Бад.), мразеви (БП, Прич. , Бад.); — весеве (Прич.), кајасеве (Прич.),

нека кајасева (БП), кајасева (Н), кајасевима (Прич.), мирисева (Прич.),

појасеви (Бад.).

308. Уметак -ев- јавља се, сем тога, и код именица тврдих основа:

са клинeвима (Бог.), до кљунева (Прич.), са кљутевима (Прич.), нерастева

(БП), растевима (Бог.).

309. Од именице пут забележио сам ове облике instr. sg. и мно

жинских облика: путом (БП, Прич., Бад.), мало смо пошли путом

правим (Прич.), све редбвним путбм (Прич.); — поред путбва (Прич.).

310. Однос тврдих и меких основа поремећен је и у gen. sg. masc.

придева и заменица. У овоме облику после меких сугласника чешће се

јавља наставак -ог, а ређе -ег.

а) примери с -ог : којбе бристријде (Прич.), дивљбе (Н), млађбга

(БII), млађог (БП), најмлађог (Прич.), старијđг (БП), старијог (Прич.);

— врућог (Прич.), до задњог кôлута (Прич.); — нашог (Прич. х 2,

БП x 2), нашок правца (Прич.), двога нашбга (БП),

b) примери с -ег : најстаријег (Прич.), старијег (Бад.), из нашек

села (Прич.).

311. И у фat. sg. masc. придева и заменица више је примера с на

ставком -ом после меких сугласника, Него примера с наставком -ем.

а) примери с -ом: у доњом граду (Прич.), у друкчијом дблику

(Прич.), у друкчијом положају (Прич.), у најбогатијом месту (Прич.),

у највећом трку (Прич.), у трећом позиву (Прич.); — у плевљаку вашđм

(Прич.), према нашом посталном (Прич.), у нашоме селу (Прич.), у нашом

селу (Прич.), у нашоме (Бад.), нашđм владару (БП), о нашđме (БП), на

којом (Прич.), у којбм се правцу (Прич.);

b) примери с –ем: млађем (Прич.), по старијем обичају (Прич.),

по садашњем плану (Прич.), нашем (Бад.).

17 Мачвански говор
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312. И у nom. sg. neutr. придева и заменица више је примера с

наставком -о после меких сугласника, него примера с наставком — е .

а) данашњо (Бад.), дављб свињче (БП), кокошињо ђубре (Прич.),

летњо време (БП), последњо зрно (Бад), предошњо (Прич.), предошњo

време (БП), врућо (Бад. Х,2, БП), врућо длoво (Прич.); — нашо (Н),

којб (Прич.), свд (БП x 2, Прич, Бад.), свд два имање (Прич.), сва

одело (Прич.), дпседну то село, свд попале (Прич.), сво време (Бад.),

свд поверење (Бад.); —

b) примери с -е: највеће брдо (Прич.), у последње време (БП); —

своје место (Прич.), све горе од гдрог (Прич.).

313. Прилог лоше јавља се у два облика:

а) лошо (Бад. х 2, БП), није се никад лдино причало (Прич.),

лдшо вам и било (Прич.);

b) лдше (Бад.).

314. У присвојних придева подједнако се у примерима с данашњом

и некадашњом меком основом јављају наставци -ов и -ев:

а) примери с наставком -ов : у Раде Ђурђовог (Прич.), Лазаровог

(Прич.), Радивојова (Прич.), Станислављов (БП),

b) примери с наставком -ев.: Гранићевог (Прич.), од Раде Ђурђевог

(Прич.), ковачев (Прич.), лучево (Бад.), царева ћа (Прич.).

II. ИМЕНИЦЕ оljo-ОСНОВА

315. У именица на -лац продире о Зл и у nom. sg. : косибц (Прич.),

владаоц (БП). Овоме насупрот, поред примера: косибца (Прич.), два

кбца (Прич.), забележио сам и пример с колцбм (Прич.).

316. Од именица на -ар забележио сам три примера voc. sg. на -е:

гдсподаре (Прич.), командаре (Прич.), мајбре (Прич. , Бад.).

Од именица на -ач забележио сам voc. sg. на -у : ковачу (Прич.),

намигачу (Прич.).

Карактеристично је, међутим, да сам voc. sg. c наставком -е слушао

и од именица с данашњим меким завршним сугласником: Како си,

Милиће (БП), пријатеље мој (БП).

Облик дитац може служити и за voc. sg.: а ти, отац? (Прич.).

317. Забележио сам ове старије облике промене именице дан:

gen. sg.: после Петрова дне (Прич.), от-Спасова дне (Бад.);

loc. sg.: О Петрову дне (Бад.).

318. Именице на -ин немају у sg. облике без овога суфикса, у чему

се мачвански говор разликује од сремскога: Шапчанин (свуда) итд.

319. У мачванском говору уметак -ов- у р1. долази и код неких од

оних именица које се у књижевном језику јављају без тога уметка.

Навешћу овде све забележене примере с уметком -ов-, из којих ће се ви

дети ситуација у Мачви:
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браове (Прич.), брčгови (Прич.), градови (Бад., Прич.),

ждралови (Прич.), зецове (БП), зечеви (Прич. , Бад.), зечеве

(Бад., БП), кнезови (Прич.), кумови (Прич.), деови (БП),

синови (Прич.), снегови (Прич.), чланови (Прич.), — арњеви

(Прич.), — грбздови (Прич.), делове (Бад.), жуљеве (Бад.), —

влатови (Бад.), знакови (Бад.), јежови (Прич.), радови (свуда),

џбунови (Прич.), — левкови (Бад, Прич.), — гавранови (БП),

гдлубови (Бад., Прич.), — амбареви (Бад.), будакови (Прич.),

вршајови (БП), дувареви (Прич.), кајасеве (Прич.), појасеви

(Бад.), прдсекови (БП),— претискови (Бад.),—брдјеви (Прич.),

pдвови (Прич.), на рогове (Прич.), — крајеви (Прич.), — дла

нови (БП), ратови (Прич.), сватови (Прич.), у сватове (Прич.),

— градбва (Прич. , Бад.), другбва (БII, Н., Прич., Бад.),

ждралбва (Прич.), зецбва (Бад.), зечева (Прич.), зидбва

(Бад., Прич.), кумбва (IIрич.), репова (Бад.), чланбва (Прич.),

— грбздбвá (Прич.), жуљева (Прич.), — брегдва (Прич.),

— кљунева (Прич.), кракбва (Бад.), парева (Н), — знакбва

(Н), јежбвá (Прич.), класбва (Прич.), радбва (Бад., Н), —

левкова (Прич.), — вршајева (Бад), гавранбва (Бад), голу

бова (Прич.), мирисева (Прич. х 2), случајева (Прич.), —

кајасева (БП, Н), терастева (БП), — ујакбвá (Прич.), —

бокбва (Прич.), pдвбва (Прич.), pojбва (Прич.), — рогбва

(Прич.), — крајева (БП), — бегбва, ратбва (Прич.), — сва

това (Прич. , БП), — бреговима (Прич.), брковима (Прич.),

граддвима (Прич., БП, Бад.), кумовима (Прич.), синдвима

(БП x 2), по суддвима (Бад.), — гласдвима (БП), другдвима

(Бад., Прич. , БП), кљуневима (Прич.), краковима (Бад.). —

грбздовима (Прич.), осуљевима (Бад.), — радовима (Прич.),

— левковима (Прич.), — клинeвима (Бог.), палцевима

(Прич.), старчевима (Прич.), — дуваревима (Прич.), —

бунаревима (Прич.), кајасевима (Прич.), — роговима (Прич.,

Бад.), — чландвима (Бад.), — крајевима (Прич.), — брдје

вима (Прич.), — зетдвима (Прич.), сватовима (Прич.), —

топđва (Прич.), — брестови (Прич.), врачеви (Прич.), гр

мови (Прич.), гуњеви (Прич.), кључеве (Прич.), краљеве (Бад.),

лекове (Бад.), пањеви (Бад., БП), стубове (БП), — кључева

(Прич. , Бад.), путбва (Прич.), — гајевима (БП), гуњевима

(БП), — стричева (Прич.), стричевима (Прич.), — јањбва

(Бад.), — растевима (Бог.), — чворкбва (Прич.), петлови

(Прич., Бад.), петлбва (Бад.), петлдвима (Бад.), — ланчеви

(Бад), ражњеви (БП), ражњевима (БП),— венцови (Бад), венцо

ви (Прич.), венцбва (Прич.), — јармови (Прич. , Бад.), јармове

(Прич.), јармбва (Бад.), јармбва (Бад.), јармдвима (Бад.),— ве

сови (Прич.), весеве (Прич.), вешове (Бад), возеви (Н), во

зева (Прич.), возевима (Бад), мразеви (БП, Прич, Бад),

pдбдва (Прич.), цицевима (Прич.), шдрева (БП, Бог., Бад),

шдрđва (Бад.), — брлови (Прич.), дрлбва (Бад.).

Као име празника забележио сам Врачеви (Прич.) и Врачи (Прич.).

17“
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Постоје ови примери без уметка: дванес снбпа (Прич.), до лаката

(Прич.), стбкурјака (Прич.).

О књижевним приликама в. М. Стевановића, Савремени српско

хрватски језик I 198. и д.; М. Пешикана, НЈ нc VII, св. 7—10, стр.

270—275.

320. Наставак -и у gen. plur. masc. нешто је чешћи него у књи

жевном језику: седам месеци (Прич.), девет месеци (БП), шес метера

(БП), тријес и пет парп (Прич.), девет реда (Бад.). Разуме се да се јавља

и наставак -а: толко пута (БП).

Поред ноктију (Прич.), говори се и: на моја десет ноката (Прич.).

321. У Мачви постоји архаични асс. р1. у гости (БП, Н., Прич.

X 3, Бад.).

322. Није сасвим јасно да ли је у примерима које ћемо сад навести

у питању наставак -bма : коњма (Прич.), с коњма (Прич.), на коњма

(Прич.), људма (Н). Можда је овде у питању потпуна редукција во

кала, јер има и примера са делимичном редукцијом, са двојим кол“ма

(Прич.), у тим кол“ма (Прич.), са сватов“ма (Прич.).

323. Забележио сам неколико примера архаичних облика instr.

p1. и 1oc. pl. : 3 дугачки рукави (Прич.); — на Микаилови брестови (Прич.),

ддемо ми на коли (Прич.), Oде Драгоја. — Је л” на коли? (Прич.), на

коли (Прич. X 3), у коли (Прич.). Један објекат употребио је архаични

облик loc. р1. придева а нов облик именице: кад је с драло на дрвени плу

говима (Прич.). Разуме се да је примера с новим обликом знатно више:

по колима (Прич.), у колима (Прич.), по сокацима (Прич.) итд.

324. О гл. именицама типа одељење в. т. 290. одељка о гласовима.

325. Поред чешћег назива Баддванци (свуда), у Баддвинцима

(Бад., Прич.), забележио сам у самом селу Бадовинцима облик Бадо

винце = neutr. sg. : само Баддвинце колко је, Баддвпнце је ишло тамо

па насапало, интересантан је пример: Баддванце је добило име Бадо

винци (Бад.).

326. О именици вашер(вашар исп. т. 198. одељка о гласовима. —

Именицу министер (Прич. , БП) забележио сам са суфиксом -ер.

327. Именица вече средњег је рода: лепо вече (Бад.), тога вечера

(Прич.).

328. Именица дед(а) у sg. припада а-основама ако је у екавском

облику и ако је самостално употребљена: да ти је деда (Прич.), прамдеда

(Бад.). Кад је употребљена уз лично име гласи дет-Која (Прич. х 2).

Ако је у ијекавском облику, припада о-основама: ђед (Прич.). У pl. при

пада доследно о-основама: дедови (Бад), прамдедови (Бад.).

329. Именице које значе сродство и сл. (кум, ујак и сл.), упо

требљене уз лично име, не деклинирају се: са кума-Савбм = masc.!

(Н), ујак-Живадину (Прич.).
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330. Именица метар има ове облике:

а) метар — метра: двеста метара (Прич. х 2);

b) метар — метра: метар (Прич.), три-четри метра (Прич.);

c) метер — метера: оCд) два метера (БП), пола метера (БП), два

метера (БП).

331. Именице млин (Прич.), пост (БП) и фронт (свуда) у Мачви

су доследно masc. Именица порез може бити и masc. и fem.: а) порез“

(Прич.); — b) нагромилаће се те порезе (Прич.), девет иљада порезе

(Прич.).

III. ИМЕНИЦЕ a-ОСНОВА

332. Измена сугласника к, г, х испред и у ц, з, с у фat-loc. sg.

није доследна.

а) примери с изме њен и м сугласником у фa t. sg.: де

војци (БП, Прич. х 2, Бaд.), ишб девојци (Прич.), грешци (БП), муци

(Бад.), двој руци (Бад.), — бризи (Бад.).

b) Примери с не из ме њен и м сугласником у фa t. s g.:

гуски (Прич.), снајки (Прич.), стдки (Бад.).

c) Примери с из ме њен и м сугласником у 1 o c. sg.: у

задрузи (Прич.), на пушци (Прич.), у Америци (Прич.).

d) Примери с не из ме њен и м сугласником у 1 o c. s g.:

на једној даски (Прич.), на дкуки (Прич.), на рекu (БП), на велкој ши

ватки (Прич.), по жишки (Прич.).

Карактеристично је да и код личних имена има примера с изме

њеним сугласником: Анђелци (Прич.), Радојци (Бад. х 2).

333. Облик voc. sg. тросложних личних имена на -ица у мачванском

је говору једнак nom. sg.: немој, Јелица (БП), нис дни туде, Марица

(Бад.), немој, Милица (Прич.), дај, Милица, мало воде (Прич.), еј,

Милица (БП), јел, Радојица (Прич.), ал те је слагб, Радојица (Прич.),
"Ye - "We

е, моја Станица (Бад.), дои, Станица, ти причај (Бад.).

334. Наставак -и изразито се шири у gen. pl. у мачванском говору:

цигља (Прич.), ћурки (Прич.), нада (Бад), гатњи (Прич.), лађи (Прич.),

пуна кола либада (БП), по мени реко би да имам мани и мани (Прич.),

марка (Бад), илваду а по нумера (Бад), писма (Прич.), причи (Прич.),

ружст (Бад.), штрудла (Бад.), торби (БП).

Примера са наставком -а мање је: четири стотине нумера (БП).

335. Архаични loc. р1. слушао сам у мачванском селу Причино

вићу од старијих особа: у чизма (sic!), по градина, по ливада, у новина, у

папуча, ид шума.

Разуме се да претежу облици с новим 1oc. pl. : у великим ливадама

(Прич.).

336. Лична мушка имена и хипокористика типа Андро — Андра

у мачванским местима Бановом Пољу, Ноћају, Богатићу и Причиновићу

— 83 —



262 Берислав М. Николић

деклинирају се по типу Андра — Андре, а у селу Бадовинцима по типу

Андро — Андре. У Бановом Пољу обавестили су ме да се и у Равњу ове

именице деклинирају по типу Андро — Андре.

Примери за тип Андра — Андра:

Божа (БП), Божи (БП), Чеда (Бог.), Чича (Прич.), Драја

(БП, Бог., Прич.), Ђбка (Прич.), Гаја (Прич.), поп-Јова

(БП), Кића (Прич.), Лаја (БП), Лаца (Прич.), Лука (Прич.),

Мија (Прич.), Мића (Прич.), Миша (Прич.), Сава (Бог.,

Прич.), Тбма (Прич.), Töша (БП), Жаја (Прич.).

Примери за тип Андро — Андре (све из Бад.):

a) nom. sg.:

Андро, да л је Ацо кот куће, Бато, Боро, Ђоко, Иво Бабић,

Jбво, свети-Луко, Љубо Јанковић, Пајо Савић, чика-Перо,

Перо, Рако, Саво, Стаћо, поп-Тешо, газда-Владо; исп. и:

слуго, Швабо, зељо.

Ређе се у Бадовинцима јавља nom. sg. на -а: Аца, Ђбка, Мића,

Раја.

b) коси падежи:

Аце, Љубе Глигића, кот-Пере (Бад), поп-Теше, Владе, —

Иву Бабића (acc. sg.), — Ђбком, Стаћом.

Да је у Бадовинцима у питању промена типа Андро — Андре по

тврђују и присвојни придеви: Борин (Бад.), Jóвина кућа (Бад.), Пајан

(Бад.).

337. Тросложна и вишесложна лична мушка имена на -ије у

Мачви у већини случајева имају завршетак -ија : Антонија (Бад),

Антонија Иванковић (Прич.), чича-Димитрија (Прич.), Димитрија

(Прич.), Драгоја (Прич.), Зарија (Бад.), Макевија (БП), браћа Никола

и Никодија (Прич.), Матић Пантелија (Прич.), Саватија (БП), Спа

соја (Прич. , БП), Станоја (Н), ча-Танасија (Н), Танасија (Прич.),

Тимдтија (Бад.), Василија (Бог.), Вићентија (Бад). Ово потврђују и

присвојни придеви: Драгојина цела њива (Прич.), Драгојина два ка

зана (Прич.).

Примера са -ије знатно је мање: Макевије (Прич.), Спасоје (Бад.

х 2).

338. Занимљиви су облици по а-деклинацији од мушког имена

Александар : краљу Алесандри (БП), краља Алесандре (Н).

339. Тросложне и вишесложне именице на -ика граде се у ма

чванском говору суфиксом -инка : комшинка (БП), миражитнку (Прич.).

340. Именице тетка, прија и сл. кад стоје уз лично име, не ме

њају се: ујна-Жики (Прич.).

341. Чврсто је Коцељева (Прич.).
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342. Доследно је наћуве (Прич.).

343. У Нашем језику (нова серија, књ. IV, стр. 271—273) речено

је тачно да је у савременом језику најчешће опрез, опреза masc. У Мачви

је, међутим, опреза (Прич.), на опрези (Бад.) fem.

344. Именица писмо може бити и fem.: писма (Прич.), писма

(Прич.).

345. Nom. -acc. pl. именица бвца и свиња у Мачви доследно гласи:

бвце, свиње.

346. Именица сиромах, због губљења х, у Мачви је пришла име

ницама а-основа и гласи: сирдма, gen. sg. сирдме: (Бад., Бог., БП),

како није за сирдме штета (Прич.), сирдме (Бад., Бог., БП), сирдми

(БП), сирдму (Бог., БП). Али исп. и: сиромаку (Н).

347. Именице ближина (Прич.), вишљана (вишљинбм Прич.),

дубљина (Прич. , Бад.) и дуљина (БП, Прич.) начињене су према компа

ративима ближи, вишљи, дубљи, дуљи.

IV. ИМЕНИЦЕ i-ОСНОВЕ

348. У instr. sg. шири се наставак а-основа: машћом (БП, Бад.),

двом машћом (Бад.), кдломашћом (Бад.). Исп. и адверб ноћом (Прич.).

Није непознат ни наставак –ју: глађу (Бад.).

349. Collectivа на -ад могу у номинативу-акузативу добити и

плуралски наставак -и: јунади (Бад.), телади изашли (Прич.), ште

нđди (Прич.), ватају ждребади (Бад.).

