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ДАНАШЊИ ТРШИЋКИ ГОВОР

1. Говор Тршића, родног места Вука Караџића, проучавао сам.

у времену од 28. VIII. до 11. IX. 1957 године. Желим овде да из

разим захвалност Српској академији наука на материјалној помоћи

којом ми је омогућила боравак у Тршићу.

За науку је било од несумњивог интереса да се утврди у коме

се правцу развијао тршићки говор од Вукова времена до данас. Из

ванредни језик Караџићев постао је толика драгоценост наше културе

— наш савремени српскохрватски књижевни језик, па је оправдана

намера да се види како се за последњих стотинак година развијао

говор родног места „оца наше новије књижевности“.

У основици данашњег тршићког говора, разуме се, лежи Вукова

гласовна, акценатска, обличка, синатаксичка и лексичка система. По

стоје, међутим, ипак извесне разлике. Циљ је овога рада да покаже

у чему су те разлике. Овде ће бити речи о оним особинама данашњег

тршићког говора у којима се он разликује од Вукова језика или о

онима које чине специфичну карактеристику његову.

Најважнија разлика јесте у судбини јекавизма. Вук је чист је

кавац — данашњи тршићки говор претставља слободну мешавину је

КаВИЗМА И СКаВИЗМа.
-

Сем тога, и у области акцента постоји известан број разлика које

се могу сматрати принципским.

Најзад, постоји још известан број гласовних, обличких и син

таксичких разлика између данашњег тршићког говора и Вукова језика.

I

2. Данашњи тршићки говор није доследно јекавски. Екавизам

продире у великој мери. Може се рећи да се екавски облици јављају

подједнако спонтано као и јекавски. Код старијих особа јекавизми

долазе чешће него код млађих, али је екавизам исто тако саставни део

и њихова говора. На тај начин данашњи тршићки говор претставља.

мешавину јекавског и екавског изговора. Треба нарочито истаћи да

је та мешавина потпуно слободна. Изузимајући неколико посебних

случајева, управо сви облици који се јављају у јекавском чују се и у
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екавском изговору. Екавизам се несумњиво шири под утицајем школе

и администрације“.

3. Као посебне треба навести ове случајеве:

a) И у тршићком говору доследни су икавизми који постоје и у

књижевном језику нашем: нисам, није, старији, 3-7 sg. жени, 3—7

sg. мени, двп(x).

б) Кратко Б испред ју коренима глагола кrktaти, гуktaти, до

дуktaти, сли”ktaти, сštaти даје и: развије, развијава, развијавају, — грије,

— додијо, — смијали, — сије, сију, сијали, посијемо, посију, посија, си

јача. Екавски облик покатшто се може чути једино од глагола сštaти:

сејали, сејање.

в) Аорисни облик глагола бити : бијаде, бијаде гласи увек тако,

исп. и имперфекат бијаше.

г) Доследно је гри?дта. Поред смио — смјела говори се и смео

— смела. Поред Бедград у Тршићу се говори и Бидград. Само кажу

биљежити. - -
-

Да овде истакнемо и облике радног придева и аориста глагола

хтети: стео, не стеде и ћео, ћели су, не ћеде, исп. и шћеде.

д) Глаголи VII Белићеве врсте чија се инфинитивна основа за

вршава на -Ђти у облицима саграђеним од те основе имају и м. Б:

видио, живили, објелио, претрпио, сједио, сједити, седити и сл. Забе

лежио сам само три примера са ем. Ђ.: видео, обдлео, разболео.

ђ) Нешто је сложенији однос префикса прђ- и при.

o) Префикс пре- ( < прb-) у великом броју случајева добро се

чува: преседник, преславе (1 pl.), пречника, пребацити, пребацујемо, пре

бацивали, прегpће, предавати, предају, предали, предано, презирали, пре

копамо, прекрсти се, преместио, премро, пресађују, испресštéца, претрпио,

прешли, у предње чело, предошње.

(3) У мањем броју случајева јавља се при- (г прђ): око Придбра

жења, прибаци прико њега, прибацили, присретну (begegnen).

