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ње нимало лако дела, узорни колектив „Минерве” пришао је, како он једино
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УВОД

1. Ако је Шумадија област „између Саве, Дунава, Колубаре, Љига,

Дичине, Западне и Велике Мораве“,“ онда се терен омеђен Космајем и

Букуљом и прилазима Младеновцу, Аранђеловцу, Лазаревцу и Сопоту

Може сматрати њеним централним или, можда прецизније, северозапад

ним делом. Кроз овако означену територију пролазе развође Колубаре и

Мораве и најважнија граница метанастазичких струја у Србији.“ Реч је

о пределу етнолошки и етнографски потпуно испитаном,“ за разлику од

дијалектолошких истраживања, која нису помакнута практично даље

Од почетка.

Подаци за ову расправу прикупљани су у 41 селу наведене зоне,

од чега петнаест припада космајској области, деветнаест шумадијској

Колубари, а седам Јасеници (карта бр. 1);“ пречник те зоне износи око

30 км, а њена површина око 700 км“. Испитана територија делила је

иначе одувек судбину осталих северносрбијанских области, што значи

да је имала бурну прошлост, од праисторије па до последњих ратова.

Резултати досадашњих геолошких, историјских и др. истраживања

сведоче о континуитету живљења на овим просторима од времена пра

историјског човека до данас.

* Мала енциклопедија. Просвета, треће издање, Београд, 1978, књ. III, 751

Уп. и Енциклопедија Југославије. Издање и наклада Југославенског лексикографског

завода. — Загреб МСМЕХХI, књ. 8, стр. 275.

* Цвијић Метанаст. кретања 67.

* В. П. Ж. Петр. Шум. Кол. 1—275; Дробњак. Космај 1—96, 697–714; Дроб

њак. Јасеница 191—376, 397-435.

“ Једна напомена у вези са представљањем села на карти и њиховим разме

штајем по областима уопште. П. Ж. Петровић на 7. страни своје расправе каже да

је области шумадијске Колубаре додао „и три неиспитана космајска села: Венчане,

Миросаљце и Тулеж“, наводећи да њихово становништво „има изразитије етничке

особине Јасеничана и Космајаца”. М. Дробњаковић, на другој страни, уопште не

помиње изостављање неких места из космајске области. Отуда сам и ја Венчане,

Миросаљце и Тулеже задржао и обрађивао у саставу шумадијске Колубаре.



2 Слободан Реметић

2. Праисторијски остаци (ископине, разни предмети оруђа, грн

чарство, остаци гробаља и сл.) нађени су у Н, СБ,“ МЦ, Па, Мир, Ру,

Прк, Ба. Трагови материјалне културе из римског периода“ јасно го

воре о тадашњем животу. Историјски извори обавештавају, опет, о веома

сложеним приликама у средњем веку.

Има мишљења да је на развођу Колубаре и Велике Мораве била

граница римских области Далмације и Горње Мезије.“ Изгледа да је,

оквирно посматрано, истим развођем ишла и граница старе области

Мачве, која је, као уосталом цео северносрбијански појас, неретко мењала

мађарске и српске господаре пре коначног пада ових области под Турке.

Ти чести оружани сукоби између угарских краљева и рашких владара

(1268, 1313, 1319, 1342, 1359 . . .) имали су, свакако, за последицу

померање становништва, и то првенствено правцем север—југ. Посебно

тешке дане нашем подручју доносе освајања Мехмеда II Освајача на

почетку његове владавине. Тако се међу крајевима које он „плени”