Разуме се да има и примера без наставка -и : бурад (Прич.), чо

банчад (Прич.), јесте телад залучили (Прич.).

Генитив доследно гласи јунеда (Бад), двде назимеда (БП), ждре

бада (Бад.).

У дативу се јавља наставак -ома : теладма (Прич), са ждребадма

(Прич.).

350. У примерима јунади == nom. (Бад.), јунеда (Бад.), двде на

зимеда долази -e(д) м. -а(д) под утицајем облика јуне, назиме.

351. Једном сам забележио асс. р1. именице кокош с наставком -е.

печем кокоше (Прич.); иначе исп. полупаћу кокоши (Бад.). Исп. слично и

у Славонији (Rad 197, 11).

352. Именица мати (Прич.) деклинира се по типу: моје матере

(Прич.), велим матери (Прич.).

… + y -
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V. NEUTRA НА СONS.

354. Употребљавају се именице јаје и јајце.

а) само јаја пију ка свраке (Прич), чваренi jaja (Прич.), jaja

(Прич.);

b) jajцета (Бад), јајцета (Бад.), јајцета (БП, Н), јајцета (Бад.).

355. Проширење -т- забележио сам и код ових именица: ћебета

(Бад), гњиздета (Бог.), бес-перета (Прич.), перетом (Прич.), сло

вету = loc. sg. (Бад.), словета (Бад.), словетима (Бад.), срцета (Прич.);

увета (Прич.), жујцета (Прич.).

356. Поред перо (БП), забележио сам и лик једно пере (Прич.).

357. Вук именицу жујце упућује на осувaнце. У Мачви постоји

именица жујце (Прич.), жујцета (Прич.).

VI. ЗАМЕНИЦЕ

358. У dat. sg. личних заменица 1. и 2. лица, поред чешћег мени,

теби (свуда), забележио сам и облике: мене, тебе: мене је јож доста

да живпм (Прич.), не мора дна мене то радити, bis (Прич.), шта ти

мислиш да ће она тебе кревет спремати (Прич.).

359. Од заменице она, енклитички облик dat. sg., поред чешћег

јој, може да гласи и је : зет је неће бити (Прич.).

Пуни облик dat. sg. гласи тројако: а) њбј (Прич. и сл.), b) њбјзи

(Прич.) и су њбзи (БП, Н), њбзи (БII, Н., Бад.), it њбзи (Бад.).

360. Када се употреби с предлозима, instr. sg. заменица ја, ти,

себе гласи двојако:

а) са мном (Прич.), за мнбм (Прич.), с тобом (БП), са собом (Прич.);

b) с менби (Прич. Ж. 3), са менбм (Прич. х 2), стоји се лепо са

менби (Прич.), за тебом (Прич. 4. 2, БП х 2), пре(д) тебом (БП), с

тебом (Прич. х 2), с тебдм (Прич.), са тебом (Прич.), себом (Прич.),

пöт-себом (Бад.), пот-себом (Бад.), прет-себбм (Прич.), прет-себом

(Н). Ови облици постоје и у Поцерини (Моск., Поц. IV); исп. тепбm

у Славонској Посавини (Стј. Ившић, Rad 197, стр. 31).

361. Као што је речено у одељку о акц., кад се уз енклитичке

облике асс. sg. ме, те, се нађе једносложан предлог, на њему се јавља

дуги узлазни акценат. Примере в. ут. 75. одељка о акценту.

362. Поред чешћега ко, забележио сам и један пример с партику

лом ј ( < и): кој зна кад је то било (Прич.).

363. У Мачви је у употреби облик свију : више от-свију (БП),

свију (Бад.).

364. Говори се њен и њезин :

а) код њене куће (Бад.), њендг (Прич.), њеном брату (Прич.);

b) њезин брат (Прич.), њезина сестра (Бад.).
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365. Заменица њихов има неколико облика:

a) њиов (Прич. х 2, Бaд.), њиовог (Бад.), по њиовом обичају

(Прич.), њиова (Прич. , БП), њиове (Бад.), њиовој (БП), њиови (Прич. х 2);

b) њива (Прич.), у њпвој башчи (Прич.), њиви војника (Прич.),

њиве ровове (Прич.);

c) њивој (Прич.), њивоје (Прич.).

Поред тога, забележио см једном и облик њин: њину војску (Прич.).

365а. У gen. sg. придевских заменица наставак је -га и -г: а) у

нога (Прич.), b) у ног (Прич.).

366. Instr. sg. заменице он гласи: а) њим (Прич.) и b) под

њ ме (Прич.).

367. У loc. sg. придевских заменица наставак је -м и -ме:

a) у вом селу (Бад.), на нбм свету (Прич.);

b) у воме (Бад.).

Loc. sg. заменице што има, поред облика чему (често), и облик

чем : на чем живити (Прич.), у чем (Бад), у чем (Прич.).

Од заменице он доследно је на њему (Прич.), њему (Бад. X 2,

БП), у њему (БП).

368. Једном сам забележио loc. sg. придевских заменица на -им :

у тим је ствар (Бад.). У теренској бележници записао сам да је у пи

тању loc. sing.

369. Придевске заменице какав, такав и сл. у Мачви гласе двојако:

a) кака (Прич., Бад), на каки начин (Прич.), виш каки си ти

(Бад.), искаки је се разлбга (Бад.), кака је (Прич.), кака пропаст (Прич.),

каке је (Прич.), каку (Прич. х 2), каку ману (Прич.), каку си (Прич.),

како је, и вако (Прич.); така (Бад.), така (Бад), онаког (Прич.), нака

(Прич.), наку ћеш (Прич.); икаке (Прич.); никаки друг (Прич.), ни

каку (Прич.);

b) каква (Прич.), такав (Бад.), свакакав (Прич.).

370. И у Мачви се јављају облици нака (Прич.), наку ћеш (Прич.);

вдлке (Прич.). Мислим да су они настали елизијом у ситуацији: и онака

х и нака. Доказ: примери као у нога (Прич.), у ног (Прич.). В. т. 185.

371. Заменица тај јавља се и с протетичким о : дпај (Бад.), c

дтим (Бад., БП), с дптим угљом (Бад), код дпте (Н), с дпу страну (Бад.),

с дпим мукама (Прич.).

VII. ПРИДЕВИ

372. Придеви на -ов (-ев и -ин) и заменица његов имају у мачванском

говору и именску и придевску промену:

а) до Банова Поља (Прич.), из Банова Поља (Прич., БП x 2),

Банова Поља (БП), Бога му његова (Прич.), у Банову Пдљу (БП);
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b) Мил“чиног (Бад.), Бановом Пољу (БП), на Бановом Брдду (БП x

2), његовом (Прич.).

Иначе су у Мачви углавном преовладали облици одређеног вида.

Видска разлика обележава се акцентом: лепбг = неодређ. вид, лепбе =

одређ. Вид, нема у младе бели руку (Бад) = неодређ. вид (в. Маретић,

Gramatika“, 167).

373. Придеви сачињени од тросложних личних имена на -ица

имају ч према именичком ц: Варичин (БП), Драгичин (Прич.), Јеличин

дтац (Бад), Лук“чина (Прич.), Мил“чиног (Бад.).

374. Присвојни придеви начињени од именица а-основе које се

завршавају на сопs. - ка не мењају доследно задњонепчаног сугласника

испред и : мајкин (БП, Н), мајкино тепање (Бад.). Разуме се да има и

примера са к - ч: сине мајчин (Бад.). Чак и од личних имена придеви

мењају задњонепчани сугласник: Радојчин (Бад.), баб-Савчин (БП),

Слободанчине браће (Прич.).

375. Забележио сам ове придеве на -ћи : јахаће трупе (Бад.),

копаћи плугова (Бад.), драћа плугова (Бад.), стајаћа река (БП).

376. Наставак је сачуван је код ових придева: Ивањдан (Бад., БП),

на Ивањдан (Прич.), Јакдвљи дан (Прич.).

377. Доследно је: Божија воља (Н), чудо Божије (Н), човечији

(Прич.), човечије (БП), дечија (БП), двчије (БП), двчије дко (Н).

378. Од именица на -ија придеви на -ски граде се додавањем овога

наставка придевима на -ин: авлинска врата (Н), дрмански (Прич.),

аустрински (БП, Прич. х 4, Бад.), аустринског рата (Прич., БП),

комшински (БП), комшинској кући (Прич.), комшинске (БП), пешадински

(Бад.).

Слично је и од именице црква наставак -ски додат придеву црквен :

црквенска (Бад.).

На овај начин сложеним наставком -нски граде се придеви и од

других неких именица: кућанске (Бад.).

Од именице јесен забележио сам придев јесењски (БП).

379. Придев доњи има неколико ликова:

a) у дбњи град (Прич.), у дбњом граду (Прич.);

b) дојни град (Прич.), дојни (Прич.), у дојном граду (Прич.), у

дбјном шдру (БП), из дојне мале (Бад.), дајну малу (Бад.);

с) дбљна мала (Бад.), дбљно (БП).

380. И у Мачви облик одређеног вида придева јаки има значење

неодређеног вида: сат и јаки (Прич.).

381. У употреби је придев дчин (БП), дчина сестра (Н), дчина

(Прич.).

382. Према књижевном пређашњи у Мачви говоре: предошњи

(Бад., Н), предошњо (Прич.), предошње (БП, Н), у предошњим гддинама
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(Бад.). Облик пређошње (Н) настао је контаминацијом облика пређашњи

и предошњи.
-

383. Поред дуже (Бад.), говори се:

а) дуљи (Прич.), дуљи (Прич.), дуље лотре (Бад.), дуље (БП),

најдуље (Прич.);

b) диље (БП), даљи (Прич.), диља мета (Прич.), за диље (Прич.).

Према соmр. дуљи начињена је и именица дуљина (БП, Прич.),

дуљине (БП) и глагол дуља (Прич.).

384. Али облик диље долази и место даље: не иди никуда даље

(Прич.), даље немој ићи (Прич.), ту смо ми дочекивали транспорте и

испраћавали даље (Прич.), прелазимо даље (Прич.), из диље (Прич.).

Но, разуме се да се употребљава и даље: даље (БП, Прич. , Бад.),

и даље (Бад.).

У долини реке Фојнице у Босни диљи = даљи, „vrlo rijetko dulji“

(Далибор Брозовић, Ljetopis JAZU 63, 433).

385. Компаративи на -ши добијају у Мачви и наставак -ји, -ja,

—је: лепшије (Прич.), лакшије (Бад.). Исп. и лепше (БП).

386. Интересантан је компаратив што врућије воде (Прич.).

387. Од придева висок компаратив је: вишљи (БП), вишље (Бад.,

Прич., БП x 2, H). Одатле и именица вишљинбм (Прич.).

388. Од жидак забележио сам компаратив жиђе (Прич.), а од

плитак — плаче (БП).

389. У Мачви облик најмишњи има значење „најмањи”: најмишње

(Бад), ни најмишње (Бад), најмишња колебица (БП).

390. И у Мачви је у употреби придев волујски који Вук упућује

на воловски : волујска кола (Прич.).

VIII. БРОЈЕВИ

391. У Мачви није изгубљена деклинаицја броја два: двеју (Бад.),

у двеју (Прич.), обадвеју (Прич.).

392. Број четири у народном мачванском говору доследно гласи:

четра ара (БП), четрп банке (Бад.), четрт гдд“не (Прич.), четрт

(Прич. х 2).

393. Бројеви од 11—19 гласе у Мачви:

једанес (Прич. х 3), једане(с) сати (Прич.), еданес иљада (Прич.);

дванес (Прич. х 5), дване(с) сати (Прич. х 4, Бад.), дване(c)

сати ноћи (Прич.);

тринес (Прич.);

четрнез гддина (Прич.);

петнез банка (Прич.), петнез дана (Прич. х 2), петнес ме

тара (Прич.);
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шеснез гддина (Прич.);

седамнес кблđ (Прич.);

осамнез гддина (БП),

деветнез гддина (Прич.).

Исп. и редне бројеве:

једанесте гддине (Прич.);

iљаду девет стотина дванесте (Прич.), дванесте (Прич. х 2);

тринеста (Бад.), тринесте (Прич. х 2), o(д) тринесте (Прич.);

четрнеста (Бад.), четрнесте (Бад.);

(Прич. х 2);

шеснеста (Прич.);

седамнесте (БП);

осамнесте (Бад.), осамнесто (Бад.);

деветнеста (Бог.).

394. Број 20 има неколико облика:

а) двадесет (Прич.);

b) двадесет (Прич.);

с) двајез дана (Прич.);

d) двајес (Прич. х 2); исп. и двајеста гдд“на (Прич.).

395. Број 30 такође има неколико облика:

a) тријес (Бад.), тријеш четвртог (Прич.);

b) тријес иљада (Прич.).

396. Број 40 има ове облике:

a) четрдесет и осам сати (Прич.);

b) четрес кила (Прич.), преко четрес кила (Прич.);

c) четрес (Прич., БП), четрез гддина (Прич.);

d) четрес (Прич. х 2, БП), четрес uљада (Прич.), четрес кала

(Прич.), четресте гддине (Прич.).

397. Број 60 доследно у мачванском народном говору гласи:

шесет (Бад., Прич.), шесе(т) динара (Прич.).

398. Маретић (Gramatika“ 193) каже да у АPj „ima dosta potvrda,

osobito iz starijeg jezika, da se brojevi dvoji, troji, četvori. . . upotreblja

vaju mjesto dva, tri, četiri. . .“. Маретић наводи и неколико примера с

таквом променом из грађе на основу које је писао своју Граматику. И у

Мачви је тако: двадесет и двоја кола (Прич.), са двојим кол“ма (Прич.).

399. Бројни прилози граде се на два начина:

a) трипут (Прич. х 2), четрипут (Прич.);

b) једаред (Прич. х 2), дваред (Прич.).
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IХ. ПРИЛОЗИ

400. Навешћемо, најпре, оне прилоге за ме ст о које нисмо

поменули у т. 84. одељка о акценту: гредом (Прич. , БП), — изнутар

(Бад), — нбде (Прич.), — нунаколо (Бад), — двамока (Прич.), два

мокар (Прич.), — бвдена (Прич.), — дипале (Бад.), — туде (Бад. х 2,

Прич. Х 7), туде (Бад.), успут (Бад.), вамо (Прич.), вамока (БП),

— воде (Прич. х 2), вод°ка (Прич.), вотка (Прич.).

401. Навешћемо, затим, прилоге за време које нисмо поме

нули у т. 85. одељка о акценту: завида (Прич.), — зајутра = ујутру

(Прич.), — изајутра = yјутру (Прич.), — једноч = einmal (Бад.), —

кадгод — некад (Прич.), кадгода = некад (БП), — навек = увек (Бог.),

нипут (БП), — ономадне (Прич.), номадне (Прич.),— днбмланд (Прич.),

— никада (БП), — саде (Бад., Прич. х 2, БII).

Говори се: а) ноћи (Прич. X 3, БП x 4, Н. x 3), дване(с) сати

ндби (Прич. х 2), док у дване(с) сати ноћи уђе мени жена (Прич.);

— b) ноћу (БП), ноћу у дване(с) сата (Бад.); — c) ноћом (Бад, Прич.).

Према ноћи створено је и дањи (Прич. X 2, БП х 2). Али исп. и да

ну (БП).

402. Навешћемо, најзад, прилоге за на ч и н које нисмо по

менули у т. 86. одељка о акценту: малкице (Прич.), — нако (Прич.),

— полакице (Прич.), — по прилици = прилично (Прич. х 2), попри

лично (Прич.), ал је Мића погрешио велко (Прич.), — здраво дебели --

врло (БП), јела су била здраво прдста (БП).

Х. ПРЕДЛОЗИ

403. Предлог (из)међу кад се јави без завршног вокала у, има у

мачванском говору двојаке облике:

а) измеђ мене (Прич.), измеђ себе (Прич.), међ нама (Прич.),

међ њима (Прич.);

b) измед нас и измед Турака (Прич.), мед њима (Прич.).

404. Поред облика са : са њим (Прич. х 2), са Аустријом (Прич.),

у Мачви се употребљава и удвојен облик сас : саш њим (Н Х 2, БП),

саз Бугарима (БП).

Сем тога, у Мачви је у употреби и предлог су : су тим (Н. Х. 2,

Прич. х 5), су тим се (Прич.), cу чим (БП x 2, Прич. х 5), cу чим

ћу (Бад., Прич.), ни су чим (Бад., Прич. Х 2). Исп. и глагол сулете

(Бад.). Колико је су чим већ постало окамењен израз доказује пример

ни са су чим (Прич.) где је понова употребљен предлог са да обележи

социјативно значење.

405. О предлогу према в. т. 133a) одељка о гласовима.

406. Употребљава се предлог увече у значењу „уочи“: увече Бо

жића (БП), увеч Божића (Бад.), увече гдда велкбе (Прич.), увече Нове

Гдд“не (БП), увече Поклада (БП), увече сватова (Прич.), увече светбе
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Јована (Прич.), то је све било увеч светбг Луке (Прич.), увече славе

(Прич. х 2).

407. У употреби је предлог через са значењем „поради, због“:

дни су через две гушавности долаз“ли (Бад), неће через дуа и через ма

тере (Прич.).

XI. УЗВИЦИ, РЕЧЦЕ, ПАРТИКУЛЕ

408. У БП, Н, Бог. и Прич. у употреби је узвик болан. У Бад.,

међутим, говори се бо: дјој, бб, шта уради, дај, бб, тб мени; немој,

бб, бацати.

409. У употреби је упитна речца еда : еда ли га (Прич.), еда л

тога краја (Бог.).

410. Врло је карактеристична за мачвански говор упитна речца

ај која се изговара назално.

411. У употреби је потврдна речца јабдме (Прич.).

412. Речца ђа значи „час“: ђа днбе, ђа днбе (БП).

413. О речцама зал, јел в. т. 214. одељка о гласовима.

414. У мачванском се говору партикуле врло често додају разним

речима и облицима. Најчешће су ове партикуле:

-а: са његовима тим момцима (Прич.);

—j: дндај (Бад. х 2);

-ка: двамока (Прич.), вамока (БП), бвд°ка (Прич.), тамбка (Прич.

x 5, БП x 2), тамока (БП), тудека (Прич.), — меника (Прич.), ме

ника (Прич.), њемука (Прич.), част њимака (Прич.), са њимака (Прич.),

себика (Прич.);

-кар : двамокар (Прич.), вамокар (Бад.), бвдекар (Бад., Прич.,

БП), намбкар (Прич.), нбд°нкар (Прич.), тамбкар (Прич.), тамокар

(Бад.), тамбкđр (Прич.), тудекар (Бад., Прич. X 2, БП), меникар

(Прич.), његакар (Н), њемукар (БП),

-ке: данаске (Бад.), дндаке(Бад.);

-ем: текем (БП, Прич.);

-н : доклен ћеш (Прич.), одавден (Прич.), даклен је (Бад., Прич.),

ддаклен си (БП), послен (Бад., БП), послен (Бад.), кдн да сам пијана

(Прич.);

-на: б*дена (Прич.), бвдена (Прич.);

-р : тудер (БП).

