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0 ГОВОРИМА БАНАТА

У августу 1948 године послала ме је Српска академија наука

у Банат ради испитивања тамошњег нашег дијалекта.

Мој је задатак био да фикс!фам неколико основних локалних

типова банатског дијалекта. У том циљу провео сам на терену

тридесет дана, и то у местима Крстуру (Крс), Ђали (Ђ), Воло-

шинову (В), Фаркаждину (Ф), Томашевцу (Т), Боки (Б) и Крушчици,

задржавајући се неједнако у разним местима, најдуже у Фарка-

ждину (11 дана), најкраће у Ђали (непун дан).

Материјалу са овог путовања прикључио сам и своје белешке

из Црње (Ц) и Радојева (Р), прикупљене у току краћег боравка

у тим местима у пролеће 1948 године. Тако сам добио мрежу од

девет тачака расутих по разним деловима Баната. За места у

којима нисам био пружили су ми извесне податке радови проф.

Московљевића (Дијалектолошка карта Војводине, Гласник Ј. проф.

др. XVIII, 1044—1074, извештаји у Год. Зад. С. и В. Стојановића

VII/ 57—60 и VIII, 27—28) и врло садржајан и детаљан извештај

проф. Милетића у Год. Зад. С. и В. Стојановића VII, 17—36. Из

целокупног тог материјала могле су се, у главним линијама,

разуме се, одредити границе банатског говора, његове основне

особине, однос према књижевном језику и према другим нашим

дијалектима, затим његове главне локалне нијансе, њихова несла-

гања и подударања. Једном речју, оцртала се општа слика дија-

лекта у најовлашнијим потезима. Да би се она употпунила и

учинила прецизнијом треба још радити много више него што је

до данас урађено на проучавању овога дијалекта. Стога свој рад

ниуколико не сматрам завршеним. Овај мој извештај нема пре-

тензије да изложи коначне резултате, већ да обавести, сасвим

укратко, о радовима прве фазе. Многа питања овде неће моћи

бити додирнута, а понека тврђења остаће засад без образложења,

. све због ограничености простора. Исцрпније и документованије
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позабавићу се целим предметом у свом потпуном раду који

припремам.

У Банату се управо говоре два српска говора (не узимам у

обзир румунски Банат, дакле ни крашовански говор). У југо-

источном крају, око Вршца и Беле Цркве развио се један нарочит

говор, релативно архаичан, али са многим знацима мешавине, и то

скорашње, непревреле мешавине. Његове су основне црте:

1) углавном ресавска акцентуација (седи, иедесШ, оианце, ире-

сшдне, дилд. сам, високд си: н&род, глава), додуше са многим осо-

беностима и отступањима (скраћивање " иза дугог слога: мрзиду,

ППШвње, По(ј)Пдј} му, Шршм, синбва, уместо: мрзиду, ииШање, ио-

(ј)ид$, шриим, синОва, затим кановачко ибШок, вода итд.).

2) претежно војвођанска замена јата (најстари(ј)и, нисам,

ка шрми, нигди, оним поред онЗм, гри(\)6Ша, сикира, спорадично

ники уместо н1ки).

Али тај говор, у многоме наставак ресавског, захвата само

мањи део Баната. За сам Банат типичнији је онај други који

запрема цео средњи и северни део те области допирући на западу

до Тисе, а на северу и североистоку до мађарске и румунске

територије. Југоисточну границу одредио му је проф. Москов-

љевић (Годишњак Зад. Стојановића VII, 57): то је пруга Ковин—

Алибунар—Вршац. На целом овако омеђеном простору српски

језички тип показује доста висок степен хомогености и значајне

црте самосталног развоја. То нам и даје право да говоримо о

банатском дијалекту као целини — наравно, подразумевајући овде

само говоре средњег и северног дела Баната, а не и оне око

Вршца и Беле Цркве. Једини предео у овом оквиру који се јаче

издваја према осталима је југоисточна област, од Томашевца и

Боке ка границама вршачког говора. На том доста пространом

терену укрштају се и преплећу, у разним местима на разне начине,

говорне црте вршачке и средњебанатске. На целој територији

Баната опажа се знатан утицај књижевног језика на народне го-

воре, што је и природно у области са релативно високим степеном

писмености маса. У овом иравцу постоје знатне разлике између

појединих друштвених слојева, а исто тако између старије и

млађе генерације. Притом се неке црте при све јачем утицају

књижевног језика лакше губе, а друге упорније чувају. Односи

у овом правцу врло су поучни и заслужују нарочита истражи-

вања. И у другом погледу јасно се запажају разлике између

стараца и омладине. Тако је напр. скраћивање дужина много даље

одмакло код млађих, што јасно показује да је процес у току.
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Банатски говор — говорим отсад 'о њему искључујући поме-

нути мешавински појас (и, наравно, вршачки говор) — заједно са

бачким улази у једну већу целину, војвођански дијалекат. А овај

је најтипичнији члан једне шире формације, шумадиско-сремског

дијалекта. Кажем најтипичнији члан стога што војвођански говори

имају релативно мање трагова непосредног утицаја других дија-

леката. Док Мачва има такорећи екавску варијанту Вуковог

херцеговачког говора, а у Шумадији и београдској околини вид-

љиво се мешају утицаји са југоистока и југозапада, Бачка и

Банат, нарочито северни, показују особеније језичке типове.