Y) Изворни префикс при- чува се у тршићком говору: пријатељ,

пријатељом, пријатељи, по природи, примају, причал су (sic!), причешћује.

8) Међутим, често место изворног при- долази пре-: све се пре

бави за славу, презнају, прекучили близу, прелепљен, преметио, препо Ру

мунима, преправљају људи за зиму, препуцате, препуцали, преслоња ус кућу,

престиже жетина. -

s) Прилог пре гласи двојако у Тршићу: прије х 7 и пре х 6.

Č) Предлози пред, преко и према гласе такође двојако: пред, преко,

према и прид, прико, прима.

е) Данашњи тршићки говор карактерише известан број лексичких

ИКаВИЗаМа- --

c) Од глагола бежати забележио сам ове икавске облике: бижи

imp., биже, бижали х 2. Видећемо ниже да овај глагол у тршићком

говору може гласити и бјежати (бежати) и бјегати (бегати).

- * Милош С. Московљевић, Акценатски систем поцерског говора, Бгд.

1928, стр. VIII. И с ти, Данашња граница између екавског и јекавског изговора у

Србији, Прилози П. Поповића, књ. IX (1929) 109—122.
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Р) Име птице diе Меise Tршићани доследно изговарају: си ница

Y) У Тршићу се данас говори сикира и сакера.

3) Das Beet Тршићани зову лија и леја.

е) Да овде наведемо да се у Тршићу поред доста говори и дости

а да се М. берићет доследно говори бирићет.

4. У свим осталим случајевима у данашњем тршићком говору

слободно се мешају јекавски и екавски облици.

Навешћемо најпре примере са кратким Б.

а) је кавски облици:

бјежаније, вјетрењача, кољено, на кољену, љеба, љебац,

цело љето, мјесецу, мјесечина, мјесто, мјеста, на равном мје

сту, пјесме, пјесму, у прдљеће, прдљећа, Стјепановић, усјеве,

бјега, бјежб, испјева, исјекли, пјева, побјегли, посједа се, по

сједају, сједити, сједио, сједи, сјели, сјетио се, увјере, прд

љетни радови, доље, пошљe (nach), — -

ђевојка, ђевојку, ђед, ђеца, ђеце, нађели, сађене, сађести,

пођерај. -

Тршићани говоре једино ђе : ђе је ђевојка, ђе ли је, тамо ђе је Ми

лорад, неђе, ниђе. Исп. и: како гдј знаш. — Поменимо овде псеудо

јекавизам кољеба. Можда облик кољеба ипак не оправдава дефини

тивно тумачење облика колеба (м. колиба) утицајем глагола колебати

се (ЈФ ХХI 113).

б) екавски облици:

деда, девојке, девојку, деца, деце, део, збегови, кудеље,

леба, лебац, ориљају за летине, у лето, месец дана, три ме

сеца, месеци, места, месту, недеља, недеље, песма, прдлеће,

смена, Цветко, човек, човека, човеку, бегали, бежб, не верујем,

дтерб, пешачили, побегocмо, поседају, поседаше, седе, седити,

седнемо, сетим, сећам, умео, успед сам, веран, сусдент, цео,

доле, лепшије, пешке, послен, уместо.

Доследно је неки, кроз неко доба (sic!), некој, некако, неђе, понеки, по

неко. — Док се, с једне стране, употребљава једино лик ђе, с друге

је стране опет једино у употреби: бвде, вбде, нđде.

5. Треба обратити пажњу на изговор јекавске замене за дуго Б.

Није очуван класични Вуков јекавски изговор за дуго Ђ.

Прво. Само се спорадично рефлекс за дуго Б са силазним акцентом

изговара се кратким силазним акцентом на и. Међутим, и тада се на

вокалу е налази дужина: сићено, лијепо, и гријешни; исп. и voc. sg.