XII. ГЛАГОЛИ

1. Презент

415. У 3. р1. praes. VII и VIII Белићеве врсте шири се наставак

-у м. -e :
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-еју:

мучу, ноћу, пушту, — трчу (БП), журу, кућу, купу се,

навалу, натовару Х 2, носу, носу x 2, дблачу х 2, кад ме

дсвоју посла, пазу, праву, нећу да приму, пробушу, пуру се

пурењаци, не рану ме, седу х 2, славу, сложу се, спрему,

среду, дпишли неки да тражу рада, увату, воду, живу x. 3,

а дне се жуту; — лежу, трчу х 2 (Прич.), вришту, боју

јај“uета, носу, ноћу, загору, — бежу, држу, клечу, трчу

(Бад.), зују;

Ова појава ипак није доследна:

губе, пуште (БП), гдде, излазе, носе, дпколе, дитворе, по

пале, потуре, премете, угдворе, улазе х 2, виде, затворе,

звоне (Прич.).

Једино од глагола (x)тети 3. pl. praes. има доследно наставак -у :

дни ћу доћи (БП), дју дни да владају, нећу да приму, нећу

коњи да крену, нећу тебе вот-ти у Салаш, ја питам Турака:

„Што ћу вама вдлке намије“, дне ћу бит скупље, дбћу Немци,

пдбићу нас, тужићу ме (Прич.), дбу, нећу свиње, појешћу

гуске гра, полутаћу кокоши (Бад.).

Од глагола зрети 3. pl. praes. гласи: зреју (Бад.) и зреду (БП).

416. Глаголи на -kТи! -ke у 3. pl. praes. имају наставак -у -

не сму (Бад.), не смy X 3, н” уму, не уму (Прич.), споразуму (БП).

417. Глаголи VI Белићеве врсте у 3. р1. praes. имају у Бадовинцима,

Богатићу и Причиновићу већином наставак -ају, а знатно ређе наставак

—aje. У Бановом Пољу и Ноћају, међутим, знатно је чешћи наставак

-аје, а ређи -ају.

а) Ситуација у Бадовинцима, Богатићу и Причиновићу.

z) Примери с наставком -ају:

читају, аграју, копају, падају, певају, разговарају (Бад.),

бацају, имају, певају, враћају (Бог.), бацају, не ваљају, не

ваљају, ватају, не враћају, гатају, гледају Х 4, дају, не

дају, знају, играју, издају, имају Х 2, кукају, лупају, мо

рају, нападају, немају x 4, певају, побацају, позивају,

пдсвађају, поткопају, разговарају, ручају, свађају, свирају,

скупљају, спавају, спремају, чупају (Прич.).

В) Примери с наставком -aje:

мотаје (Бад.), копаје, певаје, спремаје (Бог.), петлови пе

ваје (Прич.).

b) Ситуација у Бановом Пољу и Ноћају.

z) Примери с наставком -ају:

знају х 3, играју, морају, питају, пустају, пуцају, ручају,

убијају, успевају (БП), причају (Н).
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(2) Примери с наставком -aje :

балегаје, вијаје, гледаје, не знаје, играје, и дни имаје, искс

паје, надеваје, називаје, немаје, бдаје, оступаје, певаје,

питаје x 2, позиваје, примаје, тели да прддаје, ручаје,

свађаје, сиграје, спаваје, ћиндијафе (БП), имаје, тераје (Н).

418. Неколико примера с наставком -ду у 3. pl. praes., које сам

забележио у Бановом Пољу, свакако су дошли под утицајем сремскога

говора: дбђеду, кажеду, исп. и: зреду. Наставак -ду није особина ма

чванскога говора.

2. Имперфекат

419. Имперфекат се скоро потпуно изгубио у мачванском говору.

Забележио сам само ове примере: беше, как се зваше (Бад.), зваше

(Прич.). Могло би се рећи да су ови облици више лексичке појаве

Него делови системе глаголских облика.

3. Аорист

420. Нису у подједнакој мери сачувана сва лица аориста.

421. Забележио сам ове примере 1. sg. : ја изиђо (Прич.), ја доo

(Прич.), уведо (Прич.), ја посла своју децу (Прич.), и днда туде ја по

здрави се са њим (Прич.), а ја, тужна ти сам полуди (Прич.), скочи

(Прич.).

422. За 2. sg. имам, само један пример: је л ти прича о Влајку

(Прич.).

423. Веома су бројни примери за 3. sg.:

кад би оно жд, како по се зва (БП), довезе, дбђе к 10, isaеде,

изиђе, изнесе, не могаде, наиђе х 3, наиђе, дđe x 3, донесе х 3,

пдбеже х 2, пође, поједе, поче, поче, пређе, прође х 2, седе,

стиже х 25 убоде, уђе к 2, црче, сјаша, дпоја, засмеја x 2,

изгину, дграну, испаде, нападе ме, застаде, дета, престаде,

уста, цикну, ја кад дна цикну, поткова, дпсова, даде х 3,

издаде, додија, скра се коњ, искуша, запита, кд то прича,

истера, доуз“ма, поузма, указа се, уноћа се, дна не те дати,

прдчита, преби, извади, не заврши, нагвари се, прдговори,

зграби, прддужи пут, појави се х 3, поквари се х 2, ко

рачи, дпази, пушти нас, уради, заустави Х 2, удари х 2,

удеси.

424. Примере за 1. р1. в. у т. 429.

425. Примере за 2. р1. в у т. 429.

426. Као и за 3. sg., бројни су примери и за 3. р1.:

дадоше Х 2, донеше х 2, дотераше, запалише, запливаше,

зауставише, идоше, извадише, изиграше, метуше, одведоше,
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ддоше ж 3, опалише, отворише се кућна врата, дитераше х 2,

побегоше X 3, поведоше, подигоше, попадаше, попунише, по

чеше Х 2, преметише X 2, састаше се, свезаше, свршише,

стадоше, стizоше Х 2, убише, узеше х 2.

427. Често се 3. sg. аориста употребљава у служби 1. sg.:

ја извади и даде (Бад.), ја дбђе из војске, дое ја, а ја онда пре

стаде мало пуцати, ја ти рече, ја сиђе с коња, ја тебе слуша,

кад полако ја скиде, да ја не узе врата с авлије, ја се уједе

(Прич.), ја донесе нбос (БП).

В. о овоме Зборник Матице српске за филологију и лингвистику књ.

II, стр. 148.

428. Такође се 3. р1. употребљава у служби 1. р1. аориста: одве

доше ми њега кући (БП), мислим ддоше ми сат-кући (Бад.).

429. Из 3. р1. аориста шири се -и- и на остала лица р1.:

a) Примери за 1. р1. аориста:

дбђонимо, изгинулимо, нађонимо, оградишмо, побишмо, погле

данимо (БП), поздравилимо (Н), попčuимо се х 3, пређошло X 2,

седонимо, сиђонимо, стizонимо, осталимо x 2, погибошмо, ста

донимо, посланимо, поткованимо, дотератимо, копашмо, нагу

тацимо, потрпанимо, сортиранимо, бацишмо, преближишмо,

урадилимо : 2 (Прич.), добиимо, допадонимо, држашмо,

казаимо, попинимо, рекоимо, тукошмо, узешмо x 2 (Бад.).

b) Примери за 2. р1. аориста: дпраште ли, рекоште (Бад.).

Појава ипак није доследна: стигосмо (Прич.), изиђосмо (Бад.).

430. У композита од ићи у множинским облицима аориста шири се

основински наставак -е из 2. и 3. sg.: дођене, дđеше (БП), дбђешмо, изи

ђешмо, дешмо x 3, доeине 4 1 1 (Прич.), дбђеше, деше (Бад.).

Ни ова појава није доследна: идонимо, доше (Прич.).

431. Од глагола бити и моћи карактеристични су за мачвански

говор ови аористи: бајаде (Прич. , Бад.), бијаде (Прич.), бијашимо (Прич.),

бијадоше (Прич.); — могаде (Прич.). Овде је -д- продрло према пр.

ићи (идох), пасти (тадох) или сл.

432. Према књижевном изгореше забележио сам у Бад изгороше.

Овај се облик може објаснити на два начина:

а) можда је у питању ширење -о- из других основа;

b) можда овај облик треба довести у везу са ширењем „тврдих“

наставака и после „меких“ сугласника.

4. Императив

433. Карактеристични су императиви: броји (Прич.), даји (Бал.),

не даји накоме (Прич.), подаји (Прич. X 3, Бад.), напоји (Прич.). Јав

љају се и књижевни облици: додај (БП), подај (Бад), дајте (БП),

18 Мачвански Гоцо!“
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434. Од гл. отићи императив гласи: отиђи часом напоји краву

(Прич.).

435. Од гл. пити императив гласи пиј (Прич.), пијте (Прич., Бад.).

436. Од глагола разумети императив гласи разуми (Бад.).

5. Трпни придев

437. Аналошки су облици: запревежена, однешен је (Бад.), ве

жено, донешено, изнешено, изнешени (Прич.), вежене, извежене са срмом,

навежено (БП).

438. Од глагола VI Белићеве врсте чести су облици трпног при

дева на -т: драто (Бад.), дбрати, мећато, терато (Прич.), сејато

(Бог.), драто х 2, сејат (Н), назват, решавато, узимати, узорато

(БП). Али се јављају и облици на -н : бацан, звану (Бад.), побацано (БП).

439. Од глагола напити и склонити забележио сам облике трпног

придева: натпт (Прич.), склднпт (Прич.). Али исп.: бијени (БП), уби

јени (БП), заробљен (Бад), ломљен (БП), спремљен (Бад.), pöбљен (Бад.),

лдмљен (БП), спремљен (Бад.), стрпљен (БП, Бад.).

440. Правилно је: запошљен (Прич. , Бад.), запошљено (Бад.),

запошљење (Н).

6. Глаголски прилог садашњи

441. Глаголски прилог садашњи није дефинитивно изгубљен у

Мачви:

кријући (БП), не знајући ко је тај војник (Бад.), а дни су

дчли певајући (БП), са нама разговарајући (Бад.), терајући

друмом (БП), превлачећи се блаже Мачви (БП), има би да

паднем радећи (Бад.), попадали пешачећи (БП).

Али да је овај облик ипак у процесу губљења у мачванском го

вору, доказ су и неправилни облици викајући (БП), лежајући (Бад.).

7. Футур

442. И глаголи на -ћи граде футур од „супинског“ облика: доће,

наће, ићемо по гуске (Бад.), ићеш, диппћеш, подиће, туће те, ићемо, сти

ћете, дбђу Немци, дđћу њени гдсти, изићу дела на видела, ићу Тика и

Слободан, наћу га (Прич.), наићу ја, иће, реће бн, ићемо (БП), даће (Н).

8. Глаголске основе

443. Композита од ићи имају двојаке облике:

а) изићи (изити), изиђем х 4, изпће х 2, изиђемо, изићу

дела на видела, изишб је Х 2, изишла, изишло, изишли х 2,

изишле, изишб (Прич.), изићи x 2, изиђем, изиђе, изиђемо,

изиђите х 2, изиђе, изиђосмо, изишб x 2, изишла, изишли
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(Бад.), изићи, изиђем х 2, изађе, изишб, изишла, изишло,

изишло, изишли (БП); исп. и: запђе, заишб командар по че

тама, заишли (Прич.), запђе (Бад), запђем (БП),

b) изаћи, изађе, изашб x 4, изашли х 3, изашле х 2, иза

шли (Прич.), изађем, изађеш (Бад.), изађе, изашб, изашло х 2,

изашли (БП); исп. и: изалазимо (Н) итд.

444. Глаголи лећи, рећи, срести, сести имају у презенту углавном:

рекнем, рекне, рекне, сретнемо, седнемо (Прич.), легнем (БП), рекне

(БП), седнемо, седну (Бад.). Само сам у два маха забележио у сложеним

глаголима: да те девојке не уречу (Прич.), малу ситну казн“цу

изрече (БП),

Глагол тећи у рraes., гласи тече (Н) итд. Глаголи сложени од тећи

имају двојак през.: a) утекне (Прич.), b) утечем (Н).

445. Од глагола јести забележио сам у рraes. једино: једем X 2,

једемо, једу (Прич.), не једу (Бад.). Али је у облицима императива са

чувана и старија основа: пиј и јеi, сам ти је ка код свдје куће, сам ти

jeju, пијте и је, те, јеfiте (Прич.), сам ва пијте и јеfте (Бад.).

446. Глагол врћи, вршем гласи: врећи (Прич. , Бад., Бог., БП),

вршем (Прич.), вро (Прич.), врла (Прич.), врло (БП), врли (Прич.),

јел двpб Живојин (Бад.), овpли (Бад); исп. и вршење (Бад.).

447. Говори се: а) спасила (Бад), спасило (Прич.), спас“ло (Бад.),

спашен (Прич. , БП); b) спасč (БП), спасе (БП).

448. Глагол метнути гласи у Мачви тројако: а) метнем, метнеш

(Бад.), метне, метну (БП); b) метути, метем х 2, мете х 2, мету,

метуо х 2, метб x 2, метула, метуле х 2 (Прич.), метути, метем X

2, мете, метемо, метуто (Бад.), мете, мету, метуо х 3, метд, ме

туто (БП), метути (Бог., Прич. , БП); c) метити, метила, мет“смо

(Прич.). Јасно је да императ. мети (Прич. , БП), мета га (Прич.) може

да буде и од метути и од метити.

449. Глаголи на задњонепчани сугласник преносе резултат прве

палатализације и у 3. р1. praes. и у imperat.: вучу се, вучу X 3, свучу,

печу, сечу х 5, да те девојке не уречу (Прич.), вучу, извучу X 2, обучу,

печу, претучу, тучу х 2, утечу (Бад.), извучу, тучу х 3 (БП),

сечу (Прич.), — вучи се, отсечи ми (Бад), вучи, тучи х 3 (БП).

Само сам једном забележио туку (Прич.).

450. Код глагола моћи у 1. sg. и 3. pl. шири се ж из осталих лица:

не можем (Бад.), — они дну да раскину коло ал не можу, можу, мору,

не мору х 3 (Прич.), не можу х 2, не мору (БП).

451. Глагол бријати има двојаке облике рraes.: a) бријеш (Прич.),

дбријем, дбријеш (Бад), дбријем (БП); b) бријаш (Прич.“ Бог), брија

се х 2 (Прич.), бријамо, бријате (Бад), бријате х 2, бријају (БП).

Praes. гл. кашљати гласи кашље (Прич.).

Praes., гл. опојати гласи опоја (Прич.).

18+
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452. Глаголи III Белићеве врсте у већини случајева имају инфи

нитивну основу на -ну- викнуо ж 2, погинд, нагрнд, коракнуо, кренуо

се, кренули, окрено x 2, скренули, куцнуо, прснуће, свануло, освануо

(Прич.), побринути (Бад.), изгинула, погинуо (БП). Могу се, међутим,

чути и облици са -ни-: прсниће, сванило х 2 (Прич.), погинићете (Бад.),

изгинили, скинити (БП). |-

Обрнуто, неки глаголи прешли су из VII у III врсту: заменуло се,

заменем, откан“о (Прич.), заменуо (Бад.), кат-се једна прдмене, из

менб, изменула, заменут (БП), прдменут (H).

453. Глаголи IV Белићеве врсте на -ивати у рraes. имају двојаке

облике: а) дочекујем, извршујем, наплаћује, наређује, наређују,

сваљују (Прич.), дочекују, завршују, закачује се, залучујемо, раскво

цује (Бад.), показуј, заваљује (БП); b) свањава (Прич.), испиткива,

ндбава, свањива (Бад), изграђива се, разваљива (БП).

За однос глагола на -ивати и -авати исп. испраћује (Прич.).

454. Глагол познавати има двојаке облике рraes.: а) познајем

(Прич. , Бад.); b) познам, доктор Милановић познате га бн је и (3) Шапца

(Прич.), ја њега не познам, само сам чула за њега (Бог.).

455. Глагол јахати гласи: а) јашати, јашао, узјашати, узјашč,

сјаша, јаше, јашемо, појашемо (Прич.), jáшати, пајаша, узјашč, узјаша

(Бад.), jáшао (Н); исп. и јашалице (Бад.) и b) узјашио коња (Прич.),

јашити, јашио (БП). На југу нема облика јашити.

456. Композита од слати имају двојак облик рraes.: а) пошаљем X

3, пошаље Х 2, пошаљу х 2, пошаљи (Прич.) и b) пошље, пошљи (Прич.),

пдишљете у Бад.).

Сем тога постоји и глагол шиљати : шиљемо (БП), шиљб (БП),

шиљала (БП), шиљали (БП).

457. У неких глагола V Белићеве врсте уопштен је и у инфини

тивној основи јотовани сугласник из презентске основе:

ддврћо, доврћали (Прич.), испреврћано, уврћано (Бад.), уврћо

(Н); — дгpћати, догрћали (Прич.), нагрћали (H); — креке

ћале (Бад.); —

дкрећало, скраћати, скрећč x 2 (Прич.), крећати, скрећали

(БП), дкрећати, скрећати (Бад.); — налећали (Бад.); —

мећати, мећа, мећали х 2, намећč, помећала, помећали,

прдмећč (Прич.), мећати, мећč, мећала х 2, помећано (Бад.),

ддмећč, мећд је, мећали, мећале, помећаше (БП); —

уплећала, уплећали (БП); —

трепћати (Прич.).

458. Говори се: а) жčти, жањем, жео, жела, жело, пожели

(свуда); b) жњевено (БП).

459. Глаголи дати и знати имају двојаке облике рraes.:

а) не дам, да (Прич.), дам, дамо (Бад), не знам, знају (Прич.),

знам х 2 (Бад.), а не знам, знате, знају x 2 (БП),
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b) дадем, дадем, даде х 3, дадемо, даду (Прич.), дадем (Бад.),

дадем, даде (БП), надеш х 2, знадеш х 6, знаде х 3, знаду х 2 (Прич.),

знадем X 2, надеш (Бад.), знадем (БП).

460. Од затварати и сл. према затворити говори се: затвораш,

затвора к 2, затворају, затворđј, затворали (Прич.), затвора, за

творају (БП), затворамо (Бог.), — дитвора (Прич.), датворај, дитво

рајте х 2 (БП).

Према склонити говори се и посклоњaли (Прич. , БП).

461. Од глагола сметати, шетати забележио сам и ове облике

praes. : смеће, и нако ме смеће, не смеће (Прич.), — шеће (Прич.).

461а. Глагол искати има тројаке облике рraes.:

а) искаш, иска х 2, искају (Прич.), искđ (Бад.);

b) iиштеш, иште (Бад.), ишти imperat. (Бад.), заиште (Н);

c) занићи x 2 imperat. (Бад.).

Глагол бискати има двојаке облике рraes.: а) биштемо (Прич.),

побинити (Бад.) и b) билиће (Бад.).

462. Глагол пљескати има двојаке облике рraes. : а) пљескам

(Прич.) и b) пљешће, пљешћемо (БП).