За банатски дијалекат од нарочите је важности специфична

интонација, црта по којој је и лаику лако познати Банаћанина и

која се могла створити само током дугог развоја и сачињава део

основне фонетске структуре дијалекта. Прецизан опис ове ком-

плексне појаве може нам дати само експериментална фонетика.

Ја ћу се задовољити неколиким напоменама. Банатски дијалекат

има, наравно, пренесену акцентуацију (само у Б и Т слушао сам

и примере са очуваним " акцентом ван првог слога, а и то само у

извесним положајима: јесЗња, обиђе, иешкир, један — али вдде,

седи, — стари " се увек преноси: иомагале, вЗнац, ливада, чдвек).

Притом се сва четири Вукова акцента у Банату изговарају

типично, са изразитим тонским модулацијама у току изговора

једног акцента, а такође и са великим тонским разликама између

наглашених и ненаглашених слогова. Дуги акценти одлично чувају

свој квантитет, а кратки узлазни изговара се нешто дуже него у

Београду. Понегде он прелази у полудуги узлазни, и то у свим

положајима: с&ло, лбиаша, девбјка, бјгнвр. — Ову појаву треба

строго разликовати од познатог кановачког дуљења (жбна, чбвдк),

карактеристичног за говоре Шумадије, а такође и за многе говоре

југоисточног Баната (вршачког односно прелазног типа).

Дужине иза акцента у Банату се губе у извесним положа-

јима. Између локалних говора ту има доста разлика, али оне

немају начелног значаја. Углавном вреди правило да на истоку и

југоистоку — ближе ресавским говорима — дужине показују

\!ању отпорност, а на западу и северозападу, у близини Бачке,

одржавају се боље. Ја овде нећу улазити у шаренило локалних

прелива и ограничићу се на моменте од принципијелне важности.

На губљење дужина утиче читав низ фонетских чинилаца, и то:

1) положај дужине у речи — у последњем слогу скраћује

се лакше, у унутрашњости речи теже: виногрЗд: виногрВда Ф,

нидим: видимо В (примери које овде наводим само су начелно
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типични за цео Банат, што се тиче конкретне ситуације, они

претстављају само локални говорни тип места где су забележени).

2) (ако је дужина у последњем слогу) затвореност или отво-

реност слога — затворен слог боље чува квантитет: лежи: лежим

Т, вддВ: вддбм Ф.

3) квантитет претходног слога (избегава се нагомилавање

дугих слогова); бац&мо : ч&камо Крс, исирекршћано : неиросејино

Ф, целим : оним Б, иушницима : срддницима Ц, сумивање : имање Ф.

4) (ако је дужина непосредно иза акцента) природа акцента

у речи — узлазни подржава дужину иза себе, силазни помаже

њено губљење: ваљака : иешлбвИ Крс, ПдднЗм : ид$м Б, с&лишше :

огњишШе Б.

Осим тога важну улогу играју морфолошки фактори. Постоји

тежња да се у извесним наставцима дужине уопште скрате ана-

логијом према случајевима кад се оне у истим наставцима фонет-

ски губе. Тако дужине у наставцима врло често изостају и тамо

где би се оне фонетски чувале. Квантитет се у Крс доследно

чува у примерима као колач, али се у прим. венчам, изгубио

(према веичИ, бацам итд.). Исто тако и идјас али ир&Шим В,

иешкир али жендм Ђ, уради али леШимо ргаез. Ц.

Изукрштано дејство многих фактора довело је до појаве

факултативних дужина у извесним положајима (који су у разним

местима различити). Тако сваки локални тип зна за положаје где

се дужина доследно изговара, за такве где је њен изговор факул-

тативан и најзад за такве где се дужина коначно скратила без

остатка. С друге странЧг, полудужина у сталним категоријама

непозната је банатском говору.

Скраћивање дужина у последњем отвореном слогу деловало

је са свом доследношћу фонетског закона. Оно је створило односе

као што је види: в&ди се, онако исто као што је преношење

старог акцента само из иоследњег слога довело у неким црногор-

ским говорима до односа вода: вода је. Дужина је очувана у

примерима: кд(ј)и је Т, ко(д) чије сше Ф, смеје се Б, венчо се Крс,

Шако је Ц, зашечВм га Крс, дј>жв су живили В, дрмо се Крс,

Пресекђ је Ф, ирћШ кућом Ши Крс, дошерај и(х) Ф, ма да се у истим

местима говори ко(ј)и, чи}1, см&ј& и сл.

Даљим развојем ова опозиција последњег и претпоследњег

слога уопштена је и на случајеве где је последњи слог првобитно

био кратак. Према односу од жспе: од жене је начињено је и

ж&на: жепЗ је. Опозиција вида: пиди га ргаез. створила је и

секундарно пиди: види га Јтрег. игд. Тако је дошло до дуљења
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последњег слога пред енклитиком које данас, уопштено у многим

положајима, претставља једну од битних карактеристика банатског

дијалекта. Примера, разуме се, има безброј: здра је Б, у сдлд је

Б, од в$шв је Ф, сироШи сам Б, дн& су В, ишли су Б, и&ри се В,

вдћкЗ је јалава Крс, машорв сам Ф, иШни. је В, мШили сам Ђ,

цмакала сам се Ђ, разговараШП. се Ф, за ким& си Крс итд.