дијете. Такође ређе може се чути и изговор иiе (= u + сонантни еле

менат 4 + e) сићено. Као типичан изговор, рефлекса за дуго Б са сила

зним акцентом може се, међутим, сматрати онај при ком се на е налази

дуги силазни акценат. Вокал и при таквом изговору до извесне је мере

редукован, неслогован је. При завршетку његова се артикулација сужава

до артикулације сонантног #: циједи. Треба истаћи да се покатшто може

чути и изговор је: мјест. — Вуков изговор забележио сам само у

ликовима двије, прије. -
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Друго. Рефлекс за дуго Б са данашњим узлазним акцентом изго

вара се тако што се на вокалу е налази дуги узлазни акценат. Вокал

и је неслогован и при завршетку његова се артикулација сужава до

артикулације сонантног #: дијете. И овде треба истаћи да се покатшто

може чути изговор дјете.

Треће. Рефлекс за неакцентовано дуго Б изговара се тако што

се на вокалу е налази дужина. Вокал и је и овде неслогoвaн па се при

завршетку и његова артикулација сужава до артикулације сонантног

#: донијела. Разуме се, и овде се покатшто може чути и изговор донјела.

Нема никакве сумње да овакав изговор јекавских замена за дуго

Ђ произилази из тенденције губљења јекавизма у данашњем тршићком

говору. С обзиром да сам напред показао све примере које имам за

спорадичан изговор јекавских рефлекса за дуго Ђ, у даљем излагању

навешћу само примере са најчешћим изговором.

а) је кавски облици:

ср“éду, цвијеће, смијени, циједи, цијепамо, биели пасуљ,

л*епо, -

вријеме, диете, зв%ездбм, мл“éка, од%ело, п%еска, с“ело,

с%ела, ис“éче, нас%ече, об“éлио, одијелио се, риђешио, с“éче се,

вр%една, л“епо, ц“ела, —
W - м - N-e - N - -" f. Ne - ----

ддн%ела, задр“емам, испрес“еца, дор“емам, дпц“éтим,

уб%еле, ум“čua се, прекдр“éчка мала.

Према ђеца, ђед говори се и ђете, ђедо, према кољено— кољена, према

међед — међеда, према пошље — пошљен. — Доследно је: гњездо.

б) екавски облици:

мења се, меси се, беле сукње, белога платна, лева нога, лева

плећка, лепо, —

беду, време, делови, дете, места, млеко, реке, река, стена,

црева, победли (sic.!), поделио, променуо, сече, сечу, увредио,

верна, верно, лепе, целим, цело љето, целу; ретко, —
* -- *“ - wм - - м -- * - — м — - ---

дднети, донели, допринела, изнети, разумем, употреби,

напред, дптален, послен.

На помена. Као што се види из наведеног материјала, у тршић

ком говору цћ никад не даје ће, нити се појављују гласови с” и з“, нити
“…" “…" “…" м

п5, бБ, в5, мћ икад дају пље, бље, вље, мље.

II

6. И у области акцента данашњи тршићки говор не поклапа

се у свему са Вуком. Разуме се, Тршић има Вукову четвороакценатску

систему млађих новоштокавских говора. У највећем броју случајева

тршићки је акценат једнак с Вуковим. Међутим, иако у овоме раду

нећемо приказати у целини акценатску систему тршићког говора, по

требно је да наведемо оне категорије које имају принципски значај, а

у којима се данашњи тршићки говор не слаже са Вуком. Те су ка

тегорије:



Данашњи тршићки говор 267

прво, скраћивање извесног броја Вукових неакцентованих дужина;

друго, постојање неакцентованих дужина којих нема код Вука;

треће, акценат одређеног придевског вида;

Четврто, акценат личних и демонстративних заменица.

7. У тршићком говору нису очуване све Вукове неакцентоване

дужине. Скраћивање дужина зависи пре свега од темпа говора: при

споријем говору оне се боље чувају, при бржем лакше губе. Сем тога,

од значаја је за судбину дужина квалитет и квантитет акцента, Ду

жине се боље чувају после узлазних него после силазних акцената;

исто тако, дужине се боље чувају после кратких него после дугих

акцената. Доследно се изговарају после кратког узлазног акцента (печу).