463. Презент глагола прскати и мљескати гласи: пришћем, пршће,

пршћемо, попришћем (Прич.), пришћем, не пришћем (Бад), пршћете

(БП), — мљешћем, мљешће (Прич.).

464. Презент Гл. ткати гласи доследно: ткам, тка, ткамо,

ткају.

465. Глагол гледати има двојаке облике рraes. :

a) гледаш, гледа, гледају - 3 (Прич.);

b) гледали, гледа . . 4, а народ само гледа, гледамо x 2, погледам х 3,

погледаш (Прич.).

466. Поред рачунати (Бад.), говори се и рачуни imperat. (Прич.).

467. Постоји узајамни утицај тренутних и итеративних глагола:

а) према пустити говори се и: пусташ, пустд. X 2, напуста,

напустали х 2 (Прич.);

b) према пуштати говори се и: пуштим x 2, пушти нас, пу

штамо 34 2, пуште ме, пушту, пушти ме, пуштио, пуштили, попушити,

попуштили, спуштамо, спуште (Прич.).

Разуме се да постоје и облици пуштати и пустити.

468. Глагол хватати и од њега сложени гласе двојако:

a) ватали (БП), поватал су (sic!) (Бад.);

b) заваћа (Бад.), сваћč (Бад.), поваћč (H).

Исп. и заићамо (Н).

469. Аналошке је природе -шћ- м. —шт- код неких итератива VI

Белићеве врсте: извешћава (Прич.), — кршћава (БП), кршћавају (Бад.),

18“

— 99 —



278 Берислав М. Николић

— испрекиpћам (Прич.), — намешћа (Прич.). Али исп. и: намешта

(Прич.), премештају (БП).

470. Према намештати и сл. говори се и: намештим X 3, на

мешташ, намешти Х 2, намеж де ти то, намештамо х 2, смештамо

(Прич.).

471. Код неких глагола VII Белићеве врсте м. књижевнога шт

јавља се у трпном придеву аналогијом шћ: запушћен (Н), обавешћен,

обавешћено (Прич.); кршћење х 3 (Прич.). Али исп. и: крштен (Н,

Прич.), крштење (Прич.).

472. Глаголи на -ђти|-им имају двојаке облике инфинитива:

a) на -ети: пребдлети, волела, гдрела, изгдрети х 2, изгдр°ло,

сагор“ла, трпети (Прич.) и

b) на -ити: полуди (-= aor.), седио х 2, седила Х 2, седили Х 7,

видио Х 9, видили X 2, залудио, живио х 4, живиће.

Облике на -ити не треба сматрати икавизмом. Они су настали под

утицајем рraes. (волим) и глагола типа носити, носим.

Овоме насупрот, поред рraes. вдлпи, воли (Прич.) и сл., постоје

и облици рraes. на -е: боле кобилу трбу, гдре пламен (Прич.). За облике

3. р1. praes.: бдлује леђа, болу ноге, волу, гдру му уста, изгору дрва (Прич.)

могу се дати два тумачења: или је у питању ширење -у у 3. р1. praes.

(в. т. 415), или су у питању облици рraes. на -е.

473. Глагол “begéti. Гласи а) бежати (Прич. , Бад., БП) и b)

бегати (Бад., БП, Н).

474. Говори се: а) ћутати (БП) и b) ћутити (Прич. , Бад., БП),

ућутили су (H).

475. Презент глагола бити (esse) гради се од ових основа:

a) будем х 2, буде (Прич.);

b) будне х 2 (Прич.);

c) биднем X 3, бидне х 4, биднемо (Прич.);

d) бидем х 3, бадби Х 2, биде Х 6, бидемо, баду, бади, бiте

(Прич.);

е) бине (Прич.). Јасно је да бине - бидне.

476. Позната и карактеристична конструкција ни — енклитичка

заменица + је постоји и у Мачви: на ми је се свидло, на му је дала, ни

му требала жена (Прич.), на ми је се на то допадало, ни ми је још пре

густило ал ту је (БП), ни нам је руге (Бог.); исп. и: штрудли ни било,

на јој ништа (Бад.).

477. Карактеристична су ова итеративна образовања:

a) зарабљали, одабрају, удешати Х 2, удешали (Прич.), дозваља,

спријатељамо (Бад.).

b) испраћава, испраћавам гдсте, опажава, опасаваш (Прич.),

оскуђавб (Бад), пропраћавају (Бад.), протурава (БП), сачувљавали (Бад.),

сваћаваш (Бад), сваћавамо (Бад.).
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СИНТАКСА

П. РЕД РЕЧИ

478. У мачванском говору радо се енклитиком раздвајају речи

семантички тесно везане: Милан ми је Пецић био као управник болнице

(БП), ис-Дрне смо Горе (Н), света је Никола (Н), Зека је Буљубаша знао

да ће изгинути (H); исп. и: три смо и по месеца били (БП), ја смо и жена

сами (Прич.). М и та рПе ш и ка н поводом примера типа Матија

је Ђенадић човек сасвим стар истиче да је овакав положај енклитике

постојао „у архаичнијем књижевном језику“, али да је то данас „нео

бично и непрепоручљиво“ (Наш језик нc IX 7—10, 306). Љ. Јон ке

сматра да се овакав положај енклитике данас јавља у књиж. јез. у

експресивнијем казивању (Људевит Јонке, О redu riječi sa sintaktičkog

i stilističkog gledišta u hrvatskosrpskom jeziku, Ivšićev zbornik, Згб.

1963, стр. 171—182).

479. Често је у суперлативу речца нај одвојена од компаративног

облика неком другом речју: што је нај било лепше појести и попити (Н),

нај се више маша (Прич.), нај сте више мене бележ“ли туде кад гдво

рим (Прич.), новац је нај га теже набавити ал нај га лакше потрдшити

(Бад.).

480. У мачванском говору је + се не сажима се увек у се: слабо

је се жито радило косбм (БП), бн иде у Митровицу док је се спремио

(Прич.), како је здесило (Прич.), он је се трипут судио са њбм (Прич.),

војска је се побун“ла (Бад.), искаки је се разлбга (Бад.). Ову је појаву

констатовао П. Ивић у ужичком крају (Годишњак Филозофског фа

култета у Новом Саду, књ. IV (1959) стр. 400).

481. Карактеристични су у мачванском говору ови случајеви за

књижевни језик неуобичајеног размештаја енклитика у реченици:

а) повратна заменица се долази често после глагола и у оваквим

случајевима кад реченица не почиње тим глаголом: кад је био на днбм

тāмбка мосту, он је итнуо се у Вардар (Прич.), па само покаже се

(Прич.), кака је то крава за двајес илада! Па је л музе се (Прич.), онда

је повукодлачио се (Бад), дндак бн побдле се (БП), и чим су дни јавили се

ту код нас (H), да л ниси се дкачио на шљивову грану? (Прич.);

b) врло често глаголски облик је долази испред енклитичких
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пе црна земља покрла (Прич.), обишла је га (Прич.), не знам да је му

кућа (Прич.), нит је му дао да дође (Бад.). У таквом случају заменичка

енклитика може доћи и после глагола: Воја пише да је отпустио и(x)

газда (Прич.), није више ни давала му кpпаре (Бад.);

c) заменичка акузативна енклитика (* објекат) врло често долази

на крају предикатске синтагме, после глагола: дје дº убије ме (Прич.),

треба ујак ак ће да дправи га (Прич.), нико не мор ни уват-ти га (Прич.),

неће да донесе га (Прич.); исп. и: јес уписб га у школу (Бад.), тео Радо

ван да избаци и(х) јако (Прич.), сутрадан кад свануло, манарска ерге

мента заобишла нас и зардбила (Прич.);

d) место у књижевном језику уобичајеног реда глагол + енклитика

у ген. + се забележио сам овај пример са се испред генитива: не бојим

се га (Прич.);

е) акузативна енклитика може да дође после пуног дативног

облика: тера мени га двамо (Прич.);

f) дативска енклитика може доћи после инфинитива у примерима

као: шта ш (= ћеш) се распремати кад ваља дпет ићи ти (Прич.);

g) дативска енклитика може доћи после глагола: је л дила ти

Радбјка (БП), а тај домаћин наредно им (Прич.), сад је пета настала

му (Прич.);

h) у примеру: а је с видио како Деспот му вуче страну (Прич.)

пре би се очекивало да датив му дође испред именице (Деспот);

i) у примеру који ћемо сад навести требало је очевидно да дативски

облик ти значи смер, али, с обзиром на то да је дошао после именице,

он као да је постао посесивни датив: је л”, сине, је л дошла дбућа ти?

(Прич.) (ово је отац питао своју кћер да ли су јој из града донели нову

обућу). Мислим да овде ипак није у питању посесивни датив. Однос,

наиме, овога последњег примера према примерима типа је л дпишла ти

Радбјка близак је односу примера типа комесија је ме питала према при

мерима типа Ваја пћине да је отпустио и(х) газда. У оба случаја у односу

на књижевни језик у питању су два друкчија начина распоређивања

енклитика у реченици: првом на ч и н у припадали би примери

комесија је ме питала (тј. књижевно ме је : мачванско је ме) и је л дптишла

ти Радојка (тј. књижевно ти отишла : мачванско отишла ти); дру

гом на ч и н у припадали би примери Воја пише да је отпустио и(x)

газда (тј. књижевно да их је стпустио: *да је их отпустио : мачванско

да је отпустио их!) и је л, сине, је л дошла дбућа ти (тј. књижевно је

ли ти дошла обућа: “је ли дошла ти обућа : мачванско је л дошла обућа

ти). Јасно је одавде да претпостављени облици “да је их отпустио и

*је л дошла ти обућа припадају првом начину. Другим речима: “да је

их отпустио = комесија је ме питала односно *је л дошла ти обућа - је

л отишла ти Радојка. Али, разуме се да при свему овоме не треба као

обавезно претпоставити да је у Мачви некада постојала ситуација каква

је данас у књижевном језику, па да се временом деформисала. Напротив,

ја мислим да је у питању још неискристалисан систем распореда енкли

тике у реченици. Тај је распоред, дабоме, различит од књижевне си
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туације. Мачвански говор у ствари још тражи могућност да створи

један чврст систем распореда енклитике у реченици. Такав чврст си

стем, међутим, још није спроведен. Отуда разне могућности положаја

енклитике. Одавде је, најзад, јасно зашто се мачвански говор није за

држао на првом показаном начину: будући још нестабилизован, ра

според енклитика у реченици могао се мењати и добијати решења

друкчија од првог начина. А то све значи да у примеру је л, сине, је л

дошла обућа ти енклитика ти, иако стоји после именице обућа, ипак

значи смер, енклитика је једноставно — „залутала“.

482. Присвојна заменица мој може доћи и после именице на коју

се односи: са том довбјком мојбм Милевом (Прич.).

II. ГЛАГОЛИ

483. Констатовао сам да се у Мачви и ови глаголи употребљавају

са се : ал се не верује (БП), веруј се (БП); — како се Драгутин живи

(БП), живи се лепо (БП); — стоји се лепо са менбм (Прич.).

484. За означавање намере у Мачви се употребљава у познатој

конструкцији:

а) и н ф и ни т и в. идем рат-ти (БП), што не идеш радити за

нат (БП), идем купити нам цигара — немамо (БП), идем ја ранти

свиње (БП);

b) да + пре зе н т: ја нисам тео ништа да узмем (Прич.),

ма бради били вдде да пијемо (Прич.), нису нас тели да изгоне (Прич.).

485. Али и као допуна глаголима у Мачви се употребљавају:

а) и н ф и ни т и в.: узели разговарати (Прич.), кад ми се досади

сећи дрва (БП), видим ићи (БП), није ми дао донети (Прич.);

b) да + презент: како ја смем њи такб да терам и да ви

чем на њп (Прич.), само га почнем да љутим (Прич.), јуне се море по

тö да узме (Прич.).

486. Употребу инфинитива у пасивном смислу (Маретић, Gra

matika“, 562) имамо у мачванском примеру: вј што су дне лепе јести

(Прич.).

Али исп. и конструкцију под немачким утицајем: бритвица за

јести леба. Можда је карактеристично што сам овај пример забе

лежио у Ноћају, месту у сремском суседству.

487. У Мачви је у употреби израз имати шалу (с ким): имамо

шалу са њим (БП), имамо шалу (Н).

iii. iipилози

488. Прилог куд правилно се употребљава у Мачви: људи, куд

ви идете (Н), онда они кажу да је мало предтерала полиција, а куд је

дтерала— не знамо, каже (Прич.), а ја гледам кут-сте ви дели се (БП).
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489. У Мачви се употребљава прилог кадгод ( = некад): Јеси

ишб кадгод њему (Прич.).

490. Честа је употреба прилога лицем: у Драчу смо били лицем

на Божић (БП), лицем на светбе Николу (Бад), на Ивањдан лицем две

гддине (Прич.), дош смо лицем увеч светбг Николе (Н), то је било лицем

уочи Предбражења (Бад.).

491. У Мачви је у употреби прилог изобиља: шуме је било изб

биља (Прич.).

492. Место више у Мачви се употребљава прилог боље у примерима

као: бдље волу то не(г) кукуруза (БП), коју боље волиш (Прич.), чега

бдљевдлиш је л пасуља је л гра (Прич.), боље волим лето нег зиму (Бад.),

боље волим (Бад.).

IV. ВЕЗНИЦИ

493. Забележио сам ове примере супротног везника али: кад ја

пдгледам на дгњиште, ал” дна лежи спрам дгњишта (БП), кад бн дитвори

долап, ал корњача бда (БП).

494. У овим примерима везник док значи чим: Ддк дитворим собу,

ја ћу ддуд све навитлати (Бад), док мрак, не видим (Бад.), док изађем

напоље, нема — дјеш да се смрзнеш (Бад.); — бн иде у Митровицу, док

је се спремио (Прич.), није бн прави Немац, док вакб српски гдвори (Прич.).

У примеру, пак, који ћемо сад навести везник док означава „da

ono, što se kaže u glavnoj rečenici, traje tako dugo kao ono, što se kaže u

zavisnoj“ (Маретић, Gram.“ 464): док смо ми ископали ровове, магла се

свуче и указа се сунце (Прич.).

495. „Željni veznik“ (Маретић, о. c. 477) имамо у примерима:

еда ли га (Прич.), еда ли је (Бад.), —једа л” деам сати (Прич.).

V. ПАДЕЖИ БЕЗ ПРЕДЛОГА

496. Као и у Вука (Маретић, Gram.“ 485) и у Мачви је честа упо

треба присвојног генитива од презимена на -ић :

Бáиновића шдр (Бад.), на Бајића брестовима (Прич.),

Биjуклића ада (Бад.), на Гибића рибњаку (Прич.), Дабића

поље (Прич.), Делића дућан (Бад.), Ерчића фамилија (Прич.),

код Јефтића куће (Бад.), у Јефтића кући (БП), у Комановића

њиви (БП), Мезића кућа (Н), Павловића шдр (Бад.), Pöсића

шдр (Бад), Танаспћа фамилија најстарија у Ноћају (Н),

Товиловића шдр (Бад.), Цвејића кућа (Н), кот-Шећеровића

кућа (Бад.);

Ана Микаћевића (Бад), Милева Кодића (Прич.), Ду

шанка Аврамовића (Прич.), Иванка Мар“ћа (Прич.), Марта

Јакшића (Бад), Радмила Спапћа (Прич.); —

на Милеве Кодића градини (Прич.).
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Исп. са овим и: код Марка Лекића кућа (Прич.), код Миће Станчића

куће (БП), ко(д) домаћина Мијаила Тбмића куће (Прич.); па и: код

мбг ујака колебе (БП).

497. Уз некоје глаголе у Мачви објекат стоји у gen. место у асс.:

а) питати: питам ашчије (Прич.), питам детета (Прич.),

питам једне (Бад.), питам ја Милосаве (Прич.), питам милосрдне

питам удаваче Лепосаве (Прич.), иде па пита баштована (БП), то

газда газде пита (Прич.), жене се пита (Прич.), пита Миће Влај

ковог (Прич.), питамо једне (Прич.), питамо ми ње (Прич.), питај

Миће (Прич.), питај два млађи (Прич.), питај Руже (Прич.), питб

чиче (Прич.).

b) слушати: што ти слушаш Руже (Прич.).

Интересантан је овај генитив објекта: а ја скупим неки жена

(Прич.). Исп. и: дпишли неки да тражу рада (Прич.). — Забележио

сам овај пример генитива уз нека : нека кајасева (БП).

498. Уз негацију у мачванском се говору употребљава и

gen. И acc. :

a) ген и т и в. нис ни служили војске (БП), не кваси главе (Бад.),

другог језика не зна до српски (Прич.), ми нисмо видли Косане (Прич.),

што не чекаш пегле (Бад), немам стдлице (Прич.).

b) а к у за т и в. ја теби не налазим никаку ману (Прич.), није

имб децу (БП).

499. Уз глаголе „мицања“ (Маретић) за означавање смера у Мачви

је врло жива употреба датива:

ддлазим ја кући (Прич.), долазим мојој кући (Прич.), идем

кући (Прич.), ја дј да идем кући (Прич.), да не приђем ста

ријем човеку руци (Прич.), коме идеш тај ти и ддлази (Прич.),

идеш кући (Прич.), би се враћа кући (Прич.), а бн иде Дрини

(Бад.), народ иде цркви (Бад.), доe дуу (Бад.), долази својој

кући (Бад.), треба бн да прође цркви (БП), неће мојој својти

(Прич.), ca(д) ћемо да идемо колеби (Прич.), идемо двој лампи

(Прич.), добмо кућама (Прич.), поитамо и ми Церу (Прич.),

у стопу га терамо Дрини (Прич.), иду кући старок свата

(Прич.), датле излазе све мушко, Турци, дие и сви скупа

iду двоме мртвацу (Прич.), иду цркви (БП), иду цркви (Бад),

дду цркви (Бад.), дошб сам кући (Прич.), нисам, мама, згради

ишла (Прич.), јеси ишб кадгод њему (Прич.), дошд мени (БП),

дтишč њима (БП), прекучио кући (БП), једна је дпишла Фру

шкој Гори а једна је дпишла Сави (БП), Коме је Вера дшишла у

Клење? — Чичи (Бад), није долазила мени (Прич.), тада

смо дошли цркви (Прич.), кад-смо пошли Скадру (Бад.),

дбђе мени и са мном се рукова (Бад), Анђа де девојци

у Бедград (Прич.), док у дванес сати ноћи уђе мени жена

(Прич.), ајдемо прво дној војсци (Прич.), ајмо крмачи (Бад.).
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Има, међутим, и примера са код + ген.: доведе Лепосаву код мене

(Прич.), реци тај удавачи да дбђе код мене (Прич.).

Карактеристичан је случај који сам забележио у Бановом Пољу.

Док сам седео у дворишту свога газде, сеоском улицом пролазило је

више мештана и распитивало се о газдином синовцу Лаји. На питање

једнога од њих Да је Лаја? одговорио му је: Отиб Драји, а на питање

другога: јел-Лаја није кот-ће? одговорено је: де ко(д) Драје.