Сасвим друкчију интонацију показује локални говор села Р,

усамљен у својим отступањима од општег банатског дијалекатског

типа и необичан не само у односу на околне говоре већ и на све

остале српске дијалекте. У Р су узлазни акценти вуковске системе

замењени одговарајућим силазним акцентииа уз задржавање места

узлазног акцента: оваца, гл$диш, живимо, била, синовац, љфдима,

Јовановић, различиду, и(з) сшарине, цркв&њак, кдлач, дца, з$лен,

расВушћбница, идјешћеду, заб&лежијо.

Само у категорији дбвОјка (првобитно " у унутрашњем слогу)

немамо *д&војка или сл. већ се задржава стари акценат на старом

месту: девдјка, ошОђем. Али ако је стари дуги акценат био у

последњем слогу само абшкир, чШа (никако иешкир, чиша).

Поред оваквог изговора, типичног за Р, чују се тамо од

истих објеката и примери као оваца, гледиш, оца, девбјка у свим

побројеним категоријама. Постојање две напоредне варијанте

проведено је као принцип кроз целокупну акценатску систему. (И

иначе говор Р показује особености које га оштро издвајају према

околним говорима, као што је акузатив плурала именица, придева

и придевских заменица мушког рода са завршетком -и: удавале

се Срикиње за ВлИси а Влииње за С/)би, бираља з$би, да не минеш

кдњи, ииШо за сшдри љрди, има нд. ПрсШи, ако сше видли дви крчази,

ирииречи улари кдњски итд.).

Вокализам Баната у тесној је вези са општим приликама

интонације. Удружена та два фактора стварају познати специ-

фични акустички утисак. Када се буду једном дефинитивно (и

експерименталним путем) прецизирале прилике банатске интонације

и изговора самогласника, свакако ће се моћи одредити и узајамна

зависност тих момената.

Једна од главних одлика во^ализма банатских говора (тј.

оних које сам ја имао прилике да чујем) је рпозиција између 6 и

0 с једне и г и о с друге стране. Кратки вокали е и о изговарају

се врло отворено и теже да пређу у еа и оа, нарочито под акцентом:

меани, Преакрјано, н>е"га, д&авдјка, кд"шуља, чд"век, шр$"ћи, зе"ш, свеа,

Пеарем, ноавине, рд"б, кдала, вд°ће, иреашрчи, зеалеан, ироад,амоа, јрШро"

(знацима е° и о" обележавам отвореност). Дуги вокали е и о отварају

Јужнословенски филолог 10
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се међутим мало или нимало: река, сЗно, ј&сењи, лдла, с&, аинздв

Отуд се они осећају као релаШипно затворени е и о.

Од ове ситуације типичне за Банат отступа говор неколико

села, на самој обали Тисе. Тамо се под утицајем бачког дијалекта

е и о често изговарају преломљено, са првим делом знатно ужим

а другим отворенијим. Добивају се гласови неједнаке артикулације:

%, 2р и сл.: д^еда Крс, св$ешло Крс, од^ло В, дв& Крс, неЈма Крс,

Ђ, ирсШ&н Крс, ндн^ело Ђ, цунцукрЧ^Ш Ђ, у С&нШу Крс,

Крч, ди^Ш В, са чим^е си В, м°6рала Крс, П?6иа В,

в?6јска Крс, гр?джђе Крс, м?драм В, к<$нци Крс, не мЧЈрам В,

дбЧЈјци В, В^б /е Крс.

Понекад, ретко додуше, чује се прави дифтог '•&, са разго-

ветно издвојеним I и В: од'-ело, сид(6кана В, (^б нисам забележио).

Ређи је и мање типичан исти процес код 6 и б у истим

местима: ?^во Крс, -^шо Крс, дГеди В, ''одно Крс, ^ошо Крс, /г?оло

Крс, и^очнем Крс, к^оивду Ђ, ир?,одо Ђ, и^осшава В, дЧдчекам В.

Утицај почетка речи и консонанта испред 2 одн. д овде се јасно

осећа.

Нека места северног Баната знају и за једну другу инте-

ресантну црту вокализма. У Крс и Ђ свако акцентовано 6 и

5 у слогу испред слога са затвореним вокалом (и, у, и р) затвара

се и само (наравно, и такво 6 и д је најчешће само релативно

затворено, али је и то довољно за оштар контраст према врло

отвореном I и д у примерима као ж$"на, вд"да, св2а, шдаи). Ту дакле

имамо једну врсту вокалске асимилације. Порекло те појаве не

смемо тражити у утицају мађарског синхармонизма вокала, ма да

на такво решење наводи географски положај поменутих места уз

саму мађарску границу. Синхармонизам је прогресивна асимилација

док је наша регресивна. Синхармонизам делује у односу предњег

реда вокала према задњем: (гагпа/с: етдегпе!с према Наг: етдег, а

код нас је опозиција измећу виших и нижих самогласника : јс.џт.

Ђ, бр&з бриге Крс, одн&су Ђ, илавШну Крс, н& ирља Крс, чШврша

Крс, госшију Крс, момци Ђ, ош шунке Крс, ирдду Крс, ддврнеш

Крс, иоирска Крс, в&лико Ђ, дбци Крс, н| зну Ђ, и%ву Крс, ПоиијВду

Ђ, бдљи Крс, вдду Ђ, кджу Крс, али д&аца Ђ, в&ачврње Ђ, д&авојке

Крс, вд"да Крс, ироалеће Крс, мо"мком Крс, не" знам Крс, д§ацо

Крс, о"бавеза Ђ, гвоазден Ђ, зеаш Крс, гле" Крс.