Најчешће се губе после дугог силазног; при бржем говору дужине се

после дугог силазног редовно губе (каже). Дужине се, сем тога, најпре

губе у последњем отвореном слогу (куће, али и ис“fече и сл.). Најзад,

у врло малом броју случајева задржавају се две дужине; скраћује се

она која није непосредно иза акцента (писара gen pl.).

Слични услови који доводе до скраћивања дужина констатовани

су у Поцерини (Московљевић, о. с. VI, 1 и 54 и д.), Банату (П. Ивић,

ЈФ XVIII, 143—144) и Срему (ЈФ ХХ, 279-281).

8. У извесним категоријама у данашњем тршићком говору јав

љају се дужине којих нема код Вука. Три су категорије тих дужина:

а) дуљење пред сонантом;

б) дужине неких заменичких наставака;

в) дужина наставка -о (< -л) у радном придеву nasc. и кад није

постао контракцијом.

а) Од дуљења пред сонантом треба навести:

c) Дужину вокала суфикса присвојних придева на -ов,-ев и -ин : Ми

ланбв, Радбв, очев, Драган, Љубин, сејин. Ова појава постоји на Косову и

Метохији“, у пљеваљском“, у Пиви и Дробњаку“, Ускоцима“, Поце

рини“, Мачви", Срему“ и славонској Посавини“. Данило Вушовић

за дијалекат Источне Херцеговине који је испитивао наводи дужину

само код наставка -ин (СДЗб III. 53). Није лако објаснити зашто код

Вука суфикси присвојних придева на -ов, -ев и -ин немају дуг вокал

кад та дужина постоји и у савременом дробњачком и у савременом

тршићком говору. Једно се ипак сигурно може рећи: ова је појава

свакако прилично стара у западној Србији. Списак говора у којима

се она јавља указује на једну, и то прилично стару изоглосу србијан

ско-војвођанско-славонску. Сматрам да чињеница што ова дужина по

* Гл. Елезовић, Речник косовско-метохиског дијалекта I (Андран — стр.

16) и II (очев — стр. 47).

* Гојко Ружичић, СДЗб III 141—142.

* Јован Л. Вуковић, СДЗб Х 274—275.

* Милија Станић, ГлСАН V 2,329.

* М. С. Московљевић, Акц, сист. поц. говора, стр. VI. и 38.

* Мој материјал.

* Мој материјал.

* С тј. И вшић, Rad 196, стр. 156—157.
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стоји и у тршићком говору оправдава мој предлог да се та дужина

призна и у књижевном језику“.

B) Присвојна заменица 3. л. jд. м. р. гласи у тршићком говору

његов. Овако је и у славонској Посавини“, Срему“, Мачви“, Поце

рини“, Ресави“, и на Косову и Метохији“.

Y) Број један у Тршићу се изговара један и један. Облик са ду

жином забележен је у славонској Посавини“, Срему“, Мачви“,

Поцерини“. -

8) 1. л. jд. praes. гл. јесам гласи у Тршићу јесам пјесам. Облик

са дужином забележен је у славонској Посавини (jesam)“, Срему“,

и Мачви““. -

e) Instr. sg. именица оffо основа има дуг наставак суфикса: са

својим вддбм, правцбм, чепом, иапом, — нбжбм, путом. Овако је у

Срему “ и Мачви“. Исп. у Ресави: путем и путем“.

б) Наставак gen. - acc. sg. личних заменица у данашњем тр

шићком говору дуг је: мене, тебе, себе, њега. Овако је у Поцерини“,

Мачви“ и Срему“.

в) У радном придеву nasc. наставак -о дуг је и кад није постао

контракцијом: видид, порддид, исп. и бавид је се, променуб се, успед

сам. Овако је у Поцерини“ и Мачви“.

9. У одређеном виду придева акценат се повлачи према крају у

много већем броју категорија него код Вука: здраву страну, слаби,

блага, љуту ракију, позне шљиве, ладне воде, на равним местима, празне

тањире, дрвени плугови, вел“ко гумно, матора и сл. У већој или мањој

мери ова се појава јавља у Поцерини“, Мачви“, Срему“, славонској

** НЈ н с VIII. св. 5—6 (1957) 184—188.

* С тј. И вш и ћ, Rad 196, стр. 157.