500. У примерима: слави му унук (Прич.), покојног Влајка, брата

ми, дпац (Бад.), дпац јој (Бад), како каже Маретић, „dativ lične zamje

nice znači u rečenici isto, kao da je uzeta posvojna zamjenica“ (o. c. 498).

501. У мачванском говору у употреби је временски акузатив типа

била је она бвде дуго време (Бад.) (в. Маретић, Gramatika“, 502).

502. Ближи објекат у асс. уз глагол сметати имамо у примеру и

нако ме смеће (Прич.) (в. Маретић, о. c. 500).

503. За пример као што је стра ме (БП) Маретић каже да у

њему „stoji objekt, jer se. . . (њиме) izriče osjećanje“ (o. c. 501).

504. Месно значење instr. огледа се у овим примерима: ја идем

авлијом (Прич.), дре лединбм (Прич.), терајући друмом (БП).

505. Начинско значење јmstr. огледа се у овим примерима: а

старија њу именом (Прич.), силом баба у рај не иде (Н), силом керлдва

не лдва (Н). -

506. Узрочно значење instr. огледа се у примерима: да је то Вербм,

днда би и Мика био болестан (Прич.).

507. Предикативни инструментал налазимо у примеру: Зовемо

Миком (БП).

508. Маретић (Gramatika“ 512) каже: „Kad se riječju Kao izriče

s v o j s t v o ili po r e d e n j e., te ona stoji ispred nominativa ili

akuzativa, onda se mjesto ta dva padeža može uzeti instrumental, ali onda

se kao izostavlja“. Нпр.: „uđe kadetom (t. j. kao kadet) u regimentu“

|

(loc. cit.). Из Мачве, међутим, имам ове примере са као - instr. : удала

се као девојком у Богатић (Прич.), доведе је исто као девојком (Прич.).

509. Уз глагол мирисати и њему семантички сродне глаголе у

Мачви може доћи инстр.: и никако земљ-њбм не миришč (БП), мира

буђбм (БП), кад-сам прала гаће, самбли прашинбм смрде (Прич.).

VI. ПАДЕЖИ С ПРЕДЛОЗИМА

510. За изрицање намене у мачванском говору најчешће се упо

требљава предлог за + gen.: треба кише за детелине, немам за зиме

аљине, за мељаје, пешкир за руку, то је здравије за стомака (Бад), није

за болнице, није тај за куће, тај је за господе, ко дје за господе, пуштај

га нек иде, и то је за мне био осивот и за моја другова, домаће жене це

пале су и сушиле воће за зиме, за кđза је брст, тешње је за кбла, мама,
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опери велику шерпу за млека, нисте ви за две радње, како није за сирдме

штета, двд је за чеза, два крила, за чега та диш? — за врата, за чега

си тео, за чега шта то (Прич.), спреми за дочека, гдјам свиње за зимане,

има л' топле воде за ногу, да нагрувам мало и за перушине (БП).

У ређој је употреби конструкција за + акузатив: препреми стоки

за зиму, дуље лбтре за свдзидбу жита (Бад.), вучу се дрва за зиму, да

дправим цицваре за вечеру (Прич.), спрема за дрбу (БП).

511. Време се обележава предлогом су примерима типа: с конца

априла (Н).

512. У мачванском говору врло је развијена употреба предлога

у с генитивом: у Пантелије било три сина (БП), има у Владимира (Бад.),

а у Драге нема (БП), нема у младе бели руку (Бад.), ме(ни) и (= се) чини

у тебе је био грао (Прич.), има у нас осенска (Прич.), имам у мене (Прич.),

у мне има дбор (Прич.), у тате (Прич.), у кога је тајац (Прич.), у

мбг ждребета (Прич.), — јел, Цајо, да је у тебе дна твоја шарена тор

бица (БП), — пукла кола у Арнаута (Прич.), у Дије прва жена умрла

д(д) тога (Прич.), pдваш је кад-се нешто забележи, кад-се гуски расече

нога; у кокбшке сечу нокат (Прич.), — јес тако је у нас (Бад.), исто у

нас момак један довд жену ради капитала (Прич.), ако је збок тога, ја

нећу пуш“ти у вас (Прич.); али исп. и: рака је ископана ко и код нас

tито се копа (Прич.), сваки спакија има своју џамију и свој народ што

ради код њега (Прич.).

513. Констатовао сам три начина изрицања поређења:

а) конструкцијом са него: брбљивија нег ја (Прич.), скупље нег

на вароши (Бад.), боље волим лčто нег зиму (Бад), боље волу то не(г)

кукуруза (БП), ми немамо ништа нек та два ара (БП), бдље него воде (БП).

b) конструкцијом са од + gen.: старији дд мене (Бад.), више от

-свију (БП);

c) генитивом без предлога: гдра си Дидоње (Прич.).

514. Узрок се изриче и предлогом ради : генитив: да чува ради

леда (Бад.), ilicimo у нас момак један дово жену ради капитала (Прич.).

Али исп. и: Ако је збок тога, ја нећу пуш“ти у вас (Прич.).

515. Место ређег због чега (H), у Мачви се чешће говори збок

шта: збок шта се здве Ноћај (H), збок шта се здве Причиновић (Прич.),

због шта је то (Прич.), збок шта дна то са(д) трага (Прич.).

516. О предлогу через в. т. 407.

517. Мачванском говору није непознат предлог к{а) који с dat.

означава смер: дођоше к нaма (Прич.), идући ка Равњу (БП), идући ка

Радčнковићу (БП), идући ка Црној Бари (БП).

518. Сврха се најрадије изриче предлогом по - акузатив: по

шаљ“ та по мене (Бад), иду по девојку (БП), идем по воду (Прич.),

дала сам Нери ка(д) долазла по цегер (Прич.), аћемо по гуске (Бад),

кад ја дила по краве (Прич.).
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519. У ова два примера дотицање је изражено предлогом од + аку

затив место о -- acc. (в. Маретић, Gram.“ 505): удари штапом од бетбн

(Прич.), ударим ребрима од пањ (Прич.).

520. За исказивање начина употребљава се и предлог на + аку

затив: вејали смо на ветрењачу (Прич.), жело се на срп (Бад.).

521. Конструкције као: с дпту страну (Бад.), с дву страну Засавице

(БП) познате су и мачванском говору (в. Маретић, Gramatika“, 504).

Забележио сам је и у Тршићу. Али исп. у Мачви и: с дне стране (Прич.).

521a. У конструкцијама: чак тамо до на Банбв Брбд (БП), дитишč

до у забран (Прич.), дошб до у поље (БП), — не дирамо до на Божић

(Бад.) предлозима до + на (у) + акузатив прецизније се одређује место

(у простору или времену) до којег је вршена глаг. радња.

522. Предлог на + акузатив служи за допуну глаголу мрзети :

ддатле мрзим на њега (Прич.), мрзим на Перу Малет“ћа (БП). Исп. и

код Маретића, Gram.* 507.

523. Оруђе, средство или начин изриче се и инструменталом без

предлога и инструменталом с предлогом с: жело је се српом(Прич.);

извежене са срмбм (БП), врли смо с коњима (Прич.).

524. Пример инстр. који ћу сад навести има и социјативно зна

чење: тамо с кућом живи у ади (Бад.).

525. За исказивање начина употребљава се и на - loc. : кад се

драло на дрвени плуговима (Прич.).

526. У примеру скупље нег на вароши (Бад.) стоји предлог на + ло

катив место предлога у -- локатив. Исп. код Маретића (Gramatika“

508) сличне примере. Али сам забележио и предлог у —локатив географ

ског имена: село Букор је у Церу (Прич.).

527. Карактеристична је употреба предлога о -- локатив као об

јекатске допуне глаголу бавити се : ја се бавим д мбм послу а ти иди па

тражи (Прич.), бавио се д свадби (Прич.).

528. У примеру ишб сам по људма (Н) конструкцијом по — ло

катив изриче се средина ( = место) у којој се обавља радња глагола ићи.
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Л ЕКС И КА

I. ТОПОНИМИЈА И ХИДРОНИМИЈА

529. Говори се: Мачва; Мачванин (Мачванин) p1. Мачвани ( =

masc.); Мачванка, р1. Мачванке ( = fem.); мачвански.

530. Навешћу имена мачванских села, етнике и адјективе.

Баддвинци, Баддвинаца, у нашим Баддвинцима; Бадовинчанин р1.

Бадовинчани ( = masc.); Бадовинчанка рl. Бадовинчанке ( = fem.); adj.

баддвиначки.

Баново Поље, Бановљанин (Бановљанин) p1. Бановљани (Бановљани)

(= masc.); Бановљанка (Бановљанка) pl. Бановљанке (Бановљанке) ( =

fem.); adj. бановачки (бановачки).

Бела Река ; Белоречанин р1. Белоречани ( = masc.); Белоречанка

p1. Белоречанке ( = fem.); adj. белдречки.

Белотић, Белотинац, -нца р1. Белотинци (= masc.); Белдтпнка

p1. Белдтинке (= fem.); adj. белотички.

Богатић, Богатинац, -нца (Богатинац, -пнца) р1. Богатинци (Бо

гатинци) (= masc.); Богатинка р1. Бдгатинке (= fem.); adj. бдгатички.

Глдговац, -бвца; Глдгдвчанин pl. Глдгдвчđни (= masc.); Глдгов

чанка р1. Глдговчанке (= fem.); adj. глдговачки.

Глушци, Глушđца, Глушчанин pl. Глушчани (= masc.); Глушчанка

p1. Глушчанке (= fem.); adj. глушачки.

Дреновац, -бвца; Дренбвчанин pl. Дренбвчани (= masc.); Дренов

чанка рl. Дренбвчанке (= fem.); adj. дреновачки.

Дубље, -а; Дубљанин pl. Дубљани (= masc.); Дубљанка рl. Ду

бљанке (= fem.); дубљански.

Дуванпште, Дуванишчанин pl. Дуванишчани (= masc.); Дувани

шчанка р1. Дуванишчанке (= fem.); дуванишки.

Засавица, Засавчанин р1. Засавчани (= masc.); Засавчанка рl. За

савчанке (= fem.); засавички.

Змињак, Змињчанин pl. Змињчани (= masc.); Змињанка = Змињ

чанка рl. Змињанке= Змињчанке (= fem.); змињачки.

Клење,-a; Клењанин pl. Клењани (= masc.); Клењанка рl. Кле

њанке (=fem.), клењачки.
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Липолпст; Липолитичанин = Липолицитанин = Липолишћанин pl.

Липолишчани - Липолиштани - Липолишћани (= masc.) , Липоли

штанка - Липолишчанка р1. Липолиштанке = Липолитичанке (= fem.);

липолишки = литдлпишки.

Мајур, Мајурац, -рца рl. Мајурци, Мајураца (-- masc.); Мајурка

p1. Мајурке (= fem.); мајурска.

ДИетковић, Метковац, -вца рl. Меткбвци, Меткбваца (= masc.);

Метковка = Метковљанка р1. Меткбвке = Метковљанке (= fem.); мет

ковачки.

Мала (Мачванска) Митровица; Митровчанин р1. Митровчани

(= masc.); Митровчанка рl. Митровчанке ( = fem.), митровачки.

Ноћај; Ноћаја; Ноћајац, -јца р1. Ноћајци, Ноћајаца (= masc.);

Ноћајка рl. Ноћајке (= fem.); ноћајски.

Петковица; Петковчанин — Петковчанин pl. Петковчани = Пет

ковчани (= masc.); Петковчанка — Петковчанка рl. Петковчанке =

Петковчанке (-- fem.); петковачки - - петковачки.

Петловача, Петлдвчанин pl. Петловчани (= masc.); Петлбвчанка

— Петловчанка рl. Петлбвчанке - Петловчанке (= fem.); петловачки.

Причиновић, Причиновац, -вца рl. Причинбвци, Причанбваца

(= masc.); Причанбвка = Причиновљанка рl. Причанбвке == Причинб

вљанке (= fem.); причиновачки.

Прњавор, Прњаворац рl. Прњаворци (= masc.); Прњаворка р1. Пр

њавбрке (= fem.); прњаворски.

Рамње = Равње, -а; Рамњанац = Равњанац, -нца р1. Рамњанци ==

Равњанци (= masc.); Рамњанка = Равњанка рl. Рамњанке - Равњанке

(= fem.); рамњанска - равњанска.

ДРаденковић; Раденковац = Раденковчанин pl. Раденковци — Раден

кбвчани (= masc.); Раденковљанка = Раденкбвчанка р1. Раденкбвљанке ==

Раденкбвчанке (= fem.); раденковачки.

Рибари, Рибарац, -рца рl. Рибарци (= masc.); Рибарка рl. Püбарке

= fem.); рабарска.

Салаш Ноћајски; Салашчанин pl. Салашчани (- masc.); Салаш

чанка рl. Салашчанке (= fem.); салашки.

Салаш Црндбарски; Салашчанин pl. Салашчани (= masc.); Са

лашчанка р1. Салашчанке (= fem.); салашки.

Скрађани, Скрађанчанин pl. Скрађанчани (= masc.); Скрађан

чанка рl. Скрађанчанке (= fem.); скрађански = скрађански.

Слепчевић = Слепчевић; Слепчевчанин == Слепчевчанин pl. Слепчев

чани = Слепчевчани (= masc.); Слепчевчанка = Слепчевчанка рl. Слепчев

чанке = Слепчевчанке (= fem.); слепчевички == слепчевички.

Cдвљак, -a; Cдвљачанин pl. Cóвљачани (= masc.); Cдвљачанка рl.

Сöвљачанке (== fem.); совљачкii.

Табановић, Табановац, -вца рl. Табанбвци (= masc.); Табанбвљанка

p1. Табанбвљанке (= fem.), табановачкii.
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Црна Бара; Црндбарац, -арца - Црнобарац, -рца р1. Црнобарци ==

Црнобарци (= masc.); Црнобарка рl. Црндбарке (= fem.), црндбарска =

црндбарски.

Узвеће, -a; Узвећанин pl. Узвећани (= masc.); Узвећанка р1. Уз

већанке ( = fem.); узвеaчкii.

Певарице, Шеварпцđ; Шеваричанин pl. Шеваричани (= masc.); Ше

варичанка рl. Шеваричанке (= fem.), шеваричкi.

ПIтатар, -ăра; Штитарац, -рца рl. Штитарци, Штитараца

(— masc.); Штитарка рl. Штитарке (= fem.), штитарска.

531. Говори се Шабац (врло често) и за Шабац (Прич.).

532. Говори се Срби (Прич.) и Срби (Прич.).

533. P e к е: Сава, Дрина. Мање текуће воде: Батар, —тра;

Битва; Јерез, Засавица (која се улива у канал звани Модран). Придев

од Битва гласи битвенски: битвенски канал (Прич.).

У Прич. постоји бара Пгњатовица која је изјажена у Ратковицу

(бара) а она у Јерез.

II. АНТРОПОНИМИЈА

534. Навешћу овде лична имена, имена од мила, надимке и прези

мена које сам забележио у мачванском говору. У вези с овом грађом

ваља видети и т. 22. и 41. одељка о акценту као и т. 332, 333, 336. и 337.

одељка о облицима одн. т. 496, 497. и 512. одељка о синтакси.

535. Мушка ли ч па и ме на: Аврам (БП), Алекса (БП),

Богосав (БП), Божидар (БП), Вељко (Прич.), Влајко (Прич.), Дра

гдјло (БП, Бад.), Драгољуб (БП), Драгомпр (БП), Драгорад (БП), Дра

госав (Бад.), Душан (Бад.), Живадин (Прич. , БП), Живан (Бад.), Жи

ворад (Прич.), Пењат (БП), Плија (БП), Јанко (БП), Јован (Прич.) (али

исп. акц. светбе Јована (Прич.)), Коста (БП), Лука (Прич.), Максим

(Н), Мандјло (БП), Марјан (БП), Марко (Прич. , БП), Миладин (БП),

Милан (БП), Миливоје (Прич.), Милинко (БП), Милић (БП), Милован

(Бад., БП), Младен (Прич., Бад.), HitКола (Прич.), Павле (БП), Петар

(Прич., БП), Раденко (Прич.), Радивој (Бог., БП), Радован (БП), Ра

дојица (Прич.), Ранисав (БП), Сава (Прич.) — Сава (Прич.), Слобо

дан (Прич.), Светислав (БП), Спасоје (Бад.), Станисав (БП, Бад.),

Станко (Прич.), Стеван (БП), Стојан (БП), Цветин (Прич.).

536. Женска лична и ме на: Ана (Бад), Анђелија (БП),

Анђелка (Прич.), Анбка (БП, Прич), Вукосава (Прич.), Даница (Прич.),

Живана (БП), Живка (БП), Иванка (Прич. , БП), Јелена (БП), Јелиса

вета (БП), Јелица (БП), Јелка (БП), Крстина (БП), Лепосава (Прич.),

Љубица (БП), Мара (Прич.), Мара (Прич.), Марта (Бад), Милева

(Прич, БП), Миленија (БП), Милица (Прич. , БП), Милосава (Прич.,

БП), Радмила (Прич.), Радојка (Бад., БП), Росанда (БП), Ружа

(Прич.), Савка (БП), Слободанка (Прич.), Станка (БП), Томанија (БП).
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537. Мушка и ме на од м и ла: Аца (Бад), Божа (БП, Н),

Вера (Прич.), Гаја (Прич.), Драја (Прич., БП, Бог.), Ђбка (Прич.,

Бад.), Ђука (Прич.), Жика (Прич.), Жбја (Прич.), Jóца (Прич.) (исп.

у Јоцину бару Прич.), Лаза (БП), Лаја (БП), Лаца (Прич.), Луне (Прич.),

Мија (Прич.), Мiка (Прич.), Müња (Прич.), Müћа (Прич., БП),

Мића (Прич. , Бад.), Миша (Прич.), Паја (Прич.), Тадица (Прич.),

Тика (Прич.), Тоша (Н, Прич.), Чеда (Прич.).

За акценат hyр. Тома (Прич.) исп. и презиме Тбмић (Прич.), али

исп. и Томиндан (Прич.).

538. Женска и ме на од м и ла: Анђа (Прич.), Вера (Бад),

Вука (Прич.), Гина (Прич.), Мига (Прич.), Müца (Прич.), Пуја (Прич.).

539. М у ш к и на д и м ци: Баја (Прич.), Баћа (Прич.), Баћа

(Прич.), Кића (Прич.), Кића (Прич.), Чича (Прич.).

540. Жен с к и на д и м ци: Цдца (Прич.), Цундра (Прич.),

IЦура (Прич. ; тека-Цура Прич.), Шара (Прич., тека-Шара Прич.).

На по ме на: У имена типа Мића — Мића, Мара — Мара

акценат је диференцијални знак за значење: особу коју зову Мића

никад не зову Мића и обрнуто.