У Ц и Р прилике су сличне онима у Крс и Д, али не и

идентичне с њима. Сужавају се е и о пред слогом са затвореним

вокалом: Ш&би Ц, чрсшиШа Р, ђурђрвски Ц, н>1му (=и>$му) Р, сесшру

Ц, чШврШа Ц, шегрш (=ш$грш) Р, дшишо Р, Шпо(ј)п Ц,

куће ( = л-^ш куће) Р, осриш се Ц, оЛу Ц.
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Али с и д задржавају своју нормалну отворену боју без

обзира на самогласник следећег слога: де"ди Р, Шреаћи Р, деабљи Р,

де"цу Ц, ил1аву Ц, ко"љиво Р, оабичај Ц, ноасимо Р, б'6аљу Ц, као и

ј&*днико Ц, м1ашемо Ц, длшкани Р, рб°ђени Р, (и као Ш&°бе Ц, к>еага -

њ&"га Р, ноагом Ц итд.).

Специфична замена јата чини једну од основних карактери-

стика војвођанско-шумадиске дијалекатске групе. Основни рефлекс

је е али се у низу речи и категорија појављује и на месту старог

јата. У Банату се ови икавизми, сем неколико изузетака, могу

свести на доследну, логичну и строго спроведену систему:

1) старо ^ је замењено вокалом и увек када се иза њега

налазио сонант / :

сшара(ј)и, здр&вљП(ј)и,

није (и није),

бијаше (само у Ф и само једном забележено),

дд, нигди (према ди је и сл.),

гријдша,

вијаШи, гријаШи, сПјаШи, смијаши се, додијаШи. (Овај последњи

глагол и у књижевном језику има и на месту старог јата; он је

вероватно такав преузет или из Вуковог језика или из војвођанско-

шумадиских говора. Да је заиста у питању јат, сведочи поред

саме етимологије речи и старословенског дод"1гмти и обл. додејаШи

у јужном Банату).

2) у свим морфолошким категоријама где је и стајало насу-

прот старом јату, аналогија је уопштила и:

4а1.-1ос. мени, Пд соби (према доушн)

од оши(х), сасвим, малима (према <мси)(& и сл.)

дп!.-1ос. м&ни, ио ш&би

писам, ниси итд. (према није)

видиши, мрзила (према види, мрзи)

ргаеГ. ир$- > ири- : иривари, Приврне, такође и Прид, ирико ргаер.

према ПривиШи, ирилегне (али увек Пр§, Пр2ко аду., исир&са, ирЗки адј.1.

ргае!. н*->ни- (према ргаеГ. ни-): ники, николко итд. (углав-

ном спорадично).

Изван ових општих принципа остаје свега неколико лексичких

икавизама (или тобожњих икавизама):

гњиздо, угњиздилИ се, гњинан (у значењу које се колеба од

„нерасположен" до „болешљив"), разгњивили сам се,

сикира, сикирица,

видрица (али ведро),

осим (осим Ф, Б)

изриком (овамо долази и лексички јекавизам д(Шс Ф, дијеШе Б).

10*
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И то је све. Као што се види, ових речи има мало, мање

него сличних отступања у многима од западних и јужних говора,

на пр. екавизама у неким јекавским говорима. Обично се сматра

да су ти примери доказ икавског супстрата у основици војво-

ђанских говора, али ми то не изгледа вероватно. У скоро свим

наведеним речима појава гласа и ум. е може се тумачити специ-

јалним фонетским или морфолошким узроцима. Усто скоро све

те речи показују и у другим крајевима колебања у замени јата.

Стога је њихово сведочанство врло непоуздана потврда тези о

икавизму.

Овако у северном Банату, дијалекатски најдоследнијем. На

југу, где се ресавски талас непосредније осећа, појављује се и е

у некима од наведених примера:

вЦе, грђу, с&ј$мо, см&је се, дддејИло, ведрица, Ла(. мене (само

понегде).

Данашња замена јата у Банату идентична је са оном која

се јавља у војвођанским споменицима XVII и XVIII века, у првом

реду код Гаврила Стефановића Венцловића. Од језика овог писца

до садашњих војвођанских говора и иначе води непрекинута линија

једног органског развоја. Колебања која се у споменицима јављају

у погледу замене јата одговарају колебањима у живим говорима.

Банатски консонантизам не показује много особених појава.

Још најзанимљивији је изговор л и ш, ж, ч и џ. Само што у овом

правцу нема подударности између разних локалних говора, па ни

између разних објеката у истом месту.

Глас л се у извесним положајима — испред а, о, у, затим

на крају слога, можда понекад и испред отвореног банатског е

— изговара нешто тврђе, обично једва тврђе, него у нормалном

српском изговору:

Лрла, брезобрИзЛук, Лбла, било, изнКла, мЛад, ТиЛка, асшил, —

ииленце, биЗе.

Банатско Л (бележим га овако у недостатку подеснијег знака)

ретко кад се приближава црногорскоме л (о руском и пољском

да и не говоримо). А често се место њега чује и обично средње л.

Разлике у овом правцу су индивидуалне и оказионалне.