1454. помиње и село Стрмово. Сматра се да је тада, и у још неколико

махова током 15. века, било расељавања становништва северне Србије

ширих размера.“ Средњи век не оставља писане трагове за космајски

крај, али се мора рачунати са чињеницом да је био насељен. Налазио се у

саставу Деспотовине, лежао недалеко од престонице, а ту су и многе

рушевине, поуздани индикатори средњовековног живота. Не треба

сасвим занемарити ни народно предање, које „памти” некадашњи град

Косанац, као место у којем је рођен из народне песме добро познати јунак

косовске битке — Иван Косанчић.“ Дучина је, по народном предању,

некада била у Селишту, једном од данашњих „крајева“ села. Ту је жи

вео војвода Дуч, који је „одвео на Косово осамдесет коњаника, од којих

се ниједан није вратио”.“ „На Косово су ишли” и војници из Поповића,

из давно несталог Кокорина (данас хатар села Влашке)“ и др. места

области. На обронцима Космаја стоје остаци манастира Павловца, у

којем је деспот Стеван Лазаревић 21. новембра 1425. године писао писмо

Дубровчанима. По народном предању, Деспотове су задужбине и мана

стири Кастаљан и Тресије, у што сумњају поједини историчари.“ У

Црквинама, засеоку Марковца, поред цркве стоји надгробни споменик

деспоту Стевану Лазаревићу, подигнут 1427. године. На том месту, које

се раније звало Глава, Главица, Дрвенiлава, Деспот је, по народној ле

генди, и умро. И данас се брежуљкасти терен засеока Црквина зове

Главица, а предање каже да је ту својевремено постојала и велика црква,

* У хатару овога села пронађен је, на пример, камени чекић. Камене алатке

налажене су и у хатару Неменикућа (о томе: Дробњак. Космај 13 и тамо наведена

литература). Камени чекић из неолитског доба нађен је и у Даросави, данашњим

Партизанима (П. Ж. Петр. Шум. Кол. 32; уп. и Историја српског народа I, 81, 83—84).

* II. Ж. Петр. Шум. Кол. 32; Дробњак. Јасеница 220; Дробњак. Космај 13—14.

“ П. Ж. Петр. Шум. Кол. 34.

* О томе в. П. Ж. Петр. Шум. Кол. 36.

* Дробњак. Космај 14.

** Дробњак. Космај 14, 63.

** Дробњак, Космај 14.

** Дробњак. Космај 15; Историја српског народа II, 182.
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КАРТА БР. 1.: Мрежа испитаних насеља — списак и скраћенице
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Амерић), Ара(повац), Арн(ајево), Ба(рошевац), Би(стрица), Бу(ковик), Венчане), ВИ

(Велика Иванча), Врбица), Дрлупа), ДуĆчина), З(еоке), Јунковац), Коп(љаре), Кор

(аћица), Крушевица), Ман(ић), Мар(ковац), Медошевац), МВ (Мала Врбица),

Миросаљци), Мис(ача), МЦ (Мали Црљенци), Н(еменикуће), О(рашац), Па(ртизани),

Пркосава), Прогореоци), Пружатовац), Ра(ниловић), Рогача), Рожанци), Ру

(довци), Са(куља), Сибница), Слатина), СБ (Стојник „Београдски”, ČО Сопот),

СЕ (Стојник „Ерски”, СО Аранђеловац), Стрмово), Трбушница), Тулеж).

Тр
Пa

Б

G

oп

|696 (G)

„О АРАНЂЕЛОВАЦ

----

ЛЕГЕНДА:

Космајска насеља

Јасеничка насеља („ерски” крај)

Насеља шумадијске Колубаре
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Деспотова задужбина.“ „У повељи деспота Ђурђа, којом потврђује

