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ИЗ СИНТАКСЕ

РЕД РЕЧИ

1. — Реченични склоп у ускочком говору поклапа се углавном са

реченичним склопом у нашем књижевном језику. Стога ће се овде

дати само неке напомене.

Редовни ред делова личних назива јесте: име — презиме: Никола

Станић. Али је овде могуће обртање, које је дошло до израза у админи

страцији и понеким другим списима. Присвојни придев који у ускочком

говору функционише као презиме, што је познато и неким другим сло

венским говорима, увек стоји иза имена: Збpка Петрова, Мрдеља Ву

косављев, Ката Вулева, Сека Вуксанова, Савка Ђузина, Станица Ми

ливоева (Стијо да се примакне Станици Миливоевој, а она га дочекала

шаком по носу), Госпава Велимпрова, Бранко Иконпн, Илија Мањин,

Мујо Машанбв, Никола Миланбв, Јанко Збрчин, Петар Миличан итд.,

а ретко, изузетно обрнуто. Појава: Госпава Велимирова Јелић сасвим је

нова, необична и ретка.

У топонимима присвојни или који други придев, као и иначе,

редовно стоји испред именице: Сиљева страна, Стрмена страна, Треш

теново брдо, Рађеново брдо, Čбла глава, Врањска глава, Дебела главица,

Двдструка главица, Руда главице, Ђурове каменице, Дугачки дб, итд. Том

поретку теже и примери у којима је редовно место посесивног генитива

иза именице. Овај је генитив имао исту функцију као посесивни придев

у другим топонимима, па је зато и могао да почне да помера своје место

у правцу обичног места придева у топониму: Марића главица (исп.

Буљова глава, Дебела главица), Кадића брдо (исп. Трештеново брдо, које

му је у непосредној близини), Микића под, Суљовића поток, Микића

главица итд. Међутим, још увек се може чути и ранији ред речи у то

понимима ове врсте: Цијепац,Тмушића, Долина Јелића, Пдд Бегановића

(Отишб на Под Бегановића, Они живе на Поду Микића) и сл. Одатле

се види да се овај процес још није стишао. Колебања има и у другим

сличним случајевима: Петкова локва и Лдква Петкова, али само Гора

сиpдвачка (Не би бн ижљегб уз Гору сировачку да му даш вола), Иве

Гигашке (Љетовала е у Ивама Гигашкијем), Ждријело шаранско (Колиба
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му е у Ждријелу шаранском) и сл. Нестабилно је место присвојног при

дева и у многим другим случајевима: То е сад Воинова локва, Неће

доћи жена Новакова без некога грдила, Најприје запалише кућу сина

Рóсина, Дошб син Вилипов, Породила се сна Васова, Како ми помо

же ђевојка Милисављева!, Камо она Јојова плетивача? Ђе е онбдијете

Мpдељино?, Овбе коњ Илин, Није јој мана да е за сином Титовијем.

и сл. Одлика је овог говора да се придевска реч радо меће иза именице

или именске речи (нарочито кад је у питању присвојни или сл. придев,

али и мимо тога):

Не бои се Гајо ни ка (= кад) пува мећава Шеверова. — Није по

косио ништа под ббг јаки. —Та е чоек срма љуцка. — Нећу па да

ми даш вас свијет окресни! — Украдни јој робу некаку. — Удри

навише јагњад ту. — Онбе вода госпоцка. — Ваку траву нећеш

нај у половину ливада струшкијег. — Иза сваке иве сукће ватра

жива. — Турци су трговци добри. — Мора да музе мал толи

ки. — Он је врсник Петрбв.

Као што се већ могло видети из неких наведених примера, таква

је позиција придевских речи тако рећи редовна појава у ускочком го

вору у специфичним, емотивним реченицама и изразима:

Убила те сила небеска! — Шта ћу ја кукавац горски?! — Бљеж

отáле, ђаволе један! — Немб, шико, имена ти божега! — Косо

моја бренована! — Шта ћу кукавац сињи и сл.

И док у првој групи примера може бити и бива померања у правцу

склопа какав имамо у случајевима: лијеп во, здраво дијете, добра жена

итд., дотле су таква померања много ређа у другој групи примера. А

има примера где померања уопште нема; поред Муч, pђо једна! никад

се неће рећи: Муч, једна рђо ||

Значајна је овде још једна појава. Субјекат се често помера на

место иза предиката или некуд другде у унутрашњост реченице:

Био е сокб ! — Знам ја да ти неј доћи. — Не могу ја с оволикијем

ручетинама, ђе ли ћеш ти с тијем тршчицама!— Нијесмо ми репа

бескоријена.—Немам ја никад одуе (= предаха, одмора). — Глеб

сам ја како бн игра. — Ајде ти, доћи ћу ја. — Знам ја шта знам.

— Знаду они шта е оружје. — Није она болесна. — Познаем ја

њега. — Ко вас свијет, тако ћу и ја. — А. Ко е реко 2 Б. Ишарана

(= из Шарана) неко. — Ћáше бн да носи ону канту. — Стило е

да одметне Дробњак ко што су се одметнули Ускоци о турске

власти. — Све пронашли људи. — Ето циелу [= кутију дувана)

спригаг ја 6ђе. — Видим ја свое добројутро.

Примери као Мрча ми свијес, Болт ме глава, Отекла ми нога готово

увек се тако говоре.

У примеру Мали Јоко бијаше придев малт је саставни део пре

диката (= Јоко бијаше мали), а не атрибут.
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Свему томе треба додати често пребацивање помоћног глагола

или облика непотпуних глагола иза других предикатских делова, још

даље у унутрашњост реченице или пак на сам њен крај, што је такође

приметна особина ускочког говора:

Живљети ниjeсмо у стању. — Цијелу нбј спавала нијесам. — Ни

кад књиге у руке узела нијесам. — Јес не могу ништа. — Из ала

се виђет не може. — Да ми није вас, ноћила не бик. — Čгријат

се од њега (шпорета) не можеш никако. — Ни зашта се тикнути

не смијем. — Ја му се стидио нијесам. — Попуштати ти нећу.

— Нико несретни од мене није. — То кучак с маслом поио не

би. — У брсти је био. — Вазде елијеп био. — Ја биг рада би

ла. — Нико знат неће. — Куку мене, од живота што ћу. — Нама

врата отворит не да.

Али не само помоћни и непотпуни, на крај реченице — али без

икаквог немачког утицаја, већ под снагом унутрашњих реченичних по

крета — доспевају и други глаголи:

Никад се онакбга у ту породицу не роди. — Оне главнине (= љу

ди) нема. — Она ће оно мало ливада зачас диликнути.

Објекту је место иза предиката, али он често стоји и испред овога:

Никад књиге у руке узела нијесам. — Оће кућу да узму у Нишић.

— Све е његово дао. — Све Исусове муке сам испатила. — Мачак

ми синој сланину диже. — Нема те силе иж њега ријеч да иску

чи. — Не смије то учињет. — Мого е кућу држат рат. — О деве

злије јада сан се забавила!

У савременом српскохрватском језику као да је све живља тен

денција да се придевско-именичка, тј. квалификативна или одредбена

синтагма, као и неки други изрази, не растављају енклитикама. У таквим

је ситуацијама раздвајање још обичнија ствар у ускочком говору него

нераздвајање:

Ова епита загорела. — У томе сан се (= сам се) страу пробудила.

— Душанова е пуница добра жена. — Оне јој ђевојчице ковар

не. — У овој се кући не зна ни ко пије ни ко плаћа. — Ко не слу

ша старијега, злијем ће путем обрнут. — Онб е монче спрема

злата. — Колико би се дана могло то покосити?

Али то није и искључиво место енклитике у таквим ситуацијама.

Као што се у нашем савременом језику могу срести разни обрти те врсте:

Тај ће ми сусрет остати у вечитом сећању, Тај сусрет остаће ми...,

Тај сусрет ће ми остати...,—тако ни у ускочком говору нису искључење

ове форме: два клупко потке ће податкати (исп. Ово ће бити доста),

Oва кућа е дотрајала итд.

Треба овде напоменути да у ускочком говору енклитика стоји

непосредно иза речи али, јер и сл., особито кад ове стоје на почетку

реченице:
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Али се повуја и паде. — Јер га одавно не бљеше виђела —

насупрот све изразитијим појавама у савременом нашем језику да се

енклитика не меће иза тих речи, већ тек иза наредних речи:

Али овај вид одбране подвргава се општим одредбама.

Везници у сложеним реченицама не морају увек бити на почетку.

Јакотиce (= ja aко ти се) навеланим, станићеш се у Семољ. —

Ђаво да се на мору ожени, и њему биг био крив. — Здеве гроба

да дођеш, пукла би о сми-а. — На грббље ка смо били, виђела

сам Јока. — Рада биг била Шfiáко ако дође. — Нећу Мpдеља шћутра

да рече: „Нијесте ме послушали“. — Овб ако ме уздржи, зло.

— Ја видим два вука да силазе нис Трештеново брдо.—Однијег

кучки да успем. — Шћела биг то да теслимим, итд.

Но ни овде се као ни другде не може говорити само о друкчијем

размештају субјекта, предиката, објекта итд. И овде се често сретају

разноврсна и необична премештања језичког материјала у реченици.

Ако мисао у тренутку кад се саопштава није сређена, ако се казује аd

hoc, онда ће се понекад сретати њени делови тамо где се иначе не би

ОЧЕКИВаЛИ :

Čћеш ли чупнут од оног синошњег сира малечко? — Не знам

она пила ку се ђела. — Није могло мимо ово жешће бит. — Дај

ми двапу шта да заложим. — У кући што е паћна! — Карабоe

у Бијелом Пољу по шесет динара колико ој! — Камен побљен

велики. — Подајали смо свељето јагњад. — Ево му 6ђе млијека

још. — Да ве сјашем с врата једном. — Нема е (линцуру) чоек

рачун сушит. — Шћáсмо под ово избе мало.

Поред обичног дватрп мљесеца слушао сам и: два мљесеца-три.

Има, разуме се, преметања не само речи у простој реченици већ и

простих реченица у сложеној реченици:

Како бјеше, не знам. — Ође ка (= кад) сам, не биiем се. — Шта

гој оће, нека прича.

Што се тиче интерполација, оне су, разуме се, обичне, као у књи

жевном језику:

Он је, зар, заноћио у Сировцу. — Доћи ће, вљеруем, шћутра. —

Шесто е, то ћеш ти боље знат од мене, био добар чоек.

КОНГРУЕНЦИЈА

2. — Уз именице на ица као двдица, трдица итд. обично стоји,

свакако на основи логичке конгруенције, мушки род. То често бива,

из истог разлога, и уз бројеве два, три, дба итд.:

дба су се закикотали. — Они троица нека оно нође покосе. —

ви двоица дошли. — Једне године о Савину дану кренули два

Тмушића. — Сви троица су дошли. — Ови двоица дошли да
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купују шћљеж. — Ја ћу узети ове четворицу. — Довео е ове

троицу. — Два завршили велику матуру.

Ипак се сусрећу и двојински облици и граматичко слагање:

Таде била су три брата. — Била су сва три пљана. — Четворица

шfiела око ватре. — Погодио е ову троицу.

Име хришћанског празника Света Трдица схваћен је као лично

женско име те се придевске речи уз њега, било у атрибутској функцији

или као саставни део предиката, увек употребљавају у ж.p. Другим ре

чима, сасвим је изгубљена веза са тројицом (три мушкарца). Према томе,

овде је могуће само Света Трдица долази (а не и: долазе). И акценат је

друкчији у овом имену Трдица него у заједничкој именици трдица.

3. — Уз бројне именице двдица, трдица, десетина итд., бројеве

два, три и сл. обичнији је ном. мн. личних заменица од ген. мн.:

Ми двоица одосмо да косимо. — Стружана тридес, а они троица.

Али: Нас осам, а њиг десет.

4. — И уз презимена формално женског рода (Стожина, Лопу

шина, Кршиката и сл.), кад се односе на мушкарца, придевске речи

стоје у м.p.:

Исти Стожина неће да се повинуе вољи сељака. — Ови се Крши

капа не шћени покорити, нб тргни левор иза појаса.

Исп. у Његоша: исти Пророчица (Његош, Писма I, Београд, 1940, 202).

У множини је обичније граматичко слагање, али није искључено ни

логичко .

Наше су се Стожине доцкан доселиле. — Најавили Кршикапе.

5. — У овом говору не постоје примери овакве конгруенције (као

у књижевном језику): двоји сватови, двоје чарапе итд. Место тога у

сва три рода заступљен је с. р. иза којег именица стоји у ген. мн.:

двоја гаћа, двоја саони, двоја чараша, двоја вила (Носио е

двоја вила), двоја карата (Имб сам двоја карата), двоја ошвица

(Те ја навези двоја ошвица), двоја ножица, двоја опанака, двоја

сватбва, двоја врата итд.

То важи и за трдја, за четири је у употреби и једнински и двојин

ски облик с. р.: четворо садни и четвора саони, док је за даље бројеве

обичан једнински облик ср. збирних бројева: петоро садна. Све ове

атрибутивне синтагме састоје се, као што се види, из номинатива (двоја)

и ген. мн. (гаћа, садни, сватбва). Све то ће, мислим, бити последица

адвербијалне природе неких бројева, њихове индеклинабилности, као

и процеса адвербизирања знатног броја њихових облика (исп. од два

човека, у два човека и сл.). И сви су ти синтагматски изрази у ускочком

језику тако рећи окамењени:

Прошло е двоја сватбва. — Вучу троја саони.

6. — Одлика је ускочког говора то што се предикат уз збирне име

нице на ад и неке друге не појављује у једнини, већ само у множини,

тј. граматичко се слагање не постоји у овом случају:
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Телад су дојавила. — Мончад се турају. — Телад не бљеже.

— Јагњад пасу. — Наша мончад умију да се боре. — Телад су се

разобадала. — Крмад лочу. — Јагњад блéč. — Пашчад се кољу.

— Добро наша ђеца чувају. — Нембте да јагњад подоe.

Уз збирне бројеве налазе се предикати и у једнини и у множини:

Пласте оно двое. — Онб двое мру. — Онб трђе шћеди цио дан,

а онолики откоси труну.

7. — Уз адвербијалне бројеве најчешће се употребљавају облици

неутрума у једнини; то важи и за адвербе и адвербијалне изразе:

Било е дваес и пет иљада. — Овб пéшčе шљива (шљивових дрве

тај држи ми живот. — Те ја нако мало крпе навези. — Да ви

Че просто то триес кила шенице (поред: Да ви је просто тијег

триес кила шенице). — Усирила нако мало сира. — Приватио

некб моe дваес оваца.

Уз овако (неутрално, безлично) употребљени глагол може стајати

било који број или род:

Нестало двије краве (поред: Нестале двије краве). — Погубље

но један ован и једно шиљеже (поред: Погубљен...). — Доста

би ми било за зиму они мћег скорупа (поред: Доста би ми био

за зиму они мћег скорупа). — Доста би ми било троја садни. И сл.

8. — Средњи род у једнини често се употребљава за нешто опште,

за нешто чији вршилац као да се не зна, као и за неко незадовољство,

животне тешкоће, животну неумитност и неминовност, неку врсту

судбинског збивања:

Отишло по ђаволу. — Половина народа некрштено (м. некрште

на). — Дернуло ми се. — Савило се на једну краву. — А. Како си,

Машане? Б. Остарало се (м. остаро сам). — А. Како си, Василија?

Б. Живо се. — А. Како сте сви? Б. Живо се. — Нема кб да коси,

изгинуло се. — Лани не кошено, па има доста старуље. — Шта

ће сâмо (и за мушкарца и за женско). — Заузело (град) Треште

новијем брдом. — Осушило се (ребра). — Јопе се добро. — Није

родило (о усевима). — Није родило без по питоминама (о трави).

— Кенуло ти у бубреге! — Не било ми грија! — Разродило се.

— Није добра ни виђело, али што ћеш.

Многи од ових случајева могу, разуме се, бити потчињени и за

конима граматичког слагања:

Савили смо на једну краву. — Осушила су се (ребра). — Није

родила без по питоминама (о трави). — Саспљели смо на зле гра

Не, ИТД.

9. — Једно и друго слагање је обично уз основне бројеве:

IИмало би пешčс друга да коси, и: Имало би пешес друга да косе.

10. — Облици средњег рода служе и за исказивање оМаловажа

вања, потцењивања, презира и сл.,
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А. Зашто е Јанко то урадио? Б. Аветно (м. Зато што е аветан).

— Научило е то господовати (за мушкарца). — Полагало, гад,

па пало (за мушкарца). — Дошло ту да умре (о мушкарцу). —

Лудо па не зна шта ради. — То е пљано (за мушкарца).

11. — И у ускочком се говору речи као нико и сл. разбијају пред

логом: Не тражим ја ништа ни от кога, али реч ништа, поред тога што

може бити разбијена: Сашб ни на шта, може остати и без уметања пред

лога: Сашо на ништа. Мислим да је у овом другом случају реч ништа

изгубила заменичко значење и стекла прилошко (рђаво, слабо) или

именичко (ништавило, беда, нула), па се зато и не раздваја предлогом.

12. — Кад једнински и множински облици значе исто, конгруен

ција се, природно, неутралише:

Нијесмо ни ми шуша и: Нијесмо ни ми шуше.

ЕЛИПТИЧНОСТ

13. — Између редукције материјала у речи, с једне, и реченици,

с друге стране, принципијелно нема разлике. У оба случаја редукција

се може протезати само до семантичне границе. Могу се редуковати

сви елементи небитни за схватање мисли, а задржава се оно што је

директно исказује. Због тога се реченица може свести на врло уске

опсеге. Нису само овде у питању елиптичне реченице као Вуци! (што

значи: Ударили су вуци у тор, или: Погледај, ено вукова, и сл.), Змија!

(= Пази, ено змије, или: Бежи, ево змије!, и сл.) итд., већ и многе слич

не, као: Ујсту! — Откуј! — Мани! — О итд., које се састоје од из

раза, речи или чак звукова и чији се смисао најчешће схвата из ситуа

ционог контекста. Тако се, рецимо, реченица Јединак, кукала му мајка!

може схватити тек из дате ситуације; она чини карику у предтексту и

посттексту и схватљива је само у читавом том ланцу, слично ономе што

се морају прочитати читаве претходне или наредне стране, каткад де

сетине страна, да би се појмило значење неке речи или израза.

14. — Навешћу овде неколико примера елипсе из ускочког го

вора као илустрације, иако елиптичност његове реченице не одудара

од језичке елиптичности уопште, посебно у усменом говору:

Мбра да е ту (мора бити...).

Настави мало качамака за ручак (настави котао на ватру да ску

вам...; иначе би реченица била готово апсурдна).

Идем у дрва (идем у шуму да насечем и дотерам дрва).

Ај да има ђе мушко диете, него на камена! (Ајда има ђе мушко

дијете, па би добро било, него нема ни камена).

Ни?есам колико мој дитац исто земље (нијесам колико је ли мој отац

испод земље).

Не дај јагњадима у ливаду (не дај јагњадима да уђу...).
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Глава јб је не би не бунбар oблетио (глава јој је толико велика да

је не би...).

Он је не може бити боље оČон је толико добро да не...).

ПIто не спће мало? — Ова веза „сиђе мало“ је у Ускоцима врло

жива. Смисао је овај: Што не сиђе, па макар се само мало задржала, па

се опет брзо вратила?

Навадиле се бвце у ливаду (навадиле се овце да ујављују у ливаду).

Уљегла сам за шерпу па јдпе заборавила (да је узмем).

Гледај, лиле, како ћу двд ... (како ћу ово урадити, сашити, окрпи

ти и сл.).

Оћеш ли дриз на масо? (помоћни глагол самосталан, оћеш ли ориз

ставити на месо).

Нашб e jад кбе (нашао је јад као што је).

У јесен закољем меса доста (У јесен закољем више комада стоке

те добијем доста меса).

Стан, да није два дуља (стани да видим да није ова дуља).

Нек туче туђе, једнако (нек коси туђу ливаду, све је исто).

Ставићу мало грања на сијено док шћенем површива (ставићу мало

грања на стрпано сено па нек тако стоји док га не будем површивао).

15. — Изрази као:

Мокра земља. — Лијепа кућа. — Лијепо дијете. — Добар во.

— Цар Душан највећи јунак српски. — Самртна душа. — Ско

руп бијел кб карта. — Грка ова кава. — Неподесни ови опанци.

— Мучан ови наш живот, господине. — Оне јој ђевојчице ко

варне итд.

нису синтагме, већ реченице са изостављеном споном. Мокра земља не

значи мокра земља, већ Земља је мокра. Лијепа кућа значи Кућа је лијепа

а не лијепа кућа итд. Елиптичне реченице ове врсте честа су појава у

ускочком говору, а увек дају неку процену или оцену.

16. — Упитне реченице са изостављеном речцом ли нису ретка

појава у ускочком говору:

Имаше ко бнђе без она? — Немаш каке вегде чарапе? — Оћеш

отићи до колибе? — Нијесам отруњавила? — Знашта (= знаш

штај ћемо учињети? — Виш колико су ове љепше? — Оћеш шес

на ово? — Оћеш обис шта? — Знаш ти јошто (= још што) без

то? — Имаш каку полу да се покријем? — Оћеш на зиму у Био

град?

17. — Изостављање предиката (Све му наке гуке по врату. — Она

понеси крмету да једе па везу на врат) и др. реченичних делова у случа

јевима кад су присутни у свести — обична је појава као и другде.
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НЕГАЦИЈА

18. — Кад се одговор на питање састоји само од речце не, доста се

често уз ту речцу употребљавају личне заменице, али не померају зна

чење те речце. Пошто се те заменице у оваквим приликама изговарају

са овом речцом као једна реч, имају исти акценат и исто значење, ја

их овде пишем заједно са речцом не:

А. Је ли ти дала уже? Б. Неона (овај је акценат уопштен, исп.:

неја, нети па и неона). — А. Јеси ли се умио? Б. Неја. — А. Јесу

ли доћерали шиљеж? Б. Неони. — А. Јесте ли доручковали? Б.

Неми. — А. Што си брижан? Да ти није слаб ко од укућана?

Неоно, итд.

19. — У клетвама се негација различито употребљава, што за

виси од тога шта хоће онај (или она) који куне: да се заиста некоме деси

зло које клетва садржи, кад одречне речце нема:

Убио га бог! — Врат сломио!;

да баш много не жели да га зло задеси:

Бога (= бог га) не убио!;

и кад се одлучно не жели да се зло догоди и кад се клетва одлучно не

гира, управо пред страхом да се клетва не испуни, она се енергично

побија:

Змија га запунула не!

20. — Кад неко мисли да није тачно оно што неко пориче, реагу

је се двема негацијама на то порицање. Нпр.: А. Немам доста ране за

зиму. Б. Не немаш. Значи: хајде, богати, имаш. Или: А. Нешто није

сам здрав. Б. Не нијеси. Значи: Богами, јеси. Или: А. Не умијем ја

да се картам. Б. Не не умијеш. Значи: умијеш, умијеш (не вјерујем да

не умијеш, рекао бих да умијеш и сл.). Или: А. Не косим но јадим.

Б. Не не косиш. Значи: добро косиш, твоје кошење није јађење но

добро кошење, итд. У првој речци не осећа се призвук узвичности.

Ова двострука негација служи искључиво као реакција на извесна,

неуверљива, негирања.

У вези са две негације, али друге врсте, забележио сам и овај

пример: Мало не по не би, ето ти њега, са значењем: не потраја дуго,

СТО ТИ ЊCTa.

21. — У примерима какав је овај: Лијечио га ја не лијечио,

он (зуб) боли — негација не има дисјунктивно значење (Лијечио га ја

или не лијечио...; било да га лијечим, било да га не лијечим...).

22. — У примеру Дочек није могб бити сплни (силнији) имамо оби

чан вид негације. Међутим, у таквим случајевима употребљава се још

један обрт негације који исто тако има велику, ако не и већу снагу по

ређења, истицања, појачања значења: Дочек је био није могб бити силна,
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где позитивна и негативна форма не потиру једна другу, већ се удру

жују ради снажнијег израза. Такви су и ови примери: Он је не може

бити боље. —Глава јбе (= joj je) не би је бунбар oблетио, и сл.

23. — Има и обрнутих појава, тј. да се две негације своде на јед

ну: Они су ничи пријатељи (м. Они нијесу ничи пријатељи).

У примерима какви су: Он није ништа при тебе и Он је ништа при

тебе, Ти нијеси никакав плдвкач и Ти си никакав пловкач — одрична и

потврдна форма значе исто.

Случајеви Праглај ми дијете док се не вратим и Праглај ми дијете

док се вратим поклапају се са одговарајућим случајевима у књижевном

језику. То исто имамо, и поред нешто друкчијег осећања, и у примерима

какви су: Не дпрај га док једе и Не дпрај га док не једе, тј. ово је не једе

= једе, а не: не дирај га у време кад не једе, како би се та реченица

могла такође схватити.

ПОТЕНЦИРАЊЕ ЗНАЧЕЊА

(Експресивно изражавање)

24. — Док говори, човек обично не мисли на то како говори;

он углавном мисли о ономе шта ће рећи. Међутим, има доста случајева

кад је човеку стало баш до тога да пронађе најјача језичка средства

За ИСКаЗИВАЊС МИСЛИ.

Сваки језик, не рачунајући разноврсна кинетичка и слична сред

ства, располаже разноврсним чисто лингвистичким средствима за по

тенцирање значења. Изнећу овде нека од таквих средстава у ускочком

Говору.

25. — Снажни семантични ефекти постижу се преласком са реал

ног на апстрактно, фигуративно значење. Фонд речи за конкретне пој

мове постаје на тај начин непресушан извор за фигуративно изража

Вање .

ртник (појаван, снажан ован) — преглалац;

pтница (добра овца) — отресита жена;

баљуша (црна крава бела лица) — глупа особа, особито мушка;

вó — човек који зна само да напорно ради;

шарац — човек с пегама по кожи,

грана — врло мршаво чељаде;

цуца (тешка тољага) — гломазна девојка или жена;

бóкоња (во великог трбуха) — човек са великим стомаком;

каруган (ован великих завојитих рогова) — моћан човек;

волоња — снажан човек;

вучад (курјакова младунчад) — жива, полетна, радна деца, спо

собна да одраслима притекну у помоћ било у чему, особито у неком раду;

ђавб — велики број значења од рђава, зла човека до марљиве

особе и домишљана;

сокб и орб — многа позитивна значења;
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Габељ — човек у кога се не може имати поверења, превртљива

особа; итд.

Често се читав израз или реченица или поједини њихови делови

могу употребити са преносним значењем:

Зајала магла прб Сињавине — креће се магла у великим масама

преко Сињајевине;

Имаш у мене ђе ошести — ја ћу те лепо дочекати, добро ће ти

бити у мојој кући;

Удб се ђаво за ђавола — дупла невоља (реченица је формално

бесмислена јер се само женско удаје, али у ствари није бесмислена јер

реч ђаво у преносном смислу може значити и женско);

Бљежи, јадна, бљежи. Није онога брава на свој Сињавини — глу

пачина, незналица, забун.

Оваквих примера има веома много у ускочком говору, као и у

Другим говорима.

Ружне речи и изрази у фигуративној функцији каткад, услед

своје велике фреквенције, тако рећи клишетираности, сасвим изгубе

скаредност и употребљавају се, чак и пред „стидним“ особама, зато

што у свести говорника немају више ништа заједничко са њиховим кон

кретним значењем, већ остаје њихова чиста фигуративност.

Велики семантички ефекат постиже се изразима са значењем су

протним од нормалног у функцији еуфемизма: веселе бвце (= тужне,

јадне, жалосне овце), срећо (= несрећник, јадник) и сл.

26. — У Шекспировом „Хамлету“ налази се оно чувено понав

љање: „Речи, речи, речи!“ То класично појачавање значења понавља

њем речи или делова реченице, ја сам забележио у овој форми: „Рије

чи, ријечи, ријечи, ријечи, само ријечи!“ Из овога се види да број

три (што се најчешће сусреће у литератури, нпр. Он иде, иде, иде)

није каткад довољан да изрази сву мисао. Ево неколико примера за ис

тицање значења понављањем језичког материјала:

Он све једно те једно. — Ћут, аветино аветна! — Муч, сулудни

че сулудни! (иначе би било бесмислено пошто само сулудник већ

значи сулудна човека). — Ај, ај, ај, али даље не могосмо. — Го

веда ујавила у ливаду па дућкају ли дућкају. — Отворила се

врата па вљетар пува ли пува. — Вно иг, шеде ли шћеде! — Дуго,

дуго се причало. — Иљаде и иљаде е уложио у ту ливаду. —

Иљаду илвада пута бијел ко на гори бијели снијег. — А она сиро

та пласти, пласти, пласти. — Буљук, буљук, буљук (= све бу

љук до буљука). — Он мбра ићи те ићи. — Буца, буца у врата

кршима. — Баљен Баљеновић или Птрпpшко Птрпшковић (вео

ма глуп човек, глупак над глупацима, глупак од глупака). — Па

ћери, ћери вуда. — Ударише у арлак, у арлак. — Ставише руке

на трбук па смијег, па смћег. — Лијечио га (зуб) не лијечио,

бн боли те боли. — Бљеж да бљежимо! — Не бик ти више спава

ла да е било три ноћи на нбј. — Стијо е збр зориле да уљезе у

кућу. — Све ти па ти.
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27. — Овамо иду и понављања у којима је прва или поновљена реч

ојачана наставцима ит, ат, ан, ин и др. или је посреди каква друга

неподударност у њима:

ципцио (цивцио), ципцијела (Јекнула му ципцијела рука, Ми

лиза ми је његова длака но она ципцијела, Ципцијело жито паде,

Радио е ципцио божи дан), ципанцијо, сам самцит, сам самит,

нов новцит и нов новцат, прав правцит, прав правцат (прави

правцати господин), здрав здравит, пун пунцит, пун пунан, пун

пунцат, пун пунцан, један једити (Тб ми се десило један једити

пут), сув сувцит, сув сувцат, го голцат, оба обцита (Оба обцита

пута сам тако пао у сансу), на једвите јаде, на једване јаде, јевда

на једвите јаде, једва на једвине јаде, једном једитбм не бисте

обрнули, сит сицат, сит ситан (Дасанга (= да сам га) раније пре

пела, био би сит ситан), жив живцит, жив живцат, један једи

ни, једна јединита и сл.

Неки од тих израза не морају, разуме се, имати увек појачано зна

чење, нпр. Помогло ти јутро јутрошње.— То се десило на данашњи

дан, итд., као што ни свако понављање не носи у себи појачање, већ

може имати сасвим супротно значење: А. Како ви дома? Б. Здраво,

здраво (= није баш добро) и сл.

Ојачања речи могу бити изведена и на који други начин, помоћу

речи сам, само, вас, тај, драги, исти и др., њиховом комбинацијом итд.:

само сам (и самосам: Самосам покосио сто товара сијена. — Нико

му није помогб, све е поорб самосам. — Дигбе врећу пуну жита

самосам), само сама (Дошла само сама), сам клас, сам плас, голб

зрно, нови исти час (на ови исти час), дуговетан, дуги дуговет

ни, ваздуги, боговетни (Косио е дуги дуговетни љетни дан или:

Косио е цио боговетни дан. — Радио е цијелу боговетну ној.

— Није патисб дуги боговетни дан. — Падала е киша цио божи

дан), самонов (= нов новцат), ти исти, ваздраги (Ifедио е кот

куће ваздраги дан. — Прстенали су се свудрагу ној. — Мора

ћемо узимати жито свудрагу зиму. — Шедио е крај њега ваз

драгу нбј. — Не дам па да е твој васцијели свијет), сваковетан

(Вук поклб сваковетну овцу), све сами (По ливади све сами јаб

лан (), само један, та минут (Оће киша та минут), светрое, ђе

вбјка и по, и сл.

Да напоменемо овде да и низ творбених типова модификују зна

чење у експресивном правцу, преводећи основно значење у аугменти

тивно, деминутивно итд.:

кљусина, ливадчина, дећо, кућица, пунан, пунано (Има пунано

ђеце), прчевит, трбуљат, мртвуљав, маешан, пијуцнути, овоиш

ни, тоишни, оволицни, оволицки, оволицнб, великачак, велика

чан, воликачки, великачки, воликачни, воликачки, манитбв,

рундов, глават, главоња итд.
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Народни говори разликују се у овој појави углавном у мери,

квантитету, фреквенцији употребе таквих ликова. Ускочки говор сва

како спада у оне који су изразито склони тим средствима.

28. — Поред наведених и сличних, потенцирано значење носе

у себи и многе друге речи, дакле не само изведене специфичним суфик

сима већ и основне, примарне речи:

Море га (тврдо месо) јести кô има зуба (= добре зубе). — По

моћи ће ко е чоек (= добар човек). — Ако бидне времена (= лепог

времена), све ћемо на вријеме урадити. — Ко има кућу (= добру

кућу), не бои се јесењиг киша ни зинскиг мећава. — Не дае се

дијете (= девојка) на нам и глас нб чоеку (= добру човеку). —

Држите се ко јунаци, људи (= добри људи). — Толики (= мно

ги) откоси ће ни сатрунути. — Колик је (= огроман), и сл.

Међутим, те и сличне речи могу имати и имају и сасвим супротно,

негативно, значење, али опет потенцирано:

Не да ни вријеме (= ружно време) да покупимо ове откосе.

У ускочком говору честа је такође употреба речи које су саме по

себи врло експресивне: -

Он је пљунути отац. — Тече од њега све ћићара крв. — Остало

ми је циглб пе динара. — Нико живи 6ђе не смије ништа рећи.

— Шта ћу, сињи кукавац! — Кућу (= куд ћу), сиња кукавица!

— Пристави вечеру, сви су мртви гладни. — Дај ми мало шње

жанице, мртва сам жедна. — Пуштиг (= пушти иг) да се одморе,

мртви су умбрни. — Све живб заборавим. — Све живб скапа

од ове врелине. — Све е живб дао за дуван! — Не би га ни рођена

мајка познала! — Не слуша ни рођенбга оца! — Чита мајка!

— То е, јадан, диндушманин! — Кöси ко бог!

Снажно значење садрже и многе друге речи: напотезати се (Пас

ти се меса напотезб !), забрстити се, занеобријанити, занеопранити итд.

30. — У свим језицима неки бројеви значе много више но што је

њихово редовно значење. Они управо служе за потенцирано, мулти

пликативно приказивање нечега. Ти су бројеви обично: три, девет,

сто, хиљада, милион. Слично је и у ускочком говору:

Не дам да си ми девет пута син! — Рекб сам двадес пута. — Сто

пута е слагб ( — Иљадиле ти се! — Према мене еко да сан га

девет пута родила. — Једна уста а девет језика! — Ја једну а она

девет! — Здеве гроба да дођеш, пукла би о смија. — Ову сам

партију добио са сто зноева. — Може урадити а и поести за тро

ицу. — Ти ћеш то рећи још мелебн пута, а ђеца опет неће претво

pити!

31. — Неки изрази, узвици и речце појачавају значење речи и

израза уз које стоје:

Ајде, то ти је отоле-дотоле (= врло близу). — Отка себе они во

пáсе у оној ливади! — Онбе пипоган! — Оне прапогани нема ко

2 Дијалектолошки зборник
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лико е Црне Горе. — Станио се питај бога ђе. — Покосили су

питај бога колико. — Вратиће се, али питај бога кад. — Ама баш

ништа! — Ама баш добро! — Ама баш јутра! —

Познато је да везници, поред службе везивање речи и реченица,

служе понекад и за истицање онога што се казује речима пред којима

стоје:

Евети и школе. — Били су и вудије. — Од невљешта и гора пла

че. — Зато ти и кажем. — Ради и дневи и ноћи. — Нагрдна била,

и са мном!

Очигледно је да везник и у оваквој функцији није никакав вез

ник, већ речца.

И речце не, јес, да, кад се накнадно додају изразу, постају елеме

нат појачања:

А, нећу ја ноћивати, не! — Ја ти то кажем, јес! — Неће доћи, да!

32. — Под извесним условима свака реч може постати узвик и

тада упада у сферу акценатско-квантитативне неравнотеже, ослобођава

се од акценатско-квантитативних Законитости и Може ИМати СВаКаКВе

интонације, скраћивања, дужине, отезања итд. Ово интонационо „оту

ђење“ речи редовно повлачи за собом потенцирање значења и оно се

ради овог и врши: пуно, велика, добра, једва или једва и сл.“ Те су форме

семантички јаче од редовних форми: пуно, велика, добра, једва. Вја је

потврдна речца. Међутим, у форми еја значење је знатно појачано, и

може, као и у другим случајевима, садржавати мању или већу дозу

емотивности. У оваквим случајевима моменат истицања значења долази

од необичности, одступања од онога што је редовно.

ПИТАЊЕ ПЛЕОНАСТИЧНОСТИ

33. — Ни у овом се говору не држи увек чврсто принцип чисте

деминуције или аугментације, већ се деминутивном облику додају друге

речи, које су ту плеонастичне. Израз лијек плакнем у реченици Дај ми

да то лијек плакнем значи исто што и плакнем, тј. реченице Дај ми да

тö лијек плакнем и Дај ми да то плакнем исте су семантичке вредности.

Такве плеоназме имамо не само у синтагмама какве су: велике ножети

не, ситни цветићи, мала рибица и сл. већ и у примерима као:

Пројаши га (= ждрепца) мало. — Леже ту и мало одријема. —

Презалогаи мало. — Притрпи се лијек. — Ђе су ми ђеца моја!

— Трне ми чапра моја! — ШТе доље, браву један! итд.

Међутим, треба имати на уму да је појам малог, односно великог,

релативан и да садржи безброј степена. Од две кућице једна може бити

мања, а друга већа. Пројахати, поред осталог, значи: мало јахати, али

то мало може значити пет, десет, двадесет минута. Уз речи које значе

* Види о овоме и код А. Белића: Савремени српскохрватски језик: Гласови и

акценат, Београд, 1951, 121.
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нешто врло ситно, сићушно често се додају друге речи (ситан цветић)

да се јасно, недвосмислено истакне та сићушност. У таквим се случа

јевима не може говорити о сувишној, погрешној употреби речи. Ја

налазим да ни у примерима као Ђе су ми ђеца моја? оно моја (Ђе су ми

ђеца?) не мора бити плеоназам, већ елеменат подвлачења значења и

специјалног расположења ове мајке. Ни Дfе доље не мора бити плео

назам не само због тога што се може сести и горе већ ни због тога што

је реч доље у овом случају чврст ослонац онога што значи реч шести.

Као што се види, формални плеоназам не мора увек бити и стварни

ПЈТСОНаЗаМ.

34. — Навешћу овде неколико устаљених израза колико да се

види природа ове врсте језичког материјала у ускочком говору:

бок ти свети, ђавб макб (На вретено не могу ђаво макб); ђавб по

пило, ђаво изио, удб се ђаво за ђавола, у камен и у дрво; све у...

(све у бицик, све у пљеванију, све у деведесет); у његову (њену)

главу (А. Крепала сивуља. Б. У њену главу); ту ђе (око, отприли

ке: Предајте Велимиру ту ђе десе гуља. — Доћи ће ту ђе око

Никољдана); бес те без ове (Избио га бес те без ове — на правди

бога, без разлога); ништа за то, штеди, ђаволе (нека, стани, пре

стани, чуј, није тако и сл.); неке јаде (Они Милован неке јаде

може поднијет — ето, нешто, нешто мало), кад гој било (Плати

ћеш ти ово мене кад гој било — једном), ево га... (Ево га да коси,

да оре... — способан је..., уме, може, вичан је...); учините им глас

(јавите им, не оглушите се о њих), све сува пара (Сијено све сува

пара — здраво, добро, сигурно и сл.); мимо свијет (Једе мимо

свијет — превише), однио мртвијем воду (пао у дубоки сан);

свије (свет) да е твој (Нећеш свије да е твој!); не да се уђерат

у тор; на под ногу (наниже; лако), итд.

ИЗРАЗИ

35. — Пасивни глаголски облици значе каткад ИСТО ШТО И акТИВ

ни. Реченица Подијељени смо може значити исто што и Поделелили смо се.

Управо, нико њих није делио, већ су се они сами поделили. Међутим,

кад та реченица (Подијељени смо) значи: ми живимо одвојено, кад,

дакле, има значење садашњости, она се значењски не може изједначити

са реченицом Подијелили смо се. Иста анализа може се извести и са ре

ченицама какве су: Умивен сам и сл. Разуме се, те реченице могу имати

и пасивно значење, тј. Подијељени смо може значити и да нас је неко

поделио И СЛ.

36. — С друге стране, активна форма у комбинацији са се може

имати трпно значење. Реченице као Окупала су се јагњад), јадо, лијепо.

— У борби на Мојковцу рани се у главу. — Кое днд гддине би ка се писасте

ва? — Скупа се то сијено доста лако. — Могаше бн дстpићи три док ја

једну иако сан (= сам) се ја рачуно у прве, и сл. не казују да неко извр

шује радњу на себи, већ да неко изводи радњу на другоме, тј. јагњад

2“
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нису себе купала, него су их људи купали. Та реченица значи, дакле,

исто што и: Окупата су јагњад), јадо, лијепо.

37. — Појава да се предикативност изражава екскламативним

средствима, обично ономатопејским, доста је честа у ускочком говору:

Шчепа облутицу па буп у њега. — Он себе дићак у уста. — Дијете

врљачи зицбм, па вола туп међу рогове. — Камен гру у један бор.

— Притрча му па пљас, пљас, пљас по образима. — Ћика, јаро,

горе успланину. — Ујсту, Шароња, вук тодрб (= те одро). — а,

зеленко, мој брате рођени! — Иш, орб тоднио (= те однио). —

н левор иза паса паду у њега. — Трта, врта, те у ватру, итд.

Ова је појава, уопште говорећи, најчешће знак неразвијености

друштвено-културног живота.

ЈОШ НЕКЕ НАПОМЕНЕ

38. — Екскламативне реченице као

Боже ми ти помози! — Сачувај боже и закрили! — Ђавб макб |

(Свевљетар однио ђаво макб (). — Ако знам, јади ме знали!, и сл.

као и екскламатизовани израЗИ ТИПа:

Јадо! — Кукавице! и сл.

— постали су, у неку руку, обични узвици. У облику кукавице чак је

и акценат измењен, тј. одудара од редовног акцента (кукавице), а и

последњи је вокал продужен.

39. — У ускочком говору, а то, разуме се, није само његова осо

бина, безличност може бити исказана и другим лицем једнине:

RВо, остани и о једној крави, то опет ништа не помаже. — Радиш,

мучиш се, па на крају завалиш долину.

ПРИМЕРИ ЗА ПАРАТАКСУ

40 — Копулативне реченице:

Могла биг још што у кућу сигурат и ништа више. — Mди код

Радоице и тражи шfекиру. — Имагу доста мала и живљагу добро.

— Čкинула ми се крава и ушла у купус. — Ти си капац па ради

шта оћеш. — Све нареди како треба, па се онда жени. — Шfеди

па навези тај колијер. — Она ме пушћи те прођош. — Пуче вук

те закла оног вола. — Овакбе било досад, а овако ће бити и по

сад. — Ни кô пије ни кô плаћа. — Збpка зајарачила, више ме не

зарезуе. — Сам пао, сам се убио. — То ти слас, то ти час, то ти

оцу за појас. —У ушћечени у сан (= сам) се родила, у ушћечени у

ћу и крепати.
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41. Адверзативне реченице:

IИма мајака, али онаке нема. — Ја биг полако чепрљала, али ми

не да кућа. — Учио сам, ма не знам. — Мањуе се (= склања се),

али не море увијек. — Оће да гради кућу на исти темељ, па му

стриц не да. — Натрла бига (= бих га, хлеб), но не могу. — Узег

онб једно, па безуба (= без зуба) никуд. — Вазде елијеп био

(сир), али је ове године најљепши. — Ја ишла, па ништа. — По

миче ни се још помало љеба, а у осталбм оскудијевамо. — Нијесам

болесна, испољела сам накб. — Није ми мало тешко, него иско

пина! — Не чини узмака, него алабурде! — Не шћаваг пити, но

ме наћераше. — Ћагу доћи, па иг нешто спријечи. — Млого пута

ми је у животу залазило за нокте, па ме опет еве жива. — Биг, нб

немам кад. — Остала биг десе дана, али не могу. — Била е млого

слаба, али претече. — Ја мајкића особим, па залуд. — Ћáше да

коси, па му не даде Збpка. — Нека што га (сено) разбурука, но

га ижеде. — Не бије се бн (во), но ће узманут од муа. — Куцали

су по мене, неће више! — Надала сан се да изиде, па мешчин

неће. — Реко е да ће доћи па га нема. — Радио сам цијелбга жи

вота, па ево оћу да умрем о глади. — Немам кукале бришкуле,

па идем. — Немам више никбга, па живим. — Воли биг да сам

погинуо но што се то догодило. — Дук се вије а живота није.

Један специјални вид супротних реченица јесте онај у коме се

супротна реченица налази на првом месту: Не могу, а све биг ово живб

продб (исп. Све биг ово живб продо, али не могу).

42. — Дисјунктивне реченице:

Böља ти шfièђети, воља ти спавати. — Или шfičди или иди. — Вољ

ти се женити, вољ ти се не женити, ја ти више нећу рећи ниједну

ријеч. — Или ме држи кô што се чоек држи или ме уби ко што

се људи убијају, а не држи ме ко пса. — А на врата, а у кућу.

43. — Ексклузивне реченице:

Нећеш ти то учињет нако да се брукаш. — Покосићу све, само ће

ми остати онб мало при Главама. — Све ми је слабо родило, осим

што сам нашб доста кунпијера. — Добра жена, само да има чоека.

— Доћи ће нако не имадну су чим. — Ти ништа не знаш бе што

глаш. — Са ћу ја, само да ово зашијем. — Ја не могу друго без

нако да умрем. — Мораћу нако се не шћене на мене окренут. —

Не може више нако да му узме памет. — Ништа без камен у дбм.

— Не остае ми ништа, нако да се помиримо. — Што ће ми нако

да ми је још теже. — Ја никуј нијесам бе што сам једну нбју Борје

ноћила. — Ко кутија, мало више (= веће). — Нећемо бљежат

већ ако смо кукавице. — Шта ће му више без да му узму!

44. — Конклузивне реченице:

Стресају се бвце, биће велико вријеме. — Одлажу краве ногама,

биће велике студени. — Окренуо се Мљесец на точурак, биће

времена [= невремена).
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45. — Асеверативне реченице:

Имала сам двоја вурмина, а са немам ниједније. — Погла, сва

жарава стои бђе, а љеб се није испекб. — Иљаду ради, а један

ужива. — Ујутру преброим бвце, кад ми нема најбољега овна. —

Таман ми шели за сини у док чоек на кутњи праг. — Своја ђеца

и свое све, па не могу, а не бежњиг. — Ја не могу ни овијем џб

кама џевап да дам, а камоли да још двије навалим себе на врат.-

Не могу живљет, а камоли јести. — Не може бн млад, а ђе ћу ја

по старбс. — Има двије уре отка сте дошли, а ништа нијесте јели.

— Не знаш а учио си школе. — Не могу ја с оволикијем руче

тинама, ђе ли ћеш ти с тијем тршчицама! — Ево сам остарала, а

оногај чуда не виђог. — Оћу да идем на Буан, а ти ми пригодино

да се картамо. — Онб двое мру, а они утекли!

ПРИМЕРИ ЗА ХИПОТАКСУ

46. — Декларативне реченице:

Добро е е си дошла. — Ја виђу е лаже. — Ради би био да ми је

рука од пала но што се то десило. — Реда е да и ја имам кору

љеба на трпези. — Тражим да биде царски нашљедник. — Зимус

жаљаг да умрем. — Жао ми је што га не виђег. — Знадок вала ђе

(= даје погинуо. — Шћела сам да продам она два брава. — Стиди

се да уљеже. — Не море што се неће површива (сено). — Виђи

како ми то мореш дати. — Преумио сам да ће данас доћи Никола.

— Мишљаг да ћеш ми дати један залогај. — Мислио сам сада о

распусту да пређем. — Није знала ђе е у тебе купаш. — Срамота

ти је пржити ову сиротињу. — Оће да умре. — Мишљаш умрије.

— Мишљаг проломиће се земља пода мном. — Говорагу доћи ће.

— Не знам оће ли што мој учињет. — Мене би било мило да при

стане. — Знам да му бљеше Гаврила жао. — Надам се да ће сад

по мијени бит љепоте (= лепа времена). — Је ли грбта да остане

бе среће? — Виш кака му е кућа. — Не знам ђе е био. — Викаше

Töмо Кршикапа да е овамо лијепо. — Што мари што е отишб? —

Да оће пуштит Јока да дође. — Не дам да ме напане. — Боље би

било да су за ње бољи. — Мило би јој било да јој оправиш пис

мо. — Види какав му е речник. — Знам ја шта знам.

47. — Темпоралне реченице:

А зора, они пуштају овце иc [= из) тора. — Поручићу ти а дође.