Слично стоји ствар и са изговором спираната ш и ж, а према

њима и африката ч и џ. Ти се гласови изговарају у неким местима

умекшано, али у већини случајева довољно тврдо да се одржи

јасна разлика између ч и ћ и између ц и ђ. За ову особину неки

месни говори уопште не знају, у другима се она јавља само код

појединаца, у трећима је она обична. Само у Ф слушао сам је од

већине објеката:

•
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ш'еш'ир, идш'уља, ддш'ла, ж^иж^ак, ж'&лосшан, ладдлож', ч'ач'ик,

развенч'а, колач', џ'акови.

Наравно, и ту постоје разноврсна колебања: јаче или слабије

умекшање, понекад једва приметно, и напоредан изговор и ш

И //.'' ИТД.

Банатско ш', ж1 итд. указује вероватно на трагове кретања

досељеника из косовско-метохиске области.1

Фонетска система Баната иначе је врло блиска системи књи-

жевног језика. Од знатнијих разлика постоје још свега две, обичне

и у многим другим дијалектима: отсуство х (изузеци су ситни и

често секундарни: хрђав, хдма - одмах) и појава фонеме з у огра-

ниченом броју речи: варЗило Ц, Р, буздва Ф, Б ( = бЂЗ-), буЗе

( =• усне), Ф, Ц, Р, зинвов Ц, Крс, зинзов Р, брднЗа Крс.

Банатска деклинација архаичнија је од вуковске, али се раз-

вија у новоштокавском правцу. Она је сва на путу од старог

српског стања ка вуковском и не показује неког самостаЛног

развоја у каквом другом смеру (као напр. косовско-ресавска или

зетско-сјеничка деклинација ити деклинација појединих икавских

говора). Једини архаични падежни облици који су се у Банату

одржали су инструментал и локатив м.шжине именица мушког и

средњег рода на -и:

с Шанки бркдви, с Немци и з Бугири, с диш иабирци,

с кдли, угињем рамени, шша ћеш с дви ја(ј)и,

идзнајемо ио ПеШлови, ио Пр&ки шдрови, ио јаркдви,

нд дво(ј)и кбли, ио с1ли (примери су из Ф).

Ови се облици јављају негде чешће, негде ређе, поред оних

на -има, али се чују по целом Банату.

Локатив плурала именица женског рода на -а(х) није познат

у Банату, а исто тако ни датив плурала именица мушког и средњег

рода на -ом (-ем)2). У тим је падежима -ма потпуно преовладало.

Према именицама и придеви имају инструментал и локатив

плурала на -и и то, како је Милетић тачно запазио, чешће но

именице:

с оШворени кднкови, з дрвени илугови, с оШи нджами, с мди

децама, ио други с&ли, Пд Ши бр&гови, ио н$ки кфћама, (примери

овога пута из Б).

!) Уп. А. Белић, Штокавски дијалекат, Н. Енц. IV, 1073 и М. Стевановић,

Годишњак Задужбине Стојановића VI, 63 (извештај о говорима Метохије).

*) Те облике наводи Вук за Бачку (Рј«., XXXV I, XXXIX).
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Примери као са сигурни сандуцима Крс могу се чути, такви

као ио наши изрекама Крс обични су, али нигде нема обратно,

са сигурним(а) сандуци или сл.,

Од придевских облика на -ц, само је онај у локативу остатак

старине, а инструментал никако неће бити продужење старог

Јп51г. р1. именичке деклинације на -'К!, -и, (уп. нвкти, сини), већ је

нова творевина начињена по угледу на именички инструментал и

потпомогнута једнакошћу Јп51г. и 1ос. р!иг. код именица.

Сви придеви и придевске заменице имају у највећем делу

Баната у Аа1. и 1ос. БЈПЈЈ. мушког и средњег рода наставак -им.

Ти су падежи дакле изједначени са инструменталом:

Кажем Шим исШим из другог села, Сир&мићу овим једним

малим, Прбдо јавним Шужи(ј)5цу, Одгдвира мЗсним одбору, Однесе.и

једним деШеШу две коцке ш&ћера и одн&сем другим двЗ.

Ц2ниду ио њеним сшасу, ио данашњим нашим живошу, По Шим

се идзније киша, ио ц&лим двдришШу (примери из Ф).

У локативу је овај наставак захватио и заменице дн, кд, (кд)

и шШа (шШд):.ид н>им, По киме, н§ма на чим (Ф).

У северним и северозападним крајевима наставак -им је ређи,

ограничава се на локатив, а у Крс (крајњи северозапад) и у локч-

тиву се појављују -ом порид -им: у бечкеречком округу, у нашом

селу поред ио нашим дбичају, дсШало на Шим.

Овакав географски распоред јасно потврђује тезу професора

Белића1 да су једначење да^. и 1ос. зјп^. с Јпз1г. унели косовско-

ресавски досељеници који су, прилагођавајући се новој говорној

средини, своје -ем (гако у ресавском у Ја1.-т$1г.-1ос. 5Јп§. и Ја<.-

т$1г. р!иг.) доследно замењивали с -им. Природно је према томе

да ова особина буде распрострањенија у крајевима ближе грани-

цама ресавског дијалекта, а мање раширена у пределима даље од

ресавске територије. С друге стране, неће бити тачна теорија

Решетарова, изнесена после мишљења проф. Белића, по којој

је „импулс за једначење дала (у српскохрватском) околност да

одговарајући падежи у множини такође имају наставак -им".* Као

што смо видели, у Банату плуралски падежи нису изједначени

на -им, а сингуларски ипак јесу. Чак је једначење у једнини узело

више маха у локативу него у дативу, а баш локатив још увек

има -и у плуралу (По ир1ки шдрови).