** Мој материјал.

** Мој материјал.

*“ М. С. Московљевић, Акц. сист. поц. гов. 50.

** М. Ивковић, СЕЗб 41, 318: његбз.

** Гл. Елезовић, Речник I 469: његов.

** Стј. Ившић, Rad 196, 156.

** Мој материјал.

** Мој материјал.

*“ М. С. Московљевић, Поц. 51.

* Стј. Ившић Rad 196, 156.

** Мој материјал.

** Мој материјал.

** Мој материјал.

** Мој материјал.

** М. Ивковић, СЕЗб 41, 299.

** М. С. Московљевић, Поц. 49.

* Мој материјал.

** Мој материјал.

*“ М. С. Московљевић, Поц. VI.

** Мој материјал.

** М. С. Московљевић, Поц. 36—46 passim.

*“ Мој материјал.

** Мој материјал.
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Посавини“, шаптиновачком“, Жумберку“, Горњој Крајини“ и дубро

вачком“. Као што је врло добро познато, о принципској страни ове

појаве говорио је проф. А. Белић у своме делу којим је изванредно

задужио упоредну словенску акцентологију — Акценатским студијама I,

Бгд. 1914.

10. У gen. -acc. sg. личних заменица, ако се испред заменичког

облика нађе проклитика, акценат се преноси на проклитику у виду

кратког силазног: код мене, и мене, дGд) тебе, до њега, код њега, у њега

и сл. Ова појава забележена је у Поцерини“, пљеваљском“, Жум

берку“, Срему“ и Мачви44.

Демонстративне заменице овај и онај у данашњем тршићком говору

чешће се акцентују кратким силазним акцентом на првоме слогу: двај,

два, два, днај, дна, днб. Ређе се могу чути двај, днај и сл. Слично је у

Поцерини“, Мачви“ и Срему“.

III

11. Једна од врло карактеристичних особина фонет и ке савре

меног тршићког говора јесу редукције вокала. Редукције могу бити: а)

потпуне и б) делимичне. -

a) Нарочито је честа потпуна редукција вокала и:

спрем-мо, —

лесте (= лезите), бацли, —

каж-му, бил смо, најурли, проширло, смиpло се, —

мирише, узма, да вдимо, долазмо, бдрли се, вддла, зардбли,

дн сâ(3) Шљивове, са њма, слaн-ну, за столцбм, —

вршалце, Добрловићи, угарцбм, покушли, уватла, уватили.

И вокал у такође може бити потпуно редукован: двда, изгинли,

кренли, пре збиле. За вокал е исп. у мне, донла.

Ако се испред редукованог вокала налази неки од сонаната л

или на за њим долази сугласник, при изговору се ствара нека врста

вокалног д и н:

ралце, вршалце, —

гранца, Корента, Лознџа, моштанца, печенца, шенца,

шeнцу, склднли се, окренли се.

Ако се после редукције вокала нађу један до другог два иста

или слична сугласника или сонанта, не долази до губљења једног од

** Стј. Ившић, Rad 197, стр. 45, 49, 50.

** Стј. Ившић, Rad 168, стр. 142.

*“ Милко Поповић, Die Betonung in der Мundart von Žumberak, Zeit

schrift für slavische Philologie VI 356—357.

** Н. Симић, О bilježenju akcenta u školskim knjigama, NVј VIII 104—111.

** М. Решетaр, Die Betonung 129.

*“ М. С. Московљевић, о. с. 48—49.

** Г. Ружичић, о. c. 147.

*“ Милко Поповић, о. c. 362.

** Мој материјал.

** Мој материјал.

** М. С. Московљевић, о. c. 50.

** Мој материјал.

*? Мој материјал.
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њих, већ се оба изговарају: вол-ли су, извал-ли, развал-ли, спрем-мо,

слaн-ну.