— Пошто сан (= сам) се откопб, одем кући. — Помање ћеш (гор

дити се) кад код мене дођеш (= кад се за мене удаш). — Оћу ја

да радим кад је мене гус (воља). — Ка (= кад) тамо, кад наврнуо

велики народ. — Тек ка (= кад) се наеде меса, миран је. — Има

десе година отка сам дошла (= удала се у ову кућу). — Је ли до

водила Збpка коња отка (откад) га е одвела? — Има два дана
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öткб (= откад) сам бђе. — Отка (откад) га е купио, није дола

зио. — Не ди ај га док једе. — Немб крену док ти се не јавим.

— Нема два ужета док залади сунце. — Чупни док нешто приглам.

— Чим“ те виђог, паде ми нбм да е требало да ти купим виле. —

Чим примим писмо, одговорим.

48. — Финалне реченице:

Пођосмо да пластимо. — Дај пантоле да иг обљесим. — Нек дође

да се ово трпа. — Поитајте дако стрпате прије кише. — Мбрам

рано устати дако би стигб на вријеме. — Дај ми они нож дâко

биг ово јагње одрб. — Ево итам нећу ли оно мало припучит. — Да

турим дватри јаја да ви се скува. — Оправи Јоја да донесе биле

ђију.— Заклаћу овбг зрнаља данаедем ђецу.—Де, соколе, дако би

дошла да настави мало качамака нећемо ли ручати. — Што иг не

обљеси (плећа меса) да се мало ћану (просуше). — Опровај ту косу

је ли оштра. — Потрчи, Саво, нелиг (нећеш ли их) стићи. —

Одог нећу лиг (ли их) вратити. — Пушти мало нек се дане (о је

лу — да се охлади).

49. — Оптативне реченице:

Нећу да се свијет pуга с нама. — Čћу да турим некбГа сира у питу.

— Желимо да ве увијек у срећи налазимо. — Вољела биг нека ве

све бог чува. — Бик да што глеам. — Молићу се богу нека ве

срећа на путу прати. — Жудим да га видим. — Рада биг била да

нас поштете.

50. — Каузалне реченице:

Кад је све отишло, и ми ћемо. — Ка сте ви добро, ја сам накри

вијо (капу, тј. задовољан сам). — Бљежу кућу ећеш озепсти. —

Ти му завидиш ђе боље носи о тебе. — Шfеди па навези тај колиер

пошто сам ја у замету. — Тадер се прозове Зета земља јер је посто

зет земље. — Кад је тако, нит сели нит весели. — Залијепићеш

долину ка тако радиш. — Сестра пригла ручак као у царском

двć у све по реду пошто јбе (јој је) било познато. — Како није

био у пријестблници, цар Душан нареди да га одма возе у њу.

— Осевапијо си се што си ми ово дао. — Ка си ти зимус остала,

нећеш брзо умријети. — Нећу док не могу. — Како није смио

казат никоме, дође му думре (= да умре) о те тегобе. — Стио

сам да мрем што нијесам могб казат никоме. — Нека иг кад имају

сијена. — Узалуд га задајаш, не море претећи. — Не брини ка

ти кажем!

51. — Концесивне реченице:

Не могу кад би ми вилице рашчеречио. — Ако е и грдна, она е

од лозе Немањића. — Да Иг је Тито носио (одела), не би им мане

било. — Не отpицавам се ја њега какав да е. — Не би ти се Сека

поврнула у Бијоград цио Биоград да јој даш. — Могаше бн

остpићи три док ја једну, иако сам се ја рачунб у прве. — Богами
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ћу са шес па ако ће све у воду!— Неј кад би цанцб 1 (= био мртав).

— Оћу па кад би (= биг) главу изгубио! — Не знам ка би ме

убио! — Нећеш, па бог! — Нећеш макар се земља преврнула!

— Нећеш кад би звијезде с неба скидб ! — Не биг ти више спа

вала да е било три ноћи на нбј. — Не дам па да ће о тебе провисор

бити. — Не дам да ми даш пет иљада! — Није јој мане да е за

сином Титовићем. — Јешћу вала иако су ми руке неопране. — Ја

ти желим сваку срећу иако те узет нећу. — Оћу мa ме стријељали.

— Не биг ти приганицу ижела да ми даш свијет. — Не море вала

ико (= иако) е женско. — Нећеш па да си ми на око испо! —

Ваља толико да е брат брату дава. — Нећеш да си ми из ока кануо!

— Нећеш да ти је челенка на главу! — Нећеш таман да ће о тебе

милистор бити! — Нећете да светијем дуком дишете! — Не биг

умљела рећи да ме закољеш. — Не биг ово урадио да дође ђаво

и (из) стијена. -

52. — Кондиционалне реченице:

а) потенцијалне: Могаг добро да ме ватра не упропаси (изгорела

му кућа). — Да е вријеме било сунчано, све би одавно било сре

ђено. — Да бј попит оно (лек), попуштило би те одма. — Да сте

гладни, не бисте манисали овбм јелу. — Покосило би се јопе што

ако бидне кише. — Ако могнем, нећеш ми ти преко прага преко

рачевати.

б) реалне: Кад би ми ти сковб једне вериге да му склопим око

врата, тако би (=биг) га најбоље уватио. — Ако му га даднеш,

слободно се алали са шњим. — Ако те екнем, неће о (=од) тебе

остати ни омањака (= мрвице). — Тако си у ватру живу ако

такнеш у њега. — Примакнеш ли ми се, разбићу ти главу. — Бид

неш ли што чуо за Илију, одма ми јави. — Док се не наеде меса,

бн не броћ.

в) иреалне: Реп јој (крави, овци, кобили) носио ако ти је дам

[= продам) ниже (= јефтиније). — Лако биг ја да имам ђе сто

иљада. — Да имам крила, не биг могла. — Да е џада од Буана

спучена с Колашином, колико би то вређело!

53. — Консекутивне реченице:

Угри воду толико да умре ладноћа. — Испуљише ми очи да ис

падну. Толико ме био сан обрвб да се нијесам могла с мљеста

помаћи. — Пукб шfičвер, ока не да отворити. — Шта су радили те

су овакб умбрни?

54. — Компаративне и модалне реченице:

lИде ко да пада с неба. — Да е добра задајати ко што е вечати (о

жени). — Ево виђи како се сигурава јело.—Нијесам колико јесан

[= jесам) ли мога оца. — Што рекб ти и Јоко, и оне су наше. —

Поглај како окрпиг. — Нави се да видиш како ћу га закучити.



Ускочки повор | 25

55. — Релативне и корелативне реченице:

Băла ти ђе чуеш и ђе не чуеш. — Кöи су јуче шћеђели, морају шћећ

данас. — Ђе гој кртину нађе, увати, па донесе. — Оно е Мариа

што врће јагњад. — Колико гој могни, натовари на коња. — Што

гој рекнем, она мене (= мени) једанак. — Колико гој речеш, даћу

ти. — Што видиш у свијету, надај се у вијеку. — Све што иде,

тö долази. — Кога није на дијелу, томе нема ни дијела. — Ко не

слуша старијега, злијем ће путем обрнути. — Ко погине — поги

не! — Ко остане жив, сретно му било! — Коме се кривало, писб

е жалбу.— Ускако е 6ђе ко е налетио на крв.—Ку (= куд) је гој

кретб, сву (= свуд) је добивб. — Имбе сестру која е била ружна.

— Био е један мрњар који е возио вапоре. — Има мљеста ђе биг

два товара укосио. — Видиш ђе су она два намета? — Ко не море

јес, не море ни радит. — Што гођ имам, оћу да дâм Николи. — Нек

покоси ђе оће. — Нека привали и ћића ђе се нашб. — Оплијени

ше све ђе шта нађоше. — Што могнемо, зазимићемо ко (= код)

себе. — Чија надница биде боља, да му се боље и плати. — Онб

што е било покојнбга Ћића, сад је наше. — Ђе сте ви прекрчали,

могб e и бн. — Нема кости која ће те убости. — Кудије маже

Г= шиба), све крв удара. — Кö кога надлаже, да за њега остане

љеб. — Како биднеш рекла, нако ће бити. — Имали су једну се

стру која е била најзгоднија на свијету.

56. — Интерогативне неуправне реченице:

Види шта е оно зову. — Кренуо да види је ли му држава у цје

лости. — Да виш оће ли јбј се (овај глави) јо (= још) што. — Нек

спавају докле оће, па да видимо може ли се живљет од спавања.

57. — Ево неколико примера везивања зависне реченице за какву

другу реченицу без везника у ускочком говору:

Мишљаг умрије. — Мишљаг проломиће се земља пода мнбм. —

Говорагу доћи ће. — Тврда вљера нећу те преварити. — Он види

клецају двије срне на једној нози. — Ја виђок ови побљеже. —

Виђу вањела на њему. — Вели наћи ће е (пржину). — Помисли

буа колико крпељ. — Пригрни се, Илија, студено е. — Немб

жалит, има. — Шути, нашла сам ђетелину. — Свини, не видим.

— Не море ни по ње покосит. — Не јаши ждребе низ Јаворке,

подбарно е. — Опрезно цијепај, може дубије ( = да убије) некб

га. — Немб га заговарати, оће да ради. — Ајде ти осмочи кача

мак, ја нумијем (= не умијем) итд. -

О НЕКИМ ОДНОСИМА У СЛОЖЕНОЈ РЕЧЕНИЦИ

58. — Навешћу известан број примера из ускочког говора који

се налазе негде у пољу између паратаксе и хипотаксе, као и примере из

којих се виде какви други прелазни односи у области сложене реченице:
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а) Саставне:

Зло ради другоме, надај се себе — погодбена; последична.

Дошло вријеме, ваља мријети — последична; исказна.

Не завири, прекинућеш се — узрочна; последична.

Čћу да урадим па ђе изиде — допусна.

Мира лијепо кишбели млијеко, никад јој неће ужљућети — пос

ледична; узрочна.

Пиште дијете, забавите га — последична; узрочна.

Нека старо зањаљуе, нека младо наваљуе — супротне.

Он је купио ђецу те му тријебила ливаду — намерна.

Нека коси и шта оће — раставна.

Ми не плијенимо, ми смо борци — узрочна.

Изркни се, лакше ће ти бити — погодбена; узрочна.

Не држе ми се кости, распадам се — последична; закључна;

аПОЗИЦИОНа.

Удајачи ту краву нек скочи вб на њу — намерна.

Спрцб се, спао с куће — апозиција.

Мораш спавати ко тора, стравично е — узрочна.

Немб се ти први истрчавати, с манитијем се кушају бродови —

узрочна.

Нема у тој ливади ништа, не би ноктом зачакнуо — последична;

узрочна; апозиција.

Посијеци ови прс — боли, посијеци ови прс — боли — погод

бена; последична; узрочна.

Наруч иглица, наруч кобилица — погодбене (= Ако ми позајмиш,

позајмићу ти, или: Полижеш ли ме, полизаћу те).

Убио дусу (= тегобан и дуг пут) до на Округљак и не нашб

дувана — супротне.

Учио и опет пао — супротне.

Заваћај, болан, не престај — апозициона.

Пођегда идемо, те узмемо варенике — намерна.

Понеко би мро, а понеко би опет оздравио — супротне.

Полижи ме, вбко, па да те полижем — погодбена.

Слó сан га, па узалуд — супротна.

Немам више никога, па живим — супротна, асеверативна.

Изгубила сам наку дику, све мое, па ме опет ево живе— супротна,

асеверативна.

Немам кукале бришкуле, па идем — супротна, асеверативна.

Једна уста а девет језика — супротна, асеверативна.

Ја једну а она девет — супротна, асеверативна.

Нек сашије десет прња, подиће е (= подићи ће, је кућу) — по

годбена; последична,
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Опoгaнили, па не сми у овамо — последична; узрочна.

А ну устајте, вријеме е да се коси — узрочна.

Ожидила сиг (= си их), па не шћеше јести— последична; узрочна.

Виђок, покосили све — исказна.

Нек задере ђе било, покосиће доста — погодбена.

Нека иг ту, неће иг нико узети — узрочна.

Шћела сам да замијесим поживо, па ето не могу — супротна.

Млого пута ми је залазило за нокте, па ме опет еве жива— супрот

на; асеверативна.

Види, Шарбв се скружб, студено му е — последична; узрочна.

б) Супротне:

Пуне се бои један, а празне два — асеверативна.

Не знаш, а учио си школе!

Вво остани о једној крави, али ни то није ништа — допусна.

Дук се вије, а живота није — саставна; асеверативна.

Скувб се ко мозак, само е врело — искључна.

Нешто остало, а нешто однешено — саставна.

Марко се метнуо на ујака Мончила, а Андрија на свога бабајка —

СaСТаBНа.

Ти издаи, а ја ћу сукати — саставна.

в) Асеверативне:

Стари се коњи откивају, а не поткивају — супротна.

Разговара са нама, а све погледуе кроз прозор — супротна.

Иљаду ради а један ужива! — супротна, искључна.

Пуши а мисли — супротна; саставна.

г) Ексклузивне:

Зашто си инџилијер но да ни помогнеш?— последична.

59. — Ево сад неколико примера за хипотаксичке односе.

a) Исказне:

Мучила сам се да ви не биг што на час наниела — намерна; уз

рочна.

Погледни да кокошке не уљезу у жито — намерна; узрочна.

Знаш ли кад је мијeнa — темпорална зависно-упитна.

Знаш ли ђе е Петар — месна зависно-упитна.

Погла моије близнади како косе и пласте — начинска.

Немам пуле да устанем — последична; узрочна.

Има три године како га нијесам виђела — временска.

Нек спавају докле оће, па да видимо може ли се живљет од спа

вања — у првој: временска, у другој — зависно-упитна.

Не ваља што им нећете јавити ка ћете доћ — погодбена.

Јеси ли видио како онб дијете изволичева — начинска.
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Лупа (= краде) ђе гој шта стигне — односна.

Како она рече, бн не препорече — начинска, односна.

Нијесу се могли накончати кои ће е узети за жену— зависно-упит

На; ОДНОСНа.

Не ваља кад чоека доцкан поспу ђеца — погодбена; временска.

Желимо да ве увијек у срећи налазимо — жељна.

Жељела биг да га даруем — жељна.

Оће на нас да изведе кметове — жељна, намерна.

б) Временске:

Неће ни мањкати док су ни руке — узрочне.

Душа су ми ове паприке ка се лијепо уреде — погодбена.

Не могу овуда прбћи (натоварене саони) кад је тежа — узрочна

(пошто је тежа), погодбена (ако је тежа).

Шкламићу саони ка се не заглаве — погодбене.

в) Намерне:

Све дреждим шта ће ми дати — исказна (елипса;... да видим...);

зависно-упитна.

Да не остае да се ћинћају Ашани — последична.

Исцијепај дрва дако би сигурала што да једете — узрочна. Говор

но лице може изрећи намеру (жељу итд.) за неко друго лице, а не само

за себе.

г) Узрочне:

Кад је такб, ја e нећу продавати — погодбена.

А што косиш кад није вријеме — временска.

Радуе се ђе се удае — исказна.

д) Допусне:

Ђаво да се на мору ожени, и њему биг био крив — погодбена.

Све да злати, она е пријеклад — погодбена.

Е неј да ћеш се помамити! — погодбена. -

З деве гроба да дођеш, пукла би о сми“a — погодбена.

ђ) Погодбене:

Тако си у ватру живу ако такнеш у њега — поредбена.

Ако знам, јади ме знали! — допусна.

Ти, царе, ако си господар живота моега, ја сам вамилије мое —

супротна.

Ка би ме зовнуо, ишла биг — временска.
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Да се могу са шњим виђети, ишчупо биг му врат из рамена —

ЖCЉНа . -

Рада биг била Пјако ако дође — жељна, исказна.

e) Поредбено-начинске:

Да е добра задајати ко што е вечати — жељна.

Збpка зајарачила, више ме не зарезуе колико да не постóим —

Последична.

Виђи како се намљешћа — исказна.

ж) Односне:

Има веј два дана како те чекамо — исказна; временска.

Шта год оће, нека прича — исказна.

Кô од своије (оваца) бљежи, неће иг имати — погодбена.

Ми ђе гој биднемо, платићемо — погодбена; допусна.

Не зна ни ђе тура ни ђе узима — исказна.

Ко умире — од судбине е, а ко оздрави — излијечен је — по

годбена.

Bво двије-три ноћи како е дошла — исказна.

з) Последичне:

Угри воду толико да умре ладноћа — намерна.

и) Жељне:

Нећу да се свијет pуга с нама — исказна.

Oћу да турим некбГа сира у питу — исказна, намерна.

Доведи га да видим — намерна.

Бик да што глеам — исказна, намерна.

ВЕЗНИЦИ

60. — Покрајинска везничка вредност речи без, у значењу сем,

осим, већ, него, овде се доста често срета:

Ти ништа не знаш без што глаш. — Не ваља косити без пред

Илиндан. — Шта ће му више без да му узму. — Ја не могу другб

без нако да умрем. — Сви смо здраво без ја. — Свако јагње му

отишло по осамнес стотина бе (без) шесторо. — Није ништа врута

дигб без нако мало жита. — Остало имање ни на кога без на ме.

— Ја никуј нијесам без што сам једну ној у Борје ноћила. — Нема

мозга, без сламу. — Нема бн ливаде без лијег у Лице. — Неће

бес како му памет засијеца. — Нема ни бн без оно једно дијете.

— Није родило бес по гноинама. — Не пита се с ониjeм моијем

нико без ја. — Ништа без камен у дбм.
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Као што се види, овај се везник јавља сам у реченици (Нема мозга,

бе сламу) или у друштву са другим везницима: што, да, нако итд. (Шта

ће му више без да му узму). У примерима као Ја не могу другб без нако

да умрем оно без нако уходало се као клише па се његова првобитна пле

онастичност данас више не осећа.

61. — Везник дако, постао контракцијом од да ако, употребљава

се у независним и зависним реченицама:

а) независно (са значењем жеље, наде, ишчекивања): Дако бане

која од њиг. — Дако дође Збpка. — Дако сврати. — Дако Машо

нађе онб јагње. — Дако очапли шта од њега. — Дако се шfièте

да узму ону косу:

б) зависно (намера, жеља):

Нембј даљит, лиле, дако ви што приглам. — Прићићај се добро

дако га (земунца) уловиш. — Дај ми они нож дако биг одрб ово

јагње. — Зали га јагње) дако оживи.

Мислим да је само по себи јасно да се самостална функција овог

везника развила из његове несамосталне службе, као и да се из његовог

оптативног значења развило и финално.

62. — И везник нако је постао сажимањем, од но ако, а значи:

сем ако, осим ако, него ако, сем, осим, него, већ ако; употреба, дакле, са

мо у ексклузивним ситуацијама:

Нећеш ти то учињет нако да се брукаш. — Не остае ни ништа

нако да се помиримо. — Пожњећу ја ово до довече нако миг

{= ми их, руке) живина осијече. — Не могу нако да погинем.

— Нећу више радити нако не могнем никуд. — Није могло нако

такб. — Не могу нако да лажем. — Што ће ми нако да ми је још

теже. — Мораћу нако се не шћене на мене окренут. — Ја ћу до

нијети ракије нако ми руке опану. — Не може више нако да му

узме памет. — Доћи ће нако не имадну су чим.

63. — Форма но много је обичнија од форме него, управо овај

други облик је одскора ушао у ускочки говор:

Не такб но овакб. — Зашто си инџилијер но да ни помогнеш. —

Воли биг онбг коња но чоека на њему. — Не велим ја за то нб

за све. — Нембј у дебе но у боцу. — Безгрешније је радити у не

ђељу но лагати. — Ово млого љепше бијаше но утробица. — Мили

ми је нб син, —

аЛИ И .

Ај да има ђе мушко дијете, него ни камена! — Воли је метар оне

горе (ливаде) него два о те.

Овај се везник појављује и са ли:

Бољи је бн јунак ноли ти. — Боље данас неголи шћутра.

Место прије на што употребљава се и при?е нб:
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То е било прије но е била она погибија.

Место сем, осим, но (него) често се употребљава везник до:

Нема ништа о тебе (= од тебе) до кљука. — Немам ништа живб

до ове двије краве и коња.

У афирмативним реченицама то до значи исто што и сем, осим,

аЛИ НС И НеžО -

ћемо

Пуштио свак до нас.

64. — Звук а може спадати у неколико категорија речи. Овде

га приказати као везник. Ево га прво у значењу временских вез

ника чим, тек, тек што:

било

А зора, они пуштају бвце истора. — А сам видио ђе оде, ја за

њим. — А ја исколибе, бн за мном. — Поручићу ти а дође. — За

галамили су а су се састали. — Пластићемо а се откоси осуше.

Везник а често се употребљава у асеверативној служби, било сам:

Кад тамо а бог задробио опсен љеб у млијеко па сpка. — А ја

нека што нећу с тобом, но нећу ни с овијем. — А ђе ћу га друго

наћи но у колиби! — Отац ми се биаше уплео у наке дугове а

имаше сал нешто мало брава. — Шеди а другоме о злу мисли. —

Лијепа а зла жена, штета! —

у споју са не (а не) или са ђе у значењу: а камоли, камоли:

Не море бн ни прет кућу, а не да ти иде у планину. — Не биг од

њега отpла говнаву ногу, а не да га узмем! — Он ми одмаже, а не

да ми помаже. — Не могу ја волики, а ђе ће бн нолики! — Немам

времена да дишем, а не да спавам —

или у споју са камоли, некмоли, нека, некали, нека да, некмоли да и сл.:

Он не може да плете путем а некмоли да коси. — Ја не умијем двиe

да превежем а некали да га псуем. — То не би могб Акан Марић

а некмоли он сиромашак. — Ја не могу да живим а нека да брем.

65. — Однос а — а може имати двојаку вредност. Прво, у коре

тативној служби: у тренутку кад — у том тренутку, чим — одмах:

Овај

А га лати а га спрати.

однос може имати упитно и узвично значење: Кад га пре лати и

кад га пре спрати?!

Друго, у узајамном односу: час — час:

А на врата, а у кућу. — А у село, а у планину. — А тамо, а амо.

— А у плочу, а у клинац.

Тај узајамни однос може, према приликама, бити адверзативан

или копулативан.

Или дисјуктивни однос: или — или, било — било:

А ја а ти — сведно.
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66. — Не само асеверативан, везник нека у споју са што може

бити, разуме се, и адверзативан у оној познатој вези: не само — већ:

А ја нека што нећу с тобом но нећу ни с овијем. — Нека што га

разбурука но га ижеде.

Али он може бити употребљен и у зависним реченицама, у финал

ном значењу (Удајачи ту краву нек скочи во на њу) или у декларатив

ном (Реци му нек уђе).

67. — Ма и ама су адверзативни везници и значе исто што и али:

Биг, ма не могу. — Учио сам школе, ма не знам. — Умирбе прош

ле године, ама претече. — Добро, ама не прећерај. — Учим га, ма

не слуша.

Ти везници могу бити и узвици:

Ма нембј такб ( — Ама скини ми се с врата!

Везник, односно речца нека у изразу као Нека га нека и сл. има зна

чење испражњенога прилога добро у изразу ддбро, добро. У овој служби

нека и није везник, већ најпре адвербијална речца (са узвичним при

звуком, са призвуком претње) за изражавање негодовања и стишане

тежње за одвраћањем на неку акцију, неугодну за говорно лице ).

68. — Везник те, поред значења и службе коју има у књижевном

језику, има овде још нека својства. Пре свега, он овде има нешто спе

цифичнију копулативну функцију и одговара, ако не сасвим, особито

у стилском погледу, а оно приближно, везнику па:

Занесе се те бодимице у понор — Ја сан га пекб те ћу га ја и јести.

— Позајми у мене новац те купи шеме. — Узетојагу те ме удари.

— Оде у Ријеку те улови два кила рибе. — Он заупио једно те

једно. — Потрче те га увате. — Самељи ми оно жито, те ја тадер

напуни врећу брашна. — Цар нареди те га посијечу. — Заковрну

те крепа. — Пуче вук те закла оног мог вола. — Он све једно те

једно. — Шта му е те плаче?— Шта су радили те су овако умбрни?

Ова служба везника те честа је у ускочком говору. Друго, као

што је раније речено, копулативне реченице са овим везником имају

призвук консекутивности. Најзад, везник те у овој служби има, у

примерима као Он болт те боли, Он све једно те једно и сл., свакако и

компоненту асеверативности.

У ускочком говору везник те употребљава се у служби везника

што и релативне заменице који:

Шта е онб те се бијељаше малопpије онамо? — То е они те су га

Њемци ранили. — Чија су овб говеда те су дојавила на нашу

лöкву? — Дај ми ону косу те си је пребио.

Ђе ти је они лапис те сан ти га јутрбс дао? — Ево ви оне виле

те сте ни Иг јуче дали. — То е она бвца те се рано објагњила.

У примерима какви су:
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А. Оће ли га осветит? Б. Оћете врешко. — Има на пошти те ди

ван чоек. — А. Кака бљеше трава у Старцу? Б. Бљеше те лијепа.

— Снашло ме зло те великб, итд.

— моменат асеверативности везника те евидентан је. Мислим да се вез

ничка функција тог везника у наведеним примерима не може порећи,

не бар у некима од њих. С друге стране, мислим, исто тако, да се може

говорити и о функцији речце и о прилошкој функцији овог везника,

било да значи исто што и то, било да се употребљава у значењу баш,

заиста. Сви наведени и слични примери могу бити без овог те, али је

само по себи јасно да им је израз без њега знатно слабији.

Није тако ретка ни употреба овог везника у значењу ако:

А. Отеће ти Божо они цклад. Б. Нек ме појаше ко зекана те ће.

— А. Наћераћу те да слушаш шта кажем. Б. Не зови ме именом

те ћеш. — А. Одјавите овце у Брцку да се напасу. Б. Не звали се

ми Брђани те ћете.

69. — Копулативна свеза па може бити употребљена у адверза

тивној служби, тј. бити адверзативни везник:

Ја ишла, па ништа. — Немам кукале (бришкуле, адута), па идем

(играћу). — Немам никбга, па живим. — Ја мајкића особим, па

узалуд! — Сло сан га у Сировац, па узалуд!

70. — Тако може бити употребљен и везник и:

Убио дусу (тежак и дуг пут) до на Округљак и не нашб дува

на! — Учијо и опет пао!

Само треба одмах додати да је изражајност везника и, па и вез

ника па, далеко већа у таквим примерима него што је то случај са вез

НИКОМ (l/114.

У примерима какви су:

Је ли и тамо била киша овог љета? — Еве и 6ђе. — Стогај те и

питам. — Била сам и млада. — И сад оће да купуе у Санџаку. —

Дошли су јуче и и један и други су здраво. — Од невљешта и гора

плаче. — Еве ти и школе. — Остало е и доље двадес јаја. — Кљу

сету треба и мртву главу привезати. — Ено и сад снијега на Јабла

нову вру. — Кад је они, и они је. — Има и то, и сл.

— може се говорити о мањем и већем степену асеверативности везни

ка и, али се ни копулативна вредност овог везника не губи СаСВИМ.

71. — Адверзативни везник већ (веј) у споју са кондиционалним

везником ако (већ ако) може бити и ексклузиван, у значењу сем, осим:

Čди, већ ако си гори од Василије. — Нећемо бљежати, већ ако

смо кукавице! — Ићи ћемо, већ ако пуне мећава.

72 — Ексклузивни су везници и: сал, салти („само“), тек,

шеке:

3. Дијалектолошки зборник
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Поткучио би бн њега сал да може. — Причај, брате, салти не

баљезгај. — Говори теке пази шта ћеш рећи. — Ето орем, тек да

ми дан прође. — Живим теке да живим.

73. — Познато је да се везник али употребљава у служби и зна

чењу везника или:

Умро е тринести али дванести дан. — Је ли био жењен али није?

74. — О асеверативној вредности неких везника већ је овде

говорено, а ево и везника ни у тој служби:

Није иг право ни помагати ка су пошли ђавољијем путем.

Дисјунктивни везници нити и ни, и у појединачној употреби и у

употреби парова, употребљавају се у различитим облицима и комбина

цијама: нити — нити, нит — нит, нити — ни, нит — ни, ни — нити,

ни — нит итд.:

Нид га мош увести ни извести — Ни у дому нит у роду. — Не

могу нити живљети ни крепати.

Тако могу бити употребљени и неки други везници:

Вољ ти радити, вољ ти не радити. — Воља те цјеђети, воља те

ићи. — Или ми врати они дуг или, ако ти је лакше, привати мој

мал за љетбс. — Ил је коси ти ил је дај мене да екосим — Јали

мáни јали да оманем, итд.

75. — Везнички пар јали — јали (јал — јал) живи овде у народ

ној песми, а у обичном говору се не чује Уколико би се, ипак, и овде

срео, приспео је овамо из народне песме.

76. — Везник па са везником да има асеверативну моћ за смисао

зависне реченице:

Не дам па да ће о тебе провисор бити.

77. — То исто имамо и у споју прилога односно речце тамам и

везника да:

В нећу таман да до шутра нећу ништа у уста ставити!

78. — Кондиционални везник ли употребљава се овде као и у

књижевном језику:

Примакнеш ли ми се, разбићу ти главу. — Нађеш ли је, реци јој

да дође. — Увати ли га, убиће га,

— а исто тако и финално ли:

Иди нећеш ли наћи онб шиљеже.

79. — Везник ђе употребљава се у служби и значењу:

а) декларативног везника да:

Знадок вала ђе е погинуо. — Не знам ђе е моја рука (обамрла јој

рука од великог рада). — Нек и бн зна ђе се кућа лијек овесели

ла. —- Знаши ђе не пијем ракију — Није знала ђе е у тебе купаш.;
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б) каузалних везника што, зато што, јер:

Радуе се ђе се удае. — Ти му завидиш ђе боље носи о тебе;

в) узвичне речце што:

Ђе ја баксуз биг да се зекану провали садно у мене!;

г) узвичног прилога како:

Не могу ја волики, а ђе ће бн нолики — Не може бн млад, а ђе

ћу ја по старбс ||

80. — И звук е може, као и звук а, спадати у више категорија

речи. Овде се он посматра са везничке стране. Најраспрострањенија

је његова употреба овде у служби декларативног да:

Ја виђу е лажč. — Рекоше ми е је дошб. — Виђу с оба ока е ћеш

погријешити. — Бојб се е ће га краљ укорити.

Распрострањена је његова каузална служба:

Пöитајте е ће киша. — Не бачај то е ће ти требати. — Бљеж у

кућу е ћеш озепсти.

А ево примера и за његову службу везника што:

Не каем се е сам то урадио. — Добро е е си дошла.

81. — Употреба везника што место релативне заменице који, -а,

-е обична је појава у овом говору:

Oнбе Марија што врће јагњад. — Немб ти неку што не може

ђецу имават. — Је ли ово јагње што си заклб овнићак? — Ђе

они брус што ми је Јоко донио?

Као што је већ речено, у свим тим примерима може бити употреб

љен и везник ше.

Корелација што — све у значењу уколико — утолико и овде је

распрострањена:

Што стари, све луђи. — Што ближе, све теже.

Компаратив редовно прати тај однос.

Примери као:

Што си зачамб? — Што још не граби? — Што збориш у бешћење?

— Што се кесериш? — Што си тако го, кукавче? — Што нијеси

скувала качамак? — А. Неће доћи. Б. Што неће? — Што га бијеш?

— А. Нећу да идем у Закосе. Б. Што би?

— у којима што има вредност упитног прилога зашто, обични су и у

ускочком говору. У овој служби може бити употребљена и форма шта.

Шта ће му више без да му узму?

— али је она много ређа у оваквом приликама од форме што.

Међутим, ова служба није везана искључиво за почетак упитне

реченице. Што у тој служби може бити и у средини, али без упитног

састојка:

3ж
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Погле ти кучкосисе што не дође!

У овој служби, служби упитности, може бити, место што, упо

требљен прилог чудо:

Чудо те нема? — Чудо су иг пуштили?

— Чудо ве не би на моби?

Ево примера у којима се што употребљава у значењу зато што,

јер:

Љутио се што га нијесмо ишчекали. — Стио сам да умрем што

ничесам могб казати ову тајну. — Осевапијо си се што си ми ово

дао. — Валите (= грешите) што се не жените.

У примерима какви су:

Не би отишб што се не би на мене окренуо (= да ми помогне).
м м - м м -

— Никад не дође што му нешто не донесе

— што се употребљава у значењу: а да, да.

Није увек лако одредити имамо ли посла са везником или заме

ницом што. У примеру Што рекб ти, и дне су наше оно што може имати

Вредност Израза према ономе што, и онда је заменица, а затим вредност

израза као што, и онда је везник. Сличан је случај и у споју што оно:

Он је, штонб ријеч, потрпезна курва. — Никола је, штонб веле,

вас о челика,

— а тако и у споју као што:

Он ће, кошто чуем, изиј о Илину дне.

Нису, разуме се, то једини односи наведених везника. Као што

може бити употребљено каузално (пошто, кад, будући да):

Као што није било путбва, кренуо е по беспућу.

У примеру Има ли још кб да није добио ракију? и сл. место везника

да, може бити употребљено ко, који, -а, -е и што. Блиски су том при

меру и овакви: Има на мљестима да е обољело жито и сл.

Што се употребљава и у значењу колико, како:

Ја сам бијо што сам стио. — Рвб сам у животу што сам могб.

— Радио сам што сам умио, а што нијесам, нијесам ни дужан.

82. — Везник док употребљава се у значењу и служби везника

јер, пошто, кад:

Нећу док не могу. — Сви ме могу сад јати док сам спао на ове

гране (остарео је). — Оће (пропасти) док су наки (нерадни). —

Видим ја шта ће бити док ти не можеш варенику да пијеш. —

Не можеш док бн неће.

У овој служби док је обично под краткосилазним акцентом. Док

се може употребити у значењу ако:

Док се не наеде меса, он не брои.
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Овај се везник употребљава и у значењу и служби адверзативног

ВеЗНИКА (), И копулативног ВеЗНИКа и .

Ударише ламе и матаре, док искочи ђавб из јатаре.

83. — Прилог докле може бити употребљен као везник док:

Чекај докле могну. — Немб докле овб јарине не продамо. — Нек

спавају докле оће.

84. — Везник кад може бити употребљен као и у књижевном

језику:

а) асеверативно, у значењу а, а то:

Кад дођем на извор, кад вода заледила;

б) каузално:

Кад ћете данас горе, дођите шутра код нас;

в) кондиционално:

Кад би га запало, ошfекб би ми нос.

85. — Везник ако, као што је већ речено, понекад се појављује

у облику ко:

Ко би убрали коју малину, даћу ти. — Ђаво ми душу однио ко

ћу. — Ко знам, бог ме убио. — Ко могу сланке обити, убио ме

бог. — Нека е држи ко му не смета. — Овб (болест) ко ме уздр

жи, зло. — Ко би — би, ко не би — не би. — Ко бидне лијепо,

растурићемо сијено. — Губа ме јела ко ми она (Сека) није ста

pocнија од мое ђеце.

86. — Кад је човек у немогућности или оскудици, онда су же

ље чешће него иначе. У ускочком се говору везник да често употребља

ва у оптативним реченицама:

Да ми је за вида да стигнем у Старац. — Да ми је да се мало одмо

рим. — Да ми бј донијети та пљат. — Да ми је дати ђеци да једу.

— Само да ми не мркне свијес! — Да има какије подупирача. —

Да ми га е скучит. — Да ме може свести на Греду. — Да си жив

мајци! — Да можеш покосити овб. — Да ми је лећи па умријети

— то би најсветије било, итд.

Везник да са енклитичком формом глагола хтети у 3. лицу једн.

презента (да ће) употребљава се у недоумици, при процењивању, у зна

чењу: можда, отприлике, одока, бар, најмање, макар:

Има иг да ће триста. — Донијеће ми да ће два комата. — Уко

сићу да ће сто товара сијена.

87. — Заменица све употребљава се у споју са везницима ако,

кад, да (све ако, све кад, све да) у функцији и значењу концесивних свеза:

макар, ако и и сл. Према томе, заменица све у том споју губи заменичка

својства и чини саставни део наведених концесивних везника: све ако

итд.:
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Све ако побљегне, уватићемо га. — Све кад би ударила киша,

житима не би помогла. — Не вљерује (не вљерујем му му све да

ћскрено каже.

Ипак треба подвући да оно све појачава концесивност реченице

пред којом стоји.

88. — Везник као (ко) има, разуме се, пре свега своју компара

тивну вредност:

Ради ко земпара,

— али у примерима какав је:

Ижеде кб пашче

— могућа је и компаративна нијанса (ИЖеде као пашче и онда је

то везник) и квантитативна семантична нијанса (= колико, ижеде ко

лико и пашче, много), и тада је као, разуме се, прилог.

89. — Еда је финална свеза; она је то и у ускочком говору. Ме

ђутим, у изразу Еда ли га (је, их, Јована итд.) еда више није везник,

већ нека врста адвербијалног или партикулског глагола: иде ли, долази

ли, има ли га? и сл. Особа која изговара ову реч жели да буде реално

оно што пита, тј. да већ долази онај о којем се пита.

90. — Квантитативни прилог колико може бити употребљен као

компаративни везник као губећи при томе сваку везу са прилогом сем

везу порекла или задржавајући још коју нијансу квантитативне адвер

бијалности:

Не виђу колико да иг (очију) немам. — Нијесам колико јесанли

[= jесам ли ) мога оца. — Збpка зајарачила, више ме не слуша

колико да не постоим.

Облик биреко, пореклом од потенцијала би рекао, јесте партикула

или прилог у значењу можда, биће, вероватно, изгледа:

Она је, бирекб, жђетна. — Ено она иде, бирекб.

Али тај облик може бити употребљен и као везник као да:

Бирекб си жђетан. — Вичеш на мене бирекб имаш десеторо ђеце,

а не мене једнога!

91. — Реч тако је модални адверб, али није лишен ни везничке

службе:

Нијесам такб свог једног (= јединог) сина у мртве очи не по

љубила!

ИМЕНИЦЕ

-
92. — Као што је већ речено, именице које значе предмете, дак

ле оне које су без природног рода, могу бити, у погледу граматичног

рода, врло различито схваћене, при чему на формирање језичког осе
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ћања на овом пољу утичу различити фактори. Именице као жар, гар и

сл. мушког су рода, док су именице смисб, глад и сл. женског рода.

Именица слуга нема исти третман као у књижевном језику: Послије

некбг времена јави се они слуга — само мушки род у једн.; место она

слуга за женску особу овде постоји само она слушкиња. Неке су именице.

двородне: мукаети (м.p.) и мукаете (ж.p.).

93. — Именице као прљо, гаро, шато, рбдо итд. не употребљавају

се у множ. Уколико би се ипак употребиле у овом броју, понашају се

као именице ж.p.: Оће ли доћи оне наше среће на ручак?

94. — Разни чиниоци могу утицати да, рецимо, градивна, једнин

ска именица пређе у област множинске употребе. Не мислим само на

врсте материје, течности, теста и сл., већ и на друге околности: Залије

вају не јесење воде. Али ова именица, као и друге које значе течности,

може бити и овако пренета у множину:

Дај ми једну чашу воде — Дај ми једну воду — Дај ми двије

воде — Дај ни пет кава и пет вода.

95. — Плуралија тантум врло је обична не само у области колек

тивних већ и властитих (географских, топономастичких) именица:

ђати, сати, гусле, јасле, наћве, саони, поди, саднице, вериге,

виле, нбжице, Гоници, Главе, Јечашта, Корита, Баре, Закоси,

Обручине, Викалице, Стране, Сеоца, Туралице, Прдгони, Платине,

IШумарице, Тавани, Рудине, Ивe итд.

Али нису увек, као што иначе бива и дугде, једнинско-множин

ски односи чисти. Има именица које се употебљавају и као сингула

pија тантум и као плуралији тантум: Дрдбњак — Дробњаци.

Једнински се облици често употребљавају у множинском значе

њу, било да служе као општи назив материје, било као назив врсте итд.:

Шеница није добро родила. — Нијесмо ми шуша. — Има иг кô

на гори листа. — Овогај љета салећела не силна муа. — Китила

се срећом ко шеница пљевом, ко ливада цвијетом, ко гора листом,

кó вода риббм! — Има у њега велико говече (= много говеда).

— Има сто педесет музнице и триестак јаловиња. — Штонб не ва

ља риба у Боку? — Поби ни јастријеб кокоши. — Ижеде скакавац

све живо. — Стари чувб пестотин бвце. — Коти се ко кимак. —

Била чемерика све ко ћускије. — Окитила се ливада цвијетом.

— Инглешка и Америка наћићикале Китлера на Руса. — Море

се ископати педесет кила линцуре. — Чела закупила мед. — У

Дробњака врећа обојака (= у ма ког Дробњака, у сваког Дроб

њака, према томе и множ.: у Дробњака), и др.

Мора се додати да је тај начин изражавања каткад обичнији, а

каткад и искључив. Тако је Ижеде скакавац све живо. — Поби ни јас

тријеб кокоши и сл. много обичније него Ижедоше скакавци све живб,

док се, поред Има те ко на гори листа. — Окитила се ливада цвијетом,
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готово никад не чује: Има иг кô на гори листбва итд., место једнинског

облика множинског значења могле би лепо стајати само збирне именице:

Има те ко на гдри лишћа. Колико садржај управља обликом, лепо се види

И из овог примера: Била чемерика све ко ћускије, где множински облик

ћускине разотpива множински садржај једнинског облика чемерика.

Колико је чврста у језичком осећању ускочког човека употреба једнин

ских облика у значењу множине, види се из већ наведеног примера

Старт чува петстотпн бвце, у коме иза броја стоји ген, једн. место

редовног ген. мн. Треба још нагласити да овај начин изражавања има

естетско-стилску вредност у ускочком говору.

96. — Именице као животиња, живб, мал и сл. спадају у збирне

именице и значе исто што и именица стока у њеном збирном значењу.

Према томе, кад се каже Пушћи животињу, то не значи: пусти једну

животињу, већ овце, говеда итд. Треба, међутим, рећи да именица

животиња може значити, иако ређе, и једно грло, и онда имати редов

но и множинске облике. Такве су, и збирне и заједничке, тј. и са једн.

и са мн., и именице као гвожђе (1. једн.: гвожђе као материја, 2. старо

гвожђе, гвожђурија), старудија и сл. Именице као живо (Čвбе добро

за живбга) и сл. немају множине, а тако ни именице као мал и сл., сем

у оним случајевима кад збирне именице могу уопште имати множин

ске облике: Кренуше малови нис планину.

97. — Већ је речено да збирне именице типа мончад, пилад и сл.

не могу имати уза се предикат у једн., какав је то случај у књижевном

језику. Дакле само: Мончад пљевају, Пилад су дебела итд. (никад:

Мончад пљева).

У овом говору не постоји именица јаспк (постоји само ж.p. јасика),

па према томе ни мн. јасици, али постоји топоним Јасици (и данас је то

место под јасикама), што значи да су ти облици и односи постојали ра

није. У вези са тим треба рећи да у овом говору не постоје или готово не

постоје називи за разне воћњаке, као шљивик, крушик итд., а нису раз

вијене ни именице као борик, јасик, буквик и сл. Оно прво (као шљивик

и сл.) сасвим је разумљиво, јер у овом планинском крају готово нема

воћака (сем нешто доле у Сировцу и Тушињи). Горе по планинама има

боровница и јабучица, па постоје и речи: борбвњак и јабучњак.

98. — Знатан број властитих хипокористика у ускочком говору

током времена изгубио је хипокористичност и претворио се у обична

имена, дакле у немотивисане, неемоционалне речи. Само, није цела

ствар у томе. Претварајући се у редовна имена, хипокористици нису

увек престајали да буду хипокористици. То значи да у данашњем ускоч

ком говору има знатан број ономастика који су истовремено јединствене

форме и за име и за нежност, љубав, тј. који су истовремено и имена

и хипокористици. Ево примера за то:

Миле — Миле (хип. од Милића, Милосав, Миливое итд.), Перо —

Перо (хип. од Петар, Периша), Гајо — Гајо (хип. од Гаврило),

Ђуро, Машо, Мишо, Маша, Маја, Мијо, Мићун — Мићун (хип

од Милића, Митар итд.), Мићко — Мићко (хип. од Милића, Ми
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лисав итд.), Мићан — Мићан (хип. од Милића, Миланко итд.),

Мићо — Мићо (хип. од Милија, Мирко итд.), Вуле — Вуле (хип.

од Вукдсав, Вуксан и сл.), Jóко — Јоко (хип. од Јоксим), Којо —

Којо (хип. од Коста, Костадин и сл.), Вуко — Вуко (хип. од Вук

сан, Вукоман и сл.), Раде — Раде (хип. од Радисав, Радосав итд.),

Jóво — Јово (хип. од Јован), Пеко — Пеко (хип. од Петар), Ћана,

Јела, Мара — Мара (хип. од Марија итд.), Ната — Ната (хип.

од Наталија), Лако, Бајо, Бајо, Мујо, Рако— Рако (хип. од Радоe,

Радуле итд.), Сека итд.

Ипак има доста хипокористика који су остали само хипокористици:

Јокан (од Јоко), Шума (од Милосава), Лата (од Лабуда), Дујо

(од Душан), Ђбле (од Ђорђије), Бањо (од Бранко), Дањо (од Да

нило), Höко (од Новица), Баја (од Сека), Кола (од Иконија), Jóјо

(од Јоко) итд.

— што никако не значи да је тиме круг затворен и да су ти хипокори

стици изгубили моћ да прерастају у имена. Није, разуме се, искључена

ни супротна појава, тј. има хипокористика и деминутива који су пре

расли у редовне, немотивисане речи и нису истовремено остали и де

минутиви односно хипокористици: равић, ножић, дрлић (на грабуљама),

главица, нбжице итд. Ови су деминутиви, односно хипокористици, из

губили сваку везу са деминутивношћу, односно хипокористичношћу.

Ту, осамостаљену, природу ових именица показују и њихови аугмен

тативни односно хипокористички деривати: главичетина, ножичетине,

ножичић и сл.

99. — У овом је раду досад више пута говорено о деминутивности

и аугментативности, односно о хипокористичности и пејоративности.

Овде ћемо додати још понешто. Као што свака реч може имати, поред

своје редовне, обичне семантичне и функционалне димензије, и две

друге — хипокористичну и перојативну, тако сваки пејоратив може

имати хипокористично значење и обратно — сваки хипокористик може

имати пејоративно значење. Деминутиви Јованчић (<Јован), Милица

(<Милија), Маркпћ (<Мирко), Душанче (<Душан), Гаица (: Гав

рило, Гајо), Миленце (: Милија или мa кoм другом имену), Николица

(<Никола), Сaвица (; Сава, м.), Митрпћ (<Митар) итд. — сви су

редом хипокористици, који опет, могу бити и пејоративи. Али има и

случајева где хипокористична форма носи у себи, у редовним односима,

пејоративну садржину, нпр. прљо, што је, по природи језика, хип. од

прљуг (исп. шаро од шароња итд.), али, у својој редовној употреби, не

значи: леп, мио, драг прљуг, већ, напротив, слаб, врло слаб сир и слабо

суво јело уопште. Такве су и именице трањо, дрбњо, вљеја итд. Као што

се види, у неким случајевима (у оним када је основна реч са тешким

значењем) ни хипокористична форма није у стању да промени основни

тон значења, што, даље, само потврђује чињеницу о превази садржине

над формом.

100. — Хипокористици — а тако се може говорити и о пејаро

тивима — нису увек исте врсте кад је у питању њихова функционалност
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и фреквенција. Хипокористици као благо, рбдо, злато, блажо и сл.,

односно Благо, Рбдо, Злато, Блажо, тј. било да се јављају као зајед

ничке именице или као властита имена (надимци или лична имена) —

општи су и чине саставни део редовног лексичког фонда ускочког го

вора. У ту категорију хипокористика спадају и хипокористици као:

Вуле и Вушо (од Вукдсав), Дуле (од Душан), Којо (према Коста) итд.

И таквих је хипокористика (тј. оних који су у мањој или већој фонет

ској вези и подударности са својим извором) — највише. Њихово је

важење, дакле, опште. Међутим, има их који се везују за једну личност

и не прелазе на друге особе, управо — у овом крају нема других лица

која би носила тај хипокористик. То су појединачни, усамљени хипо

користици. Такав је Кошао којим су тепали једном Вукдсаву (а не и дру

гим Вукосавима, којих има више у Ускоцима); или Вуко, који је носио

један Вуксан, а не и други ускочки Вуксани; или Спаија (тако је једна

снаха звала свог девера Вуксана); или Драго (тако је називан један

Милија у Барама); па Зелен (тако су звали једног Вула, вероватно зато

што је био зелених очију), итд. Хипокористици као Драго, Зелен, Спаића

и сл. показују да они не морају да потичу од основне речи, од њеног

гласовног склопа, већ су на њихов постанак утицали неки други мо

менти — боја очију, израз лица, нека друга претежна особина итд. Овак

ви су хипокористици врло близу личним именима. Има још једна врста

хипокористика, ближа овој него првој, а ипак својствена, помична,

летећа, факултативна. У т. 188 (Iдео) наведен је велики број хипоко

pистичких форми имена Гаврило. Међутим, сви ти хипокористици могу

се практично бескрајно множити на тај начин што се место почетног г или

неког дугог гласа у том имену употребљавају дуги гласови: Гаиша —

Даиша, Баиша; Гапћ — Мапћ, Бапћ итд. Ови хипокористици чине нај

екстремнији вид факултативних хипокористика. Они се, као и они типа

Злато, Блажо, могу, али не морају гласовно делимично подударати

с именом лица на које се односе.