Иначе је за деклинацију Баната карактеристично продирање

наставака тврдих основа у оним категоријама где је књижевни

Ј) Дјалектологическаи карта ссрбскаго лзика, Санктпетербургт> 1905, стр. 38.

*) Оег §<о!<ау|5сће Оја!е1<1, \УЈеп 1907, 182.



О говорима Баната 151

језик задржао однос о:е. Ова је тенденција најјача на североистоку

Баната, на линији Кикинда—Радојево, али се осећа свуда. У инстр.

сингулара именица мушког и средњег рода преовладало је -ом у

свим местима:

К6(ј)ићом Б, мужом Ц, кдњом Р, кључом Р, иокрдвцом Крс,

бджићом Ф, длајом Т, ддбошом Ф, бријачом В, кбнцом В, с дцом Т,

иррћом Ђ, рођењом Б, грджђом Ђ, сфнцом Ђ, имањом Ф,

дружјом Ф.

Слично стоји ствар и код присвојних придева где је уопштено

-ов и код меких основа:

Јашићови Б, Јаношовог Т, учишељов Крс, синдвљови Ф, Би-

рдвљов Ф, дцовог Ц, Зецови Крс, Свирчов (ра!гоп., начињен од

готовог облика Свирчев; присв. придев био би свирцов) Ф, — само

Крс и зеШдвљев, брашдвљеве.

И у {Јеп. (-асс.) зЈп^. придева и заменица Крс се колеба:

вЗшог, нишог, шрЗћог, сшаријог, бившог, најмлађог, али и

кдјег, сшаријег, до иоследњег.

Другде је уопштено -ог(а):

нашог В, н&шога Р, ичијог Б, коуог Ф, најббљог Б, бадњог Р,

најсШ&ријог Р, шрЗћог Р, врфћог Крс, лЗишог Ф, Пошшенијог Ф,

здрдвијог В.

Тамо где у да!.-1ос. ЗШЈ*. придева и заменица није -^л пот-

пуно преовладало, -ол је истиснуло -ел из употребе:

Шр$ћом Крс, најмл&ђом Крс, Ј) нашом селу В.

У множини именица мушког рода доминира -ови, али се и

-еви одржава понегде:

з8цови Ц, нбжови Ц, сшрицова В, илацови Р, богаљови Крс,

јежови Ф, мишови Ф, жуљови Ф, кајшовима Ф: оцбва Ђ, случајева

Ђ, рогљеви Крс, из оши крајева Ф, кајшеве Ф, богалева В.

Међутим у пот. зјп^. придева и заменица ср. рода -о ум. -с

нашао сам у Ц и Р (иначе и у Кикинди):

ло/о Ц, л<3/о Р, н<3шо Р, ш/7^/?о Ц, /ф/&0 Ц, лШн>о Ц, свЗжо

Ц, б&дњо в&че Ц, свакидаииоо Ц, ир$ђашн>о Р (иначе ло/е Б, /«?/'е

Ф, сво/с В, шј^е Б, зимње Крс, бИдње ввче Крс, данашње Ф итд.).

За конјугацију карактеристично је потпуно губљење прилога

садашњег и прошлог и имперфекта, уз редукцију употребе аориста.

Треће лице множине аориста живо је још увек и свуда, а и треће

лице јед^Лше налазио сам на више места:

Поједоше иа се разиђоше Ф, иа се иоиови л&шише Ђ, коњи

ђииише Гш загребаше Б, одоше Р, они Шруиише Гш дбђоше Крс,

шочак сШаде Б, диже се и одс Р, а он Прбђе нуз нПс Крс, да

н$ма њега ирдиаде све Б, шша ме шо снађе Ф.
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Као што је и Милетић забележио, јављају се и случајеви

употребе трећег лица уместо првог:

иолуиаше ми Шд Крс, ми Пројррише Крс, ја сдд оде Ф, ја

дбоде коња Крс.

Изгубљени су без трага облици II лица јед. и множ. и I лица

множ., а облик I лица јед. сведен је на незнатне остатке:

одо Ф, Крс, реко Ф, Б, Р, јареко аЈу. Ф, Ц.

За облике презента карактеристично је треће лице плурала.

Сви глаголи у овом лицу знају за познати наставак -ду:

свучеду, зоведу, кр$неду, размешеду, ддбиједу, ицујбду, увбжеду,

мошаду, досађиваду, волиједу, ир&виду, не видиду, држиду (прим.

из Ф).

Неки су глаголи уопштили овај наставак. То су мдж$ду,

оћеду Крс, В, Ф: дћеду Ц, Р, Т, Б, нбћеду Крс, В, Ф: нећеду Ц, Р, Т, Б,

ћеду и сви глаголи с једносложним презентом:

једу, мреду, треду, шкбду, даду, зн&ду, смеду, зреду, вриду

(примери из Крс).

Али кад су са префиксом или негацијом не ови глаголи не

морају (а могу) имати -ду:

идју, не ју, умру, наШру, исШру, дШку, н& ду, ироду, н1 зну,

иризну, н& сму, сазру, Провру, — поред иоједу, не једу, рмреду, итд.