541. През и ме на: Агановић (Прич.), Анић (Н), Аћимовић

(БП), = Аћимовић (БП), Анић (Прич.), Бабић (Прич. , Бад), Баиновић

(Бад., исп. и Баиновића идр Бад.), Бајић (Прич., исп. и на Бајића бре

стовима Прич.), Баћановић (Прич.), Берић (Бог., Прич.), Биjуклић

(Прич. ; исп. и Биjуклића ада Бад.), Богићевић (Прич.), Божјаковић

(Н), Бајић (Бад.), Бугарски (H), Вечериновић (Шабац), Вилиповић (БП,

Бад.), Виторовић (БП, Прич.), Вученовић (Н), Гавриловић (Прич.),

Гагић (Прич.), Гајић (Прич.), Гарибовић (Бад.), Гаугурић (Н), Гвозде

новић (Бад.), Госпавић (Н), Давидовић (Бад., Бог.), Даничић (Бог.), Делајћ

(Бад.), Дидић (Прич.), Димић (Н), Дукић (Бог., БII), Ђаковић (Бог.,

БП) = Ђаковић (БП), Ђднић (Прич.), Ђукић (Прич. , Бад.), Ђурковић

(Прич., Бог.), Ердевичка (Бад), Врчић (Прич.), Живковић (Н, Прич.),

Живковић (Бад.), Жуњић (Бад), Зекић (БП), Игњатовић (Прич.), Илић

(Н), Јакшић (Бад.), Јанковић (Бад.) - Јанковић (Бад.), Јевремовић

(Прич.), Јевтић (Бад.), Јелесић (БП), Јеликић (Н), Јердтпћ (Прич.),

Јовановић (Прич.), Jóвић (Н), Јовичић (БП), Јоцић (Бад), Јуришић

(Прич.), Кнежевић (Прич.), Ковачевић (Н), Кулић (БП), Лекић (Прич.,

исп. код Марка Лекића куће Прич. , H), Лблић (Прич.), Лукић (БП),

Љубинковић (БП), Мајсторовић (Бад.), Малетић (БП), Мандић (Прич.),

Маринковић (Прич.), Марић (Прич.), Марић (Прич.), Марковић (БП) =

Марковић (БП), Матић (Бад., Прич.), Мезић (Н), Мијајловић (Прич.,

Н), Мијатовић (Прич.), Микаћевић (Бад), дгњеновић (Н), Пајић (Бад),

Пајичић (БП), Пандуревић (Н), Панић (Н), Папић (Н), Пармаковић (Н),

Паунић (Бад.), Пејовић (БП) = Пејдвић (БП), Пепелчевић (Н), Перко

вић (Прич.), Петрушић (Бад), Попадић (Бад.), Поповић (Бад), Поп

шдгоровић (Бад.), Радосављевић (Н), Расиповић (Н), Рашевић (БП, Прич.),

Росић (Бад.), Савић (Бад., H), Сретеновић (Н, БП, Прич.), Станаре

вић (Бад., БП), Станић (Прич.), Тадић (Бад), Танастић (Н, Бад), Тео
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доровић (Бад), Терзић (Бад.), Тешановић (БП), Товиловић (Бад.), Тодић

(Прич.), Тодбровић (Прич.), Töјић (Н), Töмић (Прич. , H), Тривковић

(Бад.), Ћбсић (БП), Урдшевић (Прич.), Филиповић (БП), Филиповић (Н),

Шербић (Н), Шећеровић (Бад), Шумаревић (Н).

- мм.

На по ме на. Презиме Станчетић (БП) изговара се и с редук

цијом вокала е : Станчић (БП). С овога другог облика акценат () често

прелази и на облик без редукције: Станчетић (БП).

542. На д и м ц и у облик у през и ме на. Иако инфор

матори о томе нерадо дају обавештења, забележио сам да Танасиће из

Н зову Шукићима ( : Шукић), а Ердевичког из Бад. Певачевић.

III. ТУРЦИЗМИ

543. Слично Абдулах у Шкаљ и ћу, под појмом тур

цизама подразумевам речи које су „došle u naš jezik iz turskog ili preko

turskog jezika“ (Тurcizmi u narodnom govoru i narodnoj književnosti

Bosne i Hercegovine I, Sarajevo 1957, стр. ХХП). Ову напомену дајем у

покушају да нађем заједнички садржатељ између Шкаљићева поступка

и напомена Ф. Бајр а к та рев и ћа у Прилозима ХХVI, св.

3—4, стр. 334—344. То оправдава и поступак П. С. к. о ка примењен

у његову раду „Prilozi proučavanju turcizama u srpskohrvatskom jeziku“

(Slavia XV).

Према класификацији А. Шкаљића датој на стр. XIII—XIV ње

гова речника, у мачванском су говору у живој употреби ови турцизми:

„“ м де“.

1. а. бакар, боја, бубрег, чдрата (sic!), чекић, челик, чесма, чизма,

ћела, дара, дуван, џеп, ђон, јатак, јергдван (sic!), калуп, катран, кулук,

кундак, кутија, лимун, мајмун, памук, папуче, ракија, сапун, сат, ша

тор, шећер, тамбура, топ, занат; — пита, сдмун, — база, кава, —

дуд, сенабија, — арпаџик; — либада, јелек, чакшире, вермен, — тепсија,

синија; — зуpла (sic!);

1. б. алат, барут, башта, чаршија, чаршав, чобанин, јастук,

јдрган, јуриш, кајмак, калај, кашика, кусур, маказе, марама, мејана

(мијана Прич.), мираз, пара, сандале, сирће, шегрт, торба;

2. барјак, бешика, бунар (буран), чардак, ћорав, ћумур, душек,
м де- м - - м - "… - м. - - - - . . . \, м „“ м - - - - - -

ђубре, гајтан, ајдук, капија, куршум, магаза, мана, душак, парче, пешкир,

пиринач,

“W

3. авлија, баксуз, бакшиш, душманин, џелат, ћуприја, белај, дувар,

девер, сдкак, буразер, комшија, кднак, муштерија, нишан, дртак, пазар,

пенџер, дирек, вајда, иада, амбар, инат, вересија, дућан;

4. баба, иксан.

У даљем излагању навешћу и остале турцизме које сам забележио

у Мачви. Ако и поновим неку од горњих речи, разлози су фонетске,

морфолошке или сл. природе.

19“
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čбар, абра м (мн. аброви, ген, абрбва) глас. У изр. проносити аб

poвe = оговарати. — Проносе о њој разне аброве (Прич.).

длат м коњ црвенкасте длаке (Бад.).

дcнити, -им бити користан (БП).

ашчија м (ген. мн. ашчија) човек који редује на свадби. — Ашчија

је за свадбу кат-коље марву и туде бн као послује, редује, спрема

за свадбу и служи сватове (Прич.).

ашчијати, -ам (-амо, -ăте) обављати на свадби послове ашчије (Прич.).

баба, -é м отац (Прич.).

булоња м име волу (Бад.).

бунгур м прекрупа (Бад.).

вермен м мушки капут без рукава. — Носили су вермене пре

дошње (Прич.).

вилорета ж дворишна ограда од летава (БП, Прич.).

вилџан, -ăна м шољица за црну каву (Прич.).

вучија ж дрвени суд за ракију, бачва (Прич.).

вучица ж деминутив према вучија (Прич.).

дењак м свежањ, бала (БП).

здрли прил. веома. — Нешто сам зорли слаб (H).

аксан, -ăна м људско биће (БП, Прич. , Бад.).

иксански, -а, -ö који се односи на иксана. — Иста крв ко иксан

скá (H).

ишћил м уверење у игри прстена (БП, Глоговац).

јабанац, -нца м странац. — Ако не знамо одакле је, кажемо ја

банац (Прич.).

јалачић м деминутив од јалак (јарак, канал). — Видимо ми: про

копан јалачић (Прич.) (БП).

канџалпште с штап у бича, бичаља (Прич.).

карамајлије ж мн. крушке караманке (БП).

кађаги прил. тобоже (Бад., Прич.).

крџалинац, -нца (гуњ крџалинац) м гуњ украшен гајтаном (Прич.).

мала ж део села, насеља (Бад., Прич.).

маљани м мн. становници мале (Прич.).

мираз, -ăзам иметак који млада доноси ступајући у брак (Прич. , H).

миразача ж удавача која доноси мираз (H).

мдсур м ткачки чунак. — Мосур, на њега се снује ка(д) ткају

жене (Прич.).

дканица ж суд за течност од једне оке. — Младин брат узме

öканцу (sic! в. т. 167) вина (Прич.).

пирјан, -ăна м врста јела од кромпира. — Шта с ручала, Вуко?

— Правила мама пирjâна (Прич.).

потенајле прил. полако. — Ајде ти туда потенајле (Прич.).

ракијати, -ам (-амо, -ăте) пити ракију, обично у друштву. — Ож

да ракијамо мало (БП).
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сантрач м ограда на бунару (Бад.).

саћура ж плетена корпа, цегер (БП).

саћурица ж деминутив према саћура (БП).

сóбет м парастос. — Кад некога издају, кажемо собет (Прич.).

cдмун, -yна м хлеб (Прич.).

тараба и тараба ж дворишна ограда (БП).

тенајле прил. полако. — Видла сам ја тебе: све идеш тенајле

(Прич.).

ћитаб, -ăба м писмено наређење. У изразу по ћитабу = како треба.

— Све сам урадио по ћитабу (Прич.).

ћутак, -тка м трупац, облица (Прич.).

ујдурма ж смицалица. — Све је то њена ујдурма (Прич.).

чаршија ж градски трг (Прич.).

чаршијанац, -нца м човек из чаршије (Прич.).

чатма ж ограда. — Чатма, то је кад се мету греде и између греда

зида се кућа (Прич.).

черма ж јечерма (Прич.).

чобанија ж чобански живот (БП).

иаба прил. узалуд. — То је све џаба (Прич.).

иам м окно (Прич. , БП).

нелеп м стадо (Прич.).

иемадан м свилом и сребром извезен прслук (БП).

На по ме на. У овом прегледу дате су и речи изведене од тур

скога корена и српскохрватског наставка. Интересантне су речи сагра

ђене од српскохрватскога корена и турског наставка -лук: двајеслук =

новац од двадесет пара (Прич.), ковачлук = ковачки занат (Прич.).

IV. РЕЧИ КОЈИХ НЕМА У ВУКОВОМ РЈЕЧНИКУ

544. Навешћу овде оне речи које сам забележио у мачванском

говору, којих нема у Вукову Рјечнику а нису турцизми.

аљина ж мушки кратки капут (БП).

ампер м кова (Прич.).

баграм м багрем (Прич. , Бад.).

баграмов, -а, -о који припада багрему (Прич.).

банкут, -ута м врста озиме пшенице. — Банкут је жито округло и

ситнб, сам” оно има тежину (Прич.).

беда ж набеђивање (Н).

бежанац, -нца м избеглица (БП).

белава ж име крави (Бад.).

бели чењ м врста јабуке (Прич.).

белце, -ета с беланце у јајету (Прич.).

бељам име волу (Бад.).

бивакати, бивакам в. биваковати. — На Бањици бивакали смо

цело лето (Прич.).
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биваковати, бивакујем логоровати у пољу. — Ту смо биваковали

недељ“ дâна (Прич. , БП).

бљузгсдати, бљуждим пљуштати (за кишу). — Бљужди киша

(Бад.).

бљузак, бљуска пљусак (Бад., Н.).

борјак, -ăкам борова шума (обично млада) (БП).

бдруља ж име крави (Бад.).

боцнат, -a, -o (одр. боцнати, -а, -5) боцкаст. — Ово је зубан

боцнати (БП).

брдо с речна обала (Бад.).

брдањак, -њка м деминутив према брдо (узвишење) (БП).

брезрнка ж врста јабуке (БП).

варена (придевска деклинација) ж варена ракија, вареника. — Они

донеше варене (Прич., БП).

вареника ж варена ракија (Прич.).

верје с обичај, прилике. — У нас је друго верје (Прич.). Шта ћемо

кад нас је тако верје уватило (Бад.).

вечернице ж мн. време кад увече певају петли (Прич.).

вижља ж име кобили (Бад.).

виљарка ж име крави (Бад.).

вддити, водим, 1. За квочку која има мале пилиће каже се да „води

пилиће“. — Мала квочка, ал” добро води пилиће (Прич.). 2. У изр.

водити комендију - шалити се с ким, на рачун кога. — Воду комен

дију с менбм (Прич.).

војишнат, -ăта, -ăто оволицни (Бад.).

волујски, а-, -ö воловски. — Волујска кола (Прич.).

воћија ж воће. — Имамо воћије доста (БП). Ако је време воћији

овој осталој (Прич.). (Н, Бад.). (Даничић, Основе, стр. 78. даје акц.

воћија).

вран, -а, -о црн (Прич.).

врануша ж име кобили (Бад).

врце ж мн. врста опанака. — Ранје су носили врце (БП).

гароња м име волу (Бад.).

глибати, -ам газити глиб, каљати се. — Ја ћу ти то урадити да ти

не би глибб (Прич.).

глибић, -ића м мали глиб (Прич.).

глупарија ж глупост (Прич.).

гозбирати се, гозбирам се проводити се на гозби (Бад.).

горопадан, -дна, -дно (фигуративно) врло велики. — Он је био

ту наплатио неки горопадан новац (Прич.).

гдсподско дко с врста баштенског цвећа. — Господско око, ша

тирано (Бад.).

готовинарка ж женско чељаде које не воли да ради. — Ал” гото

винарка, сачувај Боже. Човек јој све ложи ватру (Прич.).
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грабик, -ика м грабова шумица (Прич.).

грабљак, -ăка м грабова шума (Прич.).

грађа ж вуница (Бог., Прич., Бад.).

грађени, -а, -ö који је од грађе (вунице). — Грађене чорапе (Бад.).

Грађени џемпер (Прич.).

грло с људска јединка, душа. — За Васкрс спрем-мо по тријес ко

мада јајцетâ на грло (Бад.).

грувач, -ăча м машина за круњење кукуруза (БП).

гуда ж мало прасе (Прич.). (У Вука ова реч значи „крмача“).

гујурина ж аугментатив од гуја (Бад.).

гумана, -ā, -ö и гумани, -а, -ö гумени (Бад., Прич.).

гуњци м мн. врста плода воћке дуње (Прич.).

гушавност ж гушавост. — У овом селу има доста луди, ваљда

через ове гушавности (Бад.).

деветина ж помен који се одржава девет дана после смрти умрлог

(Прич.).

девојчурак, -рка ж хип, за одраслију девојчицу (Бад.).

дивоња м име волу (Бад.).

ддјпш м досељеник (Н). (Ову сам реч записао и у Доњим Ми

хаљевцима у Срему).

дđја ж очева или мајчина мати (Прич.).

дуга у небо прил. с великом галамом. — Ено и(х) певају дуга у

небо (Прич.).

ђуда ж врста горње одеће. — Ђуда чована за мушкиња а за жен

скиња полусвила (Бад.). (Прич.).

ђурђевка ж врста народног кола (БП).

ждребдвит, -а, -о снажан (за коња). — Ждребовити пастуви (H).

житница ж црна кава од жита (БII).

жишњарка ж врста крушке (Бад.).

жситњача ж врста крушке (БП, Н).

жито с пненица (свуда).

осица ж удаљеност. — Колка је жица до куће (Прич.).

жуја ж име крави (Бад.).

жутуља ж име крави (Бад.).

забељивати, забељује почињати свитати (Прич.).

загребати, загребем побећи. — Мој другар Манбјло засмеја се и

загреба (Прич.).

звондвит, -а, -о који звонко говори. — Лако диванћ. Ал” тако је

био звоновит, ка(д) дивани чује се до каване (Н).

здрављак м Христов колач за Божић (Бад.).

зека ж име кобили (Бад.).

зекуља ж име крави (Бад.).

златоња м име волу (Прич. , Бад.).

зpненце, -ета с деминутив од зрно (Прич.).
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зрнчав, -а, -о који је у облику зрна, зрнаст. — Крупне соли зрнчаве

(Прич.).

зубан, -ăна м врста кукуруза (БП).

издавати издајем (кога) давати коме парастос. — Кад некога

издају, кажемо себет (Прич.).

истолутати, -ам искомадати (Бад.).

испранђисати, -ам изударати (Бад.).

iтнути (ce), -нем (се) бацити (се). — Кад је био на онбм тамбка

мосту, он је итнуо се у Вардар (Прич.).

ићи, идем падати (за кишу, снег). — Иде киша (Прич, Бад.).

Иде снег (Бад.). (Али се говори и снег пада Бад.).

јабдме речца дабоме (Бад.).

јак, -а, -о имућан и многољудан. — То је јака кућа (Н).

јадме в. јабоме (Прич.).

јападити, јападим спречавати осунчавање. — Поклопла шума па

јапади (Бад.).

јашалица ж врста чобанске игре (Бад.).

јелак, -ăка мјелова шума (БП, Н.).

јечмарка ж врста крушке (БП, Бад.).

кабо, кабла м дрвени суд за воду, ведрица. — У Поцерини зову

видрица, ал” бвде зову кабо (Прич.).

капатка ж кап (Бад.).

катичари дпанци м мн. врста опанака (БП).

капљица ж кап (Бад.).

каћуна ж име крави (Бад.).

кварлизати, -ам правити ларму (честим отварањем врата); исп.

творизати. — Уђи унутра, шта једнако кварлизаш тим вратима (Прич.).

кецељак, —љка м дем. и хит. од кецеља (Прич.).

катоња м име волу (Бад.).

кокошињац, -њца м кућица за кокошке, обично дрвена (БП).

колачара ж врста јабуке (БП).

комак, -мка м ходник (БП).

кдпати, -ам дупсти корита. — Копана корита (Бад.).

кораћ, -ăћа м дирек (Прич. , H).

кбсб м птица кос (Прич.).

косовуша ж птица кос (Бад.).

кошарати, -ам (-амо, -ăте) ловити рибу помоћу кошара (БП).

кретан, -тна, -тно покретан. — Што год имају и кретног и не

покретног (Прич.).

кување с 1. кувано јело уопште (Прич.). 2. кувана говедина из супе

(Прич.).

куд богда изр, куда с Божијом помоћу (Прич.).

куд ббда изр. куда с Божијом помоћу. — Питам ја Стевана:

„Стево, куд бода?“ (Прич.).
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купало с корито за купање (Прич.).

курузни, -ā, -ö кукурузни. — Курузни леб (БП). Курузно брање

(Бад. х 2).

лабуда ж име крави (Бад.).

лажија - лажија ж лаж. — Нема лажије (Прич.). Нема више

лажије (Прич.).

лампек м казан у којем се пече ракија (БП).

ленија ж ивица пута (пешачке стазе) уз плот (Бад.).

лепоката ж врста баштенског цвећа. — Лепоката розе, бела (Бад.).

лепочбва м врста баштенског цвећа (Бад.).

ливењак, акам ливени плуг (Прич.).

лиса ж име кобили (Бад).

лубеничарка ж врста крушке (БП, Н).

људа м крупан, снажан човек (Прич.) (Вук ову реч наводи за Бачку

и Банат).

мајати, мајем трести. — Мајем кудељу (Бад.).

мајкати, -ам угинути (за животињу), црћи (Прич. , Бад.).

маћија ж друга очева жена која није мајка детету (Бад.). (Вук ову

реч посведочава само за Бачку).

место с врста народнога кола (БП).

мечар, -ăра м Мечар то је зграда ди се држи бели смок (Прич.).

милоња м име волу (Прич.).