101. — Даћу овде неколико примера преласка именица у прило

ге у ускочком говору. Различити су чиниоци који омогућују тај прела

зак, али је најважнији сама природа именице, њен семантични обим,

КВаЛИТСТ ЊСНОГ ЗНаЧеЊa И СЛ. .

Има иг (скакавца) каштиг. — Мого бик ти испричати кастиг

чуда. — А. Колико су попластила? Б. Чудо (= много). — Има

снијега сијасет (исп. Бљежи отале, сијасету један!). — Косило ми

је десетинак људи на моби. — Има ни још комат (= доста, по

доста; пред нама је још добар део пута; исп. Одломи му велики

комат љеба). — Оћу, воља ми је! — А. Оћу ли шести с тобом у

аут? Имам нешто пртљага. Б. Колико? А. Немаг ствари (= мно

го). — Рекла ми је иљаду грдâ. — Свађали су се и мирили сто

тину пута. — Малић Иг је. — Било иг је киáмет.

Облик стварп у примеру Немаг стварп јесте ген. мн., то се види и

по акценту и дужини последњег слога. Међутим, суштински, то није

генитив, већ прилог, са значењем „много“. Овде је именица прешла у
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прилог. Акузативи стотину и иљаду толико су се уходали у својој ад

вербијалној служби да се могу сматрати адвербима не само у случајевима

кад значе много, врло много већ и онда кад значе своју стварну количин

ску вредност. Акузативни и номинативни облик се каткад изједначују у

својој функцији: Иљаду ради, а један ужпва и: Иљада ради а један

ужтва.

И именице као воља, штета, јазук, срећа итд. у примерима као:

Oћу, воља ми је! — Срећа што није дошбраније! — Јазук би га

било још косити. — Грбта е да убијеш итд.

— будући ту употребљене модално, у емоцији или као узвик, губе своју

именичку типичност и прелазе у прилошке или узвичне сфере. Тако,

кад се каже Јазук би га било још косити, исто је као кад би се рекло:

Штетно би га било још косити.

У примеру

А. Ено иду сватови. Б. Колико иг је? А. Војска! — именица вој

ска то је још само облички, а у ствари значи „врло много“. Она је, дакле,

семантинтички и функционално, у овом случају, прешла у прилоге. У

такву ситуацију долазе и многе друге именице: дблак, поток, ријека,

гдмила, комат, сила и др.

102. — Понекад именице потпуно губе свој смисаони садржај

и претварају се у пуке узречице, „поштапала“. У таквим случајевима

именица може бити употребљена и тамо где би иначе њена употреба била

неприродна или алогична. Тако се, рецимо, брате може рећи оцу, сину,

сестри, мајци итд.

103. — Неке од глаголских именица као долаз, долазак итд. имају

као глаголске именице двојако значење: перфективно — један долазак

и имперфективно (итеративно) — више долазака.

104. — Именице од свршених глагола типа ископање (Види мога

ископања) нису баш ретке у ускочком говору.

105. — Елемент јадо у сложеницама типа: јаддкости (Овијем

топлим јадокости), јаддчоек, јадокдса, јаддбвце итд. има придевско

значење: јадне кости, јадне овце, јадни чоек итд.

106. — Примери за атрибутску службу именица: пљесма јадиковка,

љепота ђевојка, сиромаг чоек (Сиромаг чоек није никуј присто), кдњ

jáићак, дивота работа, станац камен (Не мош га помаћи колико ста

нац камен).

107. — Неке су именице својим номинативним обликом и суб

јекатске и објекатске. Тако школац значи, прво, оног који шкопи (суб

јекат), а друго ушкопљеног мужјака — вола, коња, овна (објекат).

108. — Упитне именице ускочког говора јесу: чеговић, кдговић,

којак (Којаци су ти волови? — Којак ти је Зекоња?), колицина и можда
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ће се чути још која. Очито је да овде имамо именичко-заменичку сим

биозу. У ствари све су то заменице у именичкој форми. Тим именицама

су сличне именице: како (копитовић, копитар), како, дако, неко, нико

и сл., али само формално, а не и функционално: кбко није упитно, већ

је то онај ко пита, дако је онај у чијем говору доминира да итд.

109. — У ускочком говору је знатан број именица насталих од

придева. Неке од њих имају и именичку деклинацију:

АМилановина, Станковина, Крново, Липово, мудра (= мудрица, па

метница, паметарка, умница; То е мајчина мудра), Јасенова, Ма

линско, Горанско, Гацко (Он је из Гацка, а не: из Гацког), Буково,

Луково (Доселио се из Лукова), у Јасенови, на Малинску, у Под

малинску, у Станковини, на Гoрaнску итд.

110. — Друге именице придевског порекла чувају одређене при

девске облике као:

живб (= стока, мал; Имаш ли доста пиће за живога?), женска

и женска (Не дај женској да јарца), Брцка (Ујавила ни говеда у

Брцку), млада (= невеста; Дали младој лијепу полијевну. —

Купио сам pуо младбј), Мокрб (Пљешке е дошб с Мокрбга),

бијела (на оку), Бијела (река и крај око ње), весела (вечерње по

село), веселд (исто), тајна итд.

111. — У разним другим говорима неке од ових именица друк

чије се понашају. Тако, нпр., у источним крајевима именица млада

има именичку промену. У Вукову Рјечнику именица тајна је без дужине

завршног вокала. У овом говору она има дублетну промену: Имам

једну тајну, али и: Имам једну тајну; именички дат, и лок. преовла

дали су готово сасвим. Таква је, чини ми се, и именица полијевна од

носно полијевна. Именице весела и веселд сасвим су младе (настале су

у току народноослободилачке борбе); њихова је, дакле, веза са приде

вом још на пупчаној врпци, те се не може очекивати да имају још и

именичку деклинацију.

ЗАМЕНИЦЕ

112. — У случајевима какви су пода њиг, преда њиг, низа њу,

облици њиг и њу нису наглашени, изговарају се кратко и заједно са

претходним предлозима као једна акценатска целина; они у тим споје

вима имају сва својства енклитика, тј. изгубили су својства пуних за

меничких облика (њиг, њу: Њиг нећеш продавати. — Њу ћу оставити

за приплод) и претворили се у енклитике. Мислим да је до овога дошло

подсредством спојева: пода ме, преда те, низа се итд. Тако у ускочком

говору имамо двојство: њиг — њиг, њу — њу као што у књижевном је

зику имамо одговарајуће двојство у аористу глагола бити: бих — бих,

би — би, бисмо — бисмо итд. Према томе, треба разликовати, не семан
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тично, већ акценатски и квантитативно, форме као на њу, за њу и сл.

од форми: на њу, за њу, на њга (исп. на ме, за ме) итд.

113. — Неке заменице и њихови облици остали су без значења.

Такав је, пре свега, енклитички облик га:

Не мош га натонтати. — Штага е снијега! Штага га е! — У младо

доба могб сан ви га свијема прескочити и пребачити. — Благо

га тебе, куку га мене! — Јао си га мене! — Тешко си га њему! —

Куку си га мене! — Вала га данас нећеш ићи на Буан!

Ево примера за испражњено значење и других заменица и њихо

вих облика:

Они Гајо, ка ти ради, бирекб се ћоса! — Змија те пољубила међу

очи, па му кући не дошб — Ово се још плаћа по старбм. — Куд

ми се онб ђеде? — Чћ онб ти бијаше? — Шта онб бн говораше?

— Штанб рађаше? — Каконб би? — Ко онб би? — Коно би? —

Кöнó привикуе? — Каконб бљеше? — Ја сам онблани био код

вас? — Кад оно бљеше? — Ка ти права ој да страдаш, што да

кријеш онога кривбга?, итд.

Као што се види, место, рецимо, Вала га данас нећеш ићи на Буан!

или Колико днд бијаше санс? — лепо може да стоји: Вала данас нећеш

ићи на Буан или Колико бијаше санс?

Овакви облици, може се рећи, чине једну од стилских одлика

овог говора. Карактеристично је да се они најрадије употребљавају

у емоционалним ситуацијама.

Не може се рећи ни да је у таквој употреби поменутих заменица

увек одсутно свако значење. Оне у реченици готово увек дају призвук

нечега неодређеног, нечега чије се присуствоо сећа, неког невидљивог

чиниоца чија улога није баш мала.

114. — Неке од ових речи или облика уткале су се у друге речи не

мењајући значење тих речи или формирајући са њима ново значење:

штднд, штонб, какднд, ђенд, конд, штага, штагага. Ови спојеви штага,

штáгага значе: колико, много: Штага е снијега! — Штагага е мрава

У примерима као Штага га е прво га је без семантичне вредности, а

друго са њом (= Шта е сира, снега итд.), али обоје га може бити без

значења: Штагага е (= много, много). И примери као дни Гајо, ка

ти ради, бирекб се ћдса облик ти може бити етички датив, али и без

значења, етички датив са испражњеним значењем.

У оном примеру Шта му е, ту му е значење онога му се толико

замаглило да бих сад рекао да тај облик (му) ту пре потиче од оно него

ОД Он.

115. — За овај говор не могу се правити она ограничења која

чини Ј. Вуковић за пивско-дробњачки говор, наиме да се „облик њега

неће чути овде уз предлоге ни онда кад се заменица односи на живо
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биће; ту ће доћи облици њ и њга“. Напротив, у Ускоцима је као у Вука

и у књижевном језику; наиме, тај се облик редовно чује уз предлоге

без обзира на живост или неживост онога на што се заменица односи.

Не може се овде облик њега ограничити ни на „мушки род детета,

јагњета и др.“, како наводи Ј. Вуковић за пивско-дробњачки говор:

Нема ни оног пилета. Њега е одднио орб. — Увати оно калуша

стб јагње. Њега ћемо заклати —

без обзира на то је ли то пиле петлић или кокица или је ли то јагње

„овнићак“ или „јагњица“.

116. — Заменице он и она, у првом реду у патријахалним друшт

веним формацијама, значе, поред својих редовних значења и функција,

и муж (он) и жена, супруга (она)“. Заменице он и она у овој служби

стварно су именице.

117. — Повратна заменица себе и присвојна заменица свој упо

требљавају се у ускочком говору као у књижевном језику:

Дочекб e свога пријатеља. — Живи од поштенбга свога рада.

— Пожали се једном свом пријатељу. — Ја сам капац од своега.

— Ти себе (= себи) нећеш омалити, знам ја. — Она е понешена

за своима. — Он глеа свој посб. — Дошле вљештице у свој род.

— Ударио ногом у свој ваган. — Не бегенише да дође у свој

дом. — Како то радиш, ко ни себе (= себи) ни своме, итд.

Замењивања, међутим, не мора увек бити:

Ја сам капац моим. — Нађи како чељаде спрам тебе (= ожени се

особом која ти одговара). — Ја сам узимб за мое паре. — Нијесам

колико јесам ли мога оца. — Ја сам је бђе мојбм рукбм ставила. —

Имаш ли некбга имања твога?

Заменице трећег лица могу се употребљавати у овом говору место

себе и свој, што није одлика књижевног језика:

Све е његово (= своје) дао. — Он умије њега (= себе) чувати

а другима како бидне. — Он чува његову (= своју) ливаду, а

наше запуштио. — Такбе бн заупио у његовбј (= својој) глави.

Кад се говори уопштено, употребљава се само рефлексивна заме

ница одн. присвојна заменица за сва лица.

Свак себе нек чува. — У туђе не дирај, а свое не дај. — Своја

ђеца и свое све, а не беж њиг. — Ишћерајте сваки свој ма.

Само облик себе употребљава се уз речи ђе, отка (откад) и сл. и

цео израз има тада потенцирано значење: датка себе — одавно, ђе себе

— далеко, веома далеко или у узвичном тону — колико далеко итд.:

* ГПД, 59.

* Исп. Г. Елезовић: Речник А. 1. то.
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Ђе себе бачи они камен! — Од њега није било писма отка себе.

— Отка себе ћути ова калица!

118. — Од заменица свој јасно се разликује придев свој (= свој

та, крвно сродан):

Мене е Милица своја. — Ми смо свои.

119. — Облик шта срећемо у овом говору у такозваним акуза

тивним ситуацијама, било да та заменица има упитно, зависно-упитно,

релативно или које друго значење. Овамо спада и доста номинативних

„медија“ у којима ова заменица има исто тако разноврсна упитна и од

НОСНА ЗНАЧCЊa .

Шта су радили? — Видим ја шта ће бити. — Млого ја марим што

бн нема шта да једе. — А сад да чуемо шта ви мислите о овоме.

— Шта му се родило, мушкић или прслача? — Јавићу ти шта е

било. — Је ли ти дивина однијела шта? — Имб сам шта јести да

сам имб девет трбуа. — Знам ја шта знам.

120. — Ево сад примера за облик што у истим ситуацијама:

Чуеш што ћу ти рећи. — Нађите што суво у ониjeм чечарима.

— Је ли било што сијена? — Купи ми што што се једе. — Куку

мене, од живота што ћу! — Што рече ови чоек? — Не знам оће

ли му што мој учињет. — Ја знам што упазим.

Као што се види, примери са шта и они са што потпуно се меша

ју. Тог мешања може бити и на најближим психичким релацијама:

Шта зна свиња што е диња. Па ипак, иако примери са што нису ређи

од оних са шта, мора се рећи да се шта све више употребљава, те из

гледа да ће сасвим и преовладати.

Заменица што (шта) може имати и неодређено значење (= нешто):

Дако ви што приглам. — Је ли што ино. — Ако шта биде, рећи

ћу ви. — Је ли доље кот (= код) куће косила шта.

У значењу зашто преовлађује облик на о:

Што не приђеш да једеш? — Штбвб не би ониг ђевојака, бок ти

свети Јован! — Што бљежиш кб да е овб туђе? — Што си се

удедечијо? — Што си се тако улубила?

Међутим, облик на а продро је, особито у експресивним ситуаци

јама, и у ову категорију:

Шта си ражђапијо, па не умијеш да саставиш?! — Шта си се дигб

кó да ти други псима мету?! — Шта си ми се натури о ко килa на

дрво?! — Шта ми стављаш сизери на очи?!

У свим тим и сличним примерима заменица шта (што) примила

је на себе адвербијалну службу. Тој служби приближује се и њена

служба у овим примерима:

Што ће ти кантар? — Шта ће му више без да му узму? — Шта ће

јој она прича? — Што ће ти кабаница на овакб лијепу дану?
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Искључиво се употребљава облик на о у свим случајевима у којима

та заменица стоји место релативних заменица који, -а, -е:

Мајка онбГ малбг што е јутрбс доодио 6ђе. — Čнбе Марија што

врће јагњад. — Људи што ће доћи угледни су у свом племену.

— Дође и брат овога што е убљен.

И у корелацији је заступљен облик са о:

Што на ум, то на друм. — Све што иде, то долази.

У узвичним реченицама типа:

Што су ти лијепе ове чарапе! — Што е дубок ови вир! — Што су

родиле дивљаке ове године! — Што су им гноине, накијег нема

у Старцу. — Што е ови штов честит!

употребљава се облик на о. Међутим, кад ова заменица има значење

прилога за количину — колико, много (моменат узвичности ни овде није

одсутан), — онда је у употреби само облик на а.

Шта е мрава, јадо! — Шта е јаблана! — Шта е докољеница! —

Види шта е ласта у ваздуку!

Само тај облик сусреће се и у спојевима са значењски испраж

НbСНИМ 20 ИЛИ 2a20 .

Штага е снијега! — Штагага ескакаваца! — Штагага е борбвница!

— Погледај штагага е голуббва — Поглај штага е мрава. — Штага

е оваца! — Штагага е народа! — Штагага е јагњади

У примерима какав је: Шта кошта ово?, у којима се употребљава

само облик на а, ова се заменица осећа потпуно као интерогативни кван

титативни адверб (колико).

У значењу прилога колико употребљава се облик што и у приме

pима какви су:

Он повика што га грло служи. — Што више имаш, више ћеш

бити и цијењен. — Што сте орни (= орнији), боље ћете косити.

— Што га више милуем, оно се више криви, не било мајци живо!

— Утићиле се (укупиле се) уши, има иг што (= колико, као)

губе и живине. — А. Колико тражиш за ову шиљеж? Б. Што

ДáШ, ИТД.

У овом последњем примеру могућ је и облик шта.

Облик што је заступљен и у двочланим везницима:

Нико вљешто не јаше зекана ко што га Раде јаше. — Ништа није

су чињели, осим што су јели и спавали.

Облик што редован је и у спојевима какви су: што више (Донеси

што више), што мање, што боље, што јаче (Замани што јаче), што го

ре итд.

Што се тиче спојева ове заменице са предлозима, у њима у ускоч

ком говору сретамо оба облика:
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За шта ви је овб? — Ни за шта се тикнути не смијем. — Немаш

öкб шта. — Нуде ми у што мало воде. — Не завиг ти у што мало

сира мекбга. — Немаш рашта.

Вредност облика шта није, разуме се, иста у свим тим случаје

вима. Док се каже, на пример, само: Немаш око шта. — Не знам ни

зашто ни крошто. — Немаш рашта, итд., дотле није искључена мо

гућност За што ви је двд 2 поред онога За шта ви је двд? и сл.

Ни у сложеним именичким заменицама, прилозима и везницима

не сретамо увек јединствен облик ове заменице у ускочком говору:

Вно они мали нешто шкамуће (= неразумљиво говори). — Нешто

си се замислио. — Свашто саму (= сам му) рекла. — Зашто да

даду оно њино. — Не знам зашто није дошб. — Нешто се пре

поријечили. — Не знам ништа. — Душан је у стању да учини

свашто. — Свашта ће бити. — Нема у њикову владању ништа

слабо (= непоштено). — Он не само што е ништабрат и ништа

пријатељ већ је и ништачоек ! — Нешто ми се штукће. — Нешто

ме боли глава. — Ништа му на окрес бијелбга свијета не мош ра

зумити. — Пас нешто лае, да није дивина? — Ти си се нешто дрну

ла са по старбс. — Ти си се нешто убеутио. — Јеси ли штогођ

укосио? — Што гођ имам, оћу да дâм Николи. — Нешто ми је

горе од ове свљетлости и вљетра. — Понешто и дође (траве).

Није тешко одвојити заменичка значења од осталих (прилошких

и везничких) значења у наведеним примерима:

a) заменица:

За што ти је ово?;

б) прилог:

Зашто си то учинио?;

в) везник:

Не знам зашто си то учињела,

aа) заменица:

Нешто му е донио;

бб) прилог:

Нешто су ми уста огркнула; итд.

Примери као Усијали смо нешто кунтијера, Имамо нешто мала

итд. обични су и чести у ускочком говору. У њима заменица нешто

има вредност количинског прилога, без нијансе неодређеног значења.

Заменица ништа може чинити први део неких сложеница: ништа

чоек, ништадруг, ништабрат, ништароба и сл. Јасно је да је ова за

меница у том споју изгубила своју заменичку природу и прерасла у

прилог, јер оно, рецимо, ништачоек значи: човек без имало онога што

чини вредност човека. Међутим, те се сложенице не појављују увек у

4. Дијалектолошки зборник
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тој акценатској целини, већ се могу појављивати и у виду синтагма:

ништа чоек, ништа роба и сл.

Из примера: Ко е днб2 — Ко е синбј намиривб Зекана? и сл. види

се интерогативна природа именичке заменице ко, а из примера: Није се

родио та ко ће свијету угодити, Има ли кô кó то зна? и сл. очигледна

је њена релативна природа. Међутим, из примера: Има ли ко ко то зна?

прво ко значи неко, тј. заменица ко ту функционише као неодређена

заменица, а друго ко служи као релативна заменица који. Ову службу

има заменица ко и у примеру Није се родио та ко ће свијету угддити

121. — У ускочком се говору анафоризам задржао у знатној мери:

Не да Лале Барац и дни Вуксановић. — Да ви је просто тије триес

кила шенице! — Онбедни Рајко што е љетбс био 6ђе. — Шчепб

ме днијем међеђиiем ручетинама. — Ова буразер цара Душана

узме да прави та град, а цар Дуклијан узме да прави они прокоп.

— Дај ми ту једну капу. — Они Милисав неке јаде може под

нијет. — Оћеш ли да измакнеш двога коња? — Шћела сам да про

дам она два брава. — Мичи то с тогај кревета. — Заборавик

јуче ону кутлачу. — Ку се ђеде она чаша? — Ћáше бн да води

онбг вола. — Препремале ону робу (= хаљине). — Нема ни бн

без днд једно дијете. — Наложи ту ватру. — Дај томе ђаку. —

Дали ми ђаволу ону ливаду.

Оваквих и сличних примера могло би се навести колико се хоће.

Док разматра материјал овог говора, човеку се сама намеће констата

ција о обилној употреби заменица у њему, личних, именичких и других.

Ипак ми се чини да је анафорска служба заменица, ако не највиднија,

најистакнутија у области заменичке службе уопште у ускочком говору,

а оно једна од највиднијих, најистакнутијих.

122. — Средњи род показних заменица (ово, то, оно) служи за

тако рећи универзално показивање, и оног што је лице, и оног што је

предмет, и мушког, и средњег, и женског рода, и оног што је у једнини,

и оног што је у множини:

Није днд ђевојка но јадбјка. — Није онб чђек нб нечоек. — Није

два сијено но слама! — Кака је то вика? — Како е то плакање. —

Какав је то плач? — Оли ми приватити оно трое јунади? — До

ћерб сан ти двд десе брава. — Дај ми то триес оваца. — Косаг ово

мало ливаде. — Чија су днб говеда? — Који је онб што свира? —

Знаш, има оно ријеч. — Онбе коњ тијег што иду по овијем

вровима. — Онбе добар чоек. — Онбезла жена. — Онбе добро

дијете. — Ко е ово учинио? — Најбоље би било да оће бн ово

довече вућ. — Потуците (= покосите) оно око куће.

Као што се види, кад се нешто уопштава, радо се употребљавају

заменице ово, то, оно“. Оне се готово редовно употребљавају за нешто

* О општости ових речи и о општости уопште у језику в. В. И. Лењин: Pilo

zofske sveske, Београд, 1955, стр. 260 („У језику је само опште“; „Ово?“ Најопштија

реч“ и сл.).
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недовољно издифенцирано, кад нешто није сасвим јасно у свести, кад

се нешто не уме или неће да именује: Онб му кладе. — Да се не пре

грије то кучки? — Сркните по једном иза тога. — Не одваљујтб, ја

дан. — Оћеш ли шесна ово? — Hудај ми то. — Ишмркни то из носа.

— Биг да ово потурим неђе. — Шћáсмо (и шћасмо) под ово (= кућа)

мало избе.

У случајевима какви су:

Одакле се ти оно ожени? — Шта оно би? — Шта то ти рече? —

Кад оно бн долази, не бјеше рђав (= мршав). — Чи онб ти биia

ше? — Кои оно чоек бијаше с тобом? — Кöе онб године би ка се

писасте ви? — То е било ка се најприје онб писало. — Знаш,

има онб ријеч, и сл.

— употреба показне заменице није увек нужна.

Пошто ове заменице (ово, то, оно) могу, као што смо видели,

стајати уз све родове иако су саме, формално, средњег рода, — место

њих могу, разуме се, стајати одговарајуће заменице мушког или жен

ског рода:

Није онб (= онај ђевојка но јадбјка. — Није онб (= он) чоек

нó нечоек. — Чија су онб (= она) говеда? — Који је онб (= они

односно онај) што свира? — Чија е ово (= ова) веза? — Мош

ли сегнут да ми вратиш онб (= онијег) пет иљада?

Овамо иде и употреба ових заменица у служби демонстративних

квантитативних прилога, после којих стоји генитив (количински и део

ни) као и иза редовних количинских прилога:

овб (= оволико) људи, ово жена, ово села, ово ђеце, ово јагња

ди, овб земље, овб сира, ово ливаде, овб кућа, овб јарине, ово

оваца итд. (Доста ми је овб лоја. — С овб волбва можете доће

рати доста дрва).

Ове форме изражавања просто су се окамениле и никакви дек

линациони чиниоци немају снаге да их промене: с два ђеце, од два ђеце,

у двд земље и сл. Сви се ти изрази могу, разуме се, трансформисати:

Немб докле ову јарину не продамо. — Немам без ову ђевојку. — Не

знам шта ћу од ове ђеце, и сл., али се значење мења, тј. губи квантита

тивну компоненту.

Интересантно је да овај начин изражавања претвара у овај гени

тив не само оно што се у овом смислу лако претвара у генитив (Доста

ми је овб пара. — Задовбљан сам с ово земље) већ и оно од чега пар

титативног генитива обично нема (Приглај ти онб мало жене. — Не

мам бес то ђевојке). То што се овакав генитив може претворити у аку

затив (Немам бес ту ђевојку) показује да је овај квантитативни или

партитивни генитив близак правом објекту.

123. — Релативне придевске заменице често се употребљавају

као неодређене (неки, некакав итд.):

48
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Оћеш ли остати још коп дан? — Имаш ли кака имања? — Има ли

ваша породица какав премјенак? — А. Имате ли каке грабуље да

ми позајмите да данас пластим? Б. Нема, бöгами, без некаке гвоз

дене. — „Вљетар“ каже кака баба. — Има ли доље која трешња?

— Неко ће му ували (= увалити, утрапити) каку поруганицу. —

Ајде, Гајо, разби кое дрво. — Насочи ми каку ђевојку. — Имаш

ли каку полу (= поњаву)?

124. — У примерима као:

Кôи си ти? — Који се наиједијо? И СЛ. —

упитна заменица који може имати два значења: 1. значење именичке

упитне заменице ко (Ко си ти?) и 2. значење заменичких именица че

говић и коговић (Чеговић си ти? — Коговић си ти?).

125. — У овом говору јасно се разликују облици који и које:

Ђе ти је онб штене кое (никад којега) си купио у мене? — Дај

ми они капут кои (никад којега) ми је сашила Милосава.

126. — Ускочком говору је позната и ова напоредна употреба

заменице који:

Ни кои узети, ни кои оставити.

127. — Општа придевска заменица средњег рода све употребљава

се овде и прилошки, или у значењу: непрестано, увек, стално:

Не могу све на ипац. — Све мислим шта ће бити. — Све дреждим

шта ће ми дати. — Све му не дају да говори. — Ми га све трпај,

а оно увијек у завали. — Она све нешто тутољи (= крије). — Све

ће на вас ко на бијелу врану;

или у значењу: потпуно, сасвим:

Све су га (дроб) кокошке разни еле;

или у значењу: само:

Све њима доноси. — Све прб Главице зове. — Све ћете стати

дерњава! — Оћемо ли све по једноме трагу? — Добро једе, све

му пуца иза уши. — Све га критикују. — Све се наужили једни

за другим. — Била чемерика све ко ћускије. — Све сами јаблан.

— Све га ћепаницама оћера. — Избачуе све саму ћићару крв.

Тај исти облик, као заменица, често се употребљава у значењу

сви, али је, обично, шири но сви, јер подразумева и старо и младо, и

мушко и женско, и децу:

Све тури бреме. — Све у љбсак! — Кад је све изишло, и ми ћемо.

— Све га жали. — Све отишло на вашир. — Све се дигло на

оружје.

У Ускоцима постоји и форма сво, али док се све употребљава са

мостално и уопштено:
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Вљетар све преврну. — Све пронашли људи. — Убио град Кори

тима све. — Газап, све тенев би — Побиће све. — Ја сам све моe

урвб. — Све е то нашб син Мирка Кршикапе. — Ја сам све онб

попластила, о —

дотле се облик сво употребљава у значењу придева цео, читав, сав:

Урвбе сво имање. — Укишћелила сам сво млијеко.

Облик све редован је и у оваквим случајевима:

све четири, све тpoе, све шесторо, све пет и сл.

Место облика сав овде постоји облик вас, али сва, све, сво:

Васе (= вас се) угалатио. — Нема га забуна у вас свијет. — Ђаво

öднио васколику шеницу. — Јекнула му сва нога. — Шедио е

крај њега ваздрагу ној. — Вас је покискб.

Вас се сачувало и у сложеници васточина (= свашточина). — По

ред ваздрагу обично је и свудрагу: Прејечб е свудрагу ној.

128. — Место опште именичке заменице свако, која овде не по

стоји, употребљава се заменица свак:

Свак ће на то пристати. — Свак се спрема. — Свак би стијо да га

види. — Свакоме се боље допала Жаркова жена но она Љубова —

али постоје придевске опште заменице: сваки, свака, свакб:

Ја сам сваком вљтру на помету. — Ја сам свакбме ђаволу на пу

ту. — Шћериваћемо сваког дана сијено. — Товар на свакбме

коњу. — Вук поклб сваку сваковетну (овцу). — Ишћераше

сваки свој ма. — Сваки трепти кб да до земље не доваћа.

129. — Само сам једном забележио п. имер за комбинацију за

Меница:

Имају чега-свега у кући —

при чему облик чега само појачава значење облика свега (= чега све

ти људи немају у кући).

ПРИДЕВИ

130. — Систем одређеног и неодређеног вида у ускочком говору

углавном се не разликује од система придевског вида у развијеним

новоштокавским народним говорима и у српскохрватском књижев

ном језику.

131. — Ускочки говор пружа доста примера у којима је индифе

рентна употреба одређених и неодређених придевских облика:

Држи се младбга и јакбга — Држи се млада и јака (прва реченица

може бити изговорена и овако: Држи се младбга и јакбга, тј. са

функцијом неодређених придева). — Од невљешта и гора плаче
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— Од невљештога и гора плаче. — И стара брада лаже, а торови

овчи не лажу. — И стара брада лаже, а торови овчи не лажу. —

Окрени се на стара дреша — Окрени се на старбг дреша. — Чести

там ви та нов прид — Честитам ви та нови прид. — Од млада

живца лако се прави овитина — Од младбг живца лако се прави

овитина. — Сијено се неће упуљати у суву пласту — Сијено се

неће упуљати у сувом пласту итд.

132. — Познато је да облици неодређених придева у извесним

приликама полако застаревају у нашем књижевном језику. За ускочки

говор то се не може рећи:

Млого пута ми је у животу залазило за нокте, па ме опет еве жи

ва. — Пало и мене на памет да ижедем комат меса сирова. — Бо

ље стара чекат нб млада декат. — Не иде се у град празна шпага.

— Не мош ићи у град празне руке. — Жмари вода из букова па

ња. — Очина ти оца! (псовка). — Од неука и гора плаче. — Мо

гу то рећи свијетла образа. — Немају зар добра кљусета.

Али и:

Како му е сад онбм болеснбм ђетету? — Према бескрајнбга вре

мена то није ништа. — А помози јаки нејакбме! — Пуниша жи

вбга лелекб. — Све на окрес бијелбга свијета. — Живи од пош

тенбга свог рада. — Бок те сачувб пламена огњенбга!

Кад се употребљавају у склопу назива празника, места итд., при

деви су обично у неодређеном облику:

Čстб да живи на Секину имању. — То е било неђе између Пе

трова и Илина дне. — Вратићу ти о Митрову дне. — Били су ту

задуго, до Аранђелова дана. — Мое су бвце биле код њега од

Ђурђева до Митрова дне. — Дуpла ко о Савину дне. — Опекло

сунце ко о Илину дне.

133. — Именице придевског порекла као Крново, Липово, Ма

линско, Пддмалинско, Гдранско, ређе Горанско (не: Горанскб као у Вука,

Рјечник), Гацко и сл. све су из неодређеног или одређеног придевског

облика прешле у праве именице и, као што је већ речено, тако се и ме

њају. За њих је карактеристично да им је завршни вокал кратак, без

обзира на то да ли су постале од неодређеног или одређеног придева.

У исти систем уклапају се и властита имена као Драго, Благо и апелативи

као: драго, благо, неслан, мудра (ово е моја мудра; мудрица, паметарка),

Именице типа Брцка, Бијела, Мокрб и сл., постале од одређеног вида,

задржале су промену одређених придева. Такве су природе и тако се

понашају и апелативи: добра, млада, весела (Оћеш на веселу, ла! —

Сазовите веселу), веселд (Сазовите веселб), зла, живб (Не могу, а све

биг ово живб продб. — Не знамо шта ћемо са живи ем), женска (Про

сукала се женска), стара (старица), стари (старац) (Стари чувб пет

стотин бвце. — Дај ми пилу, стари), црне (пл. т., врста карата), драга,

драги итд.
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134. — У вокативу је и овде обичан одређени облик:

мöј лијепи брате, добра моја шћери, моја златна јабуко, слатки

мој ђевере итд. —

али није баш редак ни неодређени облик:

Јадна мајко, јадниче сватбва?, добар чоече, јадан брате, болан

брајко, силан јуначе, грдан сине и сл.

135. — Придеви постали од глаголског прилога садашњег могу

имати и одређени и неодређене облике (ндсећа и носећа), а придеви као

пeрaћи (сапун), шиваћа (машина) и сл. само су у одређеном облику.

136. — И овај говор зна за турске и др. непроменљиве придеве:

Иџо бљеше рат (весео). — Марица е рат (весела). — Он је батли.

— Она је капац ониiем своијем. — Све би мeит. — Био биг меит

да ми не поможе. — То е батал.

Међутим, неки од тих придева добили су неке наставке наших

придева и онда се понашају као било који наш деклинабилни придев:

Нема овакбасулне ђеце на цијелој планини. — Она е асулни а

од Марије.

Придеви тексин и ћескин могу бити и индеклинабилни и промен

љиви

Она је ћескин. — Све су њине ђевојке ћескин. — Оно е пескин

чоек. — Онакб пексин жену нема нико. — Она е ћескина. —

Вала ћескино створење! — Нате мате, пексине работе!

Неки од њих могу п. ипадати и којој другој категорији речи:

Живана е сад рат (придев). — А. Могу ли за вида у Морачки

катун? Б. Мош рат (прилог). — Нема веће теже но ка ти бог да

пексину жену (придев). — Мани се онаг пексина (именица). —

Бљежи, пексине један (имен.). — Све су то сами пексини (имен.).

— Била биг меит да ме не спаси Муро Јаковбв (придев). — Од

једном два меита у кући (имен.).

137. — Понекад компаратив значи исто што и позитив:

Он је млад чоек и Он је млађи чоек. — Чуо сам од стариг (= ста

ријих) људи и Чуо сам од стариг људи.

Позната појава у књижевном језику да компаратив понекад значи

„мање“ него позитив — постоји и овде:

Ово ми је за одрасли у ђецу. — Изабери здравије крушке (тј.

оне које нису здраве, које су очуваније у односу на нездраве).

— Богати ће моћи платити.

Суперлатив, придевски или адвербијални, уз негацију каткад

има значење управо супротно од нормалног:
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Не мисли ми најбоље (= мисли ми лоше, рђаво). — Није то нај

бољи шиљег (= то је слаб или доста слаб шиљег). — А. Кака ти

не коса? Б. Није најоштрија. — А. Како е Милици? Б. Није нај

боља (= побољева). — Није ово јагње најбоље.

Вушовић“ примере као: побољш, појача, помлађи, повиши и сл.

карактерише као „извесну врсту слабијег суперлатива“. За ускочки

би се говор морало рећи „нека врста слабијег компаратива“.

Неки од придева чији позитив има значење суперлатива и који

у књижевном језику немају облика суперлатива — овде ипак могу бити

и тако употребљени: најпотоња, најпокоња, најзадњи, најкрадњи (поз.

крадњи). Мислим да је овде дошло до семантично-формалне конта

минације. Али не само ови већ и неки други позитиви са врло високим

семантичним степеном могу имати облике суперлатива: Они су најодлич

ни ђаци у Југослави.

137а. — У овом говору постоје не само упитне именице (којак,

чеговић, кдговић) већ и упитни придеви: кагдашњи, кадашњи, кагдањи,

кадања, којашњи и сл.:

Кадање ти је ово млијеко? — Кагдашњи ти је овб љеб“

138. — Поред редовног презименског генитива множине: Удата

е у Станића постоји овај генитив и у придевској функцији, али без ге

нитивних дужина и без осећања генитива, већ са осећањем придева:

Браство Станића (= станићкб) није великб. Тако је и у свим другим

сличним случајевима (ристићки, кршикапићкт, јелићкт итд.).

139. — Ево примера за придевску деминуцију и хипокористици

зам: маљи, маит (мали), као и придеви заменичког порекла: тоишњи,

оволицни, волицни, оволицки, волицки, толички, онолицки, онолицни,

колицни, колицки итд.

140. — Супстантивизирани средњи род неодређеног облика доста

се употребљава за све родове:

Ударило пљано на манито. — Младо ко роса (не само за момче

већ и за девојку и за човека).

141. — Компаратив придева висок (виши, -а, -е) често се употреб

љава место компаратива придева велики (већи, -а, -e):

Дај ми те двије торбе да видим која е виша. — То е највиша

слобода. — Кака е рђа клетна починула на ова ћедила, а на мене

највиша. — Било ето ко кутија, мало више. —Ти си крвник наш

највиши. — Нашб ме јад виши од смрти. — То ми не виши јад

од болести у кући, итд.

Уз компаратив се употребљава и предлог од и везник нб:

Нико несретни од мене није и Нико несретни није но ја.

* ДИХ, 50.
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142. — После израза није могб (мдгла, могло, могли итд.) бити, у

коме ово бити понекад може бити изостављено, редовно се употребљава

КОМПаратив:

Дочек није могб бити силни. — Свадба е била није могла сил
----

нија. — Косци су били нијесу могли бити бољи.

143. — Придев драги, -а, -д може значити и цео, -ла, -ло:

Није се помакб драгу ној. — Узимали смо жито сву драгу зиму.

— Спавб е ваздраги дан.

Образовања као прејак, преблаг, предобар итд. обична су у овом

говору.

144. — Мислим да су значења као весео = тужан, жалостан, ја

дан и сл., тј. супротна основном значењу, последица сујеверја, жеље

да се преокретањем значења одагна зло, несрећа, оно што је неповољно.

Интересантно је да и придев њежан може имати супротно значење:

снажан, развијен (њежан момак, њежна ђевојка). И придев чудан има

једно значење готово супротно основном: чудна ђевојка = добра, згодна

ђевојка.

Обична је употреба компаратива и суперлатива волт и најволт:

Волија сам у гору и у воду нб код њега. — Воли биг био да ми

сад бане Милија и свијета но да ми неко испече вола. Најволи

биг био да те нијесам ни родио.

145. — Компаратив грђи долази од позитива лош, pђав, зао, грдан

(Биjагу грђи нб Њемци). Кад придев грдан значи ружан, компаратив

му је грдни (Грдније ђевојке нема у селу од ње). Кад придев рђав значи

мршав, онда ни њему није компаратив гори, већ рђави (Ове године ни

не мал рђави нблани, Ово ни је најрђавије јагње).

БРОЈЕВИ

146. — Синтакса бројева у ускочком говору углавном је као у

књижевном језику. Одступања су незнатна. Место књижевнога двоји,

двоје, двоја плус номинатив множине, што овде не постоји, ускочки

говор има само двоја плус ген. мн.: двоја дпанака (м. двоји опанци), двоја

гусала (м. двоје гусле), двоја чарапа, двоја карата, двоја врата. То исто

важи и за троја (У цркву се сјазило троја сватова. — Има троја грабу

ља. — У Дробњака врећа обојака | И калчине и троја чарапа), четвора,

а и даље: петора врата, петора чарапа, десетора врата, десетора ча

рата, уколико се, у оваквим случајевима, место петора и даље, не упо

треби основни број: пет врата. Као што се види, идентични су појмови:

петора врата и пет врата, али нису пет чарапа и петора чарапа, пет

сватова и петора сватова; први појмови значе једнинску множину

(пет чарапа — пет комада чарапа), а други — множину парова (петора

чарапа — пет пари чарапа).
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147. — Збирни бројеви се најчешће употребљавају за збирове

младих бића, младунчади и деце: двде ђеце, петоро мачади, осамнесторо

јагњади, седморо телади, тродчетворо јарада, деморо крмада. За групу

одраслих мушкараца и женских особа радије се употребљавају основни

бројеви одвојено за сваки род него збирни број у коме се родови не

распознају: пре

Било е пет људи и три жене —

НеГО:

Било Иг је седморо.

Уз збирне бројеве (двде, трде, петоро) и бројне именице за мушкар

це (двоица, трдица, десетдрица), место ген. мн. нас вас, њих у књижев

ном језику, употребљава се ном. мн. (ми, ви, они):

Ми двоица, ка сидемо, виђећемо шта ћемо радити.

Слично је и са придевским заменицама:

Они троица нека оно нбђе покосе! — Ови двоица што се вра

тише — затекоше запаљене куће.

Данас нису искључене ни форме: она троица, ова двоица.

148. — Број један често се употребљава у вокативу:

Зебече један! — Крљо једна! — Престани, погани једна! —

Кучко једна! — Пceто једно! — Бљеж отале, ђаволе један! —

Мáио једна! — Погануљо једна! — Кучкосисо једна! — Смири

се, крме једно! (поред: Зебече! — Кучко и сл.).

Њега доста често сретамо и у оваквој употреби.

Тбе бљека једна.— То е стари један дреш. — Он је један чинов

ник. — То е једна џамала (= аветиња, будала). — То е једна

цкврња,

— где, свакако, служи као појачање, садржи нијансу пејаративности и сл.

149. — Средњи род броја један, као и ср. р. заменице нект, упо

требљава се у овом говору често у прилошком значењу: око, приближно,

близу, отприлике:

Било иг је једно тридес. — Донеси ми једно десет комата. — Имб

биг једно педесет бRá. — Скупила једно десет иљада.

150. — Облик први може бити: 1. редни број, са дугосизним ак

центом (Ја сам први дотрчб. — Она е прва која се из Мораче удала у
Ускоке. — У првом мау. — Ти си ми први честито), 2. (под истим ак

центом) придев, у суперлативном значењу: најбољи, изврстан (Они су

први људи у нашем крају. — Она е прва жена у Ускоцима; овако и

најпрви: Најпрва сан (= сам) се уписала у задругу), 3. (под краткоуз

лазним акцентом) придев, са значењем: ранији, стари (Млого се разли

куемо од први ег људи. — Ни прве жене јој равне нијесу).

151. — Број два може, особито у истицању, стајати место оба:

Једем и пи-ем, а двије ноге ми дркћу.
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152. — Овај се говор супроставља Маретићевој и Вуковићевој

констатацији да се везник и не употребљава у сложеним редним бро

јевима:

двадес и пети, четрес и први.

153. — И основни, и збирни, и редни бројеви, поред свог ре

довног значења, могу значити: много, веома, јако итд.:

Ја једну, а она девет. — Ја једну, а она девету. — Једна уста (гла

ва), а девет језика. — Ја једно, а бн деветоро. — Све у шеснес!

(игра, пљева, скаче и сл.). — Ради за три. — Једе за двоицу. —

Ударићу ти стотину нога ! (= истући ћу те на мртво име; уз то

презриво, потцењивачки услед средства којим ће туча бити из

ведена). — На у триста ушћеченија! — Иљаду пута биг погинуо

за њега! — Убило ме милибн јада.

Као што се види, за означавање великог броја или за истицање

употребљавају се у Ускоцима ови бројеви и бројне именице: девет,

девета, шеснес, три, двоица, стотина, сто, триста, иљада, милибн

(мелебн), деветоро, два итд., а вероватно би се под другим условима

могли употребити и други бројеви у тој служби.

154. — Још се држи стари ген. мн. именице стотина у примери

Ма као -

Било е домаћина кои су имавали и до пестотин мале и велике.

— Било е више од пестотин друга. — Пошаљи ми шестотин

мöмака.

155. — Честа употреба акузатива стотину и иљаду довела је до

петрицифирања тих облика:

на стотину, д (д) стотину, у стотину, Познб бига (= биг га)

у иљаду,

па је онда разумљиво што тај привидни акузатив, у ствари само основни

број, може функционисати и као номинатив:

м

Стотину је више од деведесет и девет“.

156. — Још се може срести бројање до десетице: двадес и осам,

двадес и девет, двадес и десет. Тридес се изговори, али се не броји.

ЈОШ НЕКА СВОЈСТВА ПРИДЕВСКИХ РЕЧИ

157. — Својство придевских речи није само у томе да понекад

прелазе у именице (којак, Брцка, стотина), већ и да врше службу име

ница. То се, тако рећи, срета на сваком кораку у ускочком говору, као

и иначе у језику.

* Ј. Вуковић (ГПД, 65) друкчије објашњава ову ствар.
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А. Придеви:

Од неука и гора плаче. — Нека старо заваљуе, нека младо наваљуе.

— Немббóкти (= бог ти) брацка. — Ово се још плаћа по ста

pбм. — Од мале бива (гради се) велика. — Ко не слуша старије

га, злијем ће путем обрнут.

Б. Заменице:

Свбј се на свога наслања. — А бн ни те ни ове, већ њега по зу

бима. — Оће с наком да се види. — Ни у чију ни ма чије (= шта

се то кога тиче, то је моја лична ствар). — Ја сам моијем капац.

В. Бројеви:

Могаше бн остpићи три док ја једну. — Нек поуспоре први да

биг (= би их) стигли задњи (услед настале ситуације овде придев

Задњи има вредност редног броја). — Дођи да ти једну речем. —

Неђе једна, неђе двије. — Један златније зуба бијо е 6ђе. — Ја

сам се рачунб у прве.

158. — Доста је честа и употреба присвојних придева у именич

кој служби: мајчино, Секино и сл. Ово је случај кад неко нешто тражи

од некога, кад га пита и сл., па му се обрати са: „Мајко“, а мајка при

пита: „Мајчино?“ Тако и: „Зорка“ — „Зорчино?“, „Милица“ —

„Миличино?“ и сл.

159. — Маретић“ је посветио две пуне стране своје Граматике

томе да, на основу материјала у Вуковим и Даничићевим делима, утвр

ди распоред дужих и краћих облика. Дошао је до ових закључака:

обични су само дужи облици (нашега доброга оца), затим распоред у

коме је дужи облик испред краћег (нашега доброг оца); ређи је случај да

оба буду краћа (нашег доброг оца) и да други буде дужи а први краћи

(нашег доброга оца).

Ови закључци, без обзира на то што у овом смислу могу нешто

казивати за Вуков и Даничићев језик, не значе ни приближно решење

овог питања. Именица може имати уза се један или више атрибута.

Ако је именица с једним атрибутом, имамо два случаја: нашег оца и на

шега оца. Ако је са два, могућа су четири случаја: нашега доброга оца,

нашег доброг оца, нашега доброг оца и нашег доброга дуа. Ако је више

од два, број случајева рапидно расте. Да би се утврдили колико-толико

приближни закони распореда краћих и дужих облика у нашем језику,

ваљало би ексцерпирати довољну грађу из целокупне наше литературе

(не само уметничке) новог времена (од Вука наовамо), и поред тога што

је о овоме питању у нас доста писано. Ствар се компликује и тиме што

ова појава за многе, особито за писце, има вредност стилских домета и

естетике. Стање овог питања у нашем језику може се донекле видети

и из ових примера: Рјечник хрватскога или српскога језика (наслов ве

ликог речника Југославенске академије знаности и умјетности у Загре

у стр. 198—200.
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бу), Речник српскохрватског књижевног и народног језика (наслов вели

ког речника Српске академије наука и уметности), Правопис српско

хрватскога књижевног језика (наслов правописа Правописне комисије

Матице српске и Матице хрватске, Београд — Загреб, 1960). Ако се

узме да три наведена дела спадају међу најауторитативнија дела о нашем

језику, јасно је колико је ово питање непречишћено у самом нашем

језику.

Ево како наведене односе представља материјал ускочког говора:

1. Један атрибут:

a) краћи облик:

Нема бољег од мбг пса. — Шћерај сијено с равнбг тавана. — Ни

јесам, светбг ми Василија! — Великог ли снијега, боже! — На

окрес бијелбг свијета. — Ноћашњег ме јада није наодило одавно.

— Мани се ти галатнбг Сеља;

б) дужи облик:

Дај томе ђаку. — Учиниio е то беж њенбга знања. — Да поведем

њинога коња на воду. — Она е у великоме изму. — Ја сам сва

коме ђаволу на путу. — Товар на свакбме коњу. — Убила га

стријела светбга Илије.

2. Два или више атрибута:

а) само краћи облици:

Срčтог једног свог познаника. — Имала сам умријет од оног са

мбг снијега. — Како му е сад оном болеснбм ђетету? — Пуче вук

те закла онбГ малбг вола. — Пожали се једном свом пријатељу.

— Од оног самбг снијега пукне му ницина.

б) само дужи облици:

Испратили смо нашега добрбга оца. — Оћеш ли дати мало варе

нике овоме веселбме (= jaднoм) ђетету?— Овога и онога свијета!

— Дај ми тогај чумнбга (= јадног) дувана. — Имаш ли некбГа

имања твога? —

в) краћи облици иза дужих:

Он живи од поштенбга свог рада.

г) дужи облици иза краћих:

Нема такбг огњенбга змаја!

А ево неколико примера за случајеве кад су придевске речи упо

требљене саме, без именице, у именичкој служби:

1. a) Ш њим је говорила. — Са свијем пође у Призрен. — Да

се не помијешају с нашијем ( њине кашике). — Помиче ни се
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још мало љеба, а у осталбм оскудијевамо. — На млађи-ем свијет

oстaе.