б) Делимична редукција захватила је такође првенствено вокал

и: Буд"мпр, род“теље, шен“ué, пос“па се, лов“ли, — пород"цу, — изба

ц“ли, прекуч“ли, — Јдв“чић, вел“ка. За вокал е исп.: покош“на, за вокал

о: уз“pe.

12. Код радног придева masc. sg. доследна је контракција за

вршне групе -ао: дошо, ишб, признб, — казб му, — болово, другово,

празново.

И групе -ео и -уо контрактибилне су, али недоследно: изво, појб,

спрдво, — изнб, донб, узб, — погино али и: видео, разболео, разумео,

успео сам, — променуб се.

Група -ио не контрахује се.

У средини речи -ао- - -а- у примерима: раник, унаколо.

13. Честе су елизије вокала:

— вокал а : дидемо, дудамо,

— вокал и : ја б у стању био,

— вокал у : нис изишли, нис имали, дн с“ и (3) Шљивове и сл.

14. Сугласника х нема у тршићком говору: кожу, лебац, маом.

Место х може се јавити к: Кристос, крабри, крабро. У интервокалном

положају после губитка х јавља се в (човане), или ј (снаја). И Тр

шићани говоре и вала и фала.

15. Сугласник ф Тршићани радо замењују сугласником в. вамилија,

варба, варбом, вес, вишеклија, тргвимо. Може се, међутим, чути и ф:

фес, фамилија.

16. Од појава у сугласничким групама треба истаћи ове:

а) иницијална група мн-> мл- у млдго, али се подједнако чује

tи много,

б) поред чешћег земља чује се и земња при чему —мљ->- мњ-,

в) сонант в у групи -вљ— понекад се губи: прдслала (поред на

бавља и сл.); пример Ласта (=Власта) показује да се в може губити

и у групи -вл-,

г) група -вн-> —мн- у: здмне се, здмнемо, дамно, угламном,

д) Име села Грначара (1 sg.) Тршићани изговарају Грмчара, исп.

и: Грмчарац, Грмчарка, Грмчаруша,

ђ) група -ћњ-> т”њ-: Bóт”њак (име селу), помотњак, кутњи,

е) иницијална група пш- - ш- у речи шеница,

ж) иницијална група пч-> ч- речи чела,

з) у именице башча чува се старија група -шч-,

и) сугласници с из једначе се по месту образовања с потоњим

љ и њ: ш њим, ижљубимо, ражљути, иже њиве и сл.;

ј) спирант з губи се испред нкод глагола знати: надеш, појава,

међутим, није доследна: знаш и сл.;

к) у Тршићу се говори вамо, нбде, воде, вакб, нако,

л) и тршићки говор познаје облик намастир добијен метатезом.

17. Треба истаћи још ове гласовне појаве:

a) у рraes. глагола моћи ж - р: морем, мореш, море, моремо, мо

рете, мору,
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б) предлог без у Тршићу доследно гласи брез,

в) према књижевном чарапе у Тршићу је увек чорате;

г) прелаз завршног в (- ф) - т забележио сам у речи чаршап.

За однос в-ф-п исп. и Јептић (али исп. и Јефто) и (покатшто) двштина;

д) хаплолошки облик куруз у Тршићу је чешћи од облика кукуруз,

ђ) у конструкцији с дчим јавља се о као покретни вокал (са чим).

Овде је о дошло свакако према с двим или сл.;

е) говори се долеко и далеко.

IV

18. Од морфолошких појава треба, најпре, поменути да се

лична имена типа Драго у nom. sg. завршавају увек на -o: Гајо, Драго,

Жићо, Јефто, Крсто, Луко, Љубо, Рајо, Симо, Чедо итд. Деклинирају

се по типу: Боро-Боре, Драго-Драге, Жићo-Жиће-Жићи, Рајо-Раји,

Саво-Саву (acc. sg.) итд. Ово потврђују и присвојни придеви Драган,

Љубин и сл.

19. Вишесложна мушка лична имена на -је завршавају се у тр

шићком говору на —ja: Аксентија, Вићентија, Вићентији фat. sg., Ди

митрија, Саватија.