(све из Крс).

Иначе је наставак -у у трећем лицу плурала проширен и на

глаголе VI, VII и VIII врсте:

б$гу, обрађиву, иоливу, — сиоразумр се, — вдлу, гдру, — ираву,

илашу, мрзу, седу, — сшоју, шрчу (примери из Б).

Тако су створене три потпуно паралелне промене у презенту,

•е -а, и -и промена, не више разнообразне као у књижевном езику:

мШем вдлем венчам лежим

мШеш вдлеш венчаш лежиш

мШе вдле венча л$жи

мШемо вдлемо венчамо л1жимо

мШеше вдлеШе венчаШе лежиШе

мШу и мШеду вдлу и вдледу венчу и в&нчаду, лежу и лежиду

(парадигме из Ц).

Ово стање у III лицу плур. презента претставља једну од

најинтересантнијих одлика банатског дијалекта у односу на све

остале говоре у околини.

С акценатске стране банатска деклинација и конјугација по-

казују низ отступања од системе Вука и Даничића, али та отсту-

пања најчешће нису крупна и нису свуда иста. Најинтересантнија
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је појава извесних дужина којих нема у књижевном изговору:

ку1шми, узмише јтрег., дчију, дцдм (ретко), сШарија (у Б и сша-

рија), Шоци, Шужи(ј)0цу (изгледа да је свако старо -л давало б

а не д као другде). Извесне акценатске алтернације, нарочито у

деклинацији, ишчезле су: глави као глбва итд., а друге су сведене

на један или два примера: рукама, свињама, али сшранама итд.

Друге су опет алтернације раширеније него у књижевном изго-

вору: ведро: в$дра р1. Ф, раиав : рдиави В, дугачак: дугачки Ф.

Банатска синтакса показује јасне трагове утицаја румунског

језика. Замена падежа мировања падежом правца узела је великог

маха. Нарочито је акузатив продро уместо локатива:

ђсећа да му је бдље на сШдмак Р, Кдји је два на слику Ф,

Фурш нА сламу сиавали Крс, Сви смо били н-ошај бр1г Б, Ндсијо

свећу у џеи Р, Држу млеко у ладну вдду Ђ, Кад је Дика бијо у

вбјску Ф, ако имаш у~ гливу Крс, дсшане у дрфго сшање Б.

Акузатив је чест и уместо инструментала:

За кућу ми је Маџир Крс, игро мед н>и Б, бијо је ирид мене

Ц, има ораси Прид н>2га Р, ПреШ кућу је криа Ф, вода је била ома

идд брег Ф — поред она је за Шим Ц, ме цвШом (=-=мед светом)

Ц, ири(д) ддви (^духови) Ц, Пред н>ом Ф итд.

Географско простирање ове особине указује на њено порекло.

У селима крај румунске границе употреба акузаЈива ум. лока-

тива је искључива, у централном појасу скоро искључива, а на

Тиси се често може чути и локатив.

Под румунским утицајем мења се ред речи (кад је у питању

енклитика) у неким селима на самој граници. Овога има мало у

Б и Ц:

И ме дочека Ц, н>им је чј}до Ц ( = чудо им је; н>им - енклит.

облик), и га мижеду Ц, Ја сам л&го и сам з&сио Ђ, да оиере н>&-

гову ндгу и ће ндга да ирође Б, Не се врача Ц.

У Р врло много:

Узме Ш&њир и диере и га мШе, и му чесшиШа, Сам криила

чараие, Су радили и су косили, СасШави се и се осШави, Се оиије

иа ни не вечера, Не се мучу, Не се ириви (из Крушчице код Беле

Цркве такође много примера).

У Р и Крушчици може се чути и презент свршених гла-

гола у значењу футура, црта неуопштена, али не сасвим ретка:

Марко, ја крЗнем Р, Скуиим ја дво Р, Не Вдје дна Шд Р, Ве-

линка ддђе с вдза Р, Не биде више шб Шако Кру, Ви не ддбише

( = не добијете = нећете добити) Кру, Кал ја умрем, ово све биде

иарлог Кру.
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Као што нам наведени материјал показује, банатски говор

претставља хомогену целину. Његове битне особине — сем мало

изузетака — познате су свим његовим локалним говорима. На-

равно, и у Банату има месних разлика; оне су некад ситне, некад

крупније, али уколико се остаје у границама територије банат-

с«ог говора, — никад од капиталног значаја. Притом се не може

наћи линија на којој би се поклапало неколико изоглоса. Суседна

села имају увек скоро исти говор — али готово никад баш у

свему исти. Кад се дуже иде у истом правцу, појединачне и мале

разлике између суседних села накупе се и дају најзад осетно

друкчији говорни тип. Али границу између два таква типа тешко

је поставити. Тако је територија банатског говора сва у таласању,

сва у преливу. Готово би се могло рећи да говорне разлике пра-

вилно расту у директној пропорцији са растојањем у километрима.

То је уосталом и природно у равници чија једноликост омогу-

ћује подједнако добар саобраћај у свима правцима. Планински

терен опет најчешће диктира друкчије стање: он разбија дија-

лекте на оштро омеђене поддијалекте, везане за природне пре-

преке. Карактеристично је и то да су највеће реке у овом крају,

Дунав и Тиса, уједно и важне дијалекатске границе.