милоња м име волу (Бад.).

милошница ж деминутив од милошта (дар) (Прич.).

младдлеж младолеж (Бад.).

момчињак, -њка м хипокор, за момче (Прич., Бад.).

моћан, -ћна, -ћно који може, који је у могућности. — Да сам моћан,

купио би (Прич.).

мдченица ж сноп од лана, који има десет ручица (БП, Н, Прич.,

Бад.).

мрдљив, -а, -о који (може да) се мрда (Прич.).

мурга ж име волу (Бад.).

муpгдв, -öва м име волу (Бад.).

набесити се, набесим се наљутити се (Прич.).

нагрувати, нагрувам накрунити (кукуруз). — Да нагрувам мало

куруза и за перушине? (БП).

наићи, наидем нападати (за снег). — То јутро удари снег. Толико

је ишб да је наишб до по цибуља (Прич.).

наслан м шупа, обично покривена сламом, под којом се чувају пољски

алати (Прич. , H).

незгодан, -дна, -дно кога су сколиле незгоде. — Има добро имање,

ал” увек је незгодан (Прич.).

новчити, -им продавањем претварати робу у новац (Прич.).

дбрeтко прил. помало, поретко. — У једној ливади има обрeтко

војника (Прич.).
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ддбрана ж насута речна обала (Прич.).

ддрад м Кад бн мени нешто уради, па ја после њему нешто ура

дим за одрад (Прич.).

дкрен предл, без, мимо. — Окрен шале (Прич.).

дмајати, омајем завршити мајање. — Омајала сам сву кудељу.

(Бад.).

дправити, -им припремити, спремити. — Да оправим цицваре за

вечеру (Прич.).

опричати, опричам испричати. — Са(д) ћу ја то теби да опричам

(Прич.) (Бад.).

дрба ж орање. — Спрема за орбу (БП).

дcнизак, осниска, -ско онизак (Прич.).

дчув м други мајчин муж који није отац детету (Бад.).

пандија ж славско жито (Прич.).

перуља ж име крави (Бад.).

перушина ж перната живина. — Да нагрувам мало куруза и за

перушине? (БП).

петровача ж врста јабуке (БП).

плаота м име волу (Бад.).

пличар м плићак (Прич.).

пловити, пловим ловити рибу пређом (БП).

пљдштара ж Удољита земља у којбј је вода зове се пљоштара

(Прич.).

пљускача ж врста крушке (БП, Н.).

побогу прил. прибогу (Бад.).

повбтка ж врста народнога кола (БП).

пдвођани м мн. походе (Прич.).

повторавати, повторавам понављати. — Повторавб сам један

разред (Прич.).

подгала ж црвенило неба после Сунчева заласка (БП),

подмлечац, -чца м павлака с млека (Прич).

пдложник м полажајник (Прич.).

помајкати, -а угинути (за животиње), поцркати (Бад).

помрчан, -чна, -чно таман, црн, мрачан. — Кад су ноћи најпо

мpчније (Прич.).

поњава ж губер. — Мачва зове поњава а у Поцерини губер (Прич.).

поповача ж врста крушке (БП).

парта ж дворишна ограда (БП, Прич, Бад).

праскиња ж крмача која се гаји да би се прасила зато што се добро

праси (Бад.).

предоињи, -а, -ě пређашњи. — Носили су вермене предошње

(Прич.).

прекрст м раскршће (БП, Бад).

прелити, -им правити прело; учествовати у прелу (Прич.).

причљив, -а, -о који воли да прича (Прич.).
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пувор м Кад горе пламен, па кад изгору дрва па оно што побели

по жишки ет(о) то је пувбр (Прич.).

рибанак м купус рибанац (Прич.).

pисоња м име волу (Бад.).

руменка ж име крави (Бад.).

свдзидба ж свожење. — Дуље лотре служе за свозидбу жита

(Бад.).

селанце с мало село (БП).

сликовати (се), сликујем (се) фотографисати (се) (Бад., Прич. bis.).

снежика ж снежна кат. — Било је ветра јаког а и понека сне

жика као да је падала (Прич.).

снежпћ, -ића м дем, и хит. од снег (Прич.).

сниж м низина (Прич.).

спустити се, спустим се фиг. јако, уједначено и дуго падати

(обично за кишу). Киша е се опет спустила (БП).

стакло, стаклета с боца, флаша (Прич.).

старача ж. стара, устајала бара, заостала после поплава (Бад.).

студљив, -а, -о прохладан. — Мало студљив дан данас (H).

сушлија ж порцеланска чинија (Прич.).

сушљив, -а, -о који се лако суши (Бад.).

такуша ж врста крукше (БП).

творизати, -ам правити ларму (честим отварањем врата) (Прич.).

тичија ж птице. — Упропасти ми тичија парадаиз (БП).

топци м мн. попара од хлеба (Прич.).

туруз м нечистоћа у житу. — У житу бидне неваљалштина

(грашак, кукољ) и то је туруз (Прич.) (У Вука тулуз = окомак (у

Бачкој)).

турузан, -зна, -зно нечист, непречишћен. — Турузно жито — кад

има у њему грашка и ваздан којешта (Прич.).

убранити, убраним забранити (Прич. , БП).

удољит, -а, -о низак (за земљу). — Пљоштара — удаљита земља у

којбј је вода (Прич.).

узваник м званица (Прич.).

цветоња ж име волу (Бад.).

цевара ж део ноге од колена до чланка; исп. цибуља (БП).

цедница ж предмет кроз који се процеђује парадајз (Прич.).

цибуља ж део ноге од колена до чланка. — То јутро удари снег.

Толико је ишб да је наишб до по цибуља (Прич.).

црвеника ж врста јабуке (БП).

црквенски, -а, -б који се односи на цркву. — Порта — то су црквен

ска врата (Бад.).

uуплингерм посредник (БП).

чабрињак, -њка м мали чабар (Прич.).

— 121 —



30() Берислав М. Николић

чарлакати, -ам весело причати. — Ми жене чарлакале (Прич.).

чарнбв, -ова м име волу (Бад.).

чварити, им пржити на масти. — Ош чваренћ јаја (Прич.).

чврстак, -ăка м Кад је вепар па рану га а бн не пушта стомак,

него је више чврст, више меса има нек сала (Прич.).

чудан, -дна, -дно леп (Прич.).

goal. чукнем фиг. начути. — Чукнули смо да је у затвору

(Прич.).

шалина посла = безначајна ствар. — То нису шалина посла (Прич.).

шарга м име волу (Бад.).

шаруља ж име крави (Бад.).

школац, -лца м ђак, мушко дете које се школује (Прич.).

шљива ж шљивовица (Прич.).

шдран, -рна, -рно који је на шору, који је окренут шору. — Не

сме спавати на шорним вратима (Бад.).

шуверљив, -а, -о закржљао. — Шуверљиво жито, кад није лепо,

кад је ретко и танко, мали влатић (Прич.).

шумоња м име волу (Бад.).

шушлија ж порцеланска чинија. — Шушлија— чинија велка, бела,

камена (Прич.).

шушњарак, -рка м мали жбун (Бад.).
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545. Као што сам рекао у т. 1, у закључку овога рада најпре ћу

показати однос данашњега Мачванскога говора према суседним гово

pима а затим ћу говорити о постанку мачванскога говора.

I, ОДНОС МАЧВАНСКОГА ГОВОРА ПРЕМА СУСЕДНИМ ГОВОРИМА

546. Приказаћу однос мачванскога говора према сремском, по

церском, тршићком, источнобосанском и колубарско-тамнавском говору.

Однос мачванскога говора према сремском

547. Треба указати на ове моменте у односу мачванскога говора

према сремском:

a) У Мачви нема познатих војвођанских варијаната вокала сред

њега реда e и о°. Ови вокали у мачванском говору имају нормалну књи

жевну артикулацију. Са Мачвом се у овоме слаже (југо)западни Срем“.

b) Нешто затворенија артикулација вокала а позната је и Мачви

и Срему“.

c) Мачванска замена k блиска је источносремској“. Глаголи

типа сијати постоје у западном Срему и у (југо)западној Мачви“.

Тип сијати наставља се и у поцерском говору“.

d) И мачвански говор, као и сремски, познаје разне потпуне и

делимичне вокалске редукције, елизије и контракције“.

е) И у мачванском се говору не чувају све Даничићеве неакцен

товане дужине. Само је мачвански говор у овом погледу конзерватив

нији, јединственији и ближи западносремском“.

** ЈФ ХХ 274.

** loc. cit.

** ЈФ ХХ 275.

25 јФ ХХ 275—276.

** loc. cit.

** Др М. С. Московљевић, Акц, сист. поц. говора IV.

** ЈФ ХХ 277—278.

** ЈФ ХХ 279—281.
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f) И у Мачви, као и у Срему, јавља се известан број неакценто

ваних дужина којих нема у Даничића. У Мачви, само, нема дужине типа

крушкама, познате у Срему.

g) И у Мачви и у Срему акценат се у одређеном придевском виду

повлачи према крају у много већем броју категорија него у Вука.

h) У западној Мачви и у западном Срему акценат се са дећ.-acc.

и dat.-loc. 1. и 2. л. jдн. личних заменица и заменице себе преноси по типу

мене — код мене.

i) Сонант ли сугласници и, ж, ч, и имају у Мачви нормалну књи

жевну артикулацију, док у Срему постоје л, ш, ж, ч, ци“.

j) И у Мачви и у Срему губи се сугласник х“. -

k) У Срему су много чешћи архаични облици instr. pl. и 1oc. pl.

именица masc. и neutr. (на коли) и loc. pl. именица fem. (у чакшира)“.

У Мачви су ови облици спорадични.

1) И у Мачви и у Срему шири се наставак -и у gen. p. именица

у већој мери него у књижевном језику.

m) Однос тврдих и меких основа приближно је једнак у Мачви

и Срему“.

n) Ширење наставка -им у фat-loc. sg. заменица и придева врло

је живо у Срему“. У Мачви га готово нема.

o) У Срему нема заменичких облика са тебом и сл.

р) Мачвански говор не познаје наставка -ду у 3. р1. praes. који

постоји у Срему“.

q) У 3. р1. praes. наставак -ају у Мачви никад не губи интервокално

ј. У Срему постоји ова појава“.

r) У Срему“ и у Мачви и глаголи на -ћи граде футур од краћег

облика инфинитива.

s) Глаголи III Белићеве врсте у западном Срему имају инфини

тивну основу на -ни (поред -ну)“. Ова појава постоји и у Мачви.

t) У Срему је врћи, вршити и врећи“, а у Мачви само врећи.

u) У западном Срему забележио сам облик ишће. Он постоји и

у Мачви.

v) У западном Срему и у Мачви шири се и из 3. pl. aor. и на остала

лица у р1.: ддтерашмо и сл.

** ЈФ ХХ 281—282.

31 ЈФ ХХ 281—282.

** ЈФ ХХ 282—283.

** ЈФ ХХ 283.

“ loc. cit.

35 јф хх 284.

** loc. cit.

** јф хх 284.

* loc. cit.

** loc. cit.
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w) И у Мачви и у Срему“ уз глагол питати употребљава се ге

нитив м. акузатива: питб маме.

х) У Мачви се уз предлог за употребљава генитив. У Срему сам

забележио само за чега.

2. Однос мачванскога говора према поцерском

548. Треба указати на ове моменте у односу мачванскога говора

према поцерском:

а) Замена k идентична је, изузев што је цела Поцерина захваћена

зоном сијати“. Мада ваља рећи да на стр. 72. своје књиге Московљевић

даје примере смеја, насмеја, а на стр. 108. сејемо.

b) И у Мачви и у Поцерини“ у извесним се категоријама губе

Даничићеве неакцентоване дужине, а јављају дужине којих нема у

Даничића“. Али ни у Поцерини, као ни у Мачви, Тамнави и Тршићу

нема дужине типа крушкама.

c) И у Мачви и у Поцерини“ шири се наст. -и у gen. pl. именица у

већој мери него у књижевном језику.

d) И у Мачви и у Поцерини постоје заменички облици типа са

тебом и сл“.

е) Облици башћем, пришћем и сл. постоје и у Мачви и у Поцерини“.

f) Уз глагол питати и у Мачви и у Поцерини употребљава се

gen. M. acc.

g) Уз предлог за употребљава се генитив (за зиме) и у Мачви и у

Поцерини“.

3. Однос мачванскога говора према тршићком

549. Треба указати на ове моменте у односу мачванскога говора

према тршићком:

a) Мачвански је говор у основи екавски. Данашњи тршићки го

вор представља слободну мешавину ијекавизма и екавизма“. Важно је,

међутим, истаћи да сви они икавизми које сам забележио у Мачви по

стоје и у Тршићу“. Примери као ђед, поћерај доследни су у Тршићу“.

И у мачванским ијекавским примерима извршено је ово јотовање. А и

Московљевић за Поцерину наводи ђед“.

49 ЈФ ХХ 285.

** Моск., Поц. IV.

** o. c. VI, 1 и 53–55.

. c. VI, 50, 38, 49.

c. 4.

. c. IV.

. c. IV.

47 o. c. V.

** ЈФ XXIII 263—266.

** ЈФ ХХIII 264–265.

50 o. c. 265.

** Моск. Поц. IV.
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b) И у тршићком говору постоји тенденција губљења неакценто

ваних дужина, али се оне ипак у Тршићу боље чувају него у Мачви““.

c) Мачвански и тршићки говор потпуно се подударају у постојању

неакцентованих дужина којих нема у Даничића“.

d) И у Мачви и у Тршићу акценат се у одређеном придевском

виду повлачи према крају у много већем броју категорија него у Вука и

Даничића“.

е) И у Мачви и у Тршићу постоје сличне вокалке редукције,

контракције и елизије“.

is f) И у Тршићу, као и у Бадовинцима, именице типа Љубо декли

нирају се по типу Љубо — Љубе““.

g) И у Мачви и у Тршићу постоје облици личних заменица као

за тебом“ и сл.

h) И у Тршићу, као и у Мачви, постоје ликови ишће, — кршћен“.

i) И у Тршићу, као и у Мачви, и глаголи на -ћи граде футур од

краћег облика инфинитива“.

j) И у Тршићу, као и у Мачви, ш из 3. р1. aor. шири се и на остала

лица р1.: дотерашмо“.

k) И у Тршићу се уз глагол питати употребљава генитив: питб

бdКé 61.

1) Уз предлог за за исказивање намере или намене у Тршићу

често, али не доследно, долази gen. м. асс. : за куруза — за зиму“.

4. Однос мачванскога говора према источнобосанском тузланском

550. Др Иван Брабе ц објавио је у Питањима књижев

ности и језика, књ. IV и V, св. Б, стр. 43—68, рад „Главније фонетске

особине говора у тузланском крају (упоређене са особинама у другим

штокавским говорима.)“ На тај начин у могућности смо да упоредимо

гласовне особине мачванскога говора с особинама источнобосанскога

тузланскога говора. Треба указати на ове моменте:

a) Мачвански је говор у основи екавски, тузлански је ијекавски.

Али је карактеристично да све оне примере са и м. k које сам нашао у

Мачви познаје и тузлански говор“. У тузланском говору, сем тога,

више је примера са и м. К него у Мачви.

52 ЈФ ХХIII 267.

** o. c. 267—268.

** o. c. 268—269.

** o. c. 269—270.

о. c. 271.

57 o. c. 271.

** о. с. 272.

о. c. 272.

о. c. 272.

о. c. 273.

** о. с. 273.

Питања, о. c. 50. и д.
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b) У тузланском говору доследно је: кршћават, кршћен, ишћем,

пљешћем“ и сл. У Мачви, као што смо видели, јављају се и облици са

шт и облици са ић.

c) У источном делу тузланске области доследно је -шт- у корену

речи и у наставку -иште“. Тако је у Мачви. У западном делу тузланске

области и у овим категоријама има примера са -ић“.

d) Примери са јотованим сугласником у вези са рефлексом кра

тког Е као ђед, ћерати и сл. чешћи су у источном делу тузланске области:

„. . . највише се јотовање чује уз Дрину, а идући према западу мање“.

И у мачванским ијекавским примерима извршено је ово јотовање.

e) Затворено а познато је у читавој тузланској области“. Није

непознато ни мачванском говору.

f) У тузланској области губи се сугласник д испред ни њ“ као у

примерима бунем, огланим, најзање. Мачванском је говору ова особина
„- w

углавном непозната. Свега сам једном забележио бине (Прич.).

g) Губљење сугласника д испред зубних спираната и африката

особина је и тузланског“ и мачванског говора.

h) Промена пев у примерима као чивка, шивка и сл. особина је и

мачванског и тузланског“ говора.

5. Однос мачванскога говора према говору Ваљевске Колубаре и

Ваљевске Тамнаве

551. Августа 1959. год. проучавао сам говор Ваљевске Колубаре и

Ваљевске Тамнаве. Упоређујући овај говор с мачванским треба, најпре,

истаћи ово: Као делови шумадијско-војвођанског дијалекта, мачвански

говор и говор Ваљевске Колубаре и Тамнаве имају велики број зајед

ничких особина (скраћивање неакцентованих дужина, повлачење акц.

према крају у одређеном придевском виду у много већем броју кате

горија него у Вука и Даничића, приближно једнаку замену "k, примере

с вокалским редукцијама, контракцијама и елизијама, губљење х, -вљ

с -л,-, -вл- x -л-, заменички облик за тебом, врећи, пришћемо, употреба

ген. уз питати и сл.); карактеристичне су, међутим, ове разлике:

a) У Колубари јављају се дужине типа крушкама, гарав, цртати

и сл. У Мачви ових дужина нема. Важно је нагласити да их нема ни у

Тамнави.

b) У Колубари слушао сам на месту јата глас између е и и (л“éпо

дете, предвече, де“ша Бранковина). Тога у Мачви нема.

94 О. С. 58.

65 o. c. 58.

** loc. cit.

67. О. С. 60.

68 o. c. 62.

69 О. С. 64.

** Питања, о. с. 65.

** o. c. 65.
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c) У Колубари сам забележио облик радног придева гл. хтети—

стео. У Мачви тога нема. Исп. стео, не стеде у Тршић (ЈФ XXIII 264).

d) У Мачви је облик присвојне заменице њин спорадичан. У Ко

лубари и Тамнави врло је чест.

е) У Колубари и Тамнави много је чешће изићи, а много ређе

изаћи. У Мачви су оба облика у подједнакој употреби.

f) У Мачви нема наставка -ду у 3. р1. praes. У Колубари и Тамнави

Га ИМа .

g) 3. pl. praes. т. играје забележио сам у мачванским селима Бановом

Пољу и Ноћају (често) и Бадовинцима, Богатићу и Причиновићу (спо

радично) и у колубарском селу Дивцима.

h) Употреба ген. уз предлог за јавља се и у Мачви и у неким се

лима у Колубари и Тамнави.

II. ПОСТАНАК МАЧВАНСКОГА ГОВОРА

552. Прелазећи на питање формирања данашњега мачванскога

говора ваља рећи да ово питање не треба одвајати од питања генезе

шумадијско-војвођанског дијалекта у целини. У својој докторској

дисертацији „Сремски говор“ тако сам поступио с питањем формирања

сремскога говора.