б) Што си тражила другбга? — Са овакима е лако ратовати. —

на е понешена за своима. — Довијека на истбме. — Замарибаг

се оконогај (= око онога). — Нембјте се с киме свади (= сва

дити). — Била е ш њиме.

2. То е мајка онбг малбг што је јутрбс доодио 6ђе. — Овакб

здравље предај ђаволу, никоме миломе.

Ако се боље загледа у наведени материјал, видеће се да он не по

тврђује сасвим Маретићеве тезе. Сем тога, пада у очи да су дужи облици

обичнији у ситуацијама када се придевске речи употребљавају без име

нице, у самосталној или именичкој служби.

ПАДЕЖИ

160. — Ускочки говор спада у групу оних говора у којима је

процес тзв. црногорског локатива заподенут а није окончан. Мора се

рећи да су ту особину донели они ускоци који су после друге

разуре Требјесе стигли у Ускоке преко Горње Мораче, као и

други досељеници из области старозетских говора или из њима

пограничних и блиских крајева. Овај је падеж тако солидно лежао у

њиховом језичком осећању да га није могао ликвидирати ни готово две

стагодишњи непрестани додир са редовним локативом. Мора се рећи

да је данашњи Ускок потпуно „миран“ и кад изговори локативни аку

затив и кад изговори локатив, што значи да му није страно језичко

осећање ни за једну ни за другу форму:

а) Нема ваке ђевојке у цио свијет. — Штбно не ваља риба у

Боку? — Није знао има ли што траве у Поље. — То е они Миљан

што е био у Пљевља. — Неки је учин на нас. — Имала црћ на

муке. — Бог на небо, а људи на земљу.

б) Починули смо на Турском мрамору. — Неће ми нико брéчат

на мојбј плочи. — Оста канб кап о листу. — Види, шћекира е не

ђе у прекући. — Врећа е на кашуну на јаима. — Имбе десе бутига

у Шавнику и Нишићу. — Шеде на Буану. — Везитка е у куверу.

— Нема твога Милоша у Југослави. — Било е преко триес друга

на гувну.

161. — У примерима као:

Јеси ли био у Колашин? — Је ли Јоко био у Нишић? — Били су

у прошевину да просе ђевојку. — Била е у Сировац. — Били смо

у планину. — Били су у Бијелу. — Био сам у Пљевља пљешке,

па сан (= сам) се подбио. — Ка (= кад) се женио, били смо му

на свадбу, и сл. —

глагол бити у језичком осећању ускочког човека значи: ићи, ходити:

Јеси ли било у Колашин? = Јеси ли ишб у Колашин? У примеру Био сам
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у Пљевља пљешке реч пљешке јасно показује кинетичку, а не ста

тичку семантичку вредност глагола бити у ускочком говору. Стога уз

глагол бити у овом значењу никад не долази лoкaтив. Међутим, кад тај

глагол значи esse, лок. се, разуме се, често срета иза њега, али и аку

затив. Према томе, реченице Били су у Бијелу и Били су у Бијелој, Било

е у Колашин и Бијо е у Колашину и сл. оштро се значењски разликују

међу собом.

162. — Одређивање употребе овог падежа отежано је и у неким

другим приликама, особито кад је изостављен глагол из реченице:

Дивота на свијет! — У над бога! — Поедоше ко на ватру! — Ни

на небо стуба ни у земљу јаме. — Ено јагњад у туђу ливаду.—Теш

ко ми је на крв. — Ваља толико на ђавољи пазар. — Има у њему

(стрпаном сену) педесе товара на ђавољи кантар. — На чију е

руку (за кога навија)? — Неки је учин на нас, и сл.

Ако се, рецимо, у реченици Ено јагњад у туђу ливаду схвати да

јагњад улазе у туђу ливаду, онда је акузатив добро употребљен, а ако

се схвати да се налазе у туђој ливади, онда је акузатив употребљен

НеКЊИЖеRНО.

163. — У нашем се савременом језику, бар у централним градовима,

све више осећа тенденција употребе темпоралног локатива место темпо

ралног акузатива: у тим данима, у данима рата, у тим месецима, у тим

годинама. У ускочком говору ситуација у овом погледу мирује:

У дане косидбе и жњетве ми не дижемо главу. — Кад билаг ста

pи чоек у младо доба. — У младо доба могб санвига (= сам вам

га) свијема прескочит. — То нијесам видио у мое године. —

Створи вериге у минут. — Лако е у дан, тешко е ноћу. — Оће

ли Жарко доћи у ови мљесец? — Немб ићи на ову студен. — Вра

тио се у заранке. — Нембјте ни долазит у вријеме косидбе. —

Дошли смо кући у смирај, и сл.

Овамо треба додати и ове примере:

Једном сам била тамо у моју младбс. — То сам доживијио о тебе

у старбс.

Међутим, у прилогу ујутру имамо у ускочком говору само лока

тив, форма ујутро овде не постоји.

164. — Односу између књижевне и „црногорске“ употребе аку

затива односно локатива паралелан је однос између акузатива и ин

струментала:

а) Живи кб под подину. — Истријебиће се међу се. — Шћáсмо

под ово избе мало. — Били смо међу браве код оне локве. — Били

смо прет краву. — Понесите га међу се. — Они ће то ријешити

међу се. — Не могу ја довијек бити обојак под опанак. — Оволика

му кобилица скочи међу очи. — Под мбс ваље страшни судови.

— Оно жито под брдо убио град,
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б) Немам ни ромице прет кућом. — Шенично мореш испећи

под пазуом. — Нембј то говорити пред њим. — Сустигб ме пред

Буáном.

И овде има примера у којима, услед недостатка глагола и сл.,

није увек лако одредити зашто је употребљен акуз. односно инстр.:

Под заклетву 1. — Под инканат! — Биће ти то пред главу. — То ти је

пред главом.

165. — Глаголи не остају увек са својом кинетичком или ста

тичком природом. Кад се каже Скочила му жишка међу очи, акузатив

очи је књижеван (кретање долази споља), а кад тај исти глагол значи

„мировање“, тј. кретање „у месту“, онда је, природно, на месту оче

кивати инструментал: Скочила му кобилица међу дчима (тј. појавила му

се, створила му се кобилица међу очима). Употреба акузатива у примеру

Скочила му кобилица међу очи у ускочком говору — очигледно је дија

ЛеKaTСКа.

166. — У инстр. оруђа јављају се, поред конструкција као у књиж.

јез., и конструкције са предлогом с(а).

а) Китила се срећом ко ливада цвијетом, ко гора листом. — Убијо

би вола онбм опарницбм. — Удри рђом о земљу. — Немамо чим

пошећи они ббр. — Ћулумом у главу и готово! — Загризла сам

месо зубима. Није потписо својом рукбм. — Тијем се он не

бави. — Даринка у ме зицама.

б) Не могу ја с оволикијем ручетинама, ђе ћеш ти с тијем тршчи

цама! Не могу да е глам с очима. — Ш чим да заградим сијено?

— Могла бик се ш њим (сапуном) умиват док сам жива. — Пола

ко, не могу са зубима ошећи сније ! — Не море он мене с тичем

наудити. — Оћу да те подићетим с овијем писмом. — Ја не умијем

с овом косбм да косим.

У књижевном језику нема предлога су са уз глаголе женити се,

оженити се и сл. Овде, међутим, нема ни те разлике:

Бљежи, нећу да се женим онбм бацбм! — Шутра бик се оженио

с Катбм, само кад би пристала.

И у многим другим приликама не може се са сигурношћу говорити

о употреби једне или друге форме:

Čћу с помоћи бога. — Не бије се бој са плачем, но с оружјем и

са мачем. — Бисмо помоћу бога. — Шенуо с памећу. — Шéнуо

памећу. — Поравни са земљбм.— Опросио би ш њим вас би ели

свијет, и сл.

Разликовања нема ни у случајевима какви су:

Мало раде с дуаном. — Тргуе с вунбм

- МеCТО КЊИЖеRНОГ.

Мало раде дуваном. — Тргује вуном.
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167. — Уз темпорални или локативни просекутив никад се не

употребљава предлог с:

Зављесе града пошле Трčштеновичем брдом. — Убио град Ко

ритима све. — Иди све сентом. — Данима е падала киша. — Го

динама смо живљели лијепо, ко добри сушеди.

То важи и за инструментал у заклетвама и сличним приликама:

Кућете, богом браћо! — Немб такб, богом сине! — Да ти је бо

гом просто! (и: Да ти је од бога просто!).

Тако је и кад је у питању словенски, модални или који слични

инструментал:

Увијек је она мене звала братом. — Знам је невљестбм. — Ишла

е брзим кораком. — Његовбм несрећом скочи варница и прегоре

длаку.

Узгред буди речено, словенски се инструментал све ређе употреб

љава у овом говору и већ данас звучи архаично млађем свету.

168. — У овом говору социјатив се никад не употребљава без

ПреДЛОГa:

Шfеди с Милицом и преде. — Отишбе с Jóком. — Био е с Ми

ланом Вујачићем. — Секб се с кљусетом. — Нека ради с тијем

људима ту. — Други пут сам био у лову с Мирашом Јелића. —

Ја се ш њим виђам сваки дан. — Срете се с братом. — Не мошти

ш њиме наопутити.

169. — Употреба предлога с редовна је и у случајевима кад

предмет чини саставни део „друштва“:

Кунем те с капом у руци. — Утолико цар Дуклијан уграби с

прокопом.

170. — У ускочком говору сусрећемо, поред других, и ове при

Мере:

а) са посесивним генитивом:

Ништа му није било ни од уједа змије. — Како си смијо и поми

слити да не поступиш по савјету оца?!;

б) са посесивним придевом:

Таде га поведе под Везирбв мóc. — С божбм помоћи. — На Пет

кову локву ни тица не смије привирити. — Донијела сам Душа

ново писмо. — Поступио по стричеву савјету. - - - - -

Као што се види, ускочки говор стоји овде сасвим на Вуковим

позицијама. -

171. — Употреба генитива иза негације или уз њу огледа се и

у ускочком говору: - -

5. Дијалектолошки зборник
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Нема никака прикода, но само раскода. — Немају зар добра кљу

сета. — Црњиг људи нема од њиг. — Никаке вреће бђе није

било. — Без никадар ниђе никбга. — Никад књиге у руке узела

нијесам. — Ноћашњег ме јада није наодило одавно. — Нема га

погани колико е Језера. — Нема га јунака колико е свијета. —

Поткаштрио шевер па не да ока отворити. — Не знаму (= знам

му) божега лијека. — Нема ни прашке брашна у кући.

Али се у доста случајева срета и акузатив у таквој прилици, било

да је у питању однос негативног објективног или негативног партитив

ног генитива према објекатском акузативу или какав други однос ова

ДВа Падежа:

Није чуо грбм (= није цикнуо, тренутно је био мртав). —

Не могу да дам џевап овијем џбкама. — Не видио дом ђеду! —

Није имб ни комат љеба сува. — Нема посланички мандат у џе

пу. — Нема ниокле динар. — Нема кошуљу да обуче. — Би, али

нема новац, итд.

То исто вреди и за номинатив:

Нема вала ниједна шљива, ђаво позобо! — Није ми преша. —

Нема нико да ради. — Нема кб да ради, итд.

Па и у многим од наведених примера генитива уз негацију може

стајати акузатив или номинатив без промене значења:

Ноћашњи ме јад није наодио одавно. — Пунуо шiевер, па не

да око отворити. — Празна чаша молитву не чини. — Ево сам

остарала а оно чудо не виђог. — Не може бритву дочекати. —

Не узе му кило једно! — Не даде ми једну извезати. — А. Јеси

ли што укосио? Б. Ни кило. — На овој ти се коси не познае

отков. — Нема то код нас, итд.

Ваља овде рећи да речи као ништа, шта и сл. остају редовно

непромењене уз негацију у ускочком говору:

Нема шта да да ђеци. — Нема ништа ружно у томе. — Нема ни

шта да те крпа. — Није имб ништа у оној чутури (= глави). —

Нема ништа при вуни. — Немају ништа живб.

172. — У овом говору нема ни трага од појаве:

Не могу ти рећи ништа доброга. — Не мислим да сам овим шта

новога рекао и сл.

172а. — Сличан је однос између потврдног партитивног генитива,

акузатива и номинатива:

а) партитивни генитив:

Има ту накије пилади. — Наузег се зиме. — Оћу да турим мекбга

сира у питу. — Јела е јела скорупа и љеба. — Напи се ракије. —

Има накије слупака грабуља. — Све дају, вина, брашна. — На
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дам се да ће сад по мијени бит љепоте. — Нака млијека сам сркб.

— Купићу ти свиленика;

б) објекатски акузатив:

Пристави месо за ручак. — Дај љеб. — Испеци љеб. — Дала сам

сó бвцама. — Ја понијела скоруп и брашно. — Унеси љуске да

ви што глеам. — Дао сам џигерицу мачки. — Свијем бог до здрав

ље. — Пођегда идемо те узмемо варенику. — Шћеривамо свакбг

дана сиено. — Он има велики уплив,

в) номинатив:

Стресају се бвце, биће велико вријеме (= невреме); итд.

И међу наведеним примерима за партитивни генитив има доста

случајева кад се може употребити објекатски акузатив или номинатив

(Дипли јомужу. — Треба снијег да догна. — Искришкали су кунпијере

(или кунпилер). — Има ту нака пилад, итд.). Разлика између ова два

падежа састоји се у томе што се једним (партитивним генитивом) обу

хвата део нечега, а другим (акузативом) нешто као целина, као појам

(овде и у једном и у другом случају у области неке материје, количине,

разуме се). Кад, рецимо, неко од укућана каже: „Иди, доћерај снијег“,

онда он, разуме се, не мисли да се дотера цео снег из снежнице, већ један

део, једна, две или три грудве. Та реченица има, дакле, исто значење

као и реченица: „Иди, доћерај снијега“. Тако је и у многим другим

случајевима.

Стога није могуће заменити сваки партитивни генитив акузативом

(Напи се воде. — Траве слабо у планину. — Тек кад се наеде меса,

миран је).

173. — Ген. мн. свијег (или: свијег тијег, свијег двијег и сл.) често

се употребљава место акуз. мн. све:

Ја биг иг помирио свијег. — Познаем свијег тијег. — И на нас

свијег то ће доћи. — Свијег ће иг поклати. — Свијег ћу ве по

клати. — Можемо рећи да ће то (смрт) и на нас свијег на ред

доћи.

174. — Забележио сам и један генитив, редак и необичан, који

има вредност глагола: Тбе брдја, као да се хоће рећи: то се броји, то

Ваља, то вреди.

175. — У заклињању, добром или лошем расположењу, у чуђе

њу и уопште у било каквом узбуђењу у ускочком се говору доста често

употребљава сам падеж, особито генитив, место читаве реченице. Таква

елиптична реченица често се, вршећи службу узвика, приближава

правом узвику и каткад прелази у њега:

Врага! — Ђавола! — Јада! — Јада! — Невоље! — Напасти! —

Несреће! — Погибије!— Среће! — Зла! — Муке!— Ушћеченија!

— Љепоте! — Срамота! — Срамоте! — Дивота! — Дивоте! —

5%
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Чудо! — Чуда! — Мука! — Наваке || — Зима! — Зиме ! — Ђа

воље силе! — Звек! — Звека!

Као што је већ речено, оваква употреба падежа доводи до ства

рања правих узвика, прилога итд., а каткад се, разуме се, задржава и

двокатегоријалност. Тако се именица звек преко узвичне (реченичне)

употребе (Звек!) претвара у прилог звек (= много, веома много): Било

иг је звек. Ова реч није, разуме се, престала да буде у ускочком говору

ни именица (Учинио се велики звек).

175а. — Познато је да се у нашем књижевном језику темпорални

беспредложни генитив све више шири на рачун темпоралног беспред

ложног акузатива. То се не би могло рећи за ускочки говор. Чак би се

могло рећи да темпорални акузатив преовлађује, особито међу старијим

становништвом. Ово вреди и за квантитативни акузатив односно гени

тив ове врсте.

a) Темпорални (и квантитативни) беспредложни акузатив:

Oће киша та минут. — Мораћемо узимати жито свудрагу зиму.

— Једну ној мишљаг умрије. — Радио сам цио живот. — Он

излети искуће они час. — Овај пут си ме надмудрио. — Ову

годину нећемо имати брашна ни оке, све изгоре. — Био си и ти

ону вечен. — Ударила га срчана кап прошлу годину.

Овог су порекла, очигледно, и прилози: оничас и тачас:

Оничас устаде и начини ми мљесто. — Врати се тачас.

б) Темпорални и квантитативно-темпорални генитив:

Радио сам цијелога живота. — Сваке вечери гуди. — Овога пута

си ме надмудрио. — Боља е ове године брница но питомина. —

Мéо сан (= сам) се овијем врдесницима цијела живота. — Ро

дио се турскбг рата. — Прошле године дође ми у кућу накав

чоек. — Пјеђели су цијеле ноћи.

176. — Понекад се неки зависни падеж толико често употреб

љава да се, тако рећи, осамостали и после не подлеже неким законима

којима иначе падежи редовно подлежу:

Колико е порастб од ону ној! — Од ову годину нећемо издизати

у Старац. — То е с ону неђељу дана. — Отишли су на Баре има

неђељу дана. — Све е тако било до ову годину. — Дај га с ову

страну. — Препни коња с ону страну потока. — Имавали су Зе

ковићи и до Иљаду мале и велике.

177. — Могу рећи да се појава Идем код Милоша и у Ускоцима,

особито однедавно, све више шири. Ако се, нпр., никад не би рекло:

Оћеш ли отићи код колибе?, већ само: Оћеш ли отићи до колибе? или:

Оћеш ли отићи колиби?, примери као: дли се сканити да дбђеш код

мене већ су сасвим обични. Ево још неколико примера једне и друге

врсте:
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а) старије стање:

Čли да идемо колиби мојбј? — Дошбе напапар с посла кући. —

Потрчи к оној води. — Идем Јовану на славу. — Дошла е до

моста, па се уплашила и вратила. — Оћеш ли ићи к њима. — Није

дошла Урошу но Марку;

б) предлог код уз глаголе кретања:

Дóђите шутра код нас. — Иди код Радоице и тражи бекиру. —

Помање ћеш кад код мене дбђеш. — Увече смо дошли ко Збpке.

— Дај да одем код Мићована. — Дошбе код мене. — Отишбе

кот пријатеља.

178. — Ни стари генитив с предлогом у, са значењем припад

ности, својства, места и сл. и који се може, без измене значења, заме

нити номинативом (исп. руско: У мени естњ и српскохрватско: У Милице

дуге трепавице = Ја имам и Милица има дуге трепавице), — није остао

неначет употребом предлога код место у. И ова се појава нагло шири и

поред све чврстине конструкције са предлогом у:

а) старије стање:

IИма у њега велико говече (= много говеда). — У Лале један коњ,

у Мила два. — Нема му ђеце у жене. — У Микића е доста мала.

Овамо иду и генитиви којима се указује на припадност делова

неком премету: пета у косе, врат у косе, наслон у кариоге итд. У некима

од тих примера место предлога у може згодно стајати предлог на: пета

на коси и сл.

б) Поред тога и ово (новонастало стање):

Нема то код нас. — Ноћио санти (= сам ти) код зета. — Радиће

код нас бђе.

179. — Треба овде рећи још нешто о квантитативном генитиву

и из њега проистеклом генитиву за меру. Поред обичних примера за те

врсте генитива у ускочком говору какви су:

Помиче ни се још помало љеба. — Донијела врећу жита и сл.

— наилазимо, ређе, разуме се, и на „партитивно-квантитативне“ гени

тиве од именица које не значе количину, масу, „материју“ и сл., већ и

од заједничких, чак и апстрактних именица, од којих се овај генитив

обично не појављује, и то у подсмеху, одступању од редовног казива

Нba И СЛ.

Јеси ли набаљб ђе мало жене? — Оћеш ли ми начињет мало спо

меника оцу? — Шћáсмо под ово мало избе. — Да ми Милан не

притрча у помбј, не би папка од мене виђели. — Боља е шака

стра но наруче молбе.

180. — У примерима какви су: Јеси ли две двије чаше усула? —

Треба ми само чаша и сл. изостављен је генитив (двије чаше млије

ка, чаша ракије) те они изрази двије чаше, чаша не значе више, у овак
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вим ситуацијама, разуме се, предмете, већ количину нечега која у њих

може стати, значе, дакле, „чисту“ меру.

181. — Генитив мука у примеру Измучен мука мимо вас свијет

изгледа да је сувишан, ако то није и ако се то схвати као потенцирање

израза, онда тај ген. има вредност инструментала; цела ствар би се

могла и друкчије тумачити — као да је муке примао, „упијао“ у себе,

па би онда оно „мука“ био партитивни генитив. Мислим да и у реченици

Не чини се дана оно дана треба схватити као партитивни генитив (= не

чини се лепа времена).

182. — Аблативни генитив употребљава се у ускочком говору и

са предлозима и без њих:

a) О тебе ме кастиг нашб. — Нешто ми је горе од ове свљетлости

и вљетра. — То е свила од урметина. — Не морете никуј од роce

(и узрок). — Она бљежи од вљетра. — Жена му е од Ашана. —

Све од кара и од бриге љуте дошло ми је оћу запљевати (и узрок).

— Побљегосмо с крви (и узрок). — Богами ће бити од Ћурчије

коéвитез. — Утријек се од зиме. — Страшљиво е о (= од1 диви

не. — Кипе јој сузе кб и стрее. — Убила га мома од камена. — Ми

је са срца волимо (и начин). — З главе риба смрди.

б) Чувај се пуштенице. — Бог те сачувб свакбг зла и напасти.

— Чувај се паса. — Бои се вампира. — Бои се мрака.

Свакако је и прилог зглаве (страшно, ужасно) аблативног порекла.

(Погибосмо зглаве).

183. — И у другим приликама може бити изостављен предлог:

Пошљи то једно ђеце доље (= Пошљи то једно од ђеце доље).

Има и у ускочком говору као и у нашем књ. јез. глагола и других

речи уз које могу стајати два падежа:

а) савјетовати и сâвљетовати:

Сушћеди га сављетују да позове онбг сиромашка. — Савјетуј

му да не иде; -

б) помоћи, помагати:

Подметну рамена : да би му помогб. — Помажу му. — Помози

га. — Помажу га;

в) задисати:

Задише ме нека апа. — Задише му мČма;

г) задимити:

Са ћу ве задимити. — Са ћу ви задимити;

д) вљеровати:

Ја тебе (= теби) вљеруем. — Не вљеруј ме. — Ја вљеруем бога

iистинбга. — ВЉерујте ме добро. — Ако ме вљеруете, све би те

нев — Не биг јој вљеровала колико кери;
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ђ) учити: ч

Уче га ђаволу. — Уче га ђавола,

е) ићи:

lИду га карте. — Манито те карте иду. — Иду му на мобу,

ж) запасти:

Ако ми запане, виђећеш шта ће о тебе бити. — Осветићу се ако

ме запане.

з) доћи, поћи:

Дође ме шес оваца. — Дође ме крсташ. — Дошла те добра карта.

— Пошла му карта. — Дође ми син и свијета;

и) сметати:

Смéтб саму (= сам му). — Сметало ме;

ј) молити, молити се:

Немб, молин те. — Учини ми по вољи, молин ти се;

к) разумити:

Ништа му на окрес бијелбга свијета не мош разумити. — Не могу

да га разумим;

л) служити:

Свак себе нек служи. — Нећу да ти служим.

љ) издеверати:

Доб о су ме издеветале ове ципеле. — Дуго су ми издеверали

ови опанци.;

н) воља:

Böља ти : āдити, воља не радити. — Воља те шiеђети, воља те

ићи;

њ) су амота, срам:

Срамота ти је прштити ову сиротињу. — Срамота ме да му кажем;

о) слично:

Слично томе. — Слично тога;

п) квит: квит посла и квит посб.

184. — Уз глагол личити имамо двојаке односе:

Он личи Или (= Илији) и: Он личи на Илију.

И у изразу сам себе колебају се падежи:

на сама себе мучи и: Она саму себе мучи.

Уз глагол судити не долазе акузатив и датив, већ само датив

дакле: Судите ми, а не: Судите ме.

Два падежа (генитив и акузатив) срећемо у изразима који се са

стоје од глагола стаде (стало е, стаће итд.) и именица вика, блека, рика

и сл., ,
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Стаде блека оваца и: Стаде блека бвце,

Стаде рћка крава и: Стаде рика краве,

Стаде писка змије и: Стаде писка змију,

Стаде вика Николе и: Стаде вика Николу,

Стаде Милице вика и: Стаде Милицу вика.

Колебање постоји и у случајевима какви су: брига за ђецом и брига

за ђецу, мом диу исти страц и мог дуа исти стриц итд.

И у другим приликама сусреће се потпуно иста семантична вред

ност два различита падежа:

Отале нокат у ледину и: Отале ноктом у ледину.

Ова подударност и идентичност значења долази од подударности

ситуације коју ова два падежа обележавају у овом случају: зарити нокат

у ледину и: зарити ноктом у ледину у суштини је иста радња.

Уз показне речце ево (еве), ēто (ете), ēно (ене), гле и у сличним

ситуацијама могућа је, као и у књиж. јез.; употреба генитива, номи

натива и датива:

a) Eне наше јаге. — Ене ти школе. — Ено ножића. — Ево чешља.

Вно и сад снијега на Јабланову вру. — Ено телади више куће.

— Ено крмета код кућаре. — Гле ти кучкосисе што не дође.

— Ено косе уз навиљак,

б) Ено ти лонац на причешfеку. — Ево чешаљ, лиле. — Еве пуна

кућа. — Ено теле у грау. — Еве огледало, Гајо,

в) Ево њему, а ево и тебе (= теби). — Ето Милици да преде.

185. — Једна врста посесивно-етичког датива која се употреб

љава при изрицању клетве, негативне или позитивне жеље итд. — врло

је обична у ускочком говору. Датив се често односи на говорно лице,

али га говорно лице може употребити и за другога, тј. за особу која не

припада њему, већ некоме другоме:

Враштила те змија мајци па не дануо! — Не дочеко зоре мајци!

— Пушка те убила оцу! — Не видио дома ђеду! — Не дигб се

сестри с те постеље | —

186. — Близак је дативу комоди (Čна данас пласти Драгоју и

Вулу) датив намене:

Берем штир крмету. — Прибавио сам говедима сиено за крану.

187. — У наменски датив спадају и дативи у овим примерима:

Биће ви ручку доста. — Оће ли би (= бити) млијека ручку?

188. — Уз инфинитив се појављује датив у функцији номина

тива или инструментала:

Зло живљети, горе умријети, а најгоре стару умирати“.

* Исп. маретић: Грам, 1899, 550.
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189. — Окончање неког процеса или неко стање може се обеле

жити дативом место генитивом са предлогом до:

Није те томе доћерала ни глад ни жеђа, но брига за ђецбм.

190. — Обично је врло лако запазити разлику између заменичког

енклитичког (нешто ређе и неенклитичког) датива и етичког датива,

и поред тога што су ове две врсте датива, у неку руку, сродне. Кад се

КаЖе:

Лијепа ти је супа. — Дали ми ђаволу ону ливаду. — Жена му е

од људи (= добрих људи). — Њему е жена у другоме стању. —

тац ми веј никуј не море. — Вратио му се син из војске, и сл.

— ОНДа је јасно да у свим тим примерима имамо посесивни датив. Исто

Тако, Кад се КаЖе:

Ја ти зајавим бвце у Брцку. — Čнб ти је велика вуњара. — Отле

ти не изјављују. — Сли, разли, и ето ти живота!

— јасно је да ту имамо етички датив. Међутим, кад се каже:

Ноћио санти (= сам ти) ко (= код) зета

— не можемо сигурно рећи је ли ту у питању посесивни или етички

датив. Ако је у наведеној реченици етички датив, онда она може зна

чити и да сам ноћио код свог зета, а ако није у питању етички, већ посе

сивни датив, онда наведена реченица значи само да сам ноћио „код

твог зета“.

190а. — Изгледа да ни вокатив са својим чврстим формама, јас

но одвојеним од дугих падежних форми, није у стању да „вечито“

остане неприкосновен, нетакнут, тј. да му систем остане ненарушен.

У Ускоцима се могу срести вокативни номинативи као: Како си, друг?

— Мрш, Талијанац! и сл., први од времена НОБ-а, а други још од

раније. Ово, разуме се, још ни близу не значи да је на помолу неки

процес нивелације вокатива и номинатива, али су интересантни наве

дени симптоми могућности те нињелације. Томе треба додати хипоко

pистични вокатив типа мој Гајо који представља врло озбиљно одсту

пање од система вокативизма у ускочком говору. Овај вокативни но

минатив или номинативни вокатив развио се у самосталну категорију:

мöј брале, мој Миро, мој Гавро итд. (исп. у другим говорима: мој Берко,

моја Гина, моја Дара м. Берко, Гино, Даро итд. ; или синчићу слатки

м. синчићу слатки).

191. — У конструкцији Не ваља се соба брисати кад долазе гдсти,

у којој се иза израза не ваља се употребљава инфинитив, сретамо номи

натив (соба), а акузатив се не употребљава и поред тога што то захтева

глагол брисати. Исто тако Не ваља се змија убијати (а не: змију убија

ти), Не море се Милика осуђивати (нема појаве: Не може се Милику

осуђивати).
* - -

Ја знам да израз за суда вијека у реченици То се неће наћи за суда

вијека и сличним значи: док је века, никад, али не знам природу те кон
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струкције. Очигледно је да предлог за има своју службу као у изразу,

нпр., за владавине Лазареве, и да је оно суда вијека ген. једн., али није

јасно каква је веза између ова два генитива.

ПРЕДЛОЗИ

192. — У овом говору нема ни трага од старог локатива: по кућа,

по ливада. Исто тако нема ни појаве: Идем у соби (лок. м. акуз.).

193. — Б. Николић“ је констатовао да се у мачванском говору

предлог за употребљава са ген.: за зиме. И М. Мословљевић“ конста

тује то исто за поцерски говор: за куруза, за моје куће, за двп(x) људи,

није за кбза сено. За ову појаву зна и ускочки говор:

Боље би било да су за ње бољи. — Ако е за смрти, ни љекар му

неће помој. — Треба му ђубриво великб за тогај. — И тавница е

за људи. — Није то за Николе. — Што би ови пас био добар за

тора. — Оне виле су дуље за вра. — Стио биг ову потрбушину

за гусала. — Очупај ми длаке за гусала. — Лакше за живота. —

Овбе добро за живота. — Није за продае. — Погано и за сијена

и за жита. — Спориш је добар за ране. — За саме паше ваља за

гај новац. — Ту има доста сијена за једне краве. — Да ми би уко

сити за једне краве. — Исполијо е, није за живота. — Биће ође

сијена за повре. — Ово е добро за пепељаре. — За људи је час,

није за погани.

Као што се види, у већини наведених пимера предлог за има на

менско или комодно значење“. Није, међутим, искључена ни књижевна

употреба предлога за у овом смислу:

Добро е овб за жито и за косидбу. — Донеси ми дватри снопа

ражане сламе, треба ми за штуру. — То е обравница за крану.

Оставићу га (мушко јагње) за прча (паза, овна за приплод). —

Довео га за најамлика. — Теше нешто за држалицу.

Кад није у питању намена, изостаје и ген.:

Нијесу се могли нагодити кои ће е узети за жену.

194. — Ево још неколико служби предлога за у ускочком говору:

а) предлог за + акуз. у вредности предлога о:

iИма једна за Ћбса лажљива прича. — Кад ми се преврне свћес,

ништа не знам за себе. — За ме се говори да сам прзница. —

Није смијо казат никоме за цареве кође уши. — Са да ти за овамо

пишем. — За бијели свијет не зна ништа. —Ти не каеш за мене.

* Мачвански говор, СДЗб ХVI, Београд, 1966, стр. 190. и 284.

* Акценатски систем поцерског говора, Београд, 1928, стр. V.

11 И Николићеви и Московљевићеви примери показују то значење. Б. Нико

лић то и констатује („За изрицање намене у мачванском говсру најчешће се употреб

љава предлог за + ген.“, 284).
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б) Место ка коме се кретање усмерава или одређује обележава се

и предлогом за с акуз.:

Оће за Београд. — Је ли ти другарица пошла за Америку? —

Ови пут води за Пиву. — Оћу да идем за Буковицу. — Спучио
се за Нишић.

У свим тим примерима место за може стајати и предлог у (Oће у

Београд. — Је ли ти другарица пошла у Америку?). Али та два пред

лога могу бити комбинована:

Ако кренеш за у Америку, оли ми писати?

в) Предлог за служи за изрицање намене (сврхе, циља) и у другим

приликама:

Оставићу га (мушко јагње) за прча (праза, овна за приплод).

— Довео га за најамлика. — А. Штанбради? Б. А, теше нешто за

држалицу. — Саво ће за говедима, а ти ћеш за јагњадима.

г) У овим и сличним примерима:

Отишбе за ђецу. — Оде за косу. — Потрчи за везу —

предлог за служи за изрицање намере; он ту значи исто што и

предлог по.

д) У примеру Он ради за Петра предлог за значи: у корист; то

је ген. комоди. Међутим, тај исти пример може значити и нешто сасвим

друго, тј. предлог за може у њему значити: место, уместо; ту, дакле,

предлог за има значење замене.

ђ) Примери какав је Иде за Милицом, у коме се изражава кретање

иза Милице, позади ње, повукли су за собом и примере какав је: Иде

за послом (= иде да свршава посао или: иде да тражи посла).

е) У примерима:

Не кри се за њга. — Сакрио се за кућу. — Кућа му е за горбм и сл.

— предлог за значи што и: иза, с оне стране.

ж) Дотицање нечега, било обухватањем или на који други начин,

изриче се предлогом за:

Светилија (= свети Илија) свеже Дуклијана за станац. —Није

ни мајку за сису уио. — Уио ме за срце (фиг.).

з) Предлог за употребљава се у ускочком говору у значењу: у

току, док траје, за време и сл.:

Да ово покосимо за лада. — Нећу за живота. — Стигли смо за

дана у Кравицу. — Покупили смо откосе за лијепије дана.

Такав је предлог за као префикс у прилогу: завида.

и) Предлогом за изражава се доста често узрок, тј. употребљава

се у служби предлога због, око и сл.

Посвађаше се за малу чанчицу. — Треба га казнити за при екос.

— Душу ће ти узети за пе динара. — Ништа за то нембјрамати.
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j) Предлог за употребљава се и у изрицању цене и сл.:

Продб Иг за шесиљада. — Купио санга (= сам га) за осан сто

тина. — Не биг учињела то за бијели свијет. — Не за живу главу!

Том значењу прикључује се и значење мере:

Осто ми је живот за длаку. — Нијесмо зар запели за то по кила

јечма!

к) За = по, на:

Oћу ако ти је то за вољу.

л) Из примера:
-

Удата за Јованом Бијелића. — Удала се за Николу. — Она е за

Николбм. — Кад је дошла за Сеља, имала е триес година. — Поб

ж љегла за Блажа Грдинића —

— види се да се уз глаголе удати, удати се итд. употребљава предлог

за час са инструменталоМ, Час са акузативом, што зависи од смисла и

смера самих глагола.

љ) Није ретка употреба предлога за у значењу прилога колико,

тј. за изрицање количине:

Може да уради за троицу. — Нема млијека ни за трећину.

м) И при изрицању замењивања једног бића или ствари другом

згодно стоји предлог за:

Права чоека наодиш за крива.

н) Предлогом за може се и указивати на нешто:

То ми је за чудо. — То ми је за дивно чудо.

195. — а) Предлог у може казивати потицање, добивање не

чега од некога; у таквим приликама овај предлог може бити замењен

предлогом од:

Позајми у мене новац те купи шеме. — Искб млијека у Мање

| Ристића. — Ми смо у њиг узели ливаду. — Измамио би у курве

копиле. — Тада он затражи у бога крштеницу. — Запросио

ђевојку у Алексића. — Купи у Бошка.

б) Примери какви су:

Они дан ја сам ишб у дрва. — Отишли су у рибе —

у којима се износи циљ, сврха и у којима предлог у има вредност пред

лога за и по, — сасвим лепо леже у осећању ускочког човека.

Питање односа предлога у и на није издиференцирано ни у ускоч

ком говору. Ако се неко место налази на терену вишем од места на коме

се налази говорно лице и, особито, ако је то место равно или зарављено,

онда је обичан предлог на: - -

Идем на Баре. — Отишб е на Струг. — Николина е кућа на Барама.

Међутим, ако је место ниже од места говорног лица, онда је обичнији,

макар место било и заравњено, предлог у: - . . . .
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Шћербе сијено у Баре. — Он живи у Стругу.

Али кад се нека форма учврсти, углавном на бази овога што смо рекли,

онда се употребљава само она без обзира на то где се налази говорно

лице, ниже или више од места које се у говору помиње. Тако се каже

Идем на Буан и онда кад се говорно лице налази горе, у брдима, дакле

на већој висини од оне на којој се налази Боан.

Постоје и разни други чиниоци од којих зависи употреба предлога

у односно предлога на у овом смислу. Тако ће се рећи: Идем у Пљевља

(рецимо ради какве куповине) и Идемо на Пљевља (у бој, у борбу). Исто

тако рећи ће се: Идемо у рат и Идемо на рат. Свака конкретна ситуација

пружа могућности за ближе одређивање употребе ове врсте ова два

Предлога.

в) Предлогом у често се одређује какво бављење, занимање, врше

Нbe KaЕКВОГ ПОСЛa И СЛ..

Био сам у мљесечаре (регрути који служе месец дана). — Били

су у прошевину.

г) У приказивању својстава делова тела и разних односа у њему

погодна је употреба предлога у: - -

Добар у снази. — Црвенкас у лицу. — Ром у десну ногу. — Вали

чан у памети. — У телу е добар. — Мијења се у лицу, оће да умре.

Слично томе, у приказивању вредности некога или нечега опет

се згодног употребљава предлог у:

Како е батљив у жени! — Нема наваке у ђеци. — Има берићет

у малу.

г) Овим предлогом указује се на лице од кога се нешто очекује,

у које се полаже нада, вера и сл.:

Имала сам над у Мираша. — Никад не губи над у бога, ни вљеру

у људе. — Великб е његово поуздање у Милицу.

ђ) И при процени тежине нечега употребљава се предлог у:

Немаше у њему пет кила. — У овом сијену има триес товара.

е) Спољно дејство на нешто обележава се предлогом у:

Отукб сансе (= сам се) у руку. — Убио се у кољено.

196. — а) Предлози од и из, показујући одакле нешто потиче,

тим самим могу значити узрок (у овом значењу предлози од и из често

се могу заменити предлогом због), повод, начин вршења радње и сл.:

Све што бива, судбина е крива, али млогом од памети бива. —

Tö е учинио из лакомислености. — Свашто ће учинити из паша

лука. — Урадио од ината. — Не бије се бн (во), но ће узманути

од муа. — Ми се не стидимо о тогај. — Дође му да умре о те те

гобе. — Нембј се ода ме гријешити. — Не мош ништа од вљетра.
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б) Предлошке синтагме са предлогом од као:

Он живи од поштенога свога рада. — Он живи о десет своиг

ноката. — Може ли се живљет од спавања?

— примери су за типично начинско значење.

Слична је тој употреби предлога од употреба предлога о у при

мерима:

Он би о томе живио васи вијек. — Вво, остани о једној крави.

в) Примери за изрицање порекла као:

Од наши е нико не ради без ја. — Пушти теле од Зоруље, — Čна

е од лозе Немањића. — Узб ђевојку о добрије људи. — Она е од

Струњаша

— обични су у ускочком говору, док су примери као:

Законачио код бана од Грбља. — Пошље тогај ђевојка од Грбља

бана изнесе тестаменат пред народ,

— који такође спадају у групу примера са значењем порекла, доста рет

ки и, вероватно, књишки.

г) У примеру:

Било е иж њиг (Васојевића) добриг људи

— предлог из значи, очигледно, исто што и предлог међу, али је до тог

значења дошло преко значења потицања. Као да се хтело рећи: било је

међу њима људи који су изашли на глас, који су се издвојили из масе

и сл.

г) У реченици Молио сан га из два пута предлог из у изразу из

два пута сувишан је, јер из два пута значи исто што и два пута, иако

се мора рећи да он ту у извесној мери потенцира значење и опомиње на

дистрибутивност. Ни у изразу из днтг стопа (Кренуо из оних стопа)

предлог из нема неко особито значење, већ цео израз значи: сместа,

одмах, не часећи часа.

ђ) Обично је такође количинско значење предлога од:

Под њбм бусен од оке. — Дали су вола о двљеста кила. — Сва

су му сичена од по педесетовара. — Овбе споменик од мелебна (=

кошта милион).

е) Слично се употребљава предлог до, али са изразитим значењем

процењивања:

IИма у њему до педесет бKá.

ж) У примерима Није му мане да е до цара и сличним предлог до

значи: код, крај, а у примерима Није ти стало до мене и сличним

предлог до значи за.
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з) У примерима:

Ниче од раскида. — Биће дана од мегдана. — Купи ми једне карте

од игре

— предлог од употребљен је у служби предлога за.

и) Од=o:

Не биг од њега отpла ногу, а не да га узмем,

— са функцијом предлога о баш као у примеру, рецимо:

Орњб се коњ о мене.

j) Иако, бар формално, изгледа да је у примеру Пукла од егањ

штека (= брука) у питању генитив потицања, ипак је у ствари пред

лог од употребљен у значењу предлога о.

к) Од = ca:

Куку мене, од живота што ћу! — Виђећеш ти шта ће о тебе би

ти! — Не знiм шта радим сам од себе.

л). Обична је употреба предлога о у случајевима:

Обљеси пушку о рамо. — Обљеси клупка о чивиiу и сл.

— али је ретка у примерима какав је овај:

Све о себе тури бреме,

— у коме је себе лок. и где предлог о значи исто што и предлог на. Ве

роватно је дошло до овакве конструкције зато што је значење глагола

турити схваћено овде, макар и несвесно, као значење глагола обесити.

197. — а) Предлог су (арх.) у значењу предлога због:

Су тога су се посвадили. — Мора бити су тогај да е било.

б) То значење има, разуме се, и савремена форма тог предлога:

с(а):

Побљего овамо с крви. — Ш ње све ово би. — Толико су ме

резилили с тебе. — Он ће се с мале ствари наљутити.

в) Није тешко видети да се ово значење развило из значења по

ТИЦања.

г) Предлог с(а) употребљава се и у значењу „против“:

Борили смо се ш Њемцима. — Са оваквима е лако ратовати. —

Ко ће са онбм јакбмашанском! — Да се ја избијем с педесет Аша

на! — То е било кад смо ратили ш Њемцима.

Ако не би био присутан контекст, одређена ситуација, сазнање ко

је пријатељ а ко непријатељ и сл., реченица Са оваквима е лако рато

вати могла би имати два значења: 1. са оваквим (= добрим) борцима

лако је извојевати победу и 2. лако се борити против оваквих (= сла

бих) бораца.
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д) Предлог сČсу) као префикс у неким сложеницама показује да

неко има оно што значи реч којој је он префикс, да је бременит тиме и

сл.: жђетна, стеона, сјагња, суждребна, скотна (одатле скотница),

спрдсна, супрасна, сјужан итд.

ђ) У другим сложеницама тај предлог с(а) као префик означава

свршетак, довршење, достасалост и сл. радње: сазрети, срадити, са

старати, састљети, сасушити се, сасути итд.

e) Аблативни генитив с предлогом с обичан је у ускочком говору

кад је у питању и време откад ће нешто почети да се ради, врши и сл.:

с неђеље (= од неђеље), с понеђељника, с проећа (од пролећа,

или у пролеће: То ћемо тамо с прдећа) итд.

ж) Генитиви ове врсте: Украли звдно с цркве имају вредност при

својних придева: звоно с цркве = црквено звоно.

з) У примерима као:

"-
Кумин те са божије стране. — С мое стране неће ти бити криво,

— у којима предлог с вреди као предлог од, аблативно значење је по

мерено у правцу субјекатске функције дотичне синтагме.

Предлог с је обичан и у изрицању онога што представља предмет

нечијег бављења, ангажовања око нечега и сл.:

Не знам шта ћу зимус с оволиким малом. — Ако чунем да се не

владаш добро, ја знам шта ћу с тобом. — Не спрдај се, јадна, с

овијем герељом! — С овом њивбм је лако — иде раоник крож

њу ко кроз јарину, али није с оном у Бари — спекла се ко камен.

и) У Ускоцима нису ретки ни овакви примери:

Оније (= он нам је) с терета. — То ни је здангубе. — Они су ни

с нагрђа.

Тако и у прилогу стеретице. Као што се види, те реченице значе: он за

нас представља терет итд. и предлог с значи ту на: он нам је на тере

ту и сл.

198. — Предлог на, поред других значења, може имати и ова:

1. за:

До новац на наке тандарије;

2. код, у:

Кога си оставио на кући? — Како ти је на дому?;

3. служи за изрицање упослености, заузетости неким радом, око

НСЧCГа:

Она су јој ђеца на школи (= школовању). — Помогоше ми на

кући (тј. у раду при подизању куће). — Били су у Милана на

ручку;

4. или за означавање начина рада или збивања:

Оћете ли кућу на думе или на ластавицу? — Они потрчи на врат

на нбс.
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У примеру Ето вљетар бија на врата предлог на значи исто што и

кроз, док се у примерима какав је опалена на језику предлогом на сло

кативом указује на предмет таквих и таквих особина.

199. — Ево и неколико значења предлога по:

1. после:

по Ђурђеву дану испртљали су у Корита. — По данас нек мисле

они :

2. с локативом означава места у којима се нешто ради, збива и сл.:

Запливале бвце по долинама с великом травом. — Није родило

без по гноинама. — Ишбе по кућама и позивб на састанак;

3. служи за изрицање дистрибутивности:

Иште им по четириста до на Његобуђу. — Заврзли су по два јарма

волбва. — Све ће бн длаку по длаку;

4. за: наушјеченије по њига, ушеченије по њиг;

5. обична је његова употреба за изрицање цене, погодбе:

Најприје не дала га по иљаду динара.

200. — Ј. Вуковић вели за говор Дробњака и Пиве: „У овомг

говору, рекао бих, нема предлога с дaтивом“. Ускочки се говор, су

седан говору Дробњака, супроставља тој констатацији:

Навила си сијено ка Грацу. — Побљегла к родитељима. — Упу

тио се ка чечару. — Потрчи он к оној води.

201. — У Ускоцима постоји предлог лише“ са ген. у значењу:

сем, осим, изузев:

Ископала му се кућа лише Јована и Мирка. — Лише и тице у

гори. — Увалио ми се камен у дбм лише овог остатка. — Све

муња убила лише ове ђеце. — Кућа ни се у црно завила лише

Тебе.

То је негдашњи парт. през. лишл од глагола лишити који овде,

Поред других значења, као и глагол залишити, значи: сачувати, закло

нити од невоље: Лиши ми, боже, ову сиротињу. Преко партиципског

значења и службе стигло се до препозиционе, па се после задржала

предлошка, а партиципска се изгубила.

202. — Предлог пут (ка, према, у правцу) често се употребљава

у ускочком говору:

Са ћу пут ње. — Окренуо е лице пут вљетра. — Тада бн пут мене.

— Скочи он пут њега. — Он онда пут Петра.

Оно чиме се овај предлог разликује од других јесте то што према

потенцијалном акценту других предлога стоји константни акценат овог

предлога.

Па гпд, 82.

* У Ј. Вуковића: лакше (ГПД, 82).

6. Дијалектолошки зборник
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203. — Турска реч sebep (sebeb, sebet = 1. повод, 2. ради)

постоји у ускочком говору као предлог с ген. у облику себет и себе, а

у значењу због и ради:

Вратио се себетогај (<себет тогај). — Себет чега е долазио? —

Себе шта си ишб у Колашин? — Дошла сам себе Мила. — Себе

шта си ме тражио? — Дошбе себе тебе. — Ево радим себет вас.

— Није могла себет њега.

Ови примери, узети овако сами за себе, без контекста, не пружају,

готово, могућност да се одреди кад овај предлог значи због а кад ради.

То је могуће учинити у свакој конкретној говорној ситуацији. Тако је

у примеру:

Уватили бвце у комуну, па се поклали себет комуна

— очигледно да предлог себет значи због. Помућеност значења овог

предлога долази и од помућености значења предлога због и ради (рад) у

ускочком говору. Има, разуме се, и овде употребе ових предлога у духу

књижевног језика и то потпуно несвесно:

Не меће бн завијушу рад студени (књиж.: због студени). — Сија

ла јечам рад кокошака (тако и у књиж. језику). — Забрањено

ради комита (књиж.: због комита). — Није ми рад тебе но рад

мене (тако и у књиж. j.). — Дошла е ради њега (могућно и једно

и друго). — Немб рад мене (и: рад мене и рад мене). — Нембрад

Ашана (= да не би Ашани чули; књиж. : због Ашана). — То е

рад здравља (књиж. ).

204. — У овом говору постоји, додуше у ређој употреби, мало

необичан предлог повољу с ген., у значењу: у вези са, што се тиче:

Повољу њене болести, могла е још живљети.

205. — Поред врло обичног предлога крај постоји и предлог

скрај:

Ја се скужила скрај мрца.