20. Резултат II палатализације у dat. - 1oc. sg. именица а основа

чува се у тршићком говору: на вази, задрузи и сл. Једино сам забе

лежио мајки. Међутим, палатализовани сугласник јавља се и код лич

них имена: Јулци, Слобдданци.

21. Од тросложних женских личних имена на -ица voc. sg. јед

нак је nom. sg.: Драгица, дои вамо, Милица, носи мами дрва.

22. У instr. sg. именица 7 основа шири се наставак -ом: с ма

шћом поред с масти. Отуда и аdv. ноћом поред ноћи, дањđм поред дању.

23. Наставак -и у gen. pl. именица а основа врло је чест: видри,

гуска, мачки, патка.

24. Однос тврдих и меких основа померен је у корист тврдих

ОСНОВа:

a) у јmstr. sg. именица до основа masc. и neutr. доследно долази

наставак -ом м. -ем : Кокбтовићом, нđжбм, другим правцбм, Пријићом,

грбожђом, камењом, пићом,

б) заменица ккск гласи свд. Прилог лдшо доследно тако гласи.

Изузев придева врућо х 2, у свим осталим категоријама, према бројним

примерима које имам, наставци меких основа добро се чувају.

25. Обрнуто, у примерима прутеви, фесеви јавља се наставак -еви

МЕСТО ОЧСКИВаHOD -0624,

26. Кад се уз облике instr. sg. личних заменица ја, ти и пов

ратне заменице себе, се употреби предлог, поменути заменички облици

могу гласити: са тебом, за себом.

27. Присвојна заменица 3. л. мн. гласи у Тршићу двојако: њиов

и њев.

28. Придевски наставак је сачуван је у тршићком говору у име

нима празника: Јовањдан, Никољдан.
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29. Од именица (em, а основа придеви на -ски граде се уствари

од придевске основе на -н : арминску, аустрински, дивизинску, пеша

дински, ракински и сл.

30. Карактеристични су за данашњи тршићки говор компаративи:

вишљи, дуљи, лепшији, мекшији.

31. У конјугацији, у презенту се истичу ове појаве:

а) код глагола VII и VIII Белићеве врсте наставак -е у 3 pl. praes.

чува се у већини примера: баве, награде, длазе, увере итд. У мањем

броју случајева јавља се у м. е. долазу, доносу, молу. У 3. pl. praes.

глагола хтети доследан је наставак -у : дну, нећу,

б) код глагола I Белићеве врсте чија се инфинитивна основа

свршава на к и г продрли су у 3 р1. praes. сугласници ч и ж из

осталих лица презента где су добивени I палатализацијом: довучу, печу,

сечу, тучу, мору (< можу),

в) глаголи имати, дати и знати имају двојаке облике презента:

c) са проширењем презентске основе елементом д : имадем. имаду,

— дадем, даду, — знадем, знадеш,

(2) без елемента д: имам, дам, знам;

г) од глалола ткати рraes. у већини случајева гласи: тка, ткају,

дтка и сл. Само сам од једне старице, рођене у Коренити, суседном

селу удаљеном од Тршића 2 км., а која је удата у Тршићу где живи

већ више од педесет година, чуо облик чему

д) од глагола прскати и мљескати рraes. гласи пршће, мљешће,

од глагола њискати: њишће и њишта, од глагола искати: иска, иште

и ишће.

32. И глаголи на -ћи граде футур од „супинског“ облика: доће,

наће и сл.

33. Из 3. pl. аориста -ш- се шири и на остала лица множине:

ддошмо, погледашмо. Ова појава, додуше, није доследна: идосмо, по

бегосмо.

34. Код глагола I Белићеве врсте чија се инфинитивна основа

завршава сугласницима с из у трпном придеву јавља се ш и ж ана

логијом према глаголима VII Белићеве врсте: донешен, извежене, пове

ЗfСене - И СЛ.