Значајније изоглосе које пресецају територију Баната 'могу

се поделити у две веће групе. У првој су групи оне у којима се

на специфичан начин огледа сукоб западнијих и косовско-ресав-

ских утицаја. Њихов правац је север—југ или североисток—југо-

запад. То значи: на истоку и југоистоку ситуација је ближа

ресавској, на северу и северозападу ближа мачванској. Тако напр:

губљење дужина чешће је и обимније на румунској граници

него на западу,

преношење акцента на проклитику (обично предлог) чешће

је на Тиси него на истоку,

наставак -им у (1а1.-1ос.-5Јп{Ј. м. и ср. рода придева и заме-

ница уопштен је на истоку, на западу није.

Није тешко познати у овим моментима укрштање западније

струје са косовском. .Стога није чудо што се особине које сам

означио као „источне" настављају у још појачаној мери на тери-

торији вршачког говора, а оне „западне" у Бачкој.

Набројане изоглосе имају још једну заједничку црту. Све су

оне квантитативне природе: на једној страни мање, на другој

више (ква штативан одн >с би био на једној сграни да, на

другој страни н е). У ствари су то снопови изоглоса. Тако напр.

фонетско скраћивање дужина показује целу градацију између
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екстремних варијаната Крс и Б. За Крс је карактеристичан однос:

ИуШници: сиавање: кбмад: комада: коиач: девбјка,

за Кикинду (према Милетићевом материјалу), а донекле и за Ц:

ПјгШници: сиавЗње: кбмид: комада: коиич: девбјка,

за Ф иушници: сиавање: кдм&д: комада: кдиич: девојка,

за Б ирШници: сиавКње: кдм&д: ком&да: коМч: девојка,

Сасвим су друге природе изоглосе које се протежу у правцу

запад—исток. Оне су чисто квалитативне. На северу п о с т о ј и

нека појава, на југу је нема. Пригом је на страни севера гогово

увек веће отступање од Дорми књижевног језика, а обично и ино-

вација. Говор северног Баната типичније претставља банагски

говор уопште.

На северу се говори видрица, сијаШи, гријаши, смијаши се,

вијаши, додијаШи, на југу ведрица, сејаши, грејаШи, смејаши се, ве-

јаШи, додејаши (притом немају сви икавизми заједничку изоглосу,

већ само изоглосе паралелне по правцу).

На северу иријЗви, иривари — на југу ирејави, иревари.

На северу гођ (кадгођ) — на југу год (кадгод).

На северу вокалска асимилација жени: жеана, на југу I и б

увек отворени.

На северу код личних заменица енклитика је у <1а1. бЈпд. \.

(она каже шШ& је шреба) и н>им у <1а1. р1. (колко њим се свидло)

— на југу јој и (ј)им.

На северу глаголи III врсте имају инфинитивну основу на -«,

бриниши се — на југу бр&нуши се.

На северу вршиши — (и вршиши) ум. врћи (и сл. прелажење

појединих других глагола из I у VII врсту) — на југу вјјћи итд.

Набројене разлике свакако су најкрупније међу онима које

постоје између појединих месних нијанса банатског говора. Оне

нису безначајне, али су ипак ситне у поређењу еа основним осо-

бинама самог говора. Заједнички садржаоци кудикамо су крупнији

него дискриминанте: отуда и имамо утисак хомогене целине.

Унутрашња доследност основних црта, кристалисаност локал-

них говора и релативно мали број дублета и колебања карактеришу

банатски говор као поодавно формирану јединицу, са јасно одре-

ђеним особинама. Прилике у овом дијалекту не намећу нам прет-

посгавку о мешавини, или бар не о скорашњој мешавини. Ње

није ни могло бити тако скоро. Банат није примио директни талас

сеобе из 1690 г., јер је Карловачким миром остао под Турцима

и тек су доцније, спорадично и сукцесивно, поједини граничарски
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одреди пребацивани из Поморишја и Бачке у Банат, већ и пре

тога насељен Србима. Ови покрети нису могли битно утицати на

дијалекат, исто као ни ситнија померања доцније. Зато морамо

претпоставити да се основица данашњег говора створила у меша-

вини старих словенских становника Баната и досељеника — углав-

ном из северне Србије — из XV и XVI века. То би се слагало

и са слмим језичким сгањем на терену. Али то не значи да дија-

лекат није прожег знагном количином наноса из косовско-ресав-

ске об^асти. Његове везе с тим дијалектом биле су и остају

важан фактор, и врло важан фактор, али не и најважнији.

По својој основној структури наш дијалекат несумњиво при-

пада најмлађој штокавској групи. Он има акцентуацију начелно

херцеговачку и деклинацију која се креће у правцу херцеговачке.

Бчнат се не слаже с ресавским ни у једној од три основне црте

које обично служе за издвајање појединих новоштокавских говора:

ни у акценту, ни у деклинацији, ни у замени јата. Нарочито је

важно подвући дубоке, органски настале разлике између једног

и другог екавизма, јер се обично сматра да екавизам повезује

ова два дијалекта у једно наречје.

Полазећи тако углавном од опште млађе штокавске осно-

вице, банатски говор иновирао је у многом правцу и разноврсно,

толико да се може слободно рећи да он по прогресивности не

заостаје чак ни за данашњим говорима источне Херцеговине.

Павле Ивић
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