206. — Иза предлога према стоји ген. у ускочком говору:

Она није према њега. — Шта е то према бескрајнбга времена?!

— Нијесам се лијепо понио према онијег шћедока. — Чоек мора

остати миран према највећега успјека, а исто такб и према најве

ћега неуспјека. — Према карата мораш да говориш. — Према при

јатеља и дочек. — Није био према њега како треба. — Чоек се

упраља према времена и прилика. — Равњање према бpка кума

Спасоја. — Читава Земља не престаља према простора ништа.

— Према броја ђеце постаљају се учитељи. — Према чоека и

дочек.

Тако и предлози: спрам, насупрот, спрема, според, порад и сл.:

Нађи како чељаде спрам тебе (= себе). — Насупрот тога стои
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увијек моја ведрина. — Оно монче спрема злата (= као злато).

— Ено га според навиљка. — Итб сам порад себе.

Ја мислим да и у прилогу напремасе“ имамо комбинацију предлога

напрема и ген. се.

207. — Предлог испред употребљава се у овом говору као и у

књиж. језику:

Пöбљеже лисица испред куће.

Поздрави га испред мене. — Поздравите иг испред нас. Поручите

им то испред цијелбе овог краја. — Реци му то испред овог не

сретног народа. — Поздравио санje (= сам је) испре тебе.

208. — Предлог преко (прео, про) употребљава се као и у књи

жевном језику:

Не могу ти више ни про прага. — Ја кб биза преко Глава дан-ној,

дан-ној. — Пројáвио е бвце преко нашије вртача.

— а сусреће се често и у значењу надмашивања неке мере:

Не треба ништа чињети преко мљеpë. — Нембј прб изма. —

То е било преко сваког изма.

Било е преко триес друга на гувну.

209. — Именица нбћ (ној), а понекад и именица дан, може стјати

и акуз. место ген. уз овај предлог:

Осто е про ној у сијену,

— иначе је редован ген.: преко љета (прб љета), прд зиме, преко дана,

преко неђеље, преко године, па и: преко ноћи.

210. — У изрицању нечега што као да не постоји, иако у ствари

постоји, често се употребљава предлог код (са допусним значењем:

мада, иако):

код очи без очи (неписмена), кот куће бес куће (не могу да се

користе њоме зато што у њој други станује), код руке без руке

(заболела ју је па не може да ради њоме), код ножица без нбжи

ца (позајмио их комшија, не враћа их, па они сад немају чиме да

стригу овце) итд.

Паралелитет код — без није обавезан:

Гладуе код толиког имања. — Ја сам ћорава код очи (неписмена).

— Слијеп код очи.

* Вук, Рj. : напремасе (на према се) gegenüber vor sich him, e regione prae se:

погледај де напремасе: не видиш ли ми ђе оваца. У РЈА, у обради Т. Маретића, ре

чено је да је „напрема рraepos. исто што према“ и да се употребљава као ген. (А ево

ти млади Црногорци, иде један напрема другога, Огл. cр. 233), као и са акуз. се

па се наводи доста примера. Мислим да је, у најмању руку, спорно то тврђење.

б*
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211. — Предлог уз, поред месног, просторног значења, у Уско

цима се често употребљава и у временском значењу означавајући при

томе читаво време које се казује именицом уз коју стоји овај предлог

или део тог времена:

Ово ћемо опрести и изаткати уз посте,

или значи: за време, у току и сл.:

Tö е било уз рат.

212. — Предлог око, поред других значења, често се употребљава

и у изношењу каквог предмета спора (у значењу „због“):

Посвадише се око међа. — Нијесу се могли накончати око не

какије пара.

Без се употребљава у овом говору и као предлог, и то као у књи

жевном језику:

Не може отићи без мене. — Чоек без руке. — Играли су се без

Милице. —Дошли су без Милана. —То нећу учињети без Гаврила;

или дијалекатски:

Ниједнога не биг без Гаврила (= сем Гаврила). — Од погани ништа

бес погани. — Ништа без грббља (= сем гробља). — Ништа ту

није било без баљеге. — Ништа без глиба (= само глиб).

213. — Темпорална служба предлога иза није честа, али је доста

уочљива:

Не мош закучит раоником без иза снијега (тј. кад снег окопни).

— Стрићи ћемо тамо иза неђеље. — Иза тога наступи велико ври

јеме (= невреме).

Ево још неколико примера употребе предлога уз генитив:

Не док сам ја жив, веј након мене. — Пошље тогај мбнци се по

чеше турaти. — Попб се сврг њега. — Одједном се нађоше ван

гроба. — Тор је био начињен крај куће. — Bто ти га покрај те

бе. — Треба нешто да остане и након нас. — Идити мљесто њега.

— Био е он мљеште (= стари лок.] мене. — Он је више Пека. —

Диликћу му очи навр главе. — Ижеде кб пашче осим крста и

закона. — Свежи га ниже тора. — Што се изуваш прине воде?

— Лети реоплан повр горе.

214. — Предлог при употребљава се овде и приликом поређења

значењу „према“:

Нема ништа при вуни. — Шта е њемачка при руској сили! — Ти

си злато при њој. — Он није ништа при тебе. — Кака ериза ку

пбвна при овоме. — То е мало при што ће бити.

Упоређивање може бити и друкчије, темпорално на пример:

Ја сам са добро при онда.
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Овај предлог са речју иза себе може изрицати време вршења не

чега у присуству некога:

Ово не испричах при њима двоици.

215. — Предлог мимо употребљава се уз акуз.:

Измучен мука мимо вас свијет. — Није могло мимо овб жешће

бит. — Нећеш мимб ме живу. — Он је нагрђен мимо народ. —

Он се прави паметан мимо свијет.

216. — За означавање времена у току кога или после кога треба

нешто да буде или да се чини — овде се употребљава предлог кроз,

који се појављује и у форми проз, место предлога за:

Идем кроз неколико дана. — Жито ће зренути кроз неђељу дана.

217. — Примери за употребу два повезана гпредлога:

То ми је на под ногу. — Ово е за у планину. — Оде до у Баре. —

Све се каним да идем до на Буан. — Отиди до под гору и јави

Милу Тмушићу да дође. — Снијег до повр кољена. — Ишла је

са мном до иза горе. — Гонићу те до на небеса.

— Стурио снијег до у Сировац. — Колико има до у Сињавину?

— Убијо дусу до на Окугљак. — Нек леже до пред нбј.

Два предлога често се сретају у прилозима, и то не само у оним

свима познатим: задовијек, заувијек, наоколо, уоколо, заујутру и сл.

већ и у оним мање познатим: наупрпчу, наузбчас, позасунцу, наузбвањ,

наућеченије, наопдсло итд.

218. — У ускочком је говору врло честа редупликација предлога

с, и то у везама шњим и шњбм, које се каткад осећају као беспред

ложни облици, па им се зато још једном додаје предлог с:

То е они што е са шњбм у шкблу ишб. — Легбе са шњим да спа

ва. — Шћела сам да са шњим дођем код вас. — Ишб сам са шњбм

у школу. — Не умијем ти са шњом (шиваћом машином) радит.

— Изроди са шњбм три сина. — Желио биг да се виђу са шњим

— А бн ти ми тада почне причати шта се са шњим тревило.

219. — Једном сам забележио удвојен предлог који се везује за

сваки члан синтагмс .

Кренуо е по држави по својбј,

— што свакако није карактеристично, већ само ствар куриозитета.

ГЛАГОЛИ

220. — Ускочки говор спада међу наше дијалекте у којима се

аорист и имперфекат добро одржавају, док су се супинске и инфини

тивне форме потпуно помешале. Сем тога, овде је врло жива конструк
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ција типа био доћи. Треба још додати да се овај говор одликује, поред

непосредног, директног, саопштавања, још и знатном наративношћу и

да су у врло живој употреби сви глаголски облици које она захтева.

221. — У ускочком говору глаголи јесам и бити понекад се упо

требљавају у значењу глагола имати:

Никаке смисли у њега није. — Никад онакбга у ту породицу не

ће бити. — Није овога ушеченија ниђе у свијету. — Кога није

на дијелу, томе нема ни дијела.

Чини ми се да у примерима:

Нембј косити ђе има бусика. — Нембј мљети ђе има Ћосо

— имамо обратну појаву, тј. да глагол имати значи бити.

У примерима:

Оће ли се овце очемерати? — Оће да умре. — Да се не довати

(= дочека на руку), оћаше главу разбити. — Оће људи да про

падну. — Било е то онда кад је стио Машан да умре. — Радио

сам цијелбга вијека па ево оћу да умрем о (= од) глади. — Ка

[= кад) ти бј да страдаш, што да кријеш онога кривбга?!

— глагол хтети не значи хтење или жељу, већ има сасвим друго зна

чење: бити на путу извршења нечега, бити готов за нешто, стићи, при

спети итд. (Оће да умре = Дошло му време да умре, убрзо ће умрети).

Слична су томе и значења у примерима:

Oће киша. — Оће снијег, светога ми Петра I и сл.;

— у свима њима изражава се готовост, непосредност неког збивања.

Као и у другим случајевима, значења се могу гранати у најразно

врснијим правцима: Оће сто преша у кућу (= треба). — Оће ли се глава

oсијецат овом јагњету? (исто). — Ако се шћене плаћати, платићеш (исто).

— Оће ли му бити боље (= има ли изгледа) итд.

222. — Глагол имати, поред значења: морати, требати:

Имаш доћи па да ће ти чело прснути. — Имаш се покоравати
вољи ове заеднице. — Имб си ми донијет новац,

— често се употребљава у значењу: замало се не десити, тек што се

није нешто десило и сл.:

Имаг умријети. — Имала умрије у путу. — Имала сам умријети

од оног самбг снијега. — Има ме убити. — Имала црћ на муке.

— Виђи, имаг сломит ногу. — Имаше Иг ђаво наћи да им не при

скочиг у помбј. — Имала сансе (= сам сеј помамити ондај. —

Има умријети, анђели ш њим!

223. — Глагол бити често се употребљава у значењу глагола

хтети:

Били воде? — Били мало млијека? — А. Бисте ли ми помогли у

косидби? Б. Бисмо.
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224. — Изрази: нема га (је, па и сл.), није га итд. значе: најбољи?

највећи, најгори, најмањи и сл.:

IИма двое ђеце, нема иг у Југославију. — Није га забуна у ва

свијет (= вас свијет). — Није Иг домаћина колико вата вала си

ровачка.

Исти се ефекат постиже и помоћу других сродних обрта:

Никад онакога у породицу неће бити.

225. — Питање непотпуности и зависности тзв. непотпуних гла

гола није у ускочком говору тако једноставно. Кад се један непотпуни

и зависни глагол употреби на било који начин самостално, одвојено од

непосредне допуне, „ван контекста“, онда он тим самим стиче могућност

самосталне употребе, самосталног функционисања, па се у извесној мери

осамостаљује, тј. употпуњује и његово значење. Ускочки говор пока

зује читав низ, читаву скалу прелаза од пуне непотпуности и зависности

употребе до полунепотпуности и полунезависности па, каткад, до пуне

осамостаљености и потпуности значења. Мислим да то потврђују ови

примери:

Ми не можемо бес тога. — Више му ништа не можемо. — Čсије

че више но што му треба. — Ти ћеш, Саво, за јагњадима. — Оће

мувте. — Кад оћеш, нико с тобом не може. — Живб неће ни у

шта. — Неће бес како му памет засијеца.

226. — У изразима као тамо се, потамо се, амо се, двамо се, вамо

се и сл. рефлексивна заменица, чије је „природно“ место уз глаголе,

налази се у споју са прилогом. Ово је, види се, настало елипсом глагола

(помакни, покрени итд.).

227. — Апсолутно идентичне форме имају понекад два различита

ЗНАЧCЊa :

а) безлично: Коњи се ране јечмом (= људи хране коње јечмом);

б) рефлексивно: Коњи се ране јечмом (= коњи једу јечам).

Тако је и у овим примерима:

Могаше он остpићи три док ја једну иако сансе (= сам се) ја

рачунб у прве (1. мене су сматрали таквим; 2. сам сам се таквим

рачунао). — Уби ме ко што се људи убијају (безлично: као што

људи људе убијају; и рефлексивно: као што људи убијају сами

себе). — Је ли се учитељ пензионисб2 — У борби на Мојковцу

рани се у главу (1. би рањен; 2. сам себе је ранио). — Ранио се на

Брегалници.

И примери као: Немд да се дираш и сл. имају два значења: 1. не

мој да ме дираш или немој да дираш друге и 2. немој сам себе да дираш.

Глаголи као помокрити се значе: 1. испустити из себе мокраћу и

2. испуштајући мокраћу из себе посути је по себи.
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228. — Глаголи као забрстити се (Козе се забрстиле), зарадити се

(Људи се зарадили) значе: увелико се одати, предати брсту, раду. Дру

гим речима, козе већ одавно брсте, људи одавно раде. Асоцијација на

почетак, који садрже глаголи као: запливати и сл., овде је варљива.

Исто тако записати се не значи: почети увелико писати, већ: дуго ин

тčнзивно писати.

229. — У примеру Немдгу се одговорити свијема изгледа да је се

индиферентно или сувишно; у ствари, није, јер је значење овога одго

ворити се нешто друкчије него значење глагола одговорити; одговорити

се у наведеном примеру готово је исто што и одужити се. Међутим,

из примера као:

Неће се овб проћи без некбга грдила. — Мáни се тога ђавола. —

Чекај да смислим. — Чекај да се смислим. — Неће разумњети.

— Неће се разумњети. — Де, мичи! — Мичи се одатле, гурбетко!

и сл.

— види се да је иста семантична вредност са заменицом се и без ње.

У реченици Он се валт глагол валити се је просто повратан, а у

реченици Како се ваљаше на Илију, бдонсе малт || — прелазан.

230. — До народноослободилачке борбе редовно се у Ускоцима

употребљавао глагол одморити се, дакле са се: Шутра ћу се одморити;

IШете, људи, да запалимо и да се одморпмо, Одмдрићу се кад завалим до

лину итд. Без се могао се употребити тај глагол као транзитиван:

Одмдри коња, дијете! Међутим, данас се тај глагол употребљава у истом

значењу (као и одморити се) и без се: Одмдри мало, Одмдрићу ћутра.

Ово се чује највише међу омладином. Међу старијима ретко. Очигледно

је да је употреба глагола одморити у значењу одморити се импортована

у ускочки говор, као што је импортовано и јакати (Он добро јака),

поред редовног ранијег јакати се (Он се добро јака).

231. — У ускочком говору има подоста јединствених форми за

оба вида трајања глаголске радње:

везати (Везбе коња за шљиву, Веже га у два припона, Везб сам

цијелб јутро за жетелицама), снијевати (Јеси ли што снијевала?

и Он снијева често), ћетати (Кунтијер је ћетб = процветао и А,

у нас шљиве ћетају доцне), ручати (Јеси ли руча? и Ручали су, ру

чали, а млада е дворела!), ужинати, вечерати, гађати (Видим зе

ца и гађем га и Гађем и по неколико пута па тек погодим), зренути

(Шеница е зренула и Жито зрене) и др., па онда телевонирати,

телегрависати и сл.

Тежња да се за разна значења употребљавају и разне форме до

води каткад и до диференцирања ових јединствених форми: ручати —

ручавати, вечерати — вечеравати и др.

232. — Али је интересантнији један други вид додиривања, пре

плитања и замењивања свршености и несв, шености глагола. Наиме,
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у ускочком говору није ретка појава да свршени глагол стоји место не

свршеног и обратно:

а) несвршени место свршеног:

Помагај, боже! [= помози). — А нећу ја ноћивати, не (= но

ћити). — Оћеш ли веј устајат? — Шедај, Новица (= седи). —

Онда не жали мријет ( = умрети). — Нијесам га глеала (= виде

ла). — Морам Сави слати скоруп (= послати). — Је ли Радисав

слазио? (= сишао). — Не отварај врата да кокоши не уљезу

[= немој отворити). — Одавно о тебе нијесмо добивали писмо

Г= добили). — Овбе Гашо узимб (= узео). — Није, наприлик,

jöш излазио (= изашао, дошао из Београда). — Не дирај га док

једе (= не: док траје једење, већ: док не заврши једење). — Је

ли доводила Збpка коња отка га е одвела?;

б) свршени место несвршеног:

Oна травуљина и бусичина не би се осушила два дана да гране

сунце (= да греје). — Оли мало шес? (= седети). — Мало ћу

шfièднути. — Што не лежеш мало? — Шеди 6ђе једно два дана. —

Стани кои дан код нас. — Кад разманеш косбм, онда сепет стра

да (= размахујеш). — Прејечбе сву драгу нбj (= јечао).

Израз мало ћу иiес био би бесмислен кад глагол иeс не би показивао

колико-толико трајну радњу.

233. — Маретић“, Вуковић“, Решетар“ и др. говоре о глаго

лима типа узрадити (префикс уз Н-инфинитив несвр. гл.). Маретић о

њима непрестано говори као о свршеним глаголима, а и Решетар их

тако схвата налазећи да су имперфективни глаголи префиксом уз све

дени овде на перфективирани презент, док се Вуковић супротставља

мишљењу да су то свршени глаголи. „Префикс уз који је везан само за

једну специјалну употребу презента не уноси, изузетно од свих случа

јева везивања префикса са глаголом, значење свршености у значење

глагола“. Он наводи заиста вредне примере из којих се види да презент

ових глагола у значењу футура егзактног казује напоредну радњу, а

не радњу свршену пре неке будуће радње: кад те узбије, ја ћу те бра

нити и др. Примери које сам ја забележио у ускочком говору показују

да се уз презент ових глагола у значењу футура егзактног у зависним

реченицама употребљава у главним реченицама углавном свршени глагол:

Ако не успластим, одма ћу доћи. — Ако успластите шутра, јавите

ми. — Ако узрадиш, помоћи ћу ти. — Кати устреба левор, даћу

ТИ. Га.

Примери као два ко (= ако) уздржи, зло не казују ништа у овом правцу,

али би најадекватнија глаголска попуна у том примеру вероватно била

** Грам., 596; Rad 180, 228; Rad 211, 75.

** гпд, 85—86.

** Jezik Marina Držića, Rad 248, 189.
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ова: Ово ко уздржа, биће злд, при чему би глагол бити имао вредност и

свршеног и несвршеног глагола, што зависи од конкретне семантичне

ситуације те реченице. Забележио сам свега један пример са несврше

ним глаголом у главној реченици:

Ако ми устребаш, зваћу те,

што није баш онако убедљив пример напоредне радње какви су Вуко

вићеви примери, јер се исто тако може рећи: Ако ми устребаш, позваћу

те (јавићу ти, рећи ћути и сл.). Као што се види, и примери из Ускока

потврђују Вуковићево мишљење о напоредности будуће свршене или

несвршене радње главне и зависне реченице, а не искључиво предбу

дућу радњу.

Али и даље остаје питање јесу ли глаголи типа узрадити свршени,

као што мисле Маретић и Решетар, или несвршени, као што мисли Ву

ковић. Ја мислим да је до контрадикторних схватања дошло услед неу

саглашеног схватања форме и садржине. Облички је узрадим свршен

глагол, а садржински несвршен, исто као што су глаголи, нпр., сра

дити, прекосити, истерати и сл. облички свршени, а садржински

несвршени.

Остаје још једна ствар да се погледа у вези са овим глаголима.

Решетар сматра да, ван облика презента, ови глаголи немају никаквих

других облика. По њему, не постоје ни инфинитиви узрадити, усписати

итд. Он чак замера Маретићу што је рекао да други облици ових глагола

„нијесу обични“ — требало је, мисли, да каже да их нема. Ни Маретић,

ни Вуковић, а ни Р. Алексић“ не наводе никакве друге облике ових

глагола изван презентских. Мислим да је то гледиште — да ови глаголи

немају и не могу имати других облика сем презентских — неисправно.

м".

Ја сам у ускочком говору забележио: Уздржи, бдосе.

234. — Има још једна категорија глагола у нашем језику која је

слична, сродна глаголима типа узрадити и која се такође налази у зони

међу половима свршености и несвршености глагола. То су трајни гла

голи са префиксом из као избити, истрајати и сл. Кад се каже Он га

је избио, јасно је да је ту глагол избити свршен. Међутим, кад се каже:

Да се ја сам избијем с педесет Ашана I (забележено у Ускоцима), опет

је јасно да се сад не може више глатко говориит о св. шености глагола

избити, већ да се из самог глагола осећа ток, трајање борбе пре извоје

вања победе.

235. — Примери за непрелазне глаголе у функцији прелазних:

Остара ме та твоја школа. — lili 4% га (дете). — Задише ме нека

апа. — Б. Пљуни ме те ће. — Сјаши ми Петра с врата ако бога

знаш! — Сјаши то кљусе бок те убио у врглаве! — Лези га! —

Иду га карте. — Шетај га (= коња) ту поре (= поред) тора. —

Одмори тога коња, јате (= јад те) видио! — Стани га. — Закла

ћу вала ово јагње да наедем ђецу па тресло да тресло.

** Језик Матије Антнуа Рељковића, Београд, 1931, 128—129.
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236. — Глаголи који у овом говору могу бити и прелазни и не

прелазни:

Узаврело млијеко — непрелазно,

Узавpи млијеко — прелазно,

Зажди у Морачу — непрелазно,

Зажди виђело — прелазно;

Овце јаве — непрелазно,

Jáви бвце — прелазно,

Пројáвише овце — непрелазно,

Пројáвише бвце Лопушине — прелазно,

Погоресмо (сунце нам спржи жита) — непрелазно,

Погоресмо дрва — прелазно;

Дијете дои — непрелазно,

Дијете дои млијеко — прелазно,

Јагње дои бвцу — прелазно,

Мајка доћ дијете — прелазно,

Подбј бвцу — прелазно,

Подбј јагње — прелазно;

Вуруна дими — непрелазно,

Ту те дими — прелазно;

Рушти снијег под ногама — непрелазно,

Рушти шећер — прелазно;

Ја не палим — непрелазно,

Пали ону ђузину (слаб дуван) — прелазно,

Укљунула би кокош са земље у уста (толико је мали) — непре

ЛаЗНО,

Укљунула ме кокош — прелазно,

Обосио ми коњ — непрелазно,

Обосио си га (коња) — прелазно; итд.

237. — У ускочком се говору углавном одржавају разуђени од

носи књижевног језика: белети — белити — белети се — белити се:

Поцрњела е веома. — Оцрнила га. — Нембј ми ожидити качамак

(или: кишело млијеко). — Обијелио е камаре. — Обијељело е

(= пао је танак снег). — Обијељеле Баре. — Обијелила собу. —

На сунцу се бијеле шњежни врови по Сињавини. — Ево има

неко вријеме, и у нас су се ђевојке почеле бијелити. — Боље да

ти се зелени гроб но да то урадиш.

a) Примери за глаголску деминутивност у ускочком говору.

мирукати — мируцати — мируцкати, свирукати — свируцати —

свируцкати, ђељнути, ђčљкати, плакнути, лајуцати — лајукати —

лајуцкати, лајукнути, лецнути, леднути, ладнути, шčкнути (мало

сећи, поред: снажно дувати, викати — Шекнуо шевер, ока не да

отворити), вирнути, вируцнути, виркати, крчкати, пиpкати, гору

кати, вирукати, кевкати, јавнути се, јавкати се, врућнути, крепуц
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нути, цурикати (= помало тећи), цурнути, бјелнути (бљенути) се,

бацакнути се, радукати — радуцати (Ево радуцам, не радим). —

радуцкати, боцкати, боцнути, дражукати — драшкати, стркнути

(Одог да стркнем краву. — Некуд ни стркнуло једно шиљеже),

гуцнути, локнути, т, енути (= мало тренути), руднути, вируцка

ти, чупкати, грицкати, коскати, коснути (Косни онб око колибе),

лајуцнути, скокнути, пљуснути, дирнути, бацнути итд. ;

б) радња, стање или збивање у великом обиму:

напотезати се, занеобријанити, занеопранити, обневиђети, обне

питати се, занеошишанити, насминати се, исми"ати се, нашеђети се,

нарадити се, најести се, налокати се, наићи се, накосит се (Вала

сам се накосио цијело љето), налајати се, намучити се, наспавати

се, наиграти се итд. ;

в) компаративност и суперлативност:

Воли биг онбГ коња но чоека на њему. — Волија биг да ми рука

опане но да се тебе шта деси. — Најволи смо да живимо у миру

и добросушеству. — Најволе да се турају.

238. — Овде треба поменути глаголе као: нбсати, вбдати, кбсати?

вблати и сл., у којима су и-основе прерађене у а-основе; они, у језичком

осећању ускочког човека, представљају неку врсту аугментације са

примесама пејоративности.

238a. — У ускочком говору има доста разноврсних средстава за

подстицање, што се види и из ових примера:

Дај да посадимо мало купуса. — Дај да одем до у Долину Јелића.
— Ај да одем до њега. — Ајде да дам у школу онб најстарије

дијете.

Само је по себи јасно да глаголски облици дај и сл. у таквим при

ликама немају више никакву глаголску функцију, већ се употребљавају

у служби речца: де, нека, хајде и сл.

239. — И овде поједини узвици и речи узвичне природе уопште

могу заменити глагол, тј. изразити оно што се глаголом казује:

Дијете се врљакну зицбм, па вола туп међу рогове. — Пушка учини

тан, а он се преврну. — Ћерб грабуљама сиено и оне онда кврц

А она јарак у кућу. — А он љус по њему.

240. — Ево примера за употребу глагола требати:

Требо бик се обријати. — Требо сам играти пет. — Требало би се

окупати. — Ове двије су ми требале. — Нијесиг (= нијеси их)

треба остаљат. — Не би требало да га (= сено) трпамо. — Доне

си ми дватри снопа ражане сламе, треба ми за штуру. — Требала

си пуштити ту ђавољу јагњад. — Требају ми грабуље.



Ускочки говор 93

Инфинитив

241. — О појави Идем да спавам и Идем спавати не може се уна

пред рећи ништа прецизно. Погледајмо прво материјал:

А. Непотпуни глагол или какав такав израз или реч + инифинитив

Треба ђецу исправити на пут. — Онда не жалим мријет. — Стио

санти (= сам ти) дати. — Јес не могу ништа. — Не мош закучит

раоником. — Почб овако говорити. — Оћете ли пуштат ову стоку

на попас? — Море се ископат педесет кила линцуре на дан.

Б. Непотпуни глагол или какав такав израз или реч + да + пре

ЗĆНТ .

Оће да ћера линцуру у Колашин. — Не могу да дишем ако ми

вљеруеш. — Нема ко да ради осим Никола. — Нећу да идеш у

Зáкосе. — Не може да плете путем. — Смијем ли да упитам. —

Немб да се натежеш, нб прођи да једеш. — Поп стијо да држи

говбр. — Таман заустио да каже. — Не море да се спушти на

Земљу.

242. — Према овом материјалу као и оном којим још располажем,

на ускочки се говор не може применити глобална констатација о источ

но-западној разграничености ове две форме. Мислим да је најближе

истини ако се каже да је ишчезло језичко осећање разлике у употреби

допунског инфинитива и везника да + презент у великом броју случа

јева у ускочком говору, уколико је, разуме се, то осећање икад постојало

у неким од тих случајева; другим речима, за данашњи ускочки говор

не може се, мислим, говорити о превази једне од ове две форме. Ако

се цела ова појава узме у елементарном виду, онда се ни на који начин

не може оспорити потпуна семантична еквивалентност форми, рецимо;

Морам ићи и Мбрам да идем.

Постоје само нека ситнија ограничења у несметаној, глаткој упо

треби ове две форме у ускочком говору. Узимам два запаженија. Прво,

уз безличне облике глагола требати не може се подједнако употре

бити инфинитив и форма да + презент: Треба учити и Треба да учим

нису, очигледно, идентичне у значењу. Оно Треба да учим садржано је

у ономе Треба учити. Форма Треба учити као безлична тим самим је

свелична, а оно Треба да учим чини, бар формално, 1/6 значења безличне

форме. Та ће неравнина све више ишчезавати уколико се више буде

развијала употреба личних облика глагола требати, а према ономе што

се збива у последње време, тај је развој, изгледа, незадржив. — Друго

ограничење садржано је у степену потпуности значења такозваних не

потпуних глагола и израза. Уколико је непотпуни глагол или израз

несамосталнији, утолико се више остаје при приснијој вези допуне са

непотпуним глаголом или изразом; ту смо још на терену предикативности

(Са ће доћи). Међутим, уколико глагол или израз непотпуног значења

постаје или постане самосталнији, утолико лабави и веза између „не
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потпуног“ глагола или израза и допуне; ту сад, место једнопрeдикатив

ности, почињу да се развијају односи двопредикативности, прелазимо

на терен реченичности односно на двореченички однос, те се тиме ели

минише и допунска функција инфинитива, а презент прима на себе функ

цију посебне предикативности (Оће да му дођем на господ). И према

томе, оно прво ограничење (требати) било би препрека елиминисању

супротности, ово друго би послужило као бифуркациона база, док би

по средини остала напоредна употреба ове две форме.

Као што смо већ видели, у примерима:

Oћу ђеци да глеам вечеру. — Оће на нас да изведе кметове. —

Пошла сам да купим дрва и сл.

— није глатка или је готово немогућа замена везника да + презент

инфинитивом. „Непотпуни“ глаголи су се толико семантично „упот

пунили“, толико осамосталили да им већ инфинитивна допуна није

потребна или им је једва потребна. Оно што би требало да буде разбијени

инфинитив, тј. да + презент, сад функционише, ако не као класични

тип декларативне, оптативне, финалне или какве друге зависне рече

нице, а оно готово као нека од тих реченица. Другим речима, у таквим

случајевима се у великој мери изгубио моменат суплетивности. Примери

Ја нећу да потље бидне грдније ријечи и сл. нису потврде само за то да

у случају различитих субјеката нема инфинитива као допуне, већ и за

семантичну осамостаљеност глагола нећу. Исто тако ваља имати на уму

да се ни примери као:

Није ми дао да ручам и Није ми дао ручати. — Рекбе доћи и Рекб

е да ће доћи. — Оћу доћи и Оћу да дођем итд.

— не поклапају значењски увек сто посто и да каткад има ситнијих или

крупнијих прелива у значењу.

243. — Ј. Вуковић“ наводи примере:

никад га наћерат да узме; никад му доказат колико е тврдоглав, итд.

— па вели да реч никад ту значи једва, тешко, а да „инфинитив значи

неку радњу у прошлости и има неку боју значења потенцијалног“: ни

кад му доказат = jедва му се доказало или: тешко му је било доказати.

Та конструкција постоји и у ускочком говору:

никад га стићи, никад га наранити, никад га смирити, никад га

задовдљити, никад јој надодати, никад се најести итд. —

и може на њу бити примењено Вуковићево тумачење, али, као што се

из примера види, и не мора, тј. инфинитив не мора значити само прошлу,

већ и садашњу и будућу радњу или какво својство.

** ГПД (100).
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Императив

244. — Ево најпре примера за обичну употребу императива:

Чим примиш ово писмо, одговори. — Доведите ми онога коња.

— Сегни неђе дваесиљада да ми даш. — Смакни му узду. — Доне

си ми косу, ено е на закосу. — Пристави месо за ручак. — Шете

на главицу. — Пушти бвце поврг жита. — Ручајте, земан ви је.

245. — Императив се обично употребљава без личне заменице,

али се у истицању или сличној прилици може употребити и с њом:

Ребни ти њега по репу. — Гледај ти свој посб. — Види ти њега.

— Дођи ти шутра. — Нембјте се ви шалити са мнбм. — 1Пети

(= Шеди ти), Миле! — Немб ти брéчати на ме. — Настбј ти њега.

неће бн да ти коси ако га не настоиш (= нагледаш, контролишеш),

246. — Перифрастични императив:

Нек оре и тегли кô ја па ће имати. — Нека иг нека мало дриjeмajу.

— Нег дође да се трпа ово сијено. — Кö e небатли, нек изиђе. —

Нека вође остане Јоко. — Да не чуе зло! — Да се замијенимо, па

да мремо. — Давиш (= да видиш) ови ковчег мој |= оди да ви

диш, погледај Ј. — Плеће да Инсе (= им се) пошље и дебе млијека.

Ваља рећи да се овде, као и понегде другде, сачувао облик за

3. л. једн. , макар врло оскудно:

Нос те ђаво!

247. — Императив глагола дати претворио се у речцу за под

стицање. Према томе, фраза Дај да једем може имати два значења: 1.

дај ми да једем (редовно императивно значење) и 2. де (ај) да једем (дај

као императивна речца). Ваља још рећи да се речца нуде, поводећи се

вероватно за речцом нудај (<ну дај), осећа каткад, као и нудај, као

императивни облик: дај, пружи, додај, и може се, разуме се, употребити

самостално, без императива:

Нуде ми ту прешљицу. — Нуде ми ту шекиру. — Нудај ми то. —

Нуде ми та повраз. — Нудај ми те ножице. — Нуде ми један пљат.

И облици ајде, ајдемо, ајдете итд. често се осећају као императиви

(иди, идимо, идите и сл.) и тада се употребљавају самостално:

Ајте ви, а ми ћемо ве стићи. — Ајдемо, Милица.

Пошто у овим и сличним примерима имамо исте облике и за императив

и за императивну речцу, природно је што језичко осећање не може увек

остати строго одређено, тј. ова два језичка осећања могу се помешати.

Тако у примеру, рецимо, Ајде напитај дијете оно ајде може бити импе

ративна речца (= напитај дијете) и императив (иди и напитај дијете).

Има, разуме се, и разних других осамостаљивања: Нека и Јоја бђе. —

Нека, Никола! итд. Могућ је, разуме се, и обрнут процес — да се запо
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ведни облик сведе на императивну узвичну или какву другу речцу,

узречицу и сл. или да му се значење испразни:

Виђи кака е ова матара! [= Кака е ова матора!). — Бљежи, нећу

да се женим онбм бацбм! — Бљежи, јадан, бљежи! — Мáни, јад

на, мани!

У примерима:

Пођи увати га. — Ifеди навези тај колијер пошто сам ја у замету

(шослу). — Иди спавај. — Иди стризи јагњад. — Скочи донеси

воде. — Потрчи, Jóјо, врати говеда. — Пази не потопи (= не

изгуби) што, итд.

— имамо по два императива.

248. — Несвршени се глаголи често употребљавају место сврше

них у области императива:

Излази, Толе! — Пиваренике па лијежи. — Турај на ватру. —

Ану устајте, вријеме е да се коси. — Ајде, завршуј то сијено. —

Кад шћенеш трпати сијено, зови ме. — Шедајте, људи! — Про

вај па ћеш виђети. — Устај, што лежиш кб да си жђетан! — Крé

ћи, Гајо. — Диш се — Мичи ми се с очи! — Врћи се што прије

кући. — Заваћај, болан, не престај. — Зовите Мрдељу да ви јед

ну отпљева.

За неке од тих вредности могло би се рећи да је данас место за

мене настало изједначење: устај = устани и обратно, макни се (мак се)

= мичи се и обратно дижи се == дигни се и сл.

248а. — Изрази као тамо се, потамо се, овамо се итд. имају импе

ративну вредност. То долази отуда што је стварни носилац императив

ности — облик заповедног начина (тамо се помакни, тамо се помери и

сл.) пренео на остатак израза (тамо се) свој императивни садржај у часу

своје редукције. Слично је томе и оно на се се, у коме је редукован гла

гол (на се се повуци = устукни, заустави се). Под извесним условима

многе ствари у језику могу послужити за исказивање заповести:

Горе! — Даље! — Говорити! — Кући! — Не, на спавање! А.

Oћу да идем у село. Б. Hej!

249. — Наративни императив је врло чест у ускочком говору:

А га лати а га спрата. — Дођоше те ја уготови. — Он немадни

куд, но му га даде. — Ћосо нешто мало попричај некаку лажу.

— Ја оседлај коња, обљеси једну обравницу за крану, па појаши.

— Притрчи и издери живо дијете иж ње. — Побљези онда ја.

— Запоради и пери. — Сретни ја њега. — Сли, разли, и ето ти

живота! — Сву у комате шљускај. — Отлен на врата бљеж. — Ја

загрдилај на сва уста. — Сави се и скружај насре колибе.

Као што је познато, овај императив има један једини облик — 2.

л. једн. У ствари, то више није 2. л. једн., већ скамењен, безличан или,
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боље, свеличан облик: ја потрчи, ти потрчи, он потрчи, ми потрчи, ви

потрчи, они потрчи. Од тренутка кад се овај облик ослободио своје

императивне „обавезе“ и примио на себе функцију нарације, могао је

ући и ушао је у ред облика у којима употреба лица није ограничена.

Одатле је проистекло још једно његово својство. У примерима као:

А га лати а га спрати. — Сли, разли, и ето ти живота! и сл. —

овај је императив протегао своје причање из прошлости на садашњост

и будућност, па се од „историјског“ облика развио у облик којим се

може саопштити ма који други моменат:

Вво, остани и о једној крави...

У круг наративног императива улазе и примери полусложеничког

ТИПа, Као:

Сву нбј смо отвори-затвори (= отварали и затварали). — Кад

биде стани-пани, друкчије ћемо се разговарати.

Ј. Вуковић“ вели да се, кад „хоће да се истакне дуго трајање рад

ње“, употребљава удвојени историјски императив: „ја га ту моли, моли,

и богами, не помаже“. Мислим да је ово у Вуковића омашка (под ути

цајем знатног броја примера са удвојеним императивом), јер је не само у

народним говорима већ у језику уопште понављање императивних облика

за истицање дугог вршења радње — практично неограничено: могу бити

два, три или више пута поновљени, што, разуме се, зависи од „напона“

мисли говорног лица, иако се, истина, двојно и тројно понављање нај

чешће срета. Уосталом, и сам Вуковићев пример: чеки ја њега, чеки,

чеки супротставља се његовој, Вуковићевој, наведеној констатацији.

Ево неколико примера из ускочког говора:

lИспеше се на врг па једи, шfiеди, шfеди до у заранке. — Ifедоше

на стругу па музи, музи док не помузоше све оне млоге бвце. —

доше рано у Шумарице па сијеци дрва, сијеци, сијеци до подне.

— Ћер, ћер, ћер за њима и кад би пред биљегом, његов коњ изби

напријед. — Рече да ће доћи, те ми чек, чек, чек, па кад га не би,

одосмо сваки својбј кући.

250. — Овде треба поменути и једну посебну врсту наративног

императива за истицање дугог вршења радње. То су императиви као:

đј, вод, нбс и сл.:

Ај, ај, ај, ја одог у гај. — А бити оно месо нос, нос па за врата.

— Он ону краву вод, вод, вод па на Шљеме под питомбг бака. —

А бн ти онда бљеж, бљеж, бљеж док не суста и паде колико е

дуг. — Лег, лег, лег, коко!

Као што се види, две су основне формалне одлике овог императива:

1. дуљење основног вокала и 2. редукција императивног наставка;

* ГПД, 97.

7. Дијалектолошки зборник
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понекад има и већих скраћивања: ај (<ајд - ајде). Не треба сметнути

с ума да ови императиви имају каткад узвични карактер, па су онда мо

гућа и разна акценатско-квантитативна варирања. Тако, док се каже

само: па вод, вод, вбд на воду, дотле се може чути и: ћер, ћер, ћер и: ћер,

ћер, ћер. Ипак је функција дугосилазног акцента доминантна у оваквим

приликама; тај акценат је овде носилац значења.

250а. — У примерима какви су:

Уздржи, боже. — Залиши ми, боже, ову сирочад. — Помози,

свети Василије. — Сакрили, боже. — Сачувај га, свети Никола.

— Сакрили, господе, робље свое —

поред других, изражена је типична молба помешана са жељом. Заповест?

жеља, молба, клетва (Нос те ђаво) итд. могу бити изражене посебно

императивним облицима, а могу бити помешане у истом облику.

У примерима:

Ше, ђаволе! — Привали! — Ћути! — Муч! — Ћут! — Претво

pи једном, враже! —

и овако је, без онога „на лицу места“, очигледна узвичност наведених

императивних форми, док је у примерима какви су:

Полижи ме, воко, па да те полижем. — Скокни па локни, и сл. —

Очигледна гномска природа ИМПератива.

Потенцијал

251. — Овде, пре свега, имамо употребу потенцијала као у књи

жевном језику:

a) као потенцијал:

Укљунула би му кокош са земље (толико је мали). — Нема у тој

ливади ништа, не би ноктом зачакнуо. — Измамио би у курве

копиле. — Да се нијесам ужаптио, одговорио биг добро. — Пре

почб би змији очи. — Да е вријеме било сунчано, све би одавно

било срађено. — Здеве грбба да дођеш, пукла би о сми“a. — По

сркала биг кило варенике;

б) као оптатив:

Ишб биг с тобом. — Спавб биг дан и ноћ. — Волио бик се ш њим

окушат. — Кад би киша нашла! — Кад би слуга било! — Ради

биг био да ми је рука од пала но што се то десило. — Ишб биг

на вашир. — Јела би приганица. — Ја биг узела сто кила. — Шћели

бисмо се напи. — Нека би бог до да пане киша. — Довео биг мало

ђевојке;

в) кондиционално:

Ође би било честито кад не би било времена [= невремена). —

Да ми није Јагоша, умрла биг. — Да не притрчаг, убили бише га.
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— Да нијесам коевитезб, никад вишč у оној тмуши куће не биг

видио.

У примерима:

Препочб би змији очи. — Превели би те жедну преко воде. —

Измамио би у курве копиле, и сл. —

поред потенцијалног значења, имамо и квалификационо.

252. — Потенцијалом се често изриче претпоставка, вероватноћа,

неизвесност, приближност и сл.:

Имало би пéшес друга да косп. — Они би обезвиђали беж њега.

— Истеће би згодно било. — Водила би крава досле. — Требало

би ми десетак мобеника.

За примере:

Јазук би га било косити. — Не би бн ижљегб уз Гору сировачку

за живу главу. — Ја га не биг никад познала, и сл. —

најпре бих рекао да се у њима казује тврдња, решеност, одлучност.р

253. — Кад би се место:

Јазук би га било косити. — Требало би ми десетак мобеника,

и сл. —

СТАВИЛО :

Јазук га је е косити. — Треба ми десетак мобеника, —

имали бисмо исто значење; једина разлика била би у лежернијем уве

рењу у првим примерима него другим. Исту ситуацију имамо и у приме

pима:

А. Имаш ли иљаду динара да ми даш. — Б. Имб биг (= имам,

наћи се). —У сансу један каже: „Трћ“, а други: Имб биг (= имам).

Из ових примера се види да се потенцијалном формом саопштава исто

оно што се казује презентском, само нешто неенергичније, неодлучније.

Уосталом, треба имати пред очима да се ни обликом презента не саоп

штава нешто увек са истим степеном енергичности, одлучности и сл.

254. — Реченицама:

Не би он ижљего уз Гору сировачку за живу главу. — Не би

изишб ноћу у прекућу за жива бога и сл. —

у којима се нешто одлучно тврди, врло су блиске значењски речени

IЦе као:

Саде не биг могб ка би ми језик оцјекб. — Не дам да би ви киле

pикнуле. — Вала те више нећу молити да би ми оне џоке све по

крепале о глади. — Вала не више нећеш тако турчити кад би о

тебе све дукати падали.

7*
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Овај се начин изражавања употребљава у јаким ситуацијама, кад се две

моћне околности супротстављају једна другој, од којих она у зависној

реченици пада пред оном у главној.

И овај потенцијал може понекад бити замењен обликом презента

или футура:

Не дам — да ви киле рикну. — Вала те више нећу молити да ће

ми оне џоке све покрепати од глади.

Конструкција: био -- инфинитив

255. — Ово је специфична конструкција или сложени глаголски

облик, који нема свог имена. Ј. Вуковић“ вели да је то „једна врста

потенцијала — иреалног — за радњу у прошлости“. Састоји се од гла

голског придева радног помоћног глагола бити и инфинитива: био

дбћи, и обичан је у овом говору:

Био раније доћи. — Била га питати. — Били љетбс више косити,

па бисте сад имали сијена за мал. — Не били пуштат стоку у туђе

ливаде, па сад не би имали посла са судовима. — Биле цјеђети с

миром, па вебн не би дирб. — Била дој на вријеме да ово грабиш,

те сад не би морала итати. — Било раније мислити, па сад не би

било шакама у груди. — Било уранити. — Било синбј намирит

öвна да га ноћас вук свезана не дере.

Као што се види, у сложеним реченицама овај се облик увек налази

у првој простој реченици. А ако је употребљен у простој реченици, онда

та реченица увек долази као одговор на оно што је саговорник рекао

у претходној реченици:

А. Умријећу о жеђе. Б. Била понијет боцу воде. — А. Oстаће ми

велика ливада (= много ливаде) непокошена. Б. Био покупит

мöбу.

Иначе би те реченице, без оваквог контекста, гласиле:

Била понијет боцу воде, па сад не би умирала о жеђе. — Био

покупит мобу, па ти не би остала непокошена велика ливада.

Овај сложени глаголски облик састоји се, као што се види, из без

личних облика (био, доћи — комбинација безличних форми) и формално

је безличан. Тим самим је његова јединствена форма и теоријски и прак

тично лична, тј. стварно се може употребити за свако лице; другим ре

чима, оно што се њиме казује може се односити на било које лице јед

нине или множине“. А.: Ето немам палице дрвета прет кућом. Б.:

** ГПД, 99.

** Према томе морала би отпасти Маретићева констатација: „Rijetki ovaj oblik

upotrebljava se samo u 2. licu jedn.“ (ГС 1899, 630), а и слична констатација Љ. Сто

јановића (ЈФ II, 205).
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Било мање шеђет ка су се вукла дрвра, или у сложеној реченици: Био ма

ње штеђет ка су се вукла дрва па би сад имб дрва прет кућом). Да је

то тако, види се и по томе што се овај облик може употребити и безлич

но, тј. што је не само формално безличан већ што се може употребити

за неодређено лице: Било уранит, Било доћ на вријеме. Кад сам рекао

јединствена форма, онда сам мислио на обличку, формалну безличност

ове конструкције, иначе, она, као што се лепо види из наведених при

мера, нимало није јединствена кад се имају у виду форме рода и броја

помоћног глагола бити у њој: био доћи, била доћи, било доћи, били доћи,

биле доћи, била доћи.

256. — Овим обликом казује се радња коју је требало да неко

врши (бијо драти) или изврши (био рећи), или коју није требало да неко

врши (не био драти) или изврши (не био лећи). При том се осећа, као

што је у литератури већ констатовано, призвук прекора што се није

поступило кад треба. Мислим да Ј. Вуковић није у праву кад вели

да је овај облик иреални потенцијал за радњу у прошлости, већ да је

то иреални кондиционал за ту радњу (Била поранити па би сад био вас

измет готов = Да си поранила, сад би сав посао био готов). Али је ту,

вероватно, пре збрка у терминологији но у фактичком Вуковићевом

схватању ове појаве.

Маретић“ карактерише овај облик као облик „морања у прошло

сти“. Вуковић“ то не прихвата, већ вели „да је то облик требања у

прошлости“. М. Пешикан“ мисли да је Вуковић у праву кад одбацује

Маретићеву констатацију. Несумњиво је да је ово требање (уз дозу

прекора) у центру значења овог облика. И утолико су Вуковић и Пеши

кан у праву. Међутим, конкретне семантичне ситуације једне одре

ђене језичке форме могу бити разноврсне, под разним утицајима, у раз

ним интонацијама, у преливима и сл. да се не сме увек тврдити само то

и то. Тако ја никако не бих смео поицати моменат морања, неопход

ности, нужности у пример у Бајо драти па би сад имб шта јести! (= да

би сад имао шта да једе, било је неопходно, нужно да оре, морао је

орати).

257. — Као ни у средњокатунским и љешанским говорима, тако

ни у ускочком говору ова конструкција нема упитног призвука. То што

се она може тумачити упитном формом (била поранити= да си поранила

зашто ниси поранила? итд.), није доказ њене упитности, јер и она фор

Мално упитна реченица зашто ниси поранила није, као што каже Пеши

кан, стварно питање, већ прекор.

258. — М. Пешикан је добро запазио да овај облик казује радњу

коју је требало да неко врши или изврши (или не врши и не изврши)

у сопственом интересу, у интересу остварења својих намера. Тај соп

ствени интерес, остварење сопствених намера важи за готово све примере

** ГС 1899, 630.

** ГПД, 99.

** ССЉГ, 204.
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с овом конструкцијом. Али мислим да се не може рећи да важи и за све.

У примеру Било синој намирит двна да га ноћас вук свезана не дере ош

тећен је сопствени интерес лица која нису „намирила“ овна, већ га је

вук заклао, али је оштећен и интерес говорног лица, и оно, док говори,

никако не искључује себе из тог интереса, већ му је тај интерес стално

пред очима. А и у свим другим примерима, баш због оног прекора, осећа

се извесна заинтересованост говорног лица за незгодну, непријатну

ситуацију оног лица (или лица) које је пропустило да поступи како треба.

Презент

259. — У примерима као:

Здрав си! Здрави сте и сл. —

презент глагола јесам има изразито оптативно значење.