Трпни придев глагола крстити гласи кршћен. Исп. и: кршће

ница, раскршћено, кршћава. -

35. Од облика имперфекта у тршићком говору чува се једино

бијаше. Прилог времена прошлог изгубљен је без трага.

36. Од појава у глаголским основама треба истаћи:

a) у Тршићу се говори изићи (изпћи) и изаћи (изаћи);

б) глагол врећи гласи вршити,

в) говори се и метнути и метути,

г) постоји узајамни утицај тренутних и итеративних глагола, па

се према пустити говори и пустати, напустали, а према пуштати и

пуштити;
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д) сличан је утицај основе тренутног глагола прислонити на ите

ративни праслањати те се каже: преслоњати, такође м. склањати говори

се према склднити и склдњати, тако, сматрам, треба схватити и облик

именице догођај м. догађај: он се развио према догддити;

ђ) према књижевном намештати у Тршићу се говори намешћати;

сем напред наведених облика, глагол пуштати гласи и пушћати;

e) од глагола гледати чува се у Тршићу и старија основа рraes.:

гледи3

ж) говори се јашити,

з) глагол бежати има двојаке облике:

х) бежати (бјежати бижати) и

В) бегати (бјегати);

и) глагол бити — будем има доследно правилне књижевне обли

ке рraes.: будем,будеш итд.
-

37. Бројеви од 11—19 гласе у Тршићу: једанес, дванес, тринес,

четрнес, петнес, шеснес, седамнес, осамнес, деветнес.

38. Говори се четверо, седмеро, демеро, деветеро и сл. поред де

веторо, двајесторо и сл.

39. Карактеристичан је прилог једноћ (einmal).— У тршићком го

вору у употреби је предлог увече у значењу „уочи“: увече Божића на

Бадњидан.

40. У вези са партикулама треба најпре истаћи да се партикула

зи јавља врло често уз показне заменице: двизи, са тизим војником,

окренли се тизим потоком, тизим путом, тизи људи, да ме тизим на

учи, днизи.

Прилог днда доследно гласи дндај.— За партикулу н исп. даклен,

дндан, дптален, послен, пошљен, за партикулу к: тудека, за партикулу

p: дзгор.

V

41. Карактеристично је за синта к су тршићког говора да у њему

као и у Поцерини“ уз глагол питати долази gen. а не асс.: питај

Милке, питб баке, питд жене његове, питб маме.

42. Уз предлог за за исказивање намере или намене долази у тр

шићком говору често gen. м. асс.: да се дре за куруза, ориљају за ле

тине, свињ за свиња. Међутим док је у Поцерини ова појава доследна“,

у тршићком говору није: почну драти за куруз“, преправљају људи за

зиму.

43. Тршићани радо објекат исказан енклитичким обликом личних

заменица стављају иза глагола (предиката): нисам ни питб и(х), је с

нашб га, нисам ни видид га.

Берислав М. Николић

* Московљевић, о. c. V.

** Московљевић, о. c. V.
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P e 3 КОМ e

Берислав М. Н. колич

Современнии говор Тршича

Автор изучал говор Тршича от 28.VIII до 11.IX. 1957.

B основах современного говора Тршича лежит извикован система

Вука, в смљисле фонетическом, акцентном, морфологическом, синтак

сическом и лексическом. Все-же сушествукот и известнне различин меж

ду изиком Вука и теперешним говором Тршича.

Прежде всего, Вук нвлаетcн настоншим екавцем, а в современ

ном говоре Тршича мњи находим свободное смешение екавизмов и

зкавизмов. Кроме того, в нинешнем говоре Тршича сушествует извест

нoе число икавизмов, каторњих нет у Вука.

Далее, и в области акцента естњ некоторње различии, которње

следует сЧитатњ принципиалнними. Самое важное то, что в современном

говоре Тршича не сохраненљи все неакцентированнеле длиннљи имеко

шиеса у Вука, и что, кроме того, сушествукот длиннЊI которих у Вука

не бљило.

Наконец, ЗаМечаетcлешце известное количество фонетических, Мор

фологических и синтаксических разниц сежду современнЊIм говором

Тршича и изљшком Вука.
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