553. О пореклу шумадијско-војвођанског дијалекта писали су:

А. Белић, М. Решетaр, М. Московљевић, Стј. Па в и ч и ћ и

П. Ивић.

А. Белић је о овом питању расправљао у овим својим радовима:

1) „Дјалектологическаи карта сербскаго изљшка“ (Санктпетербургљ, 1905),

2) „О српским или хрватским дијалектима“ (Глас 78, 1908), 3) „Што

кавски дијалекат“ (Н. Енц. Ст. Станојевића IV).

М. Решетар је своје мишљење изнео у књизи „Der štokavische

Dialekt“ (Wien, 1907).

О овоме питању Белић и Решетар полемисали су у још извесном

броју својих радова, али се суштина њихових погледа налази у већ

наведеним студијама.

М. Московљевић о пореклу шумадијско-војвођанског дијалекта

највише говори у својој „Дијалектолошкој карти Војводине“ (Гласник

Југословенског професорског друштва, књ. ХVIII).

Стј. Павичић своје мишљење најјасније износи у својој књизи

„Podrijetlo hrvatskih i srpskih naselja i govora u Slavoniji“ (Zagreb, 1953).

Павле Ивић о овоме питању говори у раду „О неким питањима

наше историске дијалектологије“ (ЈФ XXI) а такође и у својој „Дија

лектологији“ (Нови Сад, 1956. и Хаг 1958).

Критику досадашњих схватања о пореклу шумадијско-војвођан

ског дијалекта дао сам у својој докторској дисертацији „Сремски говор“,

СДЗб. ХIV 375—398. Зато ту критику нећу овде понављати.
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Пошто сматрам да мачвански говор потврђује моје погледе о по

реклу шумадијско-војвођанског дијалекта, овде ћу показати како се они

могу применити на питање порекла мачванскога говора.

Сматрам да се и у развитку мачванскога говора могу констатовати

три фазе. Приказаћу карактеристике сваке од ових фаза посебно.

Прва фаза

554. Нема никакве сумње да је једна од основних карактеристика

ове фазе — што незамењено К има вредност вокала између е и и (е“).

Овакву вредност потврђују, како то П. Ивић тачно каже, и говори са

незамењеним ћ (галипољски и крашовански) и савремени шумадијско

-војвођански дијалекат.

555. У овој, првој фази (ХIV в.) шумадијско-војвођански терен

често се заједно са славонским и тереном североисточне Босне налази

под угарском управом. Сматрам да у ово време пада замена k ca и у

познатим категоријама у шумадијско-војвођанском дијалекту. Белић

сматра да се овде ћ развило у и под икавским утицајем; Решетар сматра

да је прелаз k y и настао гласовним путем, а не под икавским утицајем.

Павле Ивић је покушао да неким новим аргументима докаже тачност

Решетaреве тезе. У Ивићеву тумачењу има доста тачних момената, али

ми се чини да они нису довољни да оспоре основну Белићеву идеју. У

Даљем излагању покушаћу да покажем какве је трагове оставила у шума

дијско-војвођанском дијалекту повезаност, под влашћу средњовековне

Угарске, шумадијско-војвођанског терена са славонским и босанским.

556. И П. Ивић сматра да ћ - и у шумадијско-војвођанском ди- ”

јалекту или аналогијом или гласовним путем.

А на логијом тумачи: а) познате облике у деклинацији (жени,

мени, у колима, двах и сл.), b) inf. видити, с) praef. при- - прђ- и ни

< нћ-.

Ваља нагласити да деклинацијске облике и Белић тумачи ана

логијом. Они и нису спорни. Тачно је, сем тога, и Ивићево тумачење

inf. видити. Али сматрам да у префиксима при- и ни- и м. k долази под

икавским утицајем. Мислим, наиме, да овде семантика није допуштала

аналогију, већ је ту морала фонетика да надјача семантику. А то се могло

десити само под икавским утицајем.

Глас о в ним путем Павле Ивић сматра да су се развили:

а) облици у којима кратко k + j - иј (старији, да је, није, гријота,

сајати и сл., бијочуг.); b) облици са гњb-> гњи- (гњиздо, гњиван и сл.);

с) видрица, сикира, бижати (тј. облици у којима ћ испред слога с акцен

тованим и и само даје ид.

Нема никакве сумње да је морало бити и фонетских услова за про

мену Б у и. Али они нису били довољни.

У вези са променама bј - иј и гњb- - гњи- треба рећи двоје.

најпре, k у шумадијско-војвођанском дијалекту не даје и у су

седству свих палаталних сугласника у суседству којих оно даје и У ије
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кавским говорима. Значи, у шумадијско-војвођанским говорима нису

постојали сви потребни гласовни услови који су постојали у ијекавским

говорима. У шумадијско-војвођанском дијалекту сем гласовних услова

морао је постојати још неки подстрек. То је икавски утицај. — А затим,

ни прелаз ђ + j - иј није у шумадијско-војвођанском дијалекту до

следан. Наиме, 3. р1. praes. од глагола умети, које у Мачви гласи уму,

могао се развити само од умеју, а никако од умију или умћно. А онда,

иако је да је, доследно је бвде.

У вези с тумачењем облика сикира, видрица, бижати, треба рећи

да има велики број примера у којима ћ у овој позицији не даје и,

нпр.: белица, венчић, веридба, ветрпћ, вечит, дечица, лењив, лењивац,

лењивица, мешина, петлић, речица, цветић. Сем тога код глагола на -ћити

(које даје -ити аналогијом) у корену ђ никад не даје и (не говори се

нпр. сидити). И, најзад, овде Ивић очевидно претпоставља асимилацију

вокала средњег реда према вокалу Високога реда. А такве асимилације

вокала о (такође средњег) према вокалу у (такође високом) нема на

шумадијско-војвођанском терену. Зато и сматрам да је тешко у свему

овоме не видети утицај икавских говора. Вероватно је најбоље рећи да,

у случајевима када је задржан траг таквог утицаја, он се може јавити

и у ситуацији у којој се кратко ђ налази испред слога с акцентованим и.

Задржаћу се још на тумачењу облика дивојка које тај облик доводи

у везу с речима диван, дивити се. Не мора, међутим, бити довољно убед

љива претпоставка о утицају једног да тако кажемо естетичког момента

у ранијим фазама историје српскохрватског језика.

Тако су се, сматрам, развили примери са и м. б у шумадијско

—војвођанском дијалекту. Треба да нагласим да сматрам да је још у ово

време у свим осталим случајевима ђ остало неизмењено и да је имало

вредност гласа између е и и. Ако као апстрактни симбол свих категорија

у којима је у овом времену ђ дало и узмемо облик нисам, а као ап

страктни симбол свих осталих категорија у којима је у ово време ђ још

остало неизмењено узмемо облик бе“ло, онда можемо рећи да је на по

казани начин створена фаза у развитку ђ коју у формули можемо при

казати као фазу бе“ло — нисам.

Овде сам изнео само најосновније разлоге због којих сматрам да је

на стварање фазе бе“ло — нисам у шумадијско-војвођанском дијалекту

морао утицати босански икавски говор. Ако неког великог мешања

становништва и није било, одсуство мешања не мора да искључи сваки

утицај.

557. Међутим, за ову везу шумадијско-војвођанског дијалекта с

босанским одн. уопште западнијим штокавским говорима у овом раном

периоду има још потврде сем ситуације у вези с ђ.

Прво. Акценат придевског вида типа нови. Да је ова појава бо

санска, доказ је поред разлога изнетих у т. 58—68, и чињеница што је

она позната у шаптиновачком, а становници Шаптиновца, како наводи

Ившић, доселили су се из Босне (Rad 168).

Друго. Акценат gen.-acc. sing. личних заменица и повратне за

менице себе т, код мене и сл. о чему сам детаљно говорио у ЈФ ХХIII

227—233.
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Треће. Затворена артикулација вокала а (а“) особина је босанских,

славонских и шумадијско-војвођанских говора. На овај начин може се

доказати да је босанско-славонско-шумадијско-војвођански контину

итет старијег датума.

Четврто. Губљење имперфекта особина је и чакавских и босанских

говора.

Пето. Употреба šen. м. асс. уз глагол питати постоји и у Славонији

(Rad 197, 119) и у језику Матије Дивковића (Ђ. С. Ђорђев и ћ,

Глас 53, 36).

Шесто. Предлог мед познат је чакавском и кајкавском дијалекту.

Његово присуство у Војводини и Мачви говори о раној вези шумадијско

-војвођанског дијалекта са западним говорима српскохрватским.

(Уосталом, за ову прву фазу можда и није најважније питање јата.

Важно је да се у ово време шумадијско-војвођански терен налазио

у ближим везама са западнијим српскохрватским говорима. А то је,

мислим, јасно из овог излагања).

Ова, прва ф а за завршава се крајем XIV века.

Друга фаза

558. Почев од ХV в., а нарочито после пада посткосовске Србије,

средњовековно становништво Србије у великим масама слива се на

данашњи шумадијско-војвођански терен. То траје током ХV и ХVI в.

Ово екавско становништво дефинитивно је утврдило екавизам у шу

мадијско-војвођанском дијалекту. Остали су само примери са и м. 5 o

којима је раније било речи. Ово екавско становништво учинило је да се

у јужном Банату, источној Бачкој, источном Срему и већем делу Мачве

учврсте облици типа сејати. Тај историјско-географски моменат чини

излишним покушај да се лик сејати тумачи било како друкчије. Може

се, дакле, рећи да је са досељавањем становништва средњовековне

Србије и, с тим у вези, с потпуним екавизирањем територије шумадијско

-војвођанског дијалекта, завршено формирање онога што се обично зове

шумадијско-војвођанском заменом ђ.

559. Утицај средњовековног становништва Србије огледа се и у

појави скраћивања Даничићевих неакцентованих дужина. Мени се чини

да факат што се дужине лакше губе после силазних акцената упућује на

закључак да је у питању преддинарски утицај косовско-ресавског ди

јалекта. Дужине које се данас налазе непосредно после узлазних акце

ната биле су пре ширења четвороакценатске системе под акцентом па

зато онда нису ни скраћене. Дужине пак после силазних акцената оче

видно су још онда скраћиване, што потврђује и чињеница да су оне данас

у Мачви скраћене у већем броју категорија него после узлазних. Разуме

се да је динаризирање и ширење четвороакценатске системе за извесно

време задржало тај процес, па је вероватно довело и до поновног ширења

категорија са дужинама.

560. Постоји покушај да се утицај косовско-ресавског дијалекта

на формирање шумадијско-војвођанског дијалекта искључи и пита
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њем: зашто у шумадијско-војвођанском дијалекту нема ни једне од 8

особина косовско-ресавског дијалекта које Белић наводи у својој студији

„О српским или хрватским дијалектима“. Одговор на то питање, међутим,

готово је на домаку руке: ових особина нема зато што се шумадијско

-војвођански дијалекат у овоме слаже са динарским херцеговачким го

ворима, а динаризирање шумадијско-војвођанског дијалекта нико не

пориче.

Трећа фаза

561. Крајем 17. в. и током 18. в. долази до дефинитивног дина

ризирања шумадијско-војвођанског дијалекта. У Мачви оно се огледа

у овим појавама:

Прво. Ширење четвороакценатске системе.

Друго. Губљење познате војвођанске артикулације вокала сред

њега реда, сонантал, консонанта ци, же, ч, и.
-

Треће. Ширење наставка -ма у 1oc. pl.

Четврто. Одсуство облика 3—7. sg. двам детету.

Пето. Акценатска алтернација Мића — Мића.

Као што је речено, мачванско је становништво често било у интим

нијем додиру са босанским становништвом. Као трагове тога додира

можемо сматрати:

Прво. Редукцију вокала.

Друго. Акценат код мене у западној Мачви.

Треће. Inf. III Белићеве врсте типа гинити. Итд.

На овај начин у ХVIII в. дефинитивно је формиран шумадијско

-војвођански дијалекат. Тако се може објаснити зашто у језику Гаврила

Стефановића-Венцловића постоје готово све важније црте шумадијско

-војвођанског дијалекта.

Целокупно ово проучавање, најзад, допушта и један општији

закључак. Оно показује како и с тор и ј с к и развитак утиче на

језички развитак. За време средњовековне Угарске шумадијско-вој

вођански терен био је у блиским везама са славонским и источнобо

санским тереном. Као резултат те везе јављају се икавизми у шумадиј

ско-војвођанском дијалекту. После пада средњовековне Србије на

шумадијско-војвођански терен продиру представници првенствено ко

совско-ресавског дијалекта, што доводи до утврђивања екавизма у

шумадијско-војвођанском дијалекту. Најзад, с продирањем херцего

вачког динарског елемента шири се четвороакценатска система и нови

облици деклинације.
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ГОВОР МАЧВЊI

Автор изучал говор Мачвљи в течение 1955-го и 1956-го годов.

Он побљивал в пати пунктах: Бадовинци, Баново Поле, Богатич, Ночаји

и Причинович. Изучeние говора Мачвљи ивлаетси продолжением ис

cледованић в области сремского говора, опубликованнЊих темже автором.

B вступителњноћ части автор сперва указњивает на главнЊле особен

ности говора Мачвљи. Затем он описивает те ивленин, в которњих зтот

говор не представлнет собоћ целњностБ. В. конце вступленин речњ идет

о происхождении местного населенин. После 9того следует подробнЊић

анализ современного говора Мачвњи из перспективњи синхроническоћ

диалектологии (ударение, звуки, формљI, синтаксис, лексика). В зак

лкочении показанљи сначала отношении ЗТого говора к соседним говорам

(сремскому, поцерскому, тршичскому, к говорам ТузлњI, а также Ва

левскоћ Колубарљи и Тамнавља). В конце заклкочителњноћ части изло

жено происхождение говора МачвљI.

Основнвле отличии 9того говора следукошциe:

— а к цент н њI e : а) говор Мачвљи показњивает четвирехак

центнуко систему младших новоштокавских диалектов; б) в зтом говоре

нет ивлении специалвноћ так назљиваемоћ „кановачкоћ“ долготњI; в)

все четњире ударении сохраникот своко характернуно мелодическуо

сторону; все же, в свази с кратким нисходашим (“) нужно отметитљ,

что его нисходашић тон не настолњко типичен, как, напр., в. Валевскои

Колубаре — тон Зтого ударении до некотороћ степени можно рас

сматриватљ какровнвић; г) перенос ударении на проклитику осушествли

етси в зтом говоре, но не так последователњно, как у Даничича: вос

становликотси индивидуалвнЊле ударении отделњнЊих слов, кроме того,

естњ категории, в которњих акцент не переноситси на проклитику, на

основании тех же принципов, что и у Даничича; д) в говоре МачвљI

не сохраниотси все безударнене долготњи Даничича; е) в отом говоре

возникакот долготњи, не именошциеси у Даничича,
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— ф о не тиче с к и е: а) окавскић рефлекс звука č, с изве

стнњими икавизмами; б) различнвле редукции, контракции и зллизии

гласнљих; в) несколњко болеe Закpњитое произношение гласного а в со

прикосновении с губними согласними и с плавнЊIми, г) потери звука х;

— морфолог и че с к и е: а) спорадические ивленин старњих

форм твор. мн. и предл. мн. сушествителњнЊих с -of-iо- основами м. и

ср. рода и предл. мн. сушествителњнљих ж. рода с основами на -а; б)

распространение окончанић твердњих основ на магкие; в) местоименнан

форма за тебом; г) в 3-ем л. мн. наст. времени: отсутствие окончанин

—ду (известного в воћнодинских говорах); распространение окончанин

-у в 7-оћ и 8-оћ глаголњноћ группе по Беличу, последователњно оћу и

нећу; окончание -ају никогда не утеривает интервокалвного ј; у гла

голов на Б — Књ. 3. л. мн. наст. времени — не сму и под.; д) в аористе

ш из 3-его л. мн. распространнетса и на осталвнЊле лица мн. числа:

дотерашмо; е) глаголњи на -ћи образукот будушее врема также от краткоћ

формљи неопределенного наклоненин: ићеш, ж) глаголњнље формљI:

пршћемо, мљешћем, ишћем, кршћење;

с инта к си че с к и е: а) с глаголом питати употреблиетси род.

падеж; б) предлог за употреблиетса с род. пад. в случаих типа за зиме.

Говор Мачвљи в подавликошцем болњшинстве случаев представ

лиет из себи изљшковое единство. Оченљ мало ивленић, неодинаково

представленнвих на целоћ территории Мачвљи. Таковњи следукошциe

жвлсниж .

— а к цент н БI e: а) на западе территории (Бадовинци, Баново

Поле) встречаетси краткое нисходншее ударениe (") в род.-вин.

и дат.-предл. падежах личних местоименић ја, ти, он и местоименин

себе: мене, теби и под., на проклитику ото ударение переноситса как

краткоe восходишеe (“): на мени и под.; б) на когозападе (в. Бадовинцах)

С МеCТОИМСННЕ,IX форм двај и под. акцент переноситси на проклитику

гораздо чаше в виде (") (u ово и под.), чем в виде () (и ово и под.);

— ф о не тиче с к и е: а) на (кого)западе территории Мачвљи

краткоe e перед јв корних глаголов сејати, вејати, грејати, смејати се

преврашаетса в и (сијати), но встречакотса и формљи се (сејати); б)

нариду с обшећ дла вcећ МачвљI формоћ сикира в Бановом Поле, Ночае,

Богатиче и Бадовинцах отмечен и вариант сикера; в Причиновиче,

самом востoчном из изученнLIх пунктов, нет варианта сикера;

— морфологически е: а) личнве имена типа Андро скло

накотси в западноћ части территории Мачвњи по типу Андро-Андре

Андрин, в осталенљих частих имеем последователино Анрда—Андре

Андрин; б) в кожноћ части не встречаетса форма јашити, а всегда

толњко јашати; на севере — јашати и јашити; в) глаголњI 6-оћ группљI

по Беличу в 3-ем л. мн. наст, времени имекот, в Бадовинцах, Богатиче

и Причиновиче, в болњшинстве случаев окончание -ају (певају), а в

Бановом Поле и Ночае чаше встречаетcн окончание -аје (певаје); г) в

Бановом Поле, Ночае, Богатиче и Причиновиче употребликот воскли

цание болан, в то врема какв Бадовинцах всегда бо.
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Изучeние происхождении насел, нии Мачвљи и его говора сви

детелњствует о том, в какоћ мере историческое развитие влинет на изњи

ковоe. B опоху средневековоћ Венгрии шумадићско-воћнодинскиe

земли бњили в близких свазах со славонскими и восточнобосанскими.

Резулктатом зтих свизећ иВилис, икавизмњи в шумадићско-воћ

водинском диалекте. После падении средневековоћ Сербии на шу

мадићско-воћBoдинскуо территорио проникали главнЊIм образом

представители косовско-ресавского диалекта, что привело к упрочненико

Зкавизма в шумадићско-воћводинском диалекте. И наконец, вместе с

распространением герцеговинского злемента распространиотси четњи

рехакцентнан система и новље формљи склоненин. -
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