260. — Реченице као Да видиш могу, поред осталога, имати и ова

два значења: 1. императивно и 2. финално (= дођи да видиш). Према

расположењу, тренутној ситуацији и сл., те реченице могу бити разли

чито изговорене (да видиш, да видиш итд.), па и тај изговор може ути

цати на значење или бар његову боју.

261. — У примерима какав је Ако биднем то урадијо, да дâм главу

презент, поред значења императивности, садржи и нијансу футура.

262. — Презенти као могнем, знаднем, биднем, шћенем, чунем, дад

нем и сл., обично са инфиксом н, употребљавају се, као што је познато?

у зависним реченицама место предбудућег времена:

Ако могнем, доћи ћу ти на мобу. — Ако могнем, вратићу ти с јесе

ни они дуг. — Кад знадне, тада ће ти рећи. — Кад што чунеш,

поручи ми. — Негдођу ако шћену. — Док биднем жива, ви гла

довати нећете. — Кад требадне, урадићемо. — Ако шта бидне,

рећи ћу ви.

Али се неки од тих презената могу срести у приповедању (историјски

презент) и у самосталним реченицама:

Шеднем ја да се одморим. — Затражи му новац и бн му дадне.

— Помогнем ја њему да устане, а он ми онда стане причати шта

се ш њим тревило. — Чунем ја да е он неђе у Морачи, те ја тамо.

Наративног презента има, разуме се, и од друге врсте: Дјечак

дде у једну воденицу и тамо нађе Ћбса, а тако и презента у функцији ег

зактног футура: Ако е не узмеш до шутра (ливаду под фрут), дадог је

другоме. Презент има вредност футура егзактног и у примерима о којима

смо већ говорили, као: Ако ускости, здви ме. Као што је већ речено, у

оваквим случајевима радња зависне реченице не претходи радњи главне

реченице, већ је напоредна с овом.
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263. — У ускочком говору обични су и примери као:

Идем кроз неколико дана у Пљевља. — Шутра идемо у село. —

Идем ја са доље —

тј. употреба презента насвршених глагола у значењу футура. Проф. А.

Белић вели: „Сутра идемо у лов и сл. Обично се вели да овде презент

има значење будућег времена. То није тачно. Овде значење будућег

времена има цео израз, а у том изразу будућност значи прилог сутра,

а идемо значи само напоредну радњу која у вези са сутра и сама добија

значење будућности“. Мислим да наведена Белићева констатација не

одговара стварности. Футурски предлог сутра у наведеној реченици

врши само функцију „свог дела будућности“ (исп. Довече идемо у село,

Идем прексутра у град, Кроз шест месеци идем у Африку, Данас идемо у

Тимар), а не и будућност уопште. Према томе, футурски прилози нису

искључиви носиоци будућности у оваквим примерима већ и презентски

облик идемо (уосталом, та реченица значи исто што и Сутра ћемо ићи у

лов, где футуру ићи ћемо футурски предлог сутра ништа не смета да

буде носилац футурске радње). И прилог данас, који је углавном садаш

њи прилог, тим самим што може стајати уз ово футурско идемо показује

да је тај презент самостални носилац будуће радње. Његова се футур

ска семантичност особито види из примера као: Идем у свијет па шта ми

ббг да, где се прилошки футурски елеменат уопште не појављује, и без

обзира на то како се дошло до те врсте футурског презента. Према томе,

мислим да у примерима као Сутра идемо у лов презент ипак има значење

будућег времена.

264. — Није редак ни квалификативни презент:

Не држе јој се ђеца. — Та ви млин крупни (каву при млевењу).

— Заморим се уза страну. — Кад“ кокошка пљева, догодиће се

нека несрећа. — Лапе батерије транзисторске. — Она се стално

тириши. — Кидају ми се цријева. — Стално нешто тута по кући.

— Не скида се с кљусета.

Презент овде може имати два значења: 1. основно презентско и

2. квалификативно.

265. — Близак је овом презенту гномски презент:

Редом иде редица. — Прва потоњу не стиже. — Не може шут

с рогатијем. — Нијесам ја репа бес кориена. — Празна чаша мо

ЛИТВč Не чиНИ.

266. — У реченицама као Штанб (= шта оно) бн говори презент

значи: шта он рече мало пре и близак је аористу за непосредну прошлост.

267. — Треба рећи овде реч-две о једној врсти основног пре

зента чија се радња не дешава у време кад се о њој говори. Овај презент

показује да је нека радња некоме сад занимање, посао, а не да се она

“ А. Белић: О језичкој природи и језичком развитку, Београд, 1941, 372.
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врши док се о њој говори. Он се обично употребљава у одговорима на

питање о томе шта неко сад ради, дакле у разговору између два или више

лица. Кад неко пита свог саговорника: Шта сад радиш?, овај, иако то

у том часу не чини ништа, одговара: Косим. Ово је, дакле, радња коју

он сад обавља као свој претежни посао. Ево још неколико примера:

А. Шта сад радите? Б. Оремо (овај одговор може дати, и обично

га даје, једно лице у име своје и још једног лица или више лица,

у име своје породице). — А. Сад сигурно ткéш? Б. Не, плетем

чарапе Или.

Имперфекат

268. — Пре свега да наведем неколико примера употребе импер

фекта какву сретамо у књижевном језику:

Немаше у њему пет кила. — Не шћаваг пити, но ме наћераше.

— Маглица (игра) се пољем повијаше. — Жељáсмо и суве коре

љеба. — Косагу у Поље Зековића. — Имагу доста мала и живља

гу добро. — Вуцијагу се два чоéка ш њим. — Не знавагу за ки

шћело млијеко. — Нешто се горе бијељаше. — Отац ми се бијаше

уплео у дугове, а имаше сал нешто мало брава. — Шта чињаше

онб мало? — А. Шта рађагу? Б. Косагу ону брницу. — Како се

ваљаше на Илију, боже мили! — Имаше ли кô бнђе без она? —

Не стизаше на све стране. — Из магле нечујно падаше снијег. —

У Облбј глави завичагу вуци.

269. — Имперфекат се овде често употребљава место презента

ради блажег, „мекшег“ саопштења (исп. Ј. Вуковић, ГПД, 88):

Шћáсмо под ово (зграду) избе мало. — А. Има ли траве у оне

брегове? Б. Имаше. — Каконб (= како оно) се бн зовијаше? —

Коликонб [= колико оно) бијаше санс? — Коликоно бројасмо

(= paчунасмо) један товар? — Каконбидасмо кроз ову планину?

— Каконо гледасмо на ово? — Имаше лијепо имањце.

Лако се може запазити да сви наведени презентски имперфекти

нису исте врсте. Највећи број од њих значи садашњу ситуацију, али са

призвуком жеље, намере, бојазни, стрепње од нечега непредвиђеног,

непознатог и сл. У оним примерима у којима се имперфектом казује

нешто добро, повољно, готово увек је присутан призвук бојазни да се

нешто не поквари, не крене у рђавом правцу. Кад се каже Бљег добро,

Бљеше добра шеница, Имаше лијепо имањце и сл., онда готово увек стоји

у подсвести говорног лица: ако се шта рђаво не деси, ако бог уздржи,

само кад би овако остало итд. Овај призвук бојазни, несигурности често

се и изриче. Тако се, поред Бљег добро, може чути и: Бљег добро ако

ббг да (не у смислу да донесе здравље, већ у смислу да допусти и даље

овако добро стање, да одржи ово здравље). Или: Бљеше лијепа шеница

ако е не убије град или не спржи сунце. Или: Бијаше лијепо монче
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ако га бог сачува. Треба овде додати да је оно бљег у реченици Бљег

добро или у реченици Бљег добро ако ббг уздржи презентски имперфекат

(= добро сам), али да у реченицама типа Бљег добро да ми громови не

загрмљеше у крста то бљег више нема значење „чисте“ садашњости, већ

као да се осећа да је прошло нешто што је било ту, нешто садашње;

то је нека врста блиске прошлости (бејах добро, била сам добро, нисам

више добро). Овакве реченице обично долазе као одговор на питање:

шта радиш, шта чиниш, шта то градите и сл. или уз какав други кон

текст: Дај ми што да једем, ћаг да косим. — Донеси ми коју љуску,

öћáг угријати котб воде. Ова конструкција (имперфекат глагола шће,ти

-- инфинитив или презент са везником да) налази се у другој од две

просте реченице једне сложене реченице од којих је прва самостална,

главна, а дуга формално самостална, напоредна, а у ствари зависна

(финално-каузална) реченица. Друкчија је ситуација са конструкцијом

öћаг (ћаг, шћаг) + инфинитив у примерима какав је Да се не довати

на руку, дјаше главу разбити. Као што се види, она ту, у кондиционал

ној атмосфери, има значење потенцијала за прошлост (... разбио би

главу). Слично је и у примеру Ћагу доћи па те нешто спријечи, само у

адверзативној ситуацији (дошли би, али их спречи нешто).

Једна од наредних категорија презентског имперфекта била би

она коју сретамо у примерима: Како се ти днд зваше?, Чи днб ти бијаше?,

Коликонд бијаше санс? итд. Могло би се рећи да се овде овај облик го

тово сасвим очистио од свих модалних боја, као и то да су изгубљени

у свести и трагови прошлости и будућности овог значења. Другим ре

чима, реченице Како се та днд зваше? и Како се ти днбздвéш?, Коликднб

бијаше санс? и Колико е днд санс? итд. јесу семантични еквиваленти.

Овде треба додати да се у ову „игру“ уплео и аорист: Чћ онб ти бијаше?

= ЧИ онб ти би? = Чи си онб ти?; Коликонб бијаше санс? = Коли

конб би санс? = Колико е санс? итд.

Али су и оне реченице типа Имагу доста мала и живи агу добро

често без модалног призвука. Ова реченица може бити употребљена у

четири вида са истим значењем:

Имагу доста мала и живи агу добро,

Имају доста мала и живи агу добро,

Имагу доста мала и живе добро,

Имају доста мала и живе добро.

Имперфекат типа косасмо (А. Шта радите? Б. Кöсасмо) има два

значења: 1. косимо сад, ево видите — косимо (као што смо већ рекли),

и 2. сад нам је време косидбе, тај посао сад обављамо (овај је импер

фекат раван оном презенту који је показан ту горе). И овде,

дакле, имперфекат значи садашњу радњу, прво ону која се врши у

време говора и, друго, ону која се не обавља на лицу места говорног

лица, али се обавља у то време као посао, занат, сезонски рад и сл.

И имперфекат мишљаг (Мишљаг да ћеш ми дати један залогај)

има два значења: 1. мислим (презентски имперфекат) и 2. помислих

(непосредна прошлост). -
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У вези са презентском ситуацијом имперфекта требало би мислити

и на чињеницу да је нека радња започела у прошлости и да је у свом

трајању стигла до у садашњост. Ако се нешто тако збива у стварности,

природно је онда да се појаве и у језику одговарајуће форме. А како та

иста радња може прећи и у будућност, није онда, мислим, никаква не

обичност да се у једној те истој глаголској форми — била она прете

pитска, презентска или футурска — осете призвуци прошлости, садаш

њости и будућности. Те призвуке ја видим и осећам у фрази: Čћаг

мало кућарице да направим или у реченици: Мишљаг да дградим нако

мало кућерка и сл. Садашњост је овде, рекао бих, непосредно повезана

са прошлошћу и будућношћу.

270. — Ево неколико примера и за квалификативни имперфекат

Шћаваше он рано почети косити. — Могаше би остpићи три овце

док ја једну. — Учáше дијете прилично, богами. — Рађаше добро.

— Она ћаше по кило пијуцнути. —Јадна Милећаше рећи.— Мајка

говораше да Рисуљу треба саранити кб инсâна. — Викаше покојни

ђéдо: Све можеш учињет, али понизити чоека — немој.

Као што се види, овај имперфекат значи: имао је обичај, његова

одлика била је и сл.

На основу онога што је горе речено о имперфекту, није тешко ви

дети да су имперфекти као: Учаше дијете добро, Рађаше добро и сл. тро

значењски: 1. вршење радње (учење) у прошлости, 2. вршење те радње

у садашњости и 3. квалификација детета.

271. — У случајевима какви су:

Не могагу ништа учињет. — Не могоше ништа учињет. — Није

су могли ништа учињет —

имперф., аор. и перф. своде се на исти семантични чинилац. Може се

мирно рећи да у оваквим ситуацијама ни моменат глаголског вида не

носи собом своје битне карактеристике, већ се повија за осећањем го

ворног лица било на једну, перфективну, било на другу, имперфек

тивну, страну; другим речима, оно не могđг, не мдгог и нијесу могли може

се осетити и као перфективно и као имперфективно.

272. — У последње време у нашој лингвистичкој науци много се

говорило о напоредности и доживљености као неопходним, тако рећи

битним чиниоцима значења имперфекта. Ја, право говорећи, немам ниш

та против тих чинилаца. Чак бих био вољан да их подржим у извесним

ситуацијама. Међутим, из овде наведеног материјала могло се видети

да су ти чиниоци у имперфекту или врло занемарени или не постоје.

Где је и каква је напоредност радње у примеру Не шћаваг пити, но ме

наћеране? Ја је не видим. Не видим неку битну „доживљеност“ у при

мерима какав је Прије имаг нешто, а сад ништа. Ако се у примеру 4.

ПIта рађагу? Б. Вуцијагу са?ено „може“ говорити о доживљености, не

видим како ће се говорити о напоредности радње облика вуци агу. На
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поредност радња несумњиво постоји у реченици Сунце сија, трава расте,

гора зелени, без обзира на њихове каузално-консеквентне односе, па ми

опет не говоримо о напоредности радње у презенту. Али све ово не значи

да ја негирам моменте напоредности и доживљености радње имперфекта

(они су обично наглашенији у њему него у другим глаголским облицима),

већ просто да они нису битни за значење имперфекта, већ само обично

присутни елементи тог значења.

Аорист

273. — Прво област прошлости.

а) Непосредна прошлост:

Направили ленгу?— Просyг јáе по себе.— Оде стакло у тирИнте

— Шта оно шћег да ве питам? — Унијег ципеле у собу. — Дође

Шола. — Куд ми се ђедоше машице? — Просyг мас. — Bто, пре

Ifече ме у крстима, па сад никуј. — Ево заљетигође. — Ено бвце

одјавише у потру. — Покиште сијено. — Ено паде Милица. —

Прекипље млијеко, еј, цура ! — Вала ви ја уредиг дуван ! — Ја

отвориг да не смрди ови ђаво (кожа).

б) Било која прошлост, тј. аорист може бити замењен прошлим

временом, јер значи радњу извршену у једном тренутку прошлости:

Шта уради, назбпут! — Млого му жб би што га нијесам ишчекб

— Немасмо волбва, те смо орали само два дана. — Знадок вала ђе

(= даје погинуо. — Пошто продаде шиљеж? — Ево сам остарала

а онога чуда не виђог ! — Стриже ли ти кое јагње? — Не паде ни

једна слана од проетбс. — Ја о тога не облазиг. — Погибосмо з

главе. — Стопише f= изгубише) ми ножић. — Диликну ми косу

и не врати је.

в) У нарацији. Овај аорист је прикладан за причање и врло је

чест у ускочком говору, као и наративни императив. У доста случајева

примери какви су наведени под б) мешају се са овима.

Пуче вук те закла онбг мог вола. — У расвит најáвисмо бвце у

траву да не блеe. — У борби на Мојкбвцу рани се у главу. — Ба

нуше у поноћ.— Мало пронеби, ето ти Брђана. — Таде Гају даде

чашу. — Тада Лала залелека. — Натутаг на њега у мраку. — Јед

но се брдо обрeте више мене. — Куљну му крв на грло. — Напра

ви се штека. — Дође ми накав чоек на конак.

Ј. Вуковић“ вели да се аорист употребљава за тзв. ограничену

прошлост, тј. за причање сопствених доживљаја („паде велики снијег,

па не могосмо овце прејавити“), али му се чини да се такви облици не

би могли употребити у причању „по чувењу“, у препричавању нечијег

* Гпд, 89.
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причања, већ да се овде употребљава перфекат („ђед ми је причо...“),

сем када се у препричавање уноси директан говор („не могосмо, вели,

ниједну овцу прејавити“). Ја не бих хтео ово да поричем, али ми се чини

да Вуковићево ограничење не мора бити увек на снази. Ево зашто. Само

препричавање може бити изведено у разним атмосферама и расположе

њима. Ако лице које препричава догађај стално мисли шта му је оно

лице рекло, онда је перфекат свакако обичнији од аориста, иако ни овај

није ни у тој ситуацији апсолутно искључен. Међутим, ако је причање

првог приповедача било врло упечатљиво, тј. ако се други приповедач,

приликом свог препричавања, сасвим уживи у причу — онда је аорист

сасвим обичан и у причи другог приповедача. Ја сам чуо препричавање

једног дечака коме је једно лице испричало ноћни сусрет пса и вука на

сеоском раскршћу и њихову (вука и пса) сурову ноћну борбу под теш

ким кишним облацима. Цела та сликовита прича била је, безмало, у

аористима, мада је дечак био други приповедач.

274. — Друга област значења аориста јесте садашњост:

Пиште ми дијете. — Шћčше Дарћнку да удају. — Она црче о

сичије. — Коега Зековића ти би?— Иеждоше ме живу.— Колико

ти онб има година? — Крепа ми мал. — Покрепаше ми бвце без

воде. — Крепаше ми краве о глади. — Побијељеше ми очи радећи

од звијезде до звијезде. — Каконб би? — Ископаше ме. — Ево

бвце одјáвишč у потру. — Помријесмо о суше. — Пометосмо се.

— Покиште сiијено. — Изгоре ни жито. — Погоресмо. — Прекип

ље млијеко, еј, цура! — Распаде се она кокош, убила е сила не

беска! — Дадоше говеда све белају. — Чи онб ти би? — Закла

не дивина. — Иструну ни жито по полозима.

Као што се могло лако запазити, у наведеним примерима имамо

неколико врста презентских значења аориста. Прво имамо примере

типа Чи днд ти би? у којима аорист глагола бити има вредност презента

јесам или имперфекта глагола бити. Колико ти днб има гддина? =Ко

лико ти је гддина (Колико имаш гддина)? = Колико ти днб имаше гддина?

Овамо иду и примери са аористом глагола шћети: Шћеше Даринку да

удају (= 1. хоће, намеравају, приправни су да удају Даринку и 2. оћагу

(или: ћáгу) Даринку да удају. Аорист у наведеној реченици може имати,

разуме се, и своје претеритално значење: хтели су да удају Даринку.

Слично се могу транспоновати и примери: Какднд би? Да ми би укд

сити за једне краве (презентска жеља) и сл.

За аористе у примерима Ево бвце одјавише у потру. — Прекипље

млијеко, еј, цура ! рекли смо да значе непосредну прошлост. Међутим,

та непосредна прошлост толико је у опсегу садашњости, та је радња још

толико у свести и у оку — да тај аорист може значити и радњу у садан"-

њости, ону која се врши у време говога о њој: ево овце јаве у потру. У

оваквој ситуацији и са оваквим значењем перфективни глагол одјавити

(тј. одјавише) функционише у свести ускочког човека као имперфектив

ни. Исто тако Прекипље млијеко значи да је радња извршена непосредно

пре тренутка говора. Међутим, аорист прекипље може ту значити и: кипи
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млеко, не дај девојко. И аорист дадоше у реченици Дадоше гдведа све

белају може значити: упропастише, уништише (непосредна прошлост),

али и садашњост: ено говеда чине грдну штету.

Најчешћи је презентски аорист типа Изгдре ни жито. И највећи

број горе наведених примера те је природе. Овај аорист значи да се сад,

тј. у време говора, збива, одиграва оно о чему се говори. Према томе

Изгдре ни жито не значи да нам је сунце спржило усеве, већ да их сад

упиштава; жито се сад налази у фази сушења. То је најимпресивнија

представа овог аориста. Побијељеше ми дчи радећи од звијезде до звијезде

не значи да су ми очи побелеле, већ да се налазе у стању бељења, да

постају беле, тј. пропада ми живот у овом проклетом раду. Пометосмо

се не значи да су поцркали од хладноће, већ да их хладноћа сад мори,

сатире (немају дрва, одеће, а хладно је). И тако увек.

Као што се види, овај аорист има основно значење презента. Оно

што га донекле одваја од овог презента јесте, поред већ наведених поја

ва, то што се у презентској „радњи“ овог аориста осећа и призвук про

шлости и призвук будућности, док се у основном презенту мисли искљу

чиво на садашњост радње.

275. — Трећа област аориста јесте будућност. Ево примера за то:

Поитајте, омpкосмо. — Ајде, мрче. — Више се онакбга у ону по

родицу не роди. — Не дај, уби га. — Однијег ја овб, а ти послије

дођи. — Одог ја сад, а ти дођи кад ој. — Држ ме, падог. — Одок

ја, а ти пази кућу. — Ако е (ливаду) не узмеш до шутра, дадог је

другбме. — Одог ја да кувам качамак. — Ате, људи, заноћисмо.

— Пожурите, свану. — Једну нбј мишљаг вала умрије. — Брзо,

мртац би — Поитајте, све тенев би. — Пошеког те, бљежи.

Као што се види, аорист у наведеним примерима значи, пре свега,

непосредну будућност, нешто што ће одмах отпочети да се врши, или што

ће наступити и сл. Говорно лице предвиђа, закључује, сигурно је да ће

ускоро бити оно што изриче аористом, па што у неку руку узима као

свршено. Уз овакав аорист често се нађе нека реч за подстицање како

се не би извршило оно што се њиме казује: Аjте, људи, зандисмо (по

журимо да нас не би затекла ноћ, сад ће мрћи, сад ће се ноћ спустити).

— Држ ме, падог. — Не дај, уби га итд. Међутим, ваља рећи да и ова

непосредна будућност може имати два вида: или говорно лице изговара

футурску радњу а још није кренуло, или је изговара кад је већ спремно

да крене или је већ кренуло (Одог ја да кувам качамак).

У примерима какав је Више се онакога у дну породицу не рода имамо,

види се, будућност уопште, тј. било који тренутак будућности. Ни у

примерима какав је Ако е (ливаду) не узмеш до јутра, дадог је другоме

нема, строго говорећи, непосредне будућности.

276. — У кондиционалу, у аподози, аорист може бити употребљен

у значењу потенцијала:

Дасимб (= да си имао) ванта крста, ја падог. — Ја дидог (= да

идох), ти паде. — Да сам и ја игрб, имасмо четири штика. — Да

не уграби да е удар иш, закла ме (змија).
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Само, као и иначе, аорист и овде носи собом своје боје. Кад се

каже: заклала би ме, клања, јасно, нема, а кад се каже закла ме (у кон

диционалу, у служби потенцијала) — као да је клање ту; као што се

види, овде се аорист и потенцијал слажу у значењу, али не и у јачини

његове експресије — аорист је јачи.

У протази пак аорист се може употребити место предбудућег вре

мена или презента, у два вида:

а) Не шћесте ли ме послушати, грдно ћете се кајати (= 1. ако

ме не будете послушали... 2. ако ме не послушате...);

б) Не урадисте ли овакб, биће зла (= 1. ако не будете урадили

овако... 2. ако не урадите овако...).

277. — Обична је употреба аориста у пословицама:

Нит богата зајази нити гладна нарани. — Каку ме скроише, таку

ме издријеше.

278. — Има и овде једна конструкција: имаг -- инфинитив, тј.

аорист глагола имати са инфинитивом:

Имаг умријети да ми не даде саплак воде. — Има изгубити главу.

— Имасмо изгинути ко на Косову. — Имала е умријети о глади.

— Такб ме забоље трбук, имаг умријети у декик. — Има ме уpни

сати.

Слично конструкцији длаг умриети, ова конструкција, која се

обично употребљава у главној реченици повезаној са погодбеном (или

је ова изостављена, али се подразумева), значи: умало не умрех, умро

бих, мало је требало па да умрем... итд., а то „мало“ јесте оно што се

казује погодбеном реченицом.

279. — Из досадашњих примера могло се видети да у ускочком

говору није редак аорист имперфективних глагола, углавном у оним

значењима и функцијама у којима се употребљава и у књижевном језику:

Ifеђеше једно пола сата (перфектуирана непосредна имперфетив

на радња). — Шта чињесте у соби (исто). — Лала у Баре љетбва

(извршеност имперфективне радње, али без осећања непосредне

прошлости = Лала је у Барама провела лето, Лала у Барама про

веде лето). Стриже ли ти кое јагње? (исто). — Ја о тога не обла

зиг (исто; овај глагол може бити и перфективан, али је у овом

примеру имперфективан), итд.

Перфекат

280. — Нисам забележио ни један једини пример са се је:

Преудала му се сна. — Дернуло ми се на тебе. — Натадачио се и

оде. — Окопб му се, па му не да живљети. — Извалио му се зуб.
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— Оградило се велико вријеме. — Слегб се велики народ. —Усмр

ђело се. — Забавио се о јаду. — Њћва се заливадила. — Нано

жио се. — Помео се у Викалицама.

Готово је иста ситуација и са ме је, те је, не (нас) је и ве (вас) је:

Ђаво ме надарио! — Уштинула ме. — Притијеснио ме ови јур

цуп. — Попљуштала ме вода по уснама од љутине. — Оправио

ме тата за виле. — Укљунула ме кокбш. — Лијепо не дочекб. —

Брзо ве нашб.

Али и:

Јово ме е ударио каменом у главу —

што би можда још боље звучало да је речено без је.

281. — Поред крњег перфекта којим се као и у књижевном је

зику и иначе казују прошли догађаји (нарација), у ускочком говору је

веома распрострањен и крњи перфекат у значењу основног перфекта,

са неким својим специфичностима, разуме се:

Завиљашио рогове овну. — Она ми крава остала подбјна. — Ру

доња начинио Колоњи вашу. — Допртљб има два мљесеца. —

Утурила га у задругу. — Микаило Јелић помузо овце. — Јечам

уватио лад, па сад једра. — Ено га, ујавио бвце у стрн. — По

луђела ми сна. — Узмакле бвце (= престале да дају пуну количину

млека). — Прећетб јаблан. — Јекнула му нога. — Вук поклб сваку

сваковетну (овцу). — Мањкала му два брава. — Ограшило сунце.

— Запунула га змија. — Стопио (изгубио) пет иљада. — Гаври

ло овро. — Дошб Урош Гигаш. — Метнуо шпиљку међу њиг

Оно што је Вукотић“ рекао за овај перфекат у пивско-дробњачим

говорима важи и за ускочки говор. Једино што крњи перфекат овде

има већи временски радијус акције. Оно што се њиме износи не мора

бити увек везано за непосредну прошлост. Мислим да И. Грицкат“

није довољно осетила овај краћи перфекат, па је, вероватно, зато и

склона да га препусти дијалекатској сфери. Ако се има на уму да су га,

и то у широкој употреби, многи дијалектолози констатовали по југо

западним крајевима српскохрватске језичке територије;“ да га је Ву

ковић нашао у Вука; да се сваког часа може срести у насловима по но

винама и другде (Вукмановић посетио алжирског премијера и сл.), дакле

и ван поменуте „дијалекатске“ територије, — онда, мислим, на овај

облик треба гледати као на саставни део књижевног изражавања.

282. — Посебну пажњу треба обратити на примере овог перфекта

какви су ови:

** ГПД, 91—96.

** О перфекту без помоћног глагола у српскохрватском језику и сродним синтак

сичким појавама, Београд, 1954, 6–8.

** Ј. Вуковић, о.с.; Б. Милетић: Црмнички говор, СДЗб IX, 554; М. Пешикан:

Староцрногорски говори, СДЗб. ХV, 200; Д. Барјактаревић: Новопазарско-сјенички

говор, СДЗб ХVI, 135; А. Пецо: Говор источнеХерцеговине, СДЗб ХIV, 181—182; и др.
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Пукле муње небеске. — Њикнуо шевер. — Што си се тако улу

била? — Одаврло ми међу плећи. — Нешто ме стегло у прсима.

— Огрчала ми уста. — Занеобрианио и занеошишанио. — Про

шениле ми се пантоле на кољенима. — Одвркла! — Зачивутио,

не мо ш њим (= не мош ш њим) ништа. — Убила га мема от

Камена.

Кад се каже Пукле муње небеске, очигледно је да се оним пукле

саопштава збивање у непосредној прошлости, тј. да је до избијања

невремена већ дошло, да се оно извршило у блиској прошлости у од

носу на време саопштавања од стране говорног лица. Према томе, рекло

би се да је то краћи перфекат за непосредну прошлост и ништа више,

Међутим, ствар тако не стоји. Пукле муње небеске значи: пуцају муње

небеске. Према томе, овде немамо посла са перфектом за оно што је

било, за прошлост, већ са перфектом за оно што се сад збива, са перфек

том за садашњост, са резултатом онога што је започело у прошлости.

На сличан начин могу се објаснити и други, горе наведени при

мери. Стегло ме у прсима — процес стезања изведен је раније; говорнику

то више није у свести; њему је у свести садашњи моменат бола; Стело

ме у прсима је живље као израз од израза Стеже ме у прсима. Итд. Као

што се види, овакви перфекти често значе стање у коме се неко или

НĆIIITO НаЛаЗИ.

Али се оваква садашњост може изрећи и пуним перфектом: О

деве зли је јада сан (= сам) се забавила!

Није тешко видети да се овај перфекат својим семантичним са

држајима и модалним побудама приближује аористу за садашњост типа

Изгдре ни жито.

Исто тако је јасно да су перфекти ове врсте — квалификативне

природе: Ударило жито у вр чоека. — Дигла се она ајловина. — А.

Како е Урош? Б. Провалио се (= много једе). — Пода мном се бије

лио снијег, и сл. То исто може се изрећи и пуним перфектом: Нешто е

ижџелдио.

Могу, разуме се, бити у свести присутни елементи и прошлости и

садашњости: Пало ми на памет. Овамо свакако иду и примери као Ево

кренуо сам ус (= уз) планину и сл., тј. са пуним перфектом, који значе

да је „радња“ започела, али и да се и сада врши.

283. — У ускочком говору нису ретки примери као

Ти си умрла о (= од) глади и сл. —

којим се, као што се види, казује нешто садашње, али у јакој, великој

мери (= ти си мртва гладна).

У сферама садашњости налази се и оно што се казује оваквим

перфектом: Ка сте ви добро, ја сам накривио (капу) (= кад сте ви

добро, добро је и мени без обзира на то у каквом се стању лично на

лазим).
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284. — Све је остало:

a) перфекат са основним значењем:

Мало сам приштеђела. — Најпрва сансе (= сам се) уписала у

задругу. — Ја сан (= сам) се пресевио. — Препорекли су се нешто

око међа. — Синбј Марко сишб иc (= из) планине;

б) перфекат у функцији императива:

Да се нијеси помако одавле,

в) исказивање жеље перфектом:

Да сте дошли раније;

г) футурски перфекат:

Jáвићу ти шта е било (= шта ће бити);

д) нарација:

1. краћим перфектом:

Остале три удовице о та три брата. — Оправио отац сина у млин.

— Поп стио да држи говор. — Неко скинуо звоно с цркве;

2. пуним перфектом:

Шћела сам да скочим низ греду. — Имали су једну сестру. —

Мљели су на ревену. — Наљегбе у званб мљесто Грбље. — Било

е ту сваке вљеpé;
-

ђ) употреба перфекта у пословицама:

Гурава кобила све поље побила (коса). — Дао сам планину за

селину; итд.
-

— као у књижевном језику.

Плусквамперфекат

285. — Говорно лице употребљава плусквамперфекат кад саопшта

ва своје доживљаје, запажања и сл. (обично кад је начињен помоћу

имперфекта помоћног глагола):

Бљегу дошли. — Бијаше уловио куну неђе у Семољу. — Бијаше

се уловила лисица у гвожђа. — Бљеше дошло вријеме да се мрчи.

— Бљегу све покосили. — Бијаше му крепала крава; —

или (ређе) кад је начињен помоћу перфекта помоћног глагола:

Били су ме укрвничили. — Био е доћерб наку со и [= из) Шав

ника; —

или кад казује оно што је чуло од другога:

Била му се, веле, позлиједила она рана, па е долазио доктор и

лијечио га. — Бљеше се, каже, оградила нака велика лонџа.

8. Дијалектолошкп зборник
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Као што се види, све радње исказане плусквамперфектима у на

веденим примерима резултативне су и исказане перфективним глаголи

ма, али није искључена употреба имперфективних глагола:

Биáгу косили нешто у Главама.

Говорно лице може у истом стилу тражити какво обавештење од

каквог лица за које се зна или претпоставља да зна неки податак:

Бљегу ли што сијали?

Из готово свих наведених примера види се да је плусквамперфекат

употребљен за самосталну прошлу радњу, тј. за радњу која, у свом вре

менском току, није повезана са неком другом радњом, или се повеза

ност, кад постоји (као у примерима типа Били су ме укрвничили), не види

из текста, већ из контекста, из органске говорне ситуације.

286. — Ако се радња која се износи плусквамперфектом налази

уз неку другу претериталну радњу, плусквамперфектска радња прет

ходи оној другој:

Било е родило љепота божа, но ме закла суша. — Био га е нашб,

но га е опет изгубио. — Пошб бн ујутру у планину, а прбној

био пао велики сниjeг, па није могб отићи. — Били су се толико

завадили да иг веј нико није могб помирити. — Бијаше се упла

шијо, па га не шћег. — Помисли, био уватио на спавању зеца

голим рукама, па му се у копрцању отргб и побљегб.

Футур

287. — Квалификативни футур:

Не бије се ови во, но ће узманут од муа. — Мара лијепо кишјели

млијеко, никад јој неће ужљућет.

У првом примеру место футура може стајати презент (... но узма

хује од мува), а у другом — презент (... никад јој не ужљути) или пер

фекат (... никад јој није узљућело). Са тим примерима сродан је пример:

Шесто е — ти ћеш, Мрдеља, то боље знати — био добар чоек.

И у њему је футур раван презенту (... ти то боље знаш).

288. — У примерима какви су:

На то ће Јован додати. — Нећу, рећи ће Збрка

— имамо перфекатску употребу футура, док се у примерима какав је:

Не знам, неће бити дошли. —

(футур помоћног глагола бити + глаголски придев радни) износи не

сигурно вршење радње у прошлости.

289. — Футур за блажу заповест, али није искључен ни ефекат

обичног императива:

Ти ћеш спавати 6ђе са ш њим. — Још ћеш притуpити. — Поја

ћеш на бенга. — Вратићеш ми ови новац о закосу.



Ускочки говор 115

290. — Конструкција: презент глагола имати + да + презент

неког глагола није ретка у овом говору; она има значење футура (исп.

франц. је сhanterai):

lИмам да га убијем (= убићу га). — Имам да е ођенем. — Имају

öчи да ти скоче и: има очи да ти скоче.

291. — У примерима какав је:

Ускоро ће жњетва —

оно ће је самостално, јер попуњавање у овом случају не би ни приближно

одговарало стању какво је без допуне.

Израз Неће тако бити има два значења: 1. није тако (през.) и

2. нећу допустити да тако буде.

292. — Редовни и разломљени футур:

Они ће то урадити — Они ће то да ураде —

имају готово увек исто (футурско) значење. Само у случајевима кад

помоћни глагол не функционише као енклитика, већ кад може имати и

самосталније значење, — може бити разлике у значењу међу тим двема

формама: Они ће да иду (= Они хоће да иду и Они ће ићи), Са ћу да

лежем (= Сад хоћу да лежем и Сад ћу лећи).

Футур егзактни

293. — Облици футура егзактног употребљавају се у овом говору,

„не“, како вели Ј. Вуковић за пивско-дробњачки говор, „у значењу

какве будуће или предбудуће, него у значењу перфективне радње за

обичну прошлост, ма да се... ипак радња доводи у везу с другом радњом

у будућности“, и то у погодбеним реченицама:

Ако биднем то урадио, да дâм главу. — Ако бидне Сéка то рекла,

мöе се очи ш њом више неће гледати.

Међутим, данас ће се футур егзактни чути у ускочком говору и у

својој основној употреби, тј. у значењу предбудуће радње:

Кад бидне дошб, питаћу га.

Оно чиме овај облик одступа од књижевног језика јесте то да се

он овде може употребити не само за прошлу и предбудућу радњу већ и

за напоредну будућу радњу“:

Кад биднеш стригб бвце, зови ме.

Иначе је најобичнија појава да се предбудућа радња исказује пре

зентом перфективних глагола:

* ГПД, 87.

** В. у Ј. Вуковића ГПД. стр. 85—87,

8“
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Кад јој изиде петнес година, удаће се. — Кад свучеш још оно

мало пластбва, нећеш више имати шта да радиш. — Зваћу те ако

ми устребаш. — Оћеш ли ми дати волове кад узореш?

Презент несвршених глагола као моћи, смљети, шћети, знати итд.

у облику: могнем, смљеднем, шћенем, знаднем употребљава се у зависним

реченицама у значењу футура егзактног:

Ако се шћене плаћат, платићу. —Даћу ти ако могнем. — Ако знад

нем, све ћу ти лијепо рећи. — Оће ако смљедне.

Глаголски прилози

294. — Глаголски прилог садашњи није чест у ускочком говору,

али није ни необичан. Што се тиче његовог значења, оно се не разликује

од онога у књижевном језику — напоредност радње:

Уморио се једући. — Побијељеше ми очи радећи од звиезде

до звијезде. — Ми се отегнусмо идећи. — Лежењи се ливада не

коси. — Цар Душан, знајући кôт куће да му у жене нема ђеце,

даде јој (сестри) тастаменат царски.

295. — Данас ће се срести придеви будући и идући у овом говору.

Интересантно је да су придеви иеђећа и удаћа (Ни шеђећа ни удаћа),

који нас опомињу на садашњи глаголски прилог, створени, као што се

види, додавањем суфикса ћа на инфинитивну основу; дужина на прет

последњем слогу могла је доћи и од гл. прил. садашњег и од одређ.

придева.

296. — Глаголског прилога прошлог нема у овом говору, али пос

тоји придев бивши (Т6 е бивши чоек, каже се за човека који је здрав

ствено јако оронуо или који је много изгубио од некадашње моћи и

угледа).

Глаголски придеви

297. — Два су широка поља употребе глаг. придева радног у

ускочком говору: жеља и клетва.

a) Жеља:

Од њега осто широки траг! — Све ти сретно и честито било! —

Китила се срећом ко ливада цвијећем! — Ајде, срећа ти на пут

била! — Златиле ти се руке! — Добро дошб! — Иљадиле ти се!

— Помогбти бог.— Срећа те пратила на сваком кораку!— Здраво

бијо! Љепоте се наносио! —

б) Клетва:

Сврнуло ти! — Ifекнуо ти модри ударац у виме! — Вуци те по

ели! — Узма га узела! — Стидио се! — Ижела те живина да

ббгда! — Ћаво ти скаменио вилице! — Ударио ти модри ударац
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у бубреге! — Пукла ти пашfia погибија! — Загрми о ти светили а

(= свети Илија) у главу!

298. — Гл. партицип радни често се употребљава у функцији

императива и оптатива:

Просто (опроштено) ти било! — Мисли да га ја служим. Сломио

врат ко ћу! — Губа ме јела ко ми Сека није староснија од моe

ђеце! — Ако знам, знали ме јади! — Ако знам, помамио се! —

Ко знам, знало ме ћорило! — Неј, вала, ђаво тизио (= те изио).

— Само мрзнбга бољели (бубрези)! — Реп јој (крави) носио

ја ако ти је дам јефтиније! (шаљиво).

И овде је лако видети да се жеља (клетва) и заповест стално ме

шају и преливају и да увек није лако одредити где једна престаје, а где

друга почиње.

299. — Честа употреба неких од оваквих израза води ка њиховом

значењском пражњењу и свођењу на узречице, клишее:

Разбурукаше говеда сијено, попила зла срећа! — Сека не море

ђаво попио! — Ко могу сланке обити, убио ме бог! — Крепаше

телад, ђаво макб ( — Не море ови ножић, попила муња! — Čвб

се (сено) угријало, не било боже!—Не ваља вода, попио ђаво! итд.

Наместо елементарне жеље развило се неко прилошко значење:

попила зла срећа = до последње трунке, сасвим и сл.

300. — Гл. пр. радни није чест у придевској служби у ускочком

говору. Али кад се употребљава у тој служби, ничим се углавном не

разликује од те службе у књижевном језику. У примеру Шта си учи

њела, кукала?! имамо гл. пр. радни кукала, а у примеру Немам кукале

бришкуле, па идем тај гл. придев функционише као обичан придев. А

пошто се може чути и Немам кукале, па идем, запажамо да гл. радни

придев у придевској служби може бити и супстантивизиран. И у при

меру Како може живљет, кукб| гл. р. пр. кукб значи „јадан, несрећан“,

али ни именичко значење („кукавац, јадник“) није необично.

301. — Гл. пр. трпни не употребљава се овде ређе него у књижев

ном језику, али уколико се употребљава, његова је употреба као у књ.

јез.:

Је ли уведен они весели пас? — Ено говеда пушћена. — Кад је

заклато ово јагње?

ПРИЛОЗИзз

302. — Форме прилога врло су разноврсне. Прилози потичу из

разних извора — могу бити именичког, заменичког, придевског итд.

* Форме непроменљивих речи нису разматране у делу о облицима па је то

учињено овде.
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порекла, а има их, разуме се, који представљају праве прилоге. Они,

затим, могу бити најразноврсније сложени или представљати разне

клишеиране или елиптичне реченице. Доста их је који су у овај говор

ушли из других језика, већином из турског. Разноврсности облика

прилога доприносе, поред осталога, и разноврсне гласовно-морфолошке

могућности. Карактеристично је и то што се за исти или нешто варирани

појам употребљавају два или више сродних прилога или бар облика

који се међусобно разликују партикулама:

a) овакб, вакб, евовакб; оволико, волико, евоволико, оволишнб, овоиш

нб, воишнд, овоишнд, водинб; онакб, накб, енонако итд. ;

б) сад, сада, саде, садек, саден, тада, таде, тадер, таден, куд

куј, ку, куда, кудар, кудан, кудије, кудијен, кудијер; овуда, вуда

овудије, овудијен, овудијер, вудије, вудијен, вудијер; туда, тудар;

тудије, тудијен, тудијер; онуда, нуда, онудине, онудијен, онудијер,

двамо, вамо, амо итд. ;

в) датале, отoлен, датле, датлен, доатле и одатле, дитале и отале,

дтален и отален, давле, довлен, давле и одавле, давлен и одав

лен итд. ;

г) полако и полако, лагано, полагано, полаганце, полагачке, пола

гигано (у шали, „измотавању“), најлак, понајлак,

д) мало, малечко, маличак, малечак, помало, помаличак, линек,

лијечак, лијечић, залијек, залијечак, залијечић, маешно, маешно итд.

ђ) наокос, наокдске итд.

303. — Прилози по значењу:

a) Прилози за време (временски):

-w

потље (Могу скуват ону пашту, па потље месо), пошље (Пошље

öпет навали), најпошље (Најпошље крепаћеш о глади), послије

(Да ми је дати ђеци да једу, па ћу се послије решавати ове муке),

оничас (= сместа, одмах), дома, изма, прије (Рекб ми не прiће),

најприје (прво, у почетку; давно, некад: Најприје запалише кућу

сина Росина; Најприје не дала га по иладу динара; Најприче ти

бљеше боље сто динара но сад двије иљаде), досла (Све досле

ми је причо), дослен, доселе, дееле, кдлико данас, колико иiутра,

зами, зимус (Зимус жаљаг умријети), кад (Биг, но немам кад;

Немам кад сиђет, Имб си кад преградит тор), најпошље, најпотље,

најпослије (Најпослије како ој!), јесенас (Ако здравља бидне,

градићемо кућу јесенас), иутридан и ћутрпдан, путрадан, зави

да (Дако дође завида), зајутра, зарана, поданас (Поданас нек

мисле они), занавијек, задуго (Задуго није долазио), малочас,

часприје (Часприје дође?), сквакичас (врло често: Једем ја сваки

час), данас, ноћас, јутрос, љетбе, прдетбс, тачас (1. одмах, сместа:

Тачас оде, Ђевојка тачас скочи и оде на воду; 2. за тренутак:
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Дај ми тачас ножице), дпет, дпе, јопет (Сад оће јопет да одузимају),

јопе, час (Причекај час), часом (Ондијег јој часом), часком, до

вијек(а) (Довијек јој цингар у устима; Довијека на истбме), за

довијек (Куку мене задовијек), дномлант (Долазио е ономани и

био десе-петнес дана), прбитутра, ујутру (нема ујутро), досад и

досада (Валило досад никоме није), посад и посада (И досад и

посад), тада (Тада Иг је врчила у Секину ливаду, Тада Лала

залелека), таде (Биjаше таде колиба бђе), тадер (Тадер би ме

слушб), днда, дндар, зачас, лант (нема лане; Лани је вуда било

боље), преклант, прекономлана, довијек (= увек, стално: Довијек

ради напапар), синбј, утонбћа, гддишње, дневи, ноћи (Ради се и дневи

и ноћи), увијек (Ми га трпај, а оно увијек у завали!), наесен, све

(= увек: Све у истбј ђеисији), мљесечно, јуче (Јуче е било студе

но), шутра (Шутра ћемо косити), догодине, више (== већ: Не могу

више ни про прага), днoвечери (Био сам оновечери код њиг),

дњовечер, днoвeче, сад, сада, саде, садек, садер, саден, осад (= одсад),

одонда, преконовечери, преконовечер, преко човече, прекодан (Преко

дан лежи у шкрипу), ондмад, ономадне (= прекјуче, а не: пре неки

дан), вавијек, прекотар, земаниле (= у своје време, некад: Зема

ниле могб сам добро скочит), вактом, понеари (Пласти понеари),

задана, позасунцу, позасунца, засунца, позадана, наобдан, продан,

преодан, прекодан, дбдан, дбнбћ, ноћу, дању, удан, вазде (Вазде е

лијеп био), вазди, вазда (Они герељ је вазда чис и опран), дпад,

осада, доцкно, љети, прдљетбс (Купио е прољетбс одијело), прек

ипутра (ређе прекошутра), често, чешће, почесто, почешће (Јавите

се почешће), датприје (Čтприје се друкчије радило), довече,

дддовече (Чекаћу те додовече), ђегда, пођегда, ђекад, ђекада, пође

кад, пођекада, утолико (Утолико удари грбм у плас), уоноликб

(= у онај час: Уонолико завикаше људи, Уонолико удари киша),

таистачас и таистичас, даткасебе (= одавно), једном (1. у једно

време, некад: Једном ћеш и ти виђети да сам био у праву, Да ве

сјашем с врата једном; 2. једанпут: Земануо е једном; 3. ниједном:

Не могу једном кључити), наобдан и наобдан, поноћи, подану,

здром (Отишбе зорбм), дндај, уној, нигда (Нигда није престала да

носи), кадгој (Тћ шеде кадгој, а ја никад), негда, јако, јаком (Ја

ком иду ладни дани), првом, једанак (1. одмах, сместа: Причекајте,

једанак ћемо; 2. истовремено, у исти мах: Једанак запуцаше пуш

ке), свуној, посвуној и др.

Прилози типа љетбс, јесенас, ноћас и сл. показују оба времена:

и претходно и наредно, углавном на бази близине:

Ако здравља бидне, градићемо кућу јесенас (очигледно: наредно

време). — Долазила е јесенас (очигледно: претходно време). —

Зимус жаљаг да умрем (претходно). — Зимус откб (= откад)

сам легла све крену наопако (претходно). — Куће зимус клета?!

(наредно). — Зиму су (< зимус су) ме одрли (претходна зима). —

Купио е прољетбс (претходно). — Кака се киша ноћас изли (прет

ходна ноћ).
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Временско простирање од „данас“ двојако је, разуме се: у будућ

ност и у прошлост. Прилози којима се та времена казују у ускочком

говору јесу:

a) за прошлост: јуче, ондмад, ономадне (не: пре неки дан, већ:

прекјуче), прекономад и прекономадне (дан пре прекјуче), прекотар

(< вероватно: преко тадар — дан пре прекономад);

*\ -

б) за будућност: шутра прбијутра (дан после сутра), прекотар

(дан после прекосутра). Тако и: лант, преклант (прекономланд и

дномлант), прекотар.

Прилог првом (= први пут) стоји у временској реченици место

везника чим: Првом га видим, рећи ћу му.

304. — Прилози за место и правац:

пониже, повише, датле (Отле ти не изјављују), диполе (Бљеж отоле,

ђаволе један!, Давно е отоле иселио), дптале (Бљеж отале!) и ота

ле, одатле иддатле, диполен, одатлен, довле (одовле до Колашина),

ддоле (Још завати одоле!), довлен, давле, одавле и ддавле, одавлен

и одавлен, дотле, датле-дотле (= близу, сасвим близу: Аиде, ско

чи (= тркни), нема отле-дотле), ђе и ђа (Немам ђе), нађе, нађе (Нема

ниђе говеди, Ниђе ни чут ни виђет), ђеђе, буђе (Погла, сва жарава

стоћ ćђе, а љеб се није испекб (), ту, нађе (Нође е грбм загрмио;

Нóђе сам стило панут), куј (Немам куј), вође (Böђе ћемо локву,

Bво вође заљетиг), куд, куда (Не знам куда е њена ливада), куде,

кудије, кудиен, отуд (Отуд ћеш дојати на нашем коњу), отуда,

онуда, нбње (Био е малоприне нбње; Таман нбње су становали),

бђен, увисинке (Диже ногу увисинке), дотоле, отлен (Отлен на

врата бљеж), донле, донлен, донле, донлен, дндоле, оданле (Изагнали

не оданле) и дданле, дндале, данлен и оданлен, доонуд, отален и

дтален, дотлен, напремасе и напремасе, далеко, даље, даље

(Од онога ваља па диље), доље, дзгор, дЗдбљ, тамо, потамо, депријед,

двамо, вамо, амо (Свини (лучем) амо), днамо, гдре, погоре,

пöдоље, нагоре, надоље, дЗгб, оздб,“ оддздб, одоздбљ (Ја ћу наљећ одоз

дбљ), оддзгб, одозгор (Доће они одозгор), туј, свуј (Свуј га тра

же), надалеко (Нема наке речитости надалеко), донекуј (Једну

вече бану однекуј), свукуд, свукуј, свукуда, вуда, вудије (Еве

и вудије раздвајају се (разводе се)), вудијер, нуда, нудије (Поко

сите онб нудине), нудијер, туда, тудије (Нека Иг тудије; Тудије

е прошб), онудиле, онуди?ер, овуда, овудије (Оћеш ли да ћг наја

вим овудије?), овудијер, вудијен, нуди?ен, овуди?ен, онудијен, ту

дијен, тудијер, зддоле, одавде и ддавде, неокле, неоклен, донекуд,

дднекуј, најандал (упреко, у страну), пођеђе (Дрмни пођеђе ови

тавањак), понеђе и понеђе, бнђе (Онђе није пропађива трава; Ај Tћ,

Гајо, бнђе горе!), нбђен, навише (Послије занче навише, Удри

навише јагњад ту; Оде некуј навише), наниже (Отишбе наниже),

некуд (Стркбе некуд), некуј (Изгубио се некуј), довуд, донуд

** Облици: оздо, озго и сл. ушли су у овај говор у последње време.
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(Нека ти је одовуд и одонуд једнако), бње (Čње сам иг нашб),

беђе (Овђе пред Васа долазио), напријеко, упријеко, дпуде (Он је

öтуде — и (из) Санџака), ђе драго (Тури га ђе драго), доклен, по

наниж (Окрени га понаниж), унутар, унутра и унутар, унутра,

никуј, никуд, ниокле (Нема ниокле динар), наоклен, дкле, дклен,

докле, дкле-ддкле, довле (Море е (електрику) довле довес), довлен,

свуђе, иђе (Ocгавио га без иђе ишта), издаље (Он је издаље), днекле,

днеклен, девакле, деваклен, некуд, некуда, некудије, некудијен, неку

дијер, одувдздбљ, доле, долен, никуде, никуда, тамо и тамо, ниже,

овудар, вудар, тудар, онудар, дакле, одакле и одакле, одаклен,

дтуде, дпуд, отуда, понаниже, понавише, ту — ту (Ту чуј, ту

види = ни трага, никад више, пропало), намљеста, кудар (Не

знам кудар ћу провућ ово сијена), понагоре, понадоље, неоткуд

(= однекуд), шкуде (Мош ли, Петре, икуде?), икуд, икудије, ву

дај, чак, куј (Биг, но не знам куј), акдббеда (= куда?: А. Акобогда,

Милане? Б. До на Буан), дома, кући, напрозбри итд.

Горе су наведени прилози и за место и за правац. По правилу,

они се међусобно значењски довољно разликују:

Čђе сансе (= сам се) родио (место). — Овуда е прошб (правац).

Међутим, они нису увек потпуно семантично разграничени, било да је

тешко утврдити је ли реч о месту или правцу, било да се ова значења

садрже или преливају у истом прилогу, било да је посреди неки други

моменат. Нпр. прилог овамо је по својој природи изразит прилог за

правац: Доћерај овамо ту шиљеж. И то је његова редовна служба и

значење. Међутим, у примерима:

Сад је овамо велика зима. — Викаше Тома Станић да е овамо

лијепо. — Овамо људи почињу косити о Видовудне —

тај прилог нема више значење правца, већ значење места. Тако је и

са његовим краћим облицима:

Доведи га вамо (правац). — Вамо га вале на сва уста (место). —

Јеле, амо! (правац). — Амо је сад добро (место). — Амо е Никола

(место). — А. Камо ти јагњад? Б. Ево иг амо.

Слично је и у овим примерима:

Куда си данас јавио бвце? (правац). — Не знам куда е њена

ливада (место). — Свуј га траже (правац). — Свуј се овако жи

ви (место) итд.

Међутим, већ у примерима какви су:

Свини овамо. — Не знам куда е њена ливада —

није до краја издиференцирано значење места и значење правца.

Прилози унутар и унутра (у овом говору не постоји предлог уну

тар или унутра) могу имати оба значења, и значења места (Унутра е

моијег двљеста) и значење правца (Идем унутра, ладно ми је).
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Прилози куд (куј, нема куђ) и куде (ређе од куд) служе као при

ЛОЗИ За циљ:

Оће ли Петар куј данас? — Кућеш, вук те закло — Куде га воде?

Прилози куда, кудије, кудијен и кудијер не значе, пак, циљ кретања, већ

правац кретања:

Кудијен си дошб? — Куда су прошли партизани?

Али ово не треба схватити као апсолутну разлику. Прилог кују реченици

Идем куј и други, поред циља, може значити и правац (куда и други),

као што прилог куда у реченици Куда ћеш? може имати и значење правца

и значење циља. Ово долази отуда што се појмови правац и циљ често

у свести мешају. У облику куде значења правца и циља диференцира

акценат: куде = куд (циљ), а куде = куда (правац).

Треба још рећи да прилози као вуда, туда и сл. јесу прилози за

правац. Кад се каже: Вуда прегази ријеку, јасно је да оно вуда значи

правац. Међутим, ови прилози, поред показивања правца, „линије“

кретања, могу показивати и простор кретања, тј. место по коме се неко

кретање има вршити, нпр. Овуда ћеш јавити бвце, тј. по овом месту.

Прилози као куд, куда, кудије, дкле, дакле, докле, камо, ђе итд.

јесу упитни прилози:

Докле завата твој дио чечара? — Куд ли је они други котб2 —

Ђе су ђеца? — Камо ти ножице? — Одакле су ови монци? —

али они, као што то у нашем језику ИНАЧе бива, могу служити као вез

ници релативних или зависно-упитних реченица:

Не знам куд је отишб. — Не знам куј ћу се дијевати. — Укопали

су га таман ђе су га нашли, итд.

Раније је било говора о томе како се ускочки говор понаша у употреби

разних језичких средстава у вези са глаголима који значе кретање и ми

ровање. Ево неколико примера за „правилну“ употребу прилога ђе,

куд и сл.:

Мћ онуда често налазимо (= наилазимо). — Кудије идете на

воду? — Ђе ви кôсе људи данас? — Куд ђедог ону масаницу? —

Куд је дио сапун? — Куј се дијевају те ћгле? — Кућете, богом

браћо! — Не знам куј ћде. — Кућеш, грдан! — Ајде, ку се гој

дијево, срећа ти на пут била! — Неће да изађе куј. — Ку се ђеде

она чаша? — Куд ми се ђедоше машице? —

и неколика за „неправилну“ употребу тих прилога (која је ређа):

Оди бЂе. — Да сиг (= си их) доћерб бђе да иг гледамо. — Ђе

öј? (== Куд ћеш?). — Куј ми је она шерпа? — Ускáкбе бђе (= ова

мо, у Ускоке) ко е налетио на крв.

Као што се види, прилог кују прстпоследњој реченици има вред

ност прилога где. Додуше, та би се употреба могла и правдати психолош
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ким моментима, као да је говорно лице, док је изговарало ту реченицу,

имало на уму процес: куд ми је „отишла“ шерпа, куд ми се дела и сл.

Прилог камо се овде не употребљава у значењу правца, већ у

значењу прилога где:

Камо ти кабаница? — Камо ти опанци? — Камона (= камо она)

шбекира? — Камо ти она два динара? — Камо ви оне грабуље? —

Камо ти они бритвулин што ти малопpије дадог? — Камо ти зе

кан? — Камо она бијела чаша?

Овде се прилог камо употребљава као узвик за нереализовану жељу:

Камо среће! — Камо среће да е дошб !

Именички прилог дома има и значење места (А. Ђе е Никола?

Б. Дома е) и значење правца (Отишбе дома). Прилог кући употребљава

се само за правац (Дошбе кући); месну вредност овог прилога замењу

ју изрази кот куће, на кући (Како ти је на кући) и сл.

305. — Прилози за начин (начински):

чдечки, добро (Милован добро учи), наокос, наококсе, љуцки, нашки

(Он говори нашки), понашки, поднашки (Ја сам то урадио под

нашки), њински, мајски, помојски, вашки, твојски, својски, потвoјски,

повашки, поњински, вучки, зечки, рат (А. Могу ли до ноћи стићи

у Брцки Катун? Б. Мош рат),двакб (Ника се овако укапила нијесам),

вакб (Душе ми, вакб е; Вакб не ваља; Како ме вако грбм

убио о свашта!; Вакб ми је избуцан живот кова (= као ова)

чапра), тако (Не тако но овако), онако (Ено онако они црни су

куљак), накб (Не могу нако играти; Нијесам бона, испољела сам

накб, Нико га накб није излемо; А. Како си? Б. Накб), како (Не

знам како, Како ти то радиш?), каконб (Каконб би?), некако,

никако, свакојако, како му драго, како било, трке (1. тречећи: Трке,

боре!; 2. лако: А. Може ли бн то урадити? Б. Може трке), најлак

(Ја сам најлак косио), понајлак, полако, полако, полагано, пола

гачке, полагигано (шаљ.), кличке (Вући се кличке), пуштимице,

пушћимаце, шенично (умиљато, мазно: Шенично говори), мувте

(џабе: Оће мувте), алабурде (јуриш, трком: Не чини узмака, но

алабурде), брдоножице, зајад (= криво: Би ми зајад), наопoсло,

наопако, наопачке, џаба (узалуд : Џаба задајаш то јагње, не море

претећи, Џаба што дереш свој живот цио вијек), натенан“,

натенане, бодинке, сигур, посигур, посигурно, сигурно, ђутуре (=

отприлике, одока), доока, отприлике, поприлици, ђусто (тачно,

како треба, чисто: Ђусто е скочио), увар (Увар би било изимити

двије краве), заувар (= корисно: Покосите то, заувар је), нагоре,

набоље, бодимице (Сишбе бодимице), дврље (= онако, отприлике,

одока: Гађам овpље, 99-1-55 је овpље 140), паске (Дојави бвце

паске), паском, пасом (Јавили смо иг пасом), ушимице, ничке (Пао

** Тенан је им.: Ја иг вако начиним кад имам тенáна.



124
Милија Станић

ничке), ничице, бушимице (= изненада), тркимице, унавоице (=

унаоколо: Иде унавоице), подистински (Кажи ти то мене поди

стински), облимице (Прождрб облимице, Једе облимице), при

падом (узгред = Урадим понешто и припадом), башка (Башка ја,

башка ти), побашка, жао, нажао, нажб, жалије, најжалије, вино

(Вино си стрпо ови плас), паски, напатар (напорно: Довијек ради

напапар), разговијетније (Она ће ти разгови етније казати), унакрс

(Не умије двије унакрс), залуд и залуду (Ја мајкића особим, па

залуд), стоећке и стoечке, iедечке и шедећке, иеђечке, шедења,

дстојке, стоећи, кољечке (с колена, на коленима), лежећки, клечећ

ки, клечећке, лежећке, наузнак, наузначке ји наузначке, момачки,

вучки, ајдучки, стеретице (= на терету. Он је нама стеретице),

черенбаке (Све черенбаке по кревету), право (Није иг право

помагат ка су пошли ђавољиiем путем), наушеченије (Наушече

није по њга), браначке (Свукоше га браначке), наипац (напорно,

трудно: Косио наипац цио дан), црње (Није но црње!, Црње

нијеси могб учињет!), нагрдно (= грдно, страшно, ужасно: Про

вели су се нагрдно), друкчије (Ја биг друкчије учињела те опанке),

једндмашице (Свјећица једноманице меће = све једна за другом,

непрекидно), навлаш (= намерно, хотимично: Он је то навлаш

учинио), навалице (Čна е тако навалице учињела), гредом (уз пут:

Ти ћеш то гредом свршити), лијепо (Ево данас лијепо), зларадице

( = злонамерно), врешко (јако, вруће: Врешко га е млазнуо; Збpка

ми је помогла врешко), упријекрс (Метнула љуске упријекрс),

издушка, надушак (Попијо е кило варенике издушка), вакетно

(Уради о е, али богме вакетно), милетски, шувели (= овлаш, аљ

каво, слабо), шевели (слабо, лоше), устрану (Ја једно, а бн устра

ну — дукчије), наздр (= на силу, силом), наузнак (Паде науз

нак), изатрке, смљеста (Најбољи је и изатрке и смљеста), трке

(Трке, боре!), страше (Страше ме било од њега но о ђавола!),

зауварак, шалбено (= из шале), ками, камено (А. Он је добар. Б.

Камено добар; А. Он ради. Б. Камено ради — слабо, бедно, ни

шта), дрето (= право), дбравно, збром, збр, здрпле, стрмоглавице,

подруку, чивте, чивтимице, дđсумице, доумице, зглаве (Погибосмо

зглаве), изједна (котула изједна — из једног комада), барабар

(Волим ве барабар), дптимице, неотично, уситно (Није имб усит

но), свесрдо, напрешито (Напрешито е дошб), крадом, крадимице,

ладом, јаддлико (= jaдно), изнајбоље, ципом (Сви ципом рекли),

велауле, мрзно (Није јој било мрзно), грцко (= непријатно, отужно,

одвратно), дјко (Ако ти бидне оћко), трком, тркбм, жмурке,

жмурећке, налећке, поребарке, потрбушке и потрбушке, трупачке,

побаучке, побаушке, шумовлаком (= тихо, неприметно, кришом,

крадом), изараменица, снеруке (= незгодно, постранце: Било ми

је снеруке), погански (Погански играш), млатачке, шераиле (=

слободно, мирно, лагано, по вољи, лако), наполице, сутaкoм,

полеђушке и полеђушке, потрбушице, спутно, заодно, злурадице

(= намерно, злонамерно), дупке (Оба су ми ока стала дупке),

дјзбогом (= готово: Поино вук магарца и ајзбогом), двладо (= по
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лако, лагано), побауљке, побоље, насрамоту (= силом), силом

насрамоту итд.

Овде, разуме се, није могуће навести све прилоге за начин типа:

весело, радо, јако, веселине, радије итд.

Именичко или придевско порекло прилога као трком, трком,

силбм, милбм (силбм или милбм) и сл. — очигледно је. Оно што за

њих треба рећи јесте то да се они све више удаљују од своје именичке

сфере и све више постају прилози. Оно што их још држи на именичкој

врвци јесте то што ти прилози, у том истом облику, могу бити инстру

ментал једн. дотичних именица. Прилози као зими, трке, пасом итд.

показују релативно велику лакоћу формирања од овог или оног једнин

ског падежа; међутим, прилог ствари показује да ни множински падежи

нису искључени из тог процеса. Интересантна је појава да значењски

исти прилог може потицати од разних падежа и других облика: тркбм—

трке, пасом — паски — паске — паском итд.

Полако (са дугоузлазним акцентом) значи доста лаганије од полако.

306. — Прилози за количину (количински):

мало, помало (Помало е срамота, а може бити није помало нб по

доста што увијек чупамо од вас), више (Њбј си више дао), капље,

капи, мpве, труна, стварп (= много: А. Oћу ли шес с тобом у

аут? Имам нешто пртљага. Б. Колико? А. Немаг ствари), лијек

(Нек и пас зна ђе се кућа лијек овеселила; Нема сијена“ без лијек

у Лице), наличек (А. Оћеш ли милијек дати? Б. Нили ек!), оволико,

волико, толико (То сам толико знала), онолико (Онолико за оно

лико нек покоси ђе оће), нолико (Нолико ради), кдлико (Бисте ли

ви колико заедно?), чудо (Чудо си ми дала; Било е чудо голубова

на орању), малечко (Оћеш ли малечко чупнут од оног синошњег

сира?), „млого, овоишно, овоштано, тоuшно, тоишно, сублизу, ко

личко (Иш, количко ми даде!), стонасто (Стoнaсто сам бђе рат

нија), џабе и џаба (= јевтино, нипошто, без накнаде: А. Пошто

продаде јагњад? Б. Џабе. — Дадог му ону шиљеж џаба. — До

санти (сам ти) штик џаба), лијечак, лигечић, доста, дости (Ту е

једна врљика дости), маличак, малечак, залијек (Залијек ми кућу

не разби), залијечак, залијечић (= замало), добро (= веома, јако:

Добро га е избио; Земаниле могб сам добро скочит), комат (А.

Колико има још до Тимара? Б. Има комат; Има комат до ноћи),

маéчак (Дај ми маечак), ништа (Није ништа), боље (= више:

Боље ни се допала ова), личека (Јеси ли сипала псујутрос лијека?;

Има ли лијека љеба?), неколико (Имам неколико ливаде), умало

(1. замало: Умало ми не разби главу, 2. мало: Умало е оно од Буана

“ Трава се коси, а сено се не коси; сено је покошена трава. То је логика и ло

гистика. Има људи који сматрају глупошћу рећи да се сено коси. Наведени пример

показује да није нелогично тако рећи. Ако се трава кошењем и просушивањем прет

“ у сено, онда није неприродан мисаони процес померања појма траве у појам сено

И ООраТНО.
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до Бара), јаче (А. Има 50 кила. Б. Има јаче), појаче, кастиг (Мого

бик ти кастиг рећи), довећ, одвише, повише, прегнато (Вриједан

је прегнато; Прегнато ми је жао), пола, полу (Милица е наша полу;

Дај мене пола), сади (сасвим, потпуно: Ти си сâди луд), о-о-д

(= много: Има до Бијеле сат и о-о-о!), пунано (Има пунано ђеце,

Има га и њему пунано), по (= пола: Имам по кила, Заузб ми по

куће), потако, полијо, сублизу, пуно (Начињег, богами, пуно;

Oћу пуно, пуно, пуно), поживо (Шћела сам да замијесим поживо),

наполи, једно (Дај ми једно двљеста динара) и др.

Раније је говорено о могућностима појединих речи и израза да

значе више или мање од онога што редовно значе. У примерима:

Иti, количко ми даде! — Узб толико илада! — Има колико е

доста! — Колико е онога гњијева! — Колико е снијега! — Што

сте волико навалили (= натоварили) на ову авијес?! — Што

си толико заинтачио?). — Поглај штагар је голубова! — Штагага

е шљива! — Шта е јагбда! и сл. —

прилози колико, кдличко, толико, оволико, шта, штага и сл. имају

такво (увећано или умањено) значење. Није тешко осетити да су ова

значења пропраћена са доста изненађења и узвичности.

У изразима: колико данас, колико иiутра, колико јуче, колико две

неђеље, кдлико две гддине и сл. прилог колико појачава, „осигурава“,

„обезбеђује“ време казано речима уз које овај прилог стоји (колико да

нас = joш данас, сигурно данас и сл.).

Прилог колико употребљава се у компарацији у случајевима вели

чинског изједначења, тј. када се једна величина своди на величину

друге:

Помисли, бува колико крпељ. — Твој рукав је колико и мој. —

Зекан има на трбуку гуку колико драг, —

па се, као и у наведеним примерима, приближава поредбеном везнику

Кđ0 .

Да ми је скорупа колико с палца. — Да ми је да једем колико да

не умрме о глади. — Не биг је вљеровала колико кера. — Није

колико је ли мој отац с Марића главице (лежи мртав у гробљу).

Као што у књижевном језику сретамо именице у служби коли

чинских прилога (Било је сила народа), тако то сретамо и у овом говору:

Ишли смо комат кроз некаку гору. — Премеђи о ми комат лива

ду. — На Округљаку бљеше силесија свијета. — А. Је лимб (=

| ли имао) што гости? Б. Имбе сијасет. Има снијега сијасет (= огром

но много). — Бљеше траве калијеж. — Било е звек некаке живи

не. — А. Колико има Шваба? Б. Чудо. — Има скакаваца чудо.

— Измакб ми је чудо. — Сваљено е с њега чудо. — Изишло би

чудо. — Мого бик ти о томе кастлг (= врло много) рећи.
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Чак и у изразу сила божа са потпуним номинативним обележјима имамо

прилошко значење: врло много (Било Иг је сила божа). У овакву функ

цију могу запасти и многе друге речи.

Именица чудо, изгубивши именичка својства, могла је после бити

не само, као што смо видели, количински прилог већ и упитни:

Чудо (= зашто, што) га нема? — А. Није ишб у Колашин. Б.

Чудо? — Чудо га нијесте звали?

Само је по себи јасно да су прилози као овоишнд, овоultirač, тоиш

нб, толино и сл. деминутивног значења према прилозима оволико, то

лико итд., прилози са и још и са хипокористичком нијансом, док су

прилози типа оволикачкб (ређа употреба од придевске) аугментативни

(и пејоративни) према основним прилозима.

307. — Упитни прилози:

ђе, кад, како, колико, поколико, куд (Куд ђеде оне спирњаче?),

докле (Докле е твоја?; Докле идеш?), дкле, даткад, зашто, чудо

(в. горе), рашта, куј, дклен, дакле и одакле, куда, кудије, кудијен

(Кудијен је наша испаша?), кудијер, што (Што не једеш?, Што

нијеси ови б ово жито?, Што ми нијеси рекла да изручим ва

ренику?), пошто (Пошто е са зета?), еда (Еда Јола, душо?), камо

(Камо ти коњ?), ā“ (= - шта је?), нели (= зар не: А. Неће доћи.

Б. Нели? Ово треба разликовати од нели = нећеш ли. Потрчи

нели га уватити) и др.

308. — Прилози за потврђивање, уверавање, слагање, одобра

ВаHoC И СЛ. .

тешто (= нека, добро, у реду: А. Скувала сам им меса за ручак“

Б. Тешто), ејвала (= тако, да), машала (= браво, дивно), аверим

(= браво, одлично), да, јес, јесте, еја (А. Дај ми нож. Б. Они

велики? А. Еja), čjâ, нека (у реду, добро: А. Одјавио Митар

бвце у Главе. Б. Нека, нека), акоће (= нека, добро, у реду), бели

(заиста, сигурно), заиста, збиља (Он је збиља поштен домаћин),

безбели (= заиста: Нееђш тако безбели), сигурно, посигур, Ћ-f

(= да: А. Је ли дошб Ико? Б. Н-fi), да, такб (А. Покосили смо

ливаду у Викалицама. Б. Тако), ада (= да, јест, као присећајући

се: А. Је ли Јоко био у Нишић? Б. Ада, био е), заисто, ē (А.

Био е добар. Б. Е, узбвањ), ē (= да: А. Да дође они стари? Б. Е.

— А. Убио га они Зековић, Б. Је ли они син Лазарев? А. Е. —

А. Играш пет? Б. Е.)., свакако, аданд (= да, него како: А. Ове

ћу им комате оставити за вечеру. Б. Аданб!; А. Послаћу га у

школу. Б. Адано!), богами (Нијесам богами), дабогме, богме, ада

(= да, него: А. Иде ли и бн за Борову Главу? Б. Ада), гла (= да:

Oћу ли га свезат? Б. Вла), вактиле (= заиста), узарок, баш (=

заиста: Баш си бестија!), вала (Вала си досадио и богу и људима!;

Нећеш вала кад би цркб (; Нема вала ниједна шљива ђаво позо

бб, Неће вала нћишта на попћај свћđета да учинћ) итд.
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Прилог еја вреди колико и прилог да. Међутим, прилог еја је

емотиван, као и прилоге, и иједан и други значе појачано потврђивање.

Сем тога, прилози ове врсте (за потврђивање, одобравање и сл.) врло

лако прелазе у узвичност (машала, браво, ејвала, аверим итд.), и бивају

узвици (Браво, соколови мои ), док су прилози заиста, доиста, збиља

итд. често упитни.

Прилог #-# није никакав глас н, већ неартикулисани глас који

се добива истискивањем ваздуха из централног дела носне дупље при

потпуно затвореним устима, при чему је први део кратак и низлазне

интонације, а други дуг и узлазне интонације.

309. — Одрични прилози:

не, никако, нипошто, напоколико, ниђе, никад, никуј, неја, нети,

неони и др.

Као што се види, ови и слични прилози служе за одрично потвр

ђивање и поред одричности носе редовна својства својих категорија, .

значе место (нађе), време (никад), правац (никуј), начин (никако) итд.

У примерима какав је: А. Ка ће доћи? Б. Штд. Знам оно што значи

исто што и не (= не знам).

310. — Неодређени прилози:

неђе, некад, некако, неколико, некуј, неокле итд.

311. — Прилози за показивање:

гво, ато, гно, еве, ете, ене (Ево Иг, Еве иг), гле, види, виђи, даваш,

виш (= гле: Виш ти њега), погле, погла, ну (= да видим, покажи:

А. Боли ме рука. Б. Ну) и др.

Ови прилози могу имати значење непосредног показивања (Ене

га) и значење скретања пажње уопште (Ене = гле). Сви лако прелазе у

узвике, било сами, било у каквој другој вези, и изражавају чуђење:

А. Дошб Јован. Б. Вне! — А. Загбрка се испросила. Б. Енеде!

За експресивније чуђење употребљавају се форме: ене-де, ене-де, ето-де,

ето-де и сл. Као што се види, овде постоје три нијансе: енгде, ене-де и

ене-де.

Прилози гво и ато често се појављују са енклитиком ти (двоти,

žтоти) на крају каквог излагања другом лицу.

312. — Прилози за сумњу, неизвесност, несигурност, вероват

ноћу и сл.:

могуће, вљероватно, свакако, тобош (Она с тобош рани), бајаги,

кобајаги, мешчан (= изгледа, вероватно: Надб сан се да изиде,

па мéшчин неће), јамлим (Јес, јамлим, богами!), јаним, јамли,

биреко (Трени, бирекб си утучен!), регби, барек (= изгледа, као,

рекло би се), наприлик (= поприлици, како изгледа, изгледа:
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Није, наприлик, излазио), ђели (Учио е у Пљевљима, ђели),

напамет (= по прилици, како се прича: Напамет ће га оћерат у

Шавник), зампсб (ми не), надам се, вљеруем, мислим и др.

Прилози као ђели увршћују се овде зато што се њима означава

неизвесност; ђели је иначе неодређени прилог готово раван прилогу

неђе.

Прилог мешчан је заменичко-глаголског порекла (< мене се чини),

али су и заменички и глаголски елементи, иако се понекад осећају,

значењски прешли у прилог као: изгледа, вероватно и сл. Слично је и

са облицима: јамлпм (< ја мним), јамлп (функционишући као прилог,

у значењу изгледа, могло се изгубити крајње м), јанпм (упрошћавање

групе мн). Облици надам се, вљеруем и мислам су још евидентније гла

голи него облици мешчан, јамлим. То су глаголи, али су се они у својој

глаголској служби толико примакли, у многим случајевима, прилошкој

служби (= вероватно) да се тако у тим случајевима морају и третирати.

Ова појава није, разуме се, одлика само ускочког говора, већ и других

народних говора и књижевног језика и језика уопште.

313. — Прилози за жељу, срећу, наду, прижељкивање, захва

лбивањс и сл. .

помагабде, здраво (Здраво, како си?; Здраво био!; Здраво пошб !),

сасрећом (А. Ударили смо темеље. Б. Сасрећом!), благо (Благо

мене јутрбc!; Благо га мене!), благби (Благбш мајци у синове!;

Благош лили!), пунби (Пунбш мене, ђецо моја!), дабогда (А.

д вас остб широки траг Б. Дабогда; А. Oздравиће. Б. Дабог

да!), апрли (срећно, са срећом), вала, валајбогу, акобдеда (А. Oће

те ли што жњети? Б. Оћемо акобогда), унđдбога (А. Оће ли пре

тећи? Б. Оће унадбога), добрдјутро, добарвече, добрдвече, добар

вечер, добраној и сл.

И неки од ових прилога лако бивају узвици: благо, благби, пу

Н0t{{ И СЛ.

Именице вала и невала често се понашају као прилози:

Băла ти на свему. — Вала Николи што ни је помогб вући сијено.

— Невала ти што ми се ђетету нијеси нашб на руку.

Место вала (је) Богу у Пиви“ овде се за изјаву саучешћа чује:

валајбогу. Овај се облик употребљава и кад некога задеси каква штета.

Место њега може се у таквим приликама рећи: вала бдгу (Крепо ми

они во, па вала богу). То зато што се богу, из страха од већег зла, за

хваљује готово увек и на злу. Међутим, форма бдгу вала изражава ра

дост, весеље, срећу због нечега што је повољно или што се повољно,

срећно свршило, догодило и сл.:

Здраво смо, богу вала. — Укупили смо доста мрса, богу вала.

Али се овај прилог употребљава и са дугосилазним акцентом и

** Ј. Вуковић: ГПД, 78.

9 Дијалектолошки зборник
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тада има друкчија значења — значи неку неизвесност, чуђење, несигур

нoст и сл..

Шта ли је ш њим, вала богу? — Оћу ли га најкот куће, вала бо

гу? — Вала богу оће ли киша? — Вала богу, кака си рђа!

За изражавање чуђења употребљава се и израз: помагај боже

(или гдсподе):

Шта се учини од овог кунпијера, помагај господе (= ау!).

314. — Прилози за клетву, злу жељу, несрећу и сл.:

* -- -- - v.

куку (Биће ти куку; Куку га мене), дабогда (Дабогда ти се шеме

утрло! Избуцала га живина дабогда!), бестрва (Станио се бестр

ва!), назблут (Отишб назбнут), наузбнас, наупричу, наузбвањ

(обично у благој форми) наушеченије (Наушеченије ти пут!;

Не могу да се дигнем, наушеченије, Наушеченије ти било!),

уздвањ (обично у благој форми: Узбвањ ти било!), аран (Аран

ти било!), наопако (Наопако га шčла!), узбчас, узличас и узлп

час и др.

Лако је запазити да дабогда може, према приликама, служити за

изрицање сасвим супротних расположења (Све ти сретно и честито

било дабогда! — добра жеља; Главу изгубио дабогда! — рђава

жеља).

Исто тако је лако видети прилошку природу речи наушеченије у

горњим примерима и именичку у примерима какав је: Нема овога нау

шеченија ниђе.

У примеру

А. Ђе ти не то ливаде? Б. Бестрва (= бескрајно далеко) —

бестрва је прилог за означавање велике удаљености, док је у примеру

Бестрва му глава! прилог за клетву, за рђаву жељу (= изгубио главу,

ђаво му однео главу).

Само је по себи јасно да је куку типичан пример узвика: Покла

ми вук јагњад, куку! Међутим, у примерима као Биће ти куку и сл. то

већ није никакав узвик и, без обзира на то какве све службе може врши

ти у реченици као такав, најпре ће ићи у адвербијалне речи са прилично

покретним значењима (клетва, рђава жеља, начин итд.). У овакву си

туацију може, разуме се, доспети и ма који други узвик.

315. — Прилози за узрок, разлог и сл.:

стдга, стдгај (Стогај те и питам), рашта (Има у Шпања добра

ђевојка, шћели су да е просе за Миљана, рашта су ишли у Шума

рице), затб, што, зашто, ђе (Ђе не виђоше, наушеченије!), дкб

шта (Нема окбшта ићи), наокошта (Пoсвадише се ниокошта)

И СЛf.

Рашта може бити и упитно: А. Отишли су у Струг. Б. Рашта?
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316. — Прилози за изузимање:

тек, теке (Неј прбј теке такб), лише (Лише било!), сал (А. Је ли

ти био ко? Б. Сал Мирко), салти, само.

317. — Адвербијалне речце:

зар (= можда, вероватно: Урадићу и ја зар нешто. — Зар си га

довео? — Није зар?! — Они зар немају кљусета. — А. Што није

дошб? Б. Зар зато што га боли нога), бар, дајбер (само, бар, ма

кар: Нек се рани дајбер, Дај ми дâјбер два), барем, пачек (А. ТИ

си саставила! Б. Е, пачек!), паче, почем (Нембј почем да одеш,

Да нећеш почем на шедник?), међер (пак: Ти међер нећеш с нама,

Међер га нијеси нашб2), нек(а) Нек ћути нође), де (Де претвори,

Дајде ми та кружак, Збpка), деде, дедер, гла (де, дела: Вла, људи;

А. Олимлијека? Б. Не. А. Ела, јадан!), глате, ну (Ну, скочи;

Ну нели ишћерат телад из ливаде), ану (Ану покушај), нуте,

нубд, нубди, на (ево, узми: На ти ови бритвулин), нуде (1. = дај:

Нуде ми та повраз; Нуде ми у што мало воде; 2. = де, хајде:

Нуде да ово прикосимо), нудер, деламо, делате, деламоте, ај

(Ај да прегазимо ову речицу, Ај да идемо, Ај поведи коња на

воду, Ај пограпте откосе у Таванима), ајд, ајде, ајдемо, ајдете,

ајдемоте, ајмо, ајмоте, ајте (Ајте попластите оно мало откбca),

нудај (Нудај ми саплак), дај (Дај да косимо, Дај настави то мли

*еко), ајдеде, ну де, ну дете (Ну дете да што једете), ну ајде (Ну

ајде да оно попластимо), ану и ану (Ану нелиг пробудити), ајтемо,

а, ате (= де, дете: А, Милосава!; Ате, соколови, покиште!;

Ате, људи, мрче!), ћић и ћић (= шути, ћути), ћут, шут, немој

(Нембј ићи), јелде (Лијепа кућа, јелде?), да (Да се помирите!;

Да се не прегрије то кучки?; Да се нијеси убио), по (Ево ви по

четири стотине; Продо иг је по четири стотине; Ја сам узимала

пö три кошуље шћерима; На сваку иглу по једну сумакнеш), ли

(Цар ли билаг док ђевојка билаг! — Добро ли ни бљеше док он

бљеше жив! — Ево ли ти потље пуна кућа. — Илав ли је, губав

ли је ! — Глупо ли сам игрб —Ж ђаволом ли је та зарада!), баш

(Баш ти ћеш ово опрати), таман (Таман Симо да занкне а пушка

учини та“!), те (те добро, те наопако, те јуначки), још (још како)

итд.

Што се тиче значења и функције ових речци, оне су врло разнород

не. Тако је јелде упитно; ли служи за истицање и боји реченицу узвично,

док је у реченици Увати ли га, убиће га погодбени везник, а првенствено

је упитна речца: Је ли дошб Јоксим?; почем, поред значења пак, носи

у себи каткад нијансу претње (Да нећеш почем у село), пачек се упо

требљава у присећању као потврда онога што је речено (А. Нијеси га

виђела бђе, но у Колашину. Б. Јес пачек.); велики је број императивних

адвербијалних речци (о заповедним речцама в. и под „Императив“ у

„Синтакси“). Сем тога ни значења и функције им нису стабилизоване,

већ од прилике до прилике једна те иста адвербијална речца може имати

и различито значење и различиту функцију. Тако речца зар може бити

9%.
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упитна (Зар ћеш нас оставити?), за претпоставку, вероватношћу (Зар

су га зауставили на конак) итд. Речца да може бити заповедна и упитна,

Па потврдна итд.

318. — Разгледајмо још неке такве речи.

а. Нек(а) је императивна речца:

Нека коси. — Нек спавају докле оће. — Нек изиде.

Међутим, та речца, али само у облику нека, употребљава се кад

неко хоће да се супротстави нечијем мишљењу, делању и сл., да га за

устави, прекине, са значењем: немој тако, стани, не, није тако: Нека,

Милица, богати! Супротстављање не мора бити увек енергично, може

оно бити у облику благог одбијања: Нека, нека, имам ја амо неку торбу,

Нека, нека, ја ћу; Нека, ђеца ће исцијепати. У примерима какав је Нека

те, нека! јасно је изражена претња, док се у примеру 4. Задужила се.

Б. Нека, даћу јој пљаду динара изражава одобравање, слагање.

Императив шеди или ше потпуно је прешао у сферу речце нека у

примерима као:

Шеди, ђаволе! — Ше, маијо једна!

У примерима какав је Нека што га (сено) разбурука, нб га ижеде

речца нека је корелативни везник (= не само).

б. Реч жими значењски нема више никакве везе са „жив ми“ или

„живи ми“, већ се употребљава у реченици којом се потире оно што је

речено у претходној реченици и што је саговорнику обично непријатно

(А. Збpка ће се удати за Љуба. Б. Стварно?! А. Неће жими, дирам те).

Она, уопште говорећи, оснажује, поткрепљује, подупире смисао рече

нице у којој се налази.

в. Речца па употребљава се за означавање осредњости:

А. Како те служи она билеђина? Б. Па, служи. — А. Има ли што

траве у Старац? Б. Па, има. — А. Ваља ли му шта они син? Б.

Па ваља.

Слична је речци па речца а, само се мора додати да је у овом слу

чају осетан моменат нерасположења, незадовољства, неког немоћног,

смиреног протеста против „више силе“, управо против мучног живота:

А. Јесте ли покрили оно мало куће? Б. А јесмо, нешто смо скр

пили.

г. Ками је, као што смо видели, именица (Бљежи, ками ти у дбм)

која се, иако ређе, још може чути поред редовне камен. Међутим, као

што и камен може функционисати као адверб (А. Урадиће он то. Б.

Oће камен (не, никако). — А. Укосиће доста. Б. Оће камен (неће

ни травке), тако се и ками употребљава за енергичну негацију. (Ками

ће урадити. — Ни ками леда није остало. — Надо се да ће оздравити,

ками).
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319. — Показаћу овде још неколико примера разних категориј

ских могућности прилога:

Поколико и поколико (у игри коликању): упитни и количински

прилог. При лози потако и полијо, који се дају као одговор на прилог

пöколико, могу бити количински и начински.

Више: 1. прилог за време (= већ: Но више отела ноћ; Више е

саспијо, Одрб се више; Више се прегулио и предрб; Више неће дола

зити; Не море више да дајани, Ја то више не могу трпљети; Ја више

могу без свакбга; Не могу ти више ни прб прага; Он је више прошли

чöек; Ја сам то више заборавио; Нећу више радити нако не могнем

никуд, Кад ме оглибаш, нембј ме више прати, Изнемоћала више била;

јде да муземо, више е вакат).

Није тешко видети да у неким од наведених примера прилог више

није „чист“ темпорални прилог, већ и прилог за количину времена.

2. компаративни прилог за количину: Ти си више радио, Рабрен

је више бачио; Јован је више скочио, Ја ти више не дам; Њему си

више дала; То се десило у више мабва, Збpка е више узела.

3. (с нагласком: више) прилог за правац (= мало нагоре, на горњу

страну: Више, вбко, више), прилог за заповест, узвик. Сва три ова

значења могу бити посебна, оделита, али су најчешће сливена, тј. ова

реч може истовремено имати сва три наведена значења. Слично је и с

прилогом доље: а) место (Моја е ливада доље), б. правац (= мало на

доље, на доњу страну: Доље, јеле!), в) заповест, г) узвик. И у везама:

вишамо, дољамо, ћуљамо, ббрамо, јелам, амдздбљ, амдзгор, доље амо,

више амо, ћуље амо, ббре амо, амо дздбљ итд. имамо сличне значењске

односе. Ови се прилози употребљавају углавном при орању.

4. предлог (Он је више куће, Ено коња више Вулеве појате).

Прилошко-предлошка служба речи као више, ниже, близу, прије (Устб

е прије зоре, Људи прије нијесу овакб живљели) и сл., или именичко

-предлошка речи као крај, око, чело и сл. добро је позната у књижевном

језику, а тако је и у овом говору.

Прилози овакб, вакб, такб, нако, онакб и сл. јесу заменички показни

начински прилози у којима је каткад изразит поредбени смисао: Овакб

нико не умије; Тако га више нећеш пластити; Накб се живи, Уради

онакб, и сл. Међутим, сви они могу имати значење осредности: унеко

лико, осредње, није добро и сл.: А. Како ради? Б. Онакб. У овој служби

ови прилози могу бити и начински и количински.

Раније је речено да су прилози као сигурно, сигур, посигур и сл. на

чински (Он сигурно ради). Међутим, сасвим је јасно да се могу употре

бити и као прилози за потврђивање: А. Оћеш ли ми дати вола да узорем

оно мало брнице? Б. Oћу, посигур.

У примерима: Једва подиже врећу, Једва се диже и сл. једва је,

јасно, прилог (= тешко, с муком), док бих рекао да је ова реч у примеру

Једва бн на бријег а пушка пуче везник (= тек, чим).



134 Милија Станић

О разноликој природи речи кад, ђе, куд, овакб, такб, кдлико итд.

не треба ни говорити, јер је она позната и у књижевном језику (Колико

имаш брава?; Бисте ли ви колико заједно?; Доћи ћу колико данас итд.).

Прилози понасе, понадсоб, посебице, посебно, побанди, двојено, по

башка, узасоб, насамо, засе, збанде итд. могу бити начински, али је у

нsима садржан и месни моменат:

Свакбме даде каву понасе. — Доведе иг понасе. — Остави иг

понасе. — Тури сир и љеб побашка. — Тешко е живљет побашка.

— Оди да ти нешто кажем насамо. — Кућа му е насамо. — Сваки

зáсе игра. — Засе јагњад, засе бвце. — Нембјте, ви збанде. —

Људи збанде.

Ваздан је прилог који значи количину времена (Ћерају е волови

ваздан), али има и значење количине уопште (= много: Ваздан су се

нешто ту свађали).

Прилог једнако може бити начински, количински, временски

(Нек туче (= коси) ту ђе, једнако; Једнако ни је подијелила; Свуд је

једнако, Он је једнако тражи).

Избиље показује начин (Избиље га е изударб), количину, степен

количине (= веома, јако: Избиље е болесан), може бити потврдан и упи

тан (А. Удае се Анђелија. Б. Избиље (потврдан). — А. Јелица није до

шла. Б. Избиље? А. Избиље).

Бешале је потврдно (Бешале е добар чоек), упитно (А. Оћу да се

женим. Б. Бешале?); са нешто чуђења, изненађења, тврђења (= ствар

но, заиста), у присећању и сл. употребљава се бешале у примерима какав

је: А. Вратила се жуја. Б. Гле, бешале!

Све је заменица. Али је то и прилог за време (= увек, стално,

непрекидно: Све у истбј ђеисии; Све бечи у млијеко; Ја се све ш њи

ма инатим, Све Иг броинаг; Полако, немо све наипац, Све за мнбм

трче она телад, Све зове да му се помогне), допусни везник заједно с

везником ако (Не мош му ништа све ако га и уватиш). Ево још неколико

случајева употребе ове речи: Кудије шиба, све крв удара, Све биг реко

да е бн: ВЉетар пува све јаче; све завала до завале; све досад.

Зачудо значи исто што и чудно (начински прилог): Зачудо ми је

што иг нема), а има и значење количине времена (= дуго): Зачудо иг

није било, Остаће зачудо тамо, Били су бЂе зачудо.

Докле може бити упитни месни прилог (Докле е твоја?), упитни

временски количински (докад, колико: Докле ће ово трајати?), везник:

Докле се не помире, среће међу њима нема.

Дотле значи, прво, до тог места: Дотле сте косили и прошлбг

љета; затим, дотада: Дотле ми спреми коње па појаши. Израз ћер дотле,

у коме је оно ћер императивна речца, значи: у највећој мери, најбоље,

најгоре, преко тога се не може итд.: Бљеше свадба ћер дотле!, Tö e

жена ћер дотле!
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Чак је, видели смо, месни и количински прилог, а служи и као

адвербијална речца за истицање: Није ме подупрла чак ни Сéка!

Смљеста је прилог за место и за време (Смљеста су устали и оти

шли).

Страначке је прилог за место, али и за начин. Такви су и прилози

наопако, наопдсло, снеруке: 1. начин: Све наопако уради, 2. место:

Окрени рукав наопoсло (= с лица).

Прилози потље, пошље, прије и сл. јесу прилози за време. То су и

суперлативи: најпотље, најпошље, најпослије, наприје. Међутим, у

примеру Најприје ће бити да е заборавио оно најприје не указује на вре

менски моменат, већ на нешто што се сматра за највероватније, што је

на првом месту.

О-о-д је очигледно узвик, али је то и прилог за велику количину

времена (сат и о-о-о!) и за велику количину нечега (много): Набрала

јагбда о-о-о!

Дуго је прилог за време, за количину времена (Дуго није дола

зијо) и прилог за исказивање дужине (Дуго си ошекла урезнике).

Алал није само именица, већ и прилог за одобравање, изражавање

Задовољства и сл. (Алал ти вљера!), често за узвичним призвуцима,

разуме се. Сличне односе показују и речи земан, вакат и сл. То е ва

кат, Доћи ће, вакат!).

Маечак је придев, али и прилог за количину (Ови ми је капут

маéчак, Дај ми маечак скорупа).

Ништа је заменица, али и прилог за количину (Није ништа врута

дигб без нако мало жита).

- Речено је већ да је уiеченије именица. Али то може бити и прилог:

Ушеченије се обуо!, Ушеченије по њиг

Колико је пилог, али и везник (Не биг од њега заложила колико

од пашчета!).

Jди је прилог за количину (Дај ми још), и за време (Још раде).

Ако се прилози као наопако, наузбчас и сл. могу узети као прилози

За клетву, Злу жељу и сл., ТИМе се, разуме се, не ништи њихово начин

СКО ЗНАЧеЊе.

Количински прилози полпно и потако појављују се и у форми:

лија и така, а ово су и именице.

Лијепо је прилог за начин (Лијепо не дочекаше), а може бити и

за количину (= добро, доста: Лијепо е родило).

Прилози дтпрве, издпрве и сл. могу бити начински и временски.

У Он не ради тако ово тако је прилог за начин, а у А. Послали смо

га у планину. Б. Такб— прилог за одобравање, потврђивање и сл.

Čтле је исто што и ддатле, тј - то је прилог за место, али то може

бити и прилог за време (= тада): Отле они појаши коње па зажди у

Морачу.
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Прилог дкоске садржи и месно и начинско значење.

Реч коевитез је узвик и прилог (= у помоћ).

Већ смо видели да реч дако може бити везник, као и то да је не

зависна функција речи дако израсла из њене зависне везничке службе.

Оно што овде треба додати јесте да самостална служба везника дâко

може лако да пређе у адвербијалну службу: Дако дбђеш завида.

Дретва је именица и прилог.

Неђе је прилог за место, али и прилог за неодређену количину,

величину и сл. (= око, отприлике, по прилици): Нели ми скупит нађе

десе друга на мобу, и прилог за време (= у неко време, једном, неки

пут): Оли се сканити да неђе дбђеш код мене. Прилог ђе може имати

вредност прилога неђе: Је ли се удала ђе?

Прилози драго и мило имају ова значења: 1. радујем се, веселим

се: Драго ми је што се оженио онбм ђевојкбм; 2. (у осећању снаге,

самовоље, ината, љутње и сл.): ја оћу тако, воља ми је, може ми се:

А. Што не једеш, срећо? Б. Нећу, драго ми је. — А. Што газиш ту тра

ву? Б. Оћу, мило ми је; 3. (у обраћању другом и трећем лицу или другим

и трећим лицима): како хоћеш (хоћете), како хоће (хоће), како ти је

воља: Баш ви драго! — Баш му драго!

Прије је предлог и прилог за време, али може бити и прилог за

начин (= брже: Не можемо вала прије стрпати ово сијено па сад кад

би пао уљев!

Трта-врта и трте-врте, речи узвичне природе, могу бити и при

лог за место (= тамо-амо) и прилог за начин (= безглаво, смушено),

са знатном експресијом у оба случаја.

Куј је упитни прилог за правац (Куј су отишли?), прилог за пра

вац (Ишбе куј га ноге носе а очи воде), неодређени прилог, тј. прилог

за неодређени правац (= некуд: Неће да изађе куј).

Таман, поред значења баш, које смо горе показали, може бити и

прилог за потврђивање (= заиста): А. Је ли овакб? Б. Таман такб (, за

меру: Ови ми је капут таман, а може бити и узвик за негодовање, су

протстављање, недопуштање и сл.: А. Наумила да иде на вашир. Б.

Таман! У овом смислу употребљава се немој и ма немој: А. Оће да ти

одузму ону ливаду. Б. Нембј!

Ама је везник (Питб санга, ама се не даде ни доватит), али и

прилог за појачавање (= баш, управо: Нема у Старцу ама ни сланке!)

и узвик (Ама биг, али се укућани не слажу!). Тако се употребљава и

ма: Учим га, ма не слуша, Ма биће, чоче, да е то кака тица.

Море је 3. л. једн. од глагола моћи, али и прилог за појачавање,

истицање: Излијечи, море, ко рукбм да маче, и узвик: Море немој се

шалити са мном!

Ај је у Ај да идемо императивна речца, али није у реченици: Ај

да има ђе мушко дијете, него на камена! Овде је ај употребљено за одо

бравање, слагање (= добро, у реду). Тако могу бити употребљене и



Ускочки говор 137

друге речце: ајд, ајд-āјд, ђене-ђе: Да е само то урадио, па ајд-ајд (или

ђене, ђене).

Итд.

320. — Количински прилог мало не употребљава се само уз

именице којима се означава нека материја: мало шећера (и мало шећера,

мало земље, мало млијека итд. и уз неке друге: мало смисли, мало воље

и сл., већ и уз именице које значе бића и предмете:

Чувај ми ово мало куће. — Оћаг мало кућице да направим. — Да

ми није овб мало жене, пропб биг. — Јеси ли набаљб ђе мало

жене? — Довео сам онб мало невљесте. — Пази ме овб мало

Jóка. — Оћеш ли ми начињет мало споменика оцу. — Не дирај

те ми у онб мало чоека.

Мислим да није тешко видети да се основна значења ових име

ница померају ка именицама количине и квалитета. Треба додати да се

оваква употреба не сусреће само у иронији, шали, хумору и сл., већ и

у сасвим обичном, свакидашњем говору. У књижевном језику она се,

оваква употреба прилога мало, ретко налази или се уопште не сусреће.

321. — Кад се два прилога употребе један уз други, онда се,

обично, првим одређује смисао другог: врло мало, недбично снажно,

доста слабо. Показаћу овде два-три случаја такве везе који су обични

у ускочком говору:

туђе значи: око, отрпилике (Предајте Велимиру ту ђе десе гуља,

ту доље, ту гдре, ту десно, ту прије неки дан, ту неки дан, ту

недавно — први део (ту) примиче, приближава значење прилога (или

синтагми) испред којих стоји (= близу, скоро, недалеко, недавно итд.);

ђе другд, кад другд, куј другб итд. — други део (другд) не стоји овде

сасвим без значења и службе; тај део истиче значење прилога пред со

бом у односу на адвербијалну ситуацију у наредном исказу: Ђе ћу га

друго наћи нб у колиби ;

збиља бешале — изгледа плеонастично; међутим, израз се употреб

љава готово као клише и свакако је јачи од својих појединачних са

стојака;

теке такб може гласити и тектакб и, поред осталог, значи: олако,

онако, без ичега: Нећеш проћи тектакб;

нели (= зар не: А. Нијесам омрсила бвце. Б. Нели?) може бити

појачано са де: Нијесам отруњавила нели де?;

е па је језички шире, док је са семантичне стране плеонастично:

Е па ондар моће. Слично је и са а ну: Ану окушај.

Прилог тамо употребљава се уз личне заменице трећег лица, ређе

уз друге речи, у тренуцима какве непријатности и у жељи да се такво

шта „одагна“ од себе и од своје куће: тамо бн, тамо дна, тамони (< тамо

они): Сломила му крава ногу, тамо њему.
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Адвеб ђа — ђа има вредност дисјуктивне везе адверба час — час,

сад — сад: Ђа у плочу, ђа у клинац. Исти је случај и са а — а : А у плочу,

а у клинац.

322. — Речца по, поред других значења и служби, унеколико

умањује основно значење придева и прилога с којима гради сложене

речи: појача, појаче, помање.

Понекад оваква сложеница значи што и проста реч:

Играј, пљевај, лијепа ђевојко,

Пöмање ћеш кад код мене дбђеш.

У примерима какав је

Не могу једном кључити —

прилог једном значи што и ниједном. Ово негирање вредности прилога

једном, тј. свођење његовог значења на значење прилога ниједном, по

следица је негације не. Иначе, једном значи што и 1) једанпут и 2) некад

(Једном ћеш се ти мене шетити).

Видели смо доста именица у функцији прилога. Обратни случајеви

нису тако чести, али нису ни искључени. У примеру: Десило му се нао

пако адверб наопако осећа се као именица (= зло, несрећа).

323. — У овом говору, као и у другима, има повише непромен

љивих придева (индеклинабилија), углавном турског порекла, који,

у већини случајева, служе и као прилози:

кабил (тур. kabil), кабул (тур. kabul), батал (тур. battal), батли

(тур. (bahtli), капац (млет. capace; Ја сам капац моим), аирли (тур.

hayirli), збрли (zorlu), навaкли (тур. nafakali), барабар (тур.

beraber, перс. beráber), рат (тур. rahat), дајак (попридевљена и

адвербизирана именица, тур. dayak — coха, батина), надајак (на

силу, силом), дајан (тур. dayan) и др.

Из ових примера лако је видети њихову раздвојену придевско

-прилошку природу:

а) Дијете бљеше рат (весело),

Мöгб е кућу држат рат (слободно, комотно, лако).

б) Сви сте ви барабар (једнаки),

Све ве волим барабар (једнако, подједнако).

в) Он је чоек аирли (срећан, срећне руке),

Аирли (срећно) ти било.

Итд.

Турски наставак ли накалемио се на неке домаће основе: образли,

прошкали и сл.

324. — Колебљивост у облику прилога последица је понекад

препозиционих могућности уобличавања именице: злурадице и злара
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дице (= злонамерно, намерно), а понекад директног или индиректног

потчињавања облика предлогу: позасунца и позасунцу.

Прилози као двапут, два пута и сл. гласе у ускочком говору:

двапут (и двапу), двапута итд.

У прилогу се може испољити и неодређени и одређени придевски

облик: узбнас и узличас.

Префикс по може бити пред позитивом, компаративом и супер

лативом: појако, повисоко, појаче, повише, потеже, понајвише, понајбоље.

Понекад се по удваја: поповише, обично кад се захтева више него што

значи повише.

Међу позитивом потље (пошље) и суперлативом најпотље (нај

пошље) и најпослије нема компаративног облика. Иако се у облицима

најлак и понајлак може видети нека врста суперлатива, бар облички

(суперлативни предметак нај-{-позитив), мора се рећи да то занчењски

није никакав суперлатив — ови облици просто значе: полако, лагано,

сем тога, овај се „суперлатив“ и акценатски разликује од ускочког

суперлатива: најлакше — најлак. Мислим да у овом облику не треба ви

дети никакву везу са појавом „најлав“, „најдаса“ итд.

Забележио сам један случај деклинације прилога: Доста е мене

твоиг и утара. Вероватно према ген. мн. јутара.

Исто тако и један случај компарирања именица: страше. Пешикан

вели: „страше“ (компаратив од страх)“.

Облик неоткуд добивен је метатезом од донекуд.

Поред како сусреће се и каки с наглашеном цртом чуђења.

Јасно је да је прилог трке, преко узвичног генитива, настао од

именице трка, а прилог трком, опет преко узвичног инструментала,

од именице трк. Наставак е се раширио. „Цепање“ наставка може се

видети из овог примера: пасом (од именице “пас), па паски (пас-ски),

па паске (продор наставка е), па паском (као да постоји именица пасак,

која није немогућа, али коју ја нисам забележио).

УЗВИЦИ

325. — Узвици немају значења у класичном смислу речи. Они

су, мање-више, пратиоци нашег емотивног живота, па се тако и „сор

тирају“.

Наравно, ту су и ономатопејски узвици и узвици за терање и ваб

љење стоке. С обзиром на то да је ово претежно сточарски крај, ускочки

је говор у овим последњим богат.

Као и у многим другим говорима и језицима, и овде су, дакле, три

прупе узвика: о човеку, о стоци и о подражавању звукова.

326. — А. О човеку.

а. Пошто је ово планински и разбацан крај, дозивање је свако

дневна појава. Основни узвик за то јесте: о. Он је увек дуг, често је

** ССЉГ, 185.
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силазне интонације, још чешће раван, без интонације (б или ббб), а

може бити и дугоузлазне интонације. Поред о употребљава се за дози

вање и уопште за скретање пажње у каквој невољи — узвик ај. И у

њега је „нагласак“ разнолик као и у о (Ај, Вуксане! — Ај, коевитез ().

За дозивање се употребљава и узвик еј. Узвик којим се одговара на те

дозивне узвике јесте: бј (= шта је, што зовеш?) на ближем одстојању,

поред ређег бја или еја, а на даљем — екскламативна реченица: Што

зва, море, штоooo? Мора се ипак нагласити да се овај узвик (о) не мо

же сасвим определити, као ни другде, акценатским средствима књижев

ног језика. То је звук који може имати разнолике интонације и преливе,

разноврсна трајања и разноврсне јачине. Испитивати овде све те разно

врсности — није задатак овог рада. Једино што треба рећи јесте да ту

постоји читаво богатство звуковности.

б. А, е, у, о и и су вокали, речце (везничке и адвербијалне) и узви

ци. Као узвици су најчешће у дугосилазној интонацији за изражавање

каквог „крупног“ чуђења:

У, што си ми се окопб — О, и ја биг такб могб учити ђецу! — Е,

црније кокоши, пропадоше! — И, како си гарав!

Али нису ретки ни у другим нагласцима. Тако се о често изговара

као о (ово је сад сасвим други узвик од узвика б):

Стијо би све, о! — Ја сам све онб попластила, о! — Све ђаво од

нио, о

в. Вредност овог узвика (д) има и узвик ла:

Стио би на шедник, ла!

Као што је већ речено, речца ла употребљава се у тренуцима љут

ње, срдње, супротстављања нечему, неслагања, буњења. И узвик и (и

ћf) долази као опонент на неку радњу или осећање: Иlfi, какав си!;

Иf, што си чоек“; А. Избио сам онб злочестб дијете. Б. Иш, вала си

велики јунак!; Ишft, колико (= мало) ми даде! Као одјек незадовољства

због нечега што се збило изговара се узвикала (Ала ђевљетар све пре

врну!).

г. За чуђење услед нечега големог (нпр. кад неко некоме успе мно

го млека, кад стока западне у ливаду итд.) употребљава се узвик оод

(каткад са аспирацијом која се понеки пут приближава гласу х). За ве

лико чуђење ма које врсте (услед нечег пријатног, непријатног итд.)

употребљавају се разни узвици: ду, ау, дуг, ауг, уг, ап, диг и др. У

таквој прилици говори се и: помагај, гдсподе! Слично се употребљава и

узвик нате мате, али само у изразу: нате мате ђавола! За мало чуђење

употребљава се узвик дла: Ала е прч (= праз, мужат човек), или ма:

Ма како су не услужили!, или уг и уг, или ајдеее: А. Оженио се Машан.

Б. Ајдеее! Узвик уг употребљава се и за изражавање бола кад се неко

убоде или задобије какву другу телесну повреду и сл. Слична је упо

треба и узвика аu, auг. И поред тога што је кукавица негативан, неприја
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тан појам, узвик кукавице употребљава се у неком пријатном изнена

ђењу, у изненадном угодном чуђењу.

д. Узвик е изговара се и као е или е:

B што бије на врата!

E, жалбс! — Е, жалости! — Е, кукб — Е, јада!

ђ. Слично је са узвиком јад, који се употребљава приликом изра

жавања сажаљења, какве велике несреће и сл.

Јад! — Јад, жалости!

Примери које сам навео за узвике: д, ла, е, е показују да ти узвици

имају разнолика значења: служе за изражавање негодовања, поноса,

љутње, незадовољства итд. — дакле врло разнородних осећања; ка

рактеристично је при томе да један те исти узвик може у разним прили

кама изражавати потпуно супротна расположења. Ова појава има општи

ји карактер. Нестабилност значења ових узвика као и неких других

једно је од својстава природе ове врсте речи; оно зависи од располо

жења говорног лица.

Узвику јад придружује се и узвик јаде, али је он више склон ад

вербијалној служби него узвичној:

Не рече ни јаде. — Грдисмо га, а он ни јаде (= ни абера, ништа).

Са узвиком е сродан је узвик еј. Он се употребљава, сем тога, у

случајевима кад се очекивало да се нешто уради или да буде, па није

урађено или није било. Узвик еј служи, разуме се, за дозивање, скре

TaЊĆ IIаЖЊС И СЛ. .
-

Прекипље млијеко, еј, цуро!

е. Са гласовима ј и г узвици а, е, и, о, у размножавају се у ве

лики број узвика за изражавање тешких, болних осећања, али нису,

разуме се, искључена ни ведра, весела осећања.

327. — Узвици за изражавање жалости:

куку, леле, бј, и бј, бг, избг, јабе, јабј и јаог и јаој, па и јаог и јаој,

абг, jбј, dj (helas) итд.

Готово сви наведени узвици употребљавају се првенствено при

ликом смртног случаја или какве погибије. Мушкарци изговарају узвик

леле приликом лелекања за умрлим или погинулим, а жене узвике:

куку, бј, jбј, бг итд. у тужењу и кукању за истима. Један од мушкараца

из свег гласа виче, рецимо:

Ај, леле мене, Вуксане, ископани доме, леле! На то сви сложно

као одјек додају: Леле! Жене наведене узвике употребљавају често у

показаним приликама у поновљеним видовима: бј — бј — бј, бг — бГ

— ог, избг — избг — и ог. У тешкој болести, у јечању, могу бити упо

требљени ти узвици у истом облику. Али се тада, као и у разним другим
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приликама, употребљавају ти узвици у непоновљеном облику и у нај

разноврснијим интонацијама:

Ог мене кукавици! — Ој, мене кукавцу! — Čг мене данас па

дови ек! — Ог, убоде ме трн! — Aог мене црној кукавици! —

Аöг, јада, браћо моја! — Абг, пропасти!

Узвик а“г, где је он а“ потпун назал, обично се употребљава у

овим интонационим и обличким формама: анг, d“г, а“г — а“г — а“г

(ово последње у јечању):

А"г, што ме опали муња! — Удави ме задуа, анг!

328. — Узвици за изражавање радости:

благо, благби, пуно, пунди.

329. — Узвици дп, би, дби, бди, дпа, опалац и сл. употребљавају

се при извођењу неке радње (скакања, бацања камена итд.) Њихова

дужина или краткоћа означава темпо извођење радње. Тако кратке

интонације показују тренутну радњу, а дуге — њено протезање. Постоји

и комбинација једног и другог, рецимо прво припрема, па нагло завршно

извршење; то се огледа у узвику: бди. Узвик от појављује се и у обли

ку уп.

330. — Условни узвици: шике и шике — шике, шике и шике —

шике, рке и рке — pКе, крке и крке — крке употребљавају се приликом

каквог лома, гужве, напете ситуације и сл.

331. — Сродни су им узвици тупа и лупа који се бично употре

бљавају у облику тупа — лупа у гужви, шамарању и сл. (Тупа — лупа

по лубини).
-

332. — Узвик ожуљ изговара се кад неко некоме опали шамар,

кад се нешто нагло учини итд. Он се, према темпу извођења радње,

изговара и божуљ.

Није тешко запазити да су сви ови узвици (оп, крке итд.) мање-више

ономатопејски обојени.

333. — Па се употребљава кад се осети смрад (Како базди ова

чапра, пи!), а и кад се чује или види какво срамно, неваљало дело

(Притáили му се, уватили га и изударали, пћ!). Ало „гађење“ траје

који часак, онда овај узвик гласи: паши. Поред овог узвика употреб

љава се и узвик пипа да би се дете спречило да у нешто не дира. Ово

пи улази понекад у именичку формацију: од израза ти, погани! дошло се

до именице питдган (Нема наке пипoгaни у свијету). Да деца не би ди

рала у ватру, нешто вруће, па после ни у ма шта друго, употребљавају

се узвици жиж и жижа. За продужену опомену служи узвик жиж.

Могу бити поновљени два или више пута. У исту сврху употребљавају

се и узвици тит и тита. Кад дете крене да се одржи на ногама, па да

би му се помогло да стоји, употребљава се узвик таи. Може бити по

новљен и изговор и облик: таи, таи итд. Овај је узвик постао од импе
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ратива глагола таити. Кад се деца играју и хоће да обезде да ниједно

не изговори ниједну реч, употребљавају узвик пик (пик за језик). За

уљуљкивање, успављивање детета у колевци служе узвици: ну — на,

нуна, на — на, нина.

334. — За освету, пркос, злурадост, кад се некоме деси нешто

pђаво или неко у нечему не успе (неко ко је говорном лицу нанео неку

непријатност) — служи узвик диш. Он може бити поновљен: диш — диш —

ди, па се јавља и као посебан, потпуно формирани узвик: ошошди.

Може бити да је овај узвик настао редукцијом од израза оћеш још, који

се употребљава у таквим приликама и значи: нека — нека, аха, таман,

мило ми је итд.

335. — За зачикање, изазивање: чик, јац, јац, јац. Чик се упо

требљава за директно изазивање: Чикако нијеси гори од жене (= хајде

оди, удари и сл.); Чик удари приудари. Јац изговара лице, обично дете,

које има нешто (јабуку, јаје, комад и сл.) кад хоће да изазове завист или

какву жељу у лицу коме се обраћа.

336. — За указивање на непосредну велику опасност, односно за

дозивање у помоћ служи узвик: коевитез (< ко је витез). Овај се узвик

понекад употребљава и као именица, кад треба да се означи велика ви

ка, галама, грдња и сл.: Носи му ручак, са ће сто коевитеза. Овај де

клинациони пут узвика коевитез олакшава и именица витез која се на

лази у његовом саставу.

337. — У циквању се употребљавају као узвици италијански

бројеви, прекројени и прилагођени: дo (duo), тре (tre), ватра (quattro),

циква (cinque), шина (sei), сето (sette), дито (otto), нове (nove), туте

(tutto – сав, свих десет прста).

338. — У прстенању, приликом подизања „капица“, виче се:

бди кад се мисли да под капом (или чарапом) нема ништа, и анбар кад

се Мисли да се под капом налази прстен.

339. — У егању се употребљавају узвици: ега и вбра; и један и

други изражавају чобанову радост као резултат поноса говедима која

чува. За приударање које се чини приликом изговарања узвика ега и

вбра, као и за сукцесивне звукове са гусала, тј. за гуслање, употребљава

се узвик дали, који се, као и узвици ега и вора и загуслаји на гуслама,

више пута понавља.

340. — За смушено летење лептирице око ватре, светлости, као и

за какав смушени рад употребљава се двојни узвик: трта — врта, који

гласи и: трте — врте.

341. — За којекакво причање и не много паметну галаму употреб

љавају се двојни узвици: апа — ђáпа и ћа — бу, за јурцање по игран

кама и забавама, нерад и тешке последице таквог начина живота: ај

— ђиди — ај, а за слагање с нечијим мишљењем или захтевом, после

тешког ломљења и одлучивања, узвик ајдеде. За причање насамо служи
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узвик ћу — ћу, а за одлучно прекидање некога у говору: ћић (= ни

речи, тишина!).

342. Б. За животиње.

Највећи број узвика о животињама спада у област терања и ваб

ЉСНЂa ЖИВОТИЊa.

a) Терање:

кокошке и кокоши: ти и иш (Иш, бpб ве однио!), уј. Овај по

следњи употребљава се за терање орлова и јастребова кад ударе у ко

коши или док још нису ударили у њих, и обично се понавља неколико

пута, у брзом или лаганом темпу, што зависи од интензитета опасности

по кокоши. Тај се узвик употребљава и за терање кокоши са прости

рала, из жита и сл. За привољавање кокошке да престане бежати и да

легне служи узвик лег поновљен више пута;

oвна предводника: ћик, ћика: Ћик, вук тодрб, и јараца: Ћика,

јаро, горе ус планину! За подстицање овна да се бије с другим овном

служи узвик шин дбрд дбрд;“

бвце и оваца: ис, иса, исе, ис-амо, истамо; арда, арда и ардада

служе за терање овна. За терање јагњади: кит и кате. Узвик бари

употребљава се за умиривање овце или краве приликом муже;

козе и кôза: кећ, кећа, коћ, јарpр (р вокал);

пса: шибе, мрш, мрш диполе (нема марш), бите, диамо. Узвик мрш

се употребљава и за човека и тада представља тешку увреду. Узвик

дшамо употребљава се и у значењу узвика ди. За напујдавање (дршкање)

пса на некога или нешто служи узвик: држ, ређе дрш (настало према

дршкати, а не држ - дрш на крају речи), поновљен, обично, неко

лико пута; -

говечета и говеда: де, ина, иза амо, и амо, ћа, ћу, ћу, ћуље, ћуља

мо, ћуље амо, ћуљам, ћувуље, ћувуље амо. Као што се види, узвици ћуље

амо и сл. употребљавају се за враћање говечета или говеда, тј. њихово

упућивање у правац који се жели. За терање волова служе многи узвици

као: јеле.“ боре, гале, кате (китоња), пруте, зеке, шаре, јелец, галец,

прутец, шарец итд.; слично и за терање крава: расе, баље, гале, рисец,

баљец, галец итд. У блажем или благом обраћању служе ти исти узвици

под краткоузлазним акцентом: јелец, борец, рисец итд. или са истим

акцентом: јеле, ббре, расе и сл. За натеривање говеда да се разобадају

употребљавају се узвици: дбад, коштрљ, коштрц, дитрк. Обад је, очи

гледно, постало од именице обад, преко застрашујућег изговарања

обадовог имена дошло се до узвика; он је у ствари скамењена екскла

мативна реченица. За енергично заустављање вола, кад је овај навалио

некуд, служе узвици: ујсту, сту (Ујсту, Пероња!). За заустављање

** О изговору овог и још неких узвика в. у глави „Неартикулисани говор“.

** Слично у лимској долини (в. С. Тројановић, Психофизичко изражавање

српског народа без речи, СЕЗб, књ. 52, стр. 153).
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волова док ору или вуку товар на саонима употребљавају се узвици:

jóч, јбч — ја и јбч — ја — ја. Већ смо рекли да се за скретање волова

у бразди на горњу или доњу страну употребљавају узвици: гдре, доље,

гдрамо, дољамо и др. За подстрекавање вола да се боде с другим волом

служи узвик вора, најчешће у неколико пута поновљеном облику. Уз

вици љук, љуке, љуке амо, љукамо употребљавају се за терање телади.

Лаки каже жена крави док је музе да се не гица;

коња (приликом путовања, терања товара, у вршају итд.): да

(Демичи), де (Демичи), оте (Оте, вук тодрб (), ате (Ате, вук тизио!),

дур, дуре, бре, тиро.“ Узвици оте, ате и бре употребљавају се и за

умиривање коња приликом потпрезања и поткивања. Приликом

поткивања коња употребљава се, кад је он немиран, узвик стани и

стани, што није ништа друго до унеколико преображени императив

стани. За терање коња у вршају употребљавају се узвици: ај, ајд, ајде,

дпе, дпет; ова два последња изговарају се кад коња (или коње) треба

окренути да се креће (или крећу) у супротном правцу од правца у коме

се дотле кретао (или су се кретали), а три прва могу бити употребљена

и ван вршаја, док коњ носи терет и сл.;

мачке: пис, мац;

крмади: киш, кише (вероватно према шибе);

вукова: ä и ö (каткад аспировано; А, пус остб ().

За надраживање бика и намамљивање да скочи на краву служе

ови узвици: биц, киц, њиц. Сви се више пута изговарају под тим акцен

том и под кратоузлазним, а једном у изговору: биц; и ово може бити

понављано, али само у већим размацима.

б) Вабљење:

кокбшке и кокбшака: ћук, ћукбк (< ћук, коко),

пију, пију, пију (за пилад);

овце и оваца: птри, птруш, бу; за вабљење јагњади: бћ, бћ, обич

но поновљено неколико пута;

козе и коза: јарpр (р вокално);

пса: шарома, шарома, шатома, шатома, бажома, бизома, гарома,

куц, куц;

говечета и говеда: ћаéи и ћави, ви, ћави боре, ћави борец, ћđeni.

борени, идк, идK, ббре, борец,бореш,јеле, јелец,јелеш,пруте, прутец, пpутеши,

галв, галец, галеш, раме, рамец, рамеш, вдкец, вдкети, расе, расец, расеш,

шикец, шикеш (краве и волови за које важе ови узвици зову се: гдлуља,

галоња, шаруља, шароња, рамуља, рамоња итд.), кавец, кавеи, кавуши,

кавец, кавеш, воч, вди, воч, вди. Теле се ваби узвиком поти (пди) да дође

да посе, па и само да дође (Пош, кава). За вабљење краве (крава) да

дође да се музе или телади да дођу — употребљава се узвик доиш (ддиш).

** О изговору овог узвика в. у глави „Неартикулисани говор“.

10 Дијалектолошки зборник
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коња: тро, тиромаљ, тари, трупа, трше,

мачке: мали, мадић, мити, маши, мали, маши, мац, мату;

крмади: гуш, гућ, гуш, гућ, гуд, гуда, обично неколико пута по

новљсно.

- Оно што при разгледању ових узвика за терање и вабљење жи

вотиња одмах пада у очи јесте то што се и за једно и за друго често упо

требљава исти узвик: ббре. Разлика ипак постоји. У терању је глас обич

но тврд, „немилостив“, док је у вабљењу нежан, топао. У узвицима

какви су мац, јелец и сл. разлика терања и вабљења изражава се акцен

том: за терање се употребљава тврд, а за вабљење мек, благ акценат:

мац (терање) — мац (вабљење), јелец — јелец итд. У вабљењу се, као

што се могло видети, много употребљава хипокористички, умиљавајући

звук и . Слично се поступа и са дететом. Кад хоће да му се строго забрани

да нешто не дирне, употребљава се тврда форма узвика: тит, тита, а

у благом односу према њему — мека: тит, тита. То је свакако једна од

општијих појава у овој области узвика. То је, уосталом, тако и по при

роди ствари. Језик се ни овде није одвојио од живота, већ му се изван

редно савитљиво прилагодио.

Још једна општија појава могла се запазити током излагања о овој

врсти узвика. Наиме, завршни сугласник многих од ових узвика може

бити кратак и дуг: мац— мац, машин — мали, воч — воч итд., што зависи

од тога колико је потребно да се скрене пажња животиње или да се она

приволи да нешто учини.

Вокативски или оптативни призвуци многих од наведених узвика

јасно се осећају; ти узвици као да су скамењени вокативи за терање и

вабљење волова и крава.

343. — В. Ономатопејски узвици.

Ових узвика има доста:

тандpк, тандрц, отpтдс, њепрц, уњепру, брд (за подражавање зву

ка пиштоља), дуп, дуп, бут, бут, бута (бупа — бупа — бупа), дупа

(Увати га па по њему дупа, дупа, дупа) и дупа, цук, та“ и то

(за пуцањ пушке; То у њега), љбс, љдс (Љбс по њему, љбс, љос),

љус, љус, звиз (Он њега звиз по глави), вук (< фук, А он вук под

покровац), врк и врк (< фрк), пљас, пљас, трес, трес, грак, грак,

га“ (поновљен неколико пута), гаан (такође поновљен неколико

пута), гу“ (у понављању), гуу“ (са понављањем), вррр (за полетање

птица), вус (< фус, Вус по њему), вус, вуса, вусе, вуса (сваки обич

но поновљен неколико пута), буца (Буца, буца, буца у врата), буца,

туп, батарац, ду (Извади левор иза паса паду у њега), ду, вура

(са понављањем), вура (за имитирање шибања прутом по телу),

вук (исто), врц, звpц, врнделец, трас, бум, бум, пр (за подражавање

звука полетања јаребица), гуц, гуц, кеч (за удар пловке о пловку),

бу, бу, пљус, пљус, пљуц, бвук (за шибање прутом по телу), оварддс,

варддс, гиц, гац, гац (обично више пута поновљени) и др.
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У овом говору има повише узвика којима се имитира глас живо

тиња, неких појава у природи итд. : гру и гру (за удар грома, тешког

камена итд.), та“ (за пуцањ пушке), га“ и гу“ (подражавање гласа гу

сала), га (за глас вране), грак (за глас гаврана), грд, грд, грд и гр, гр, гр

(за глас који се чује при грготавом пијењу воде или које друге течности),

кукуријекуууу, к-к-к-кб (за кокодање), бу (за глас бика), бе (за блејање

овце), мау (за глас мачке), њи (за коњски глас) итд.

И овде се запажају двојства у изговору: пљас и пљас итд., што,

разуме се, зависи од дужине трајања ономатопејског момента.

Једна од општих одлика ових узвика јесте то што се многи од њих

употребљавају више пута поновљени (пљас — пљас — пљас и до.).

344. — Из наведеног материјала могло се видети да ове три групе

узвика нису апсолутно одвојене једна од друге, већ да има узвика који

се употребљавају и за људе и за животиње, да их има који су заједнички

у области животиња и ономатопеја итд. Тако се дуп и дуп употребљава

за људе, за појаве у природи и за животиње сваки пут кад неко или

нешто лупи о земљу. Узвика употребљава се као постицање и за људе

и за животиње: А, Гашо, соколе сиви! и: А, ђогате, ђевојку донијо!,

А, кула, а Узвик т (дуго ш) употребљава се као имитирање шуштања

нечега (лишћа, воде итд.) и за успостављање тишине (= пс). Дур се упо

требљавало прво за коња, а сад и за човека. Врpр се употребљава за по

летање птица, али и за људско биће које брзо некуд оде, одперја, одлети

(Збpка вррр у Сировац). Итд.

О томе да узвици каткад стоје место глагола и експресивније од

глагола изражавају оно што би се рекло глаголом (А бн дићак на коња,

Он себе дићак у уста, Он њега звиз по глави, Љбс по њему, итд.) — већ

је било говора.

И о прилошко-придевској вредности речи као вала, немој, таман,

што (1Пто ми је узвиштало ово млијеко! — Што е опекла небеска зви

*езда! — ПIто е љут!) итд. већ је говорено (в. главу о прилозима).

10“
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345. — Вук је у Рјечнику написао: „штрше каже се кључету,

кад се хоће да одбије, а говори се и у пословици: „Ласно је рећи птpше,

али се усне тресу (т. ј. свашто је ласно рећи, али је тешко учинити).

Али је ово ријеч која се управо не може записати нити ја знам како би

се за њу слова могла измислити. Оваковијех ријечи има у језику нашему

још неколико, као н. п. 1) онај глас који се учини кад се више предњијех

горњијех зуба језик метне па подигне, које кад се учини један пут, значи:

није, а кад се више пута узастопце учини, онда показује да се човјек

чему чуди; 2) онај глас који се учини стиснутијем уснама, које обично

чине жене кад се мало дијете протегне, или кад ко пред дјететом спо

мене жабу или какву болест, а оне дијете повуку за ухо, 3 онај глас —

као два е —, којим се псету показује као да га виде, него да сједи с ми

ром, или да иде оданде, које се у таком догађају рекне и човјеку — узев

ши га за псето“.

Вук је овим доста рекао и о ономе што као такво постоји и у ускоч

ком говору. Као и у многим другим нашим говорима, а и језицима света,

и у овом говору има остатака језичкик рудимената, има елемената не

артикулисаног говора. Као што ће се видети из доњег материјала, речи

тог говора могу бити целе неартикулисане, а могу бити и комбинација

артикулисаних и неартикулисаних гласова. Као што вели Вук и као што

је уосталом природно, неартикулисане се речи не могу записивати сло

вима или знаковима којима се записују артикулисани гласови, могуће

је јетино давати описе гласа неартикулисаних речи. Ево неколико

таквих речи и звукова:

птриће — ова је форма врло блиска Вуковој, само што је овде и

место Вукова ш. Ово је узвик за терање кљусета или јагњади. Али то

може бити и именица са значењем: кљусе. Има чак и збирну именицу:

птријад (= кљусaд). Завршни делови ше и шад спадају у област арти

кулације. Онај први део (птр) састоји се од дрхтања (треперења, тре

сења) усана док кроз њих продире ваздушиа струја; све је то врло слично

стању меснатог дела коњске њушке у тренутку кад коњ, из било ког

разлога, истерује ваздух кроз нос при затвореним уснама. Да би се из

говорио или добио тај глас, усне треба склопити као за изговор гласа п.
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Онда се кроза њих снажно пропушта компримирана ваздушна струја

која чини да усне непрестано вибрирају (дрхте) брзо се размичући и

састављајући. При томе се у целом гласу наслућују гласови п, т и р,

осећа се њихов призвук, наравно са врло неодређеним, замагљеним,

неухватљивим контурама. Оно што се чује од гласа рсвакако је пре

вокалске него консонатске природе, а интонација је силазна, што је и

Вук исправно означио;

птри — узвик за вабљење оваца и јагњади и за умиривање кљусе

та при потпрезању. Артикулисани део опет је оно и, док се први део

(птр) изговара на исти начин као и у птрше с том разликом што је тре

пeрaво трајање усана, њихово вибрирање, много дуже и интонација је

узлазна: птри. „Глас“ рје овде толико дуг да се иза њега понекад осећа

слаб глас у: птруи.

птрд — узвик за терање и вабљење кљусета. За ову се реч може

рећи да је цела неартикулисана. Чак и оно крајње о има само неку не

јасну контуру артикулисаног о. Први део птр сличан је ономе што смо

већ рекли о овој групи. Интонација силазна, без могућности да се тачно

одреди где се налази низлазни удар, на рили о или некако на обома.

Овај се узвик употребљава и у узвичној синтагми: птрд маљ (1. хајде,

мали, добри; 2. дођи, мали, добри);

птруе, птруј, птруј амо, птрујам — узвици за терање јагњета и

јагњади. Први део се изговара као и у досад показаним речима ове врсте.

Слично се изговара неартикулисани део и у овим именицама:

птркан и птршко птриковић (каже се за човека веома глупа или човека

који је цео свој век провео међу овцама и са њима). Ипак се мора рећи

да је први део донекле „артикулисан“, јер се састоји из два дела птр,

тако да се оно „име“ и „презиме“ у ствари изговара овако: птрптри

ко птрптриковић.

IШин дбрд дбрд је узвик којим се подстиче ован да се бије с другим

овном. Неартикулисани његови делови дбрд дбрд изговарају се као и

група птр с том разликом што је много звучнија, тј. што се у извору

групе дбрд наслућују гласови д, б и р место гласова п, т и р у групи птр.

Пту је узвик којим се изражава силно негодовање и којим се жели

постићи звучни ефекат оног гласа који се чује кад се једном пљуне.

346. — За цоктање зна и ускочки говор. Кад се предњи део јези

ка прилепи за горње десни па се нагло „одлепи“, одмакне, добива се

глас који личи на глас ц, само шири и шумнији, и по коме је ова појава

добила име. Једанпут изговорено „ц“ значи: не, а ако се понови неко

лико пута, испрекидано, брзо, онда се тиме изражава чуђење, као и у

Вука.

Једно друго „ц“, пискаво, слично звуку пољупца, добива се када

се усне нагло отворе и ваздух споља повуче унутра. Овај глас, као што

вели Вук, употребљавају жене „кад се мало дијете протегне“. Он се у

Ускоцима употребљава и кад се први пут види млад месец и кад се хва

тају за уво, вуку га нагоре, подскакују и изговарају „ц“ — да расту;
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исто тако употребљавају га кад хоће да нагло натерају у ход или трк

појаханог коња.

347. — Ваља овде рећи да су и звиждање и Звиждуци врло раз

новрсни, тј. да се употребљавају у разноврсне сврхе, особито као једна

врста комуникације између човека и животиње. Тако постоје разни

звиждуци за ловачке псе, за овце итд. Кад се усне заобле па се ваздух

испрекидано увлачи или истискује, добива се итеративно звиждање које

је овцама знак да приђу, да улазе у тор или у избу. Оштар и издужен

звиждук служи за терање оваца. Итд.



УСКОЧКИ ГОВОР ДАНАС

348. — Дањашњи ускочки говор доста је изгубио од свог негдаш

њег лика. Зато није никакво чудо што ће се у њему данас наћи доста

ствари које више нису онакве каквима су приказане у овом раду.

Колико освајају нове појаве и колико се ствара ново језичко осе

ћање, види се из овог интересантног случаја: једна жена тридесетих

година, кад сам јој рекао да поред вјетар има вљетар, одговорила је:

„Вљетар каже кака баба“.

349. — Навешћу овде само неколико промена и новости да би

се видело какве су природе те промене и новости, као и то могу ли оне

и у којој мери утицати на општи развитак овог говора.

350. — Као што смо рекли, раније није било гласова х и ф у

овом говору, — данас се могу чути и све се више увлаче, особито под

утицајем књижевног језика. Тако се у ускочком говору може данас чути,

поред: винћукас, вамилија, вина, преверанс, кувер, овицидер, вићмија, вала,

вењер, валајбогу итд., и: финћукас, фамилија (Како ти је фамилија?),

фина (Фина е ова кућа), преферанс, куфер, официр, фићмија, фала, фе

њер, фалајбогу, конференција, уф, дфрље итд., а поред: дну, ајде, шћети

и сл., и: хоћу, хајде, хтјети.

351. — Један од најрезултативнијих процеса у овом говору и

један од најчвршћих закона његових — јесте јотовање. Форме као

ћерати, ђевојка и шеђети тако су легле у овај говор и биле толико чврсте

и природне да је изгледало да их ама баш ништа не може померити. То

се, као што смо видели, узимало као нека врста „националног“ поноса,

као бедем против сваке туђинштине, против онога „пио воде са Саве“.

Данас, међутим, ствар ни близу тако не стоји. Бедеми јотовања су

пољуљани. Процеси дејотизације врло су јаки. Није необично ако неко

каже дјевојка, не чак ни девојка. Деца у школи мирно пишу: тјерати,

грмјети итд. То се, преко школе, књига и новина, особито преко ових

последњих, полако увлачи и у говор Ускока, у само срце ускочког го

вора, у говор типичног, класичног Ускока.
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Ево неких примера:

невјеста, вјетар, бјежи, мјерити, мјера, вјера, намјера, пјесма,

побјегла, двјеста, Сутјеска, пјат, бјен, човјек, двомјесечари (не

само они који иду на двомесечну вежбу већ и они који се брзо раз

воде у браку), бјеше, сјечина (= брст, м. шечина) и др.

Ево и неких појава у духу наведених: Бедград, официр, бригадир,

твоих, моих, своих (поред облика са г.). Сасвим је разумљиво што

Бидград застарева, исто као и Маћедбнија и Маџарска, и што су форме

Бедград, Македбнија и Мађарска тако рећи извојевале победу.

352. — Ево и екавизама: цео, свет, човек, свес, отребљен, пример,

свесндс, довде, невеста, вес (Неко пронесе вес, = вест), бвде, раздељак.

Све је то забележено од старијих особа. Иако варијанте речи бвде на

споменицима у сеоском гробљу (на Марића главици, рецимо) не могу

послужити као аргуменат, ја их овде ипак наводим, бар као куриозитет:

đђе, бвђе, бвде и бвдје.

353. — Стари „добри“ глагол учињети полако прелази у учи

нити (Нембј му учинити криво).

354. — Какве се промене врше каткад у говору, може се видети

и из тога што је поред неприкосновског ш њим изникло и с њим (Не

могу с њим да надоглавим).

355. — Поред форми посијечу, вучу итд., које су стандардне,

„вајкадашње“, овештале, забележио сам у последње време и посијеку,

вуку (Отишли су да вуку сијено). Поред редовног мајчица забележио

сам и мајкица, а поред Збpци има и Збpки, па срећан поред сретан.

356. — Може се чути сасвим модерно бедградски поред старог

би дграцки, и градски поред ранијег грацкт.

357. — Данас није необичан облик болница крај ранијег редов

ног ббница.

358. — Облици министар, секретар, кукуруз, инжињер све више

потискују облике милистор, секлетар, урметин, инџилијер.

И друге речи мењају своје облике прилагођавајући их савременом

књижевном језику, модернизујући их: милион (м. мелеон), тридесет

(м. триес или тридес), артија и хартија (м. карта) и др.

359. — Појављују се и нова имена: Оливера, Светлана, и надимци:

Даница — Беба, Косара — Кока итд.

360. — Облици двај, тај, днај почели су се јављати у знатној

мери место ранијих двт, та, дна:

Овај је сир лијеп. — Онај је ножић кривопер. — Овај ти коњ

има велер. — Шеди и навези тај колијер. — Ко снагуе, тај вољуе.

— Ево ти овај брупац. — Свашта ће учињет онај бездушник.
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361. — Промене су се појавиле и на неким другим осетљивим пунк

товима: ни — нам, не — нас, мене — мени итд.:

Opб нам проетбе. — Дали нам три бвце. — На јаде вам дошб

свети Арандио. — Баш вам драго! — Реци мени. — Шта вам је

најмилије? — Мени се чини да ће вријеме. — Ево вуда да вас

води. — Напатиг вас. — Учинио е то сам себи. — Добра вам

срећа!

362. — Крај биде и бидне појавило се и буде, будеш итд.

363. — Поред бачити, бачио, избачаг итд. забележио сам у

последње време и: бацити, Избациг (= избаци их) док нам не требад

ну, Бацио сам иг, Баци трице!

364. — Поред ранијег шкартати појавило се и шкартирати.

365. — Ни акценат, тај толико тврдокорни елеменат сваког го

вора, није одолео времену. Ранији супински акценат двосложних инфи

нитива типа доћи, тако чврст у осећању ускочког човека, добио је овде

-онде и свог парњака: доћи. Једанпут сам забележио и потећи, што се

раније није могло никако овде чути, већ само потећи. И онај исто тако

чврсти акценат причају оплодио се књижевном формом: причају.

366. — Ускочки се говор, као и многи други, обогатио знатним

лексичким материјалом, било да су у њега ушле сасвим нове речи, било

да су се поред старих појавиле нове или речи у новом облику. Раније

се знало само за реч цревље: сад је обична и реч ципеле. Пантбле су из

расле у панталбне. Речи шешир (раније шеншир), прслук (раније ђале),

гаће (раније свитице), митраљез (раније митрдљез) и многе друге данас

су сасвим обичне. Раније није било помена о речима: револуција, конфе

ренција, весела, веселд, партизан, партизанка, партизански, план, čко

номски, друштвено-политички, марксизам и марксизам, лењинизам и

лењинизам, комунизам и комунизам, асортиман, производња, индустрија,

гдлман, бек и безброј других, а данас су сасвим обичне и свакодневно се

употребљавају.

367. — Из наведеног материјала може се видети да су попри

личне промене захватиле ускочки говор и да су те промене углавном

окренуте ка књижевном језику. Иоле детаљније проучавање данашњег

стања ускочког говора показало би још доста других нових појава. Али

ће то учинити неко други. Оно што сам још хтео овде додати јесте да

су ратни и послератни језички процеси овде били врло живи и релатив

но брзи, али да су се ти токови у последње време подоста смирили,

ушли некако у свој редовни темпо кретања, као да је опет наступила

„стагнација“, односно „еволутивни“ развитак.





RE SU ME

La tribu d'Оuskoks („оuskok“ signifie: immigrant) habite, dans le

Моnténégro septentrional, la région située entre les monts de Sinjavina et

de Javorje, au sud-est de la montagne de Durmitor.

Le parler d'Оuskoks se range parmi les parles nouveaux-chtokaviens

récents typiques de l'Herzégovine orientale.

Les Ouskoks vinrent, pour la plupart aux ХVIIe et XVIIIe siècles,

sºétablir sur ce territoire presque inhabité, situé entre les districts admini

stratifs turсs de Nikšić, de Kolašim et de Pljevlja, ou ils ne trouverent que

Фuelques maisons occupées encore par les anciens habitants. Les régions

principales d'ou provenaient ces immigrants étaient celles de Nikšić (après

la seconde destruction de Trebjesa), de l'ancien Monténégro, du Sandžak

et de l'Herzégovine orientale.

Сеtte immigration provenant de régions differentes exerca en général

une double influence sur le développement du parler d'Оuskoks: 1. la vie

et les guerres menées en commun, ainsi que l'administration commune,

contribuerent à imposer un puissant proces de nivellement aux diversités

linguistiques apportées de diverses contrées par les Ouskoks, et 2. toutefois,

ce proces de nivellement ne réussit pas a faire disparaitre en entier l'abondante

diversité des formes lexicales apportées par les émigrants des contrées men

tionnées de l'ancien Monténégro, de l'Herzégovine orientale et du Sandžak,

de sorte que la diversité des doublets et des variantes est restée un des traits

caracteristiques du parler d'Оuskoks.

Le parler dontil s agit dans la présente étude est celuli dont se servaient

les Ouskoks au cours de la troisieme et de la quatrième décade de notre

siècle.

Dans cette contrée montagneuse isoléе, реu frequentée, le parler

d'Оuskoks a gardé presque tous les traits essentiels des parlers d'Herzégovine

orientale, enregistrés par Vuk Karadžić. Ce nest que dans les derniers temps,

au cours de la lutte nationale de libération et de l'édification socialiste en

treprise après la seconde guerre mondiale, que se manifesterent maintes

transformations nouvelles et que la nouvelle époque commenca a faire dis

paraitre rapidement les traits classiques, anciens, du parler d'Оuskoks. Les

formes anciennes, telles que: деu, šćěti, milistor, sekletar, ovici“er, meleon,
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Ingleška, Naviõrka, staros, gledô etc. disparurent presque completement

pour céder la place aux formes de la langue moderne: hoću, htjeti, ministar,

sekretar, oficir, milion, Engleska, Njujork, starost, gledao etc. Les sons f et

h, qui nexistaient pasauparavant dans ce parler, sont employés aujourd'hui

trës frequemment, presque regulièrement. Meme la position, jadis si iné

branilable, du son šest ébranlée dans le parler d'Оuskoks. Etc.

Nous allons citer quelques uns des traits caracteristiques principaux

du parler d'Оuskoks, qui est décrit dans cette etude (tomes I et II):

1. Linexistence des sons h et f: дču, ves, et l'existence des sons šet

ži šever, ižesti.

2. La substitution classique du „jat“: zvijezda, ded.

3. Le „jotovanje“ le plus recent effectué presque avec un esprit de

suite: ćerati, devojka, pljevati.

4. La simplification de certaines formes est considérable, mais, bien

entendu, sans jamais dépasser la limite dite sémantique: aj (= hajde), дј

(= hoćeš), д!i (= hoćeš li), nélig (= nećeš li ih), meščin (= čini mi se), naka

(=nekakva), ajskartamo (= hajde da se kartamo), jete (= jedite), nás (= nosi,

imper.).

5. Emploi presque regulier des formes d'adjectifs et de pronoms avec

le réflexe non-contracté du long „jat“: döbrijem, ovi'ég et inclusion analogique
Хcc.

dans ce système des pronoms de type „naš“: našijeg.

6. Labilité оu inexistence du son „j“ dansla position i+voyelle: snijeg,

Srbija, bilo, piti et son inexistence dans les positions comme: Radóica,

buin, stari (= stariji) et analogues.

7. Тоus les mots qui, dans la langue littéraire, se terminent par st —

se terminent ici par s prs, starós, plas.

8. La déclinaison substantive des adjectifs indéfinis est conservée:

Imam dobra konja. Il existe un mezzo-type des adjectifs indefinis et définis:

mlada čoéka — mladog čoćka — mladog čoeka ou: dobra konja — dobróga

konja — dobroga konja.

9. Le phenomene danaphorisme est frequent: Jesi li pomuzla onu

krávu?

10. Lemploi des formes du supin et de l'infinitif nest pas differencié:

Oli doj? et: Čli doći?

11. Lesformes dugénitifet de l'accusatif: mene, tebe, sebe sontemployées

aussi pour le datif et le locatif: Мете бn ništa ne more. — Nikola se stara o

tebe.

12. Les formes anciennes enclitiques ni et vi pour le datif du pluriel

et ne et ve pour l'accusatif du pluriel sont employées ordinairement au lieu

de nam et vam — nas et vas: Tö će ni mlogo nauditi. — Zové ve Zorka da

döděte na ručak.

13. А la fin des mots, les consonnes ć et d se transforment souvent en

ј: пој (= noć) et goj (= gođ, god).
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14. Le réflexe du „jat“ bref perd le son j après le son r: rèčit, gдreti.

15. Еmploi non-differencié de l'instrumental avec la préposition s(а)

ou sans elle: Ubilo ga šekirбт, Рôšekб se s nбšет.

16. Сonfusion dans l'emploi de l'accusatif et du locatif: Оn živi u

Кдrita. — Njegova e köliba и Кдritiта.

17. Еxistence normale du passé défini (Ukosi li što ljёtбs? — Ukдsig

dösti) et de l'imparfait (Stä rādägü u prilatéljä? — Ийcijagü si'eno).

18. L'ancienne longueur est conservée régulièrement dans la position

bien connue: klёknüti, klёknüčи, bäljäs, gärāz, küčama.

19. Longueur habituelle des suffixes possessifs -ov, —ev et -in: Мir

kбо, Мiličin.

20. Dans les formes des pronoms personnels, l'accent est celui de Vuk

Каradžić: тёne, tébe, njega, do тёпе, и пјёgа.

21. Unification de l'accent des formes du présent chez les verbes de

type spavati: spavāт — spavajй, cilepäт — сііерајй.

22. Longueur habituelle à la 3-ième personne du pluriel du passé défini

et de l'impératif: rékošё, пösägü.

23. Longueur analogique dans les formes: дvi'ёg, stāri'ёg etc.

24. Вrièveté presque régulière de la voyelle finale du thème du présent

chez les verbes du IV-ème groupe et chez certains verbes des I-ier, II-ème

et VI-ème groupes d'après Belič: čйет, šiет, йтіiет (laver), trèsem, siºет,

йтіiет (savoir).

25. Longueur habituelle de la voyelle finale du comparatif et du su

perlatif des adverbes: bдіјё, dilјё, valjästilё, najgorё.

26. Еn règle générale, l'accent est transféré sur la proclitique: й Nišić,

пä vodи, рд njivi, й oko. Un des traits caractéristiques du parler d'Оuskoks

consiste dans le transfert de l'accent du genre suivant: dva brata (dva brå

ta > dva bråta > dva brata).
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