1428—1429. год. баштину челнику Радичу Поступовићу, коју је имао

под деспотом Стеваном”, помиње се и село Медојева Река“, данашњи

Медошевац. Бледа народна предања су, уз ретке остатке материјалне

културе и топографске називе, често, на жалост, једина сведочанства о

прохујалим временима, па и о последњим деценијама Деспотовине. Тако

је у народу сачувано предање да је у манастиру Ћелијама сахрањен слепи

Пргур, син Ђурђа Бранковића,“ а ево шта о називу села Прогорелаца

пише П. Ж. Петровић: „Једном су се крај извора Врбе одмарале деспо

това жена Јерина и његова свастика Јелена. Тако одмарајући се сестре

се сваде. Јерина је била толико зла и опака жена, да је испод ње, на

месту где је седела, прогорела трава и то се место прозове Прогорев

ци”.“ Разуме се да су легенде обично непоуздани извори. Тумачења

те врсте често се своде на плод народне маште, лишене било какве

фактичке подлоге, а случајне језичке и др. сличности и коинциденције

служе покаткад као лепа основа за накнадно народно домишљање и ети

мологизирање. Таква објашњења могу понекад бити врло „уверљива”.“

Посебну причу представља везивање многих народних невоља и стра

дања за личност жене Ђурђа Бранковића. На душу ове недужне Гркиње

сваљују се кулуци, злостављање и шиканирање народа и у крајевима

који никада нису били у саставу Деспотовине.“

ЕТНИЧКЕ ПРИЛИКЕ ПОД ТУРЦИМА И АУСТРИЈАНЦИМА

3. У време етнографских испитивања овога дела Шумадије веома

мало се знало о етничким приликама из турског периода. Нарочито је у

том погледу био таман почетак, прве деценије, њиховог будућег више

вековног присуства у нашим земљама. У доскорашњој литератури више

се говорило о расељености него о насељености, као и о великим пусто

** Дробњак. Јасеница 222.

14 П. Ж. Петр. Шум. Кол. 36.

** II. Ж. Петр. IIIум. Кол. 41.

** П. Ж. Петр. Шум. Кол. 199.

** Раниловић (< Храниловић, в. следећу, 3. тачку овога рада) добио је име,

разуме се, по народној легенди, тако што је „Прота Матеја” (понекад је то „неки

кнез“, „неки краљ”) ту поранио са својим сватовима. У Венчанима је опет „Прота

Матеја венчан” итд. Недалеко од источнобосанске варошице Шековића налази се

црква Ломница, културноисторијски споменик из доба Немањића. Народни лик

Ловница, настао дисимилацијом у сугл. групи -мн-, према „објашњењу” тамошњег

и суседског живља, добијен је по ловцима који су својевремено пронашли одбегли

црквени темељ постављен на другом месту. По легенди, темељ је „побјего о-Турака

и у неђељу га нашли ловци у-брду”. У вези са народним етимологизирањем наво

дим још један карактеристичан детаљ. У кладањском крају непосредно по свршетку

II светског рата муслиманска новорођенчад су често добијала име Мирсад, које је

у народној свести схваћено као мир сад. Реч је, у ствари, о оријенталном имену Мирзад

(< перс. тirzāde „принц, краљевић”; Шкаљић Турцизми 465).

“ Надомак Кладња постоје три узвишења: Хендек (код православаца — Ендек),

Јарачко и Добрирај. По предању, „Проклета Јерина”. || Јериња” је „на Хендеку

коње хендечила, на Јарачком коње јарачила, а у Добрирају добро остављала”.
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шењима наше зоне по коначном паду Деспотовине 1459. године, када је

становништво расељавано и привредно слабило. „Догађаји који су се

одигравали у току 15. века и доцније све до последњих деценија 18. века,

којима је врло често Шумадија била поприште, били су узрок сталној

узрујаности и несигурности. Услед тога је становништво бежало и напу

штало огњишта, а последица је била несталност насеља.“ Знатно

након Дробњаковићевих, Петровићевих, па и Цвијићевих, истраживања

објављени су турски катастарски пописи Београда и његове околине у

времену од 1476. до 1566. године,“ којима је обухваћена практично и

цела наша зона с изузетком Јасенице. А подаци турских дефтера су такви

да чврсто поткрепљују мишљење њиховог приређивача о резултатима до

којих су претходно дошли етнолози: „Идентификација тих старих насе

ља, чију старост зајамчују ови званични турски пописи, показује да су

објашњења испитивача насеља о поријеклу назива, постанку и прошлости

многих данашњих села београдске околине често погрешна и да је по

требна готово потпуна ревизија тих испитивања.“ На солидним осно

вама почива и Шабановићева оцена поузданости података из дефтера:

„Може се рећи да су турски катастарски пописи вршени озбиљно и

да се подаци које они садрже могу узети са апсолутном вјероватношћу,

уколико је она у оним условима уопште била могућа.“ Аутор свој суд

заснива на: а) одабирању посебних, сигурних и проверених људи за по

пис, б) разрађеном и прецизно утврђеном поступку пописивања, којим

су обухваћени сви релевантни подаци и који не допуштају да било шта

„промакне” на терену; в) оштрим санкцијама за евентуалне пропусте и

злоупотребе. Лукава турска власт се једним потезом обезбедила од на

родних подвала и утајивања прихода. Део прихода те врсте додељиван

је управо ономе ко би властима пријавио утају и прикривање чињеничног

стања.“ Када се има у виду неприлагођеност арабице, тог сугласничког

писма, фонолошком систему српског језика ХV и ХVI века, мора се

признати да изненађује прецизност записивача при бележењу топонима и

антропонима смедеревског санџака. Биће да је Шабановић у праву и када

претпоставља „да су писари, који су пописивали наше земље, нарочито

они који су састављали прве пописе, регрутовани из редова турских

службеника који су били поријеклом из наших земаља или су у њима

дуже живјели, јер су одлично познавали не само начела и технику тога

рада, него су исто тако знали језик крајева које су пописивали.“ Упо

ређујући податке дефтера и етнографских расправа, Шабановић је уста

новио да је већина села обухваћених нашим испитивањем постојала и у

време турских пописа (карта 2), када су бележена под садашњим именом,

називом неке данашње „махале” или „краја” или, пак, неког другог то

понима из садашњег хатара места. То су: Амерић (бележен као Хамерић

** Дробњак. Космај 16. В. и Историја народа Југосл. II, 80, књ. I, 443—444;

Историја српског народа II, 313.

** Шабан. Турски извори I—XLI + 1—662.

** Шабан. Турски извори ХХХII.

** Шабан. Турски извори XXIII.

** Шабан. Турски извори ХV, ХVIII, XIX.

** Шабан. Турски извори XVII.
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— Натегik и Хамурић — Наmurik год. 1528, 1528/30, 1536, 1560),“ Ара

повац (Саковац — Sakovac, Сајковац — Saykovac 1528, 1528/30, 1536,

1560),“ Арнајево (Аrnayevo, Arnayeva 1528, 1528/30, 1536, 1560),“? Би

стрица (Средња Бистрица — Isredna Bistrica, Доња Бистрица — Dolna

Вistrica 1528, 1528/30, 1536, 1560),“ Велика Иванча (Иванча — Ivanga,

Иванчи— Ivanci 1528, 1528/30, 1536, 1560),“ Партизани, раније Даросава

(Горња Даросава — Коrna Derasava, Gorna Derasava, Darosava) 1528, 1528/30,

1536, 1560),“ Дрлупа (Тirlupa, Дрлупе — Dirlupe 1528, 1528/30, 1560),“

Дучина (Вучинац — Иисinac = Дучинац 1528/30, 1536, 1560),“ Зеоке

(Зеока — Zeoka, Зеоце — Zeoce 1528, 1528/30, 1536, 1560),“ Јунковац

(Стублина — Istublina, крај у хатару села, 1528),“ Кораћица (Павловац —

Pavlovce, Павловци — Pavlovci 1528, 1528/30, 1536, 1560),“ Крушевица

(Krusevica, Крушица — Кrusiса, Крушчица — Кruscica 1528, 1528/30,

1536, 1560),“ Мала Врбица (Горња Врбица — Gorna Vrbica, Врбица —

Иtrbica 1528, 1528/30, 1536, 1560),“ Манић (Махинић — Маhinik, Mahi

nig 1528, 1528/30, 1536, 1560),“ Марковац (Маријовац, Маријовци — Маryof

се, Марковац — Маrkovce 1528, 1528/30, 1536, 1560)“, Медошевац (Мedo

ševce Medosefce 1528, 1528/30, 1536, 1560)“, Неменикуће (Nemenikuke,

Nemeni Kuke 1536, 1560)“, Пркосава (Prkosava, Brkosava 1528, 1528/30,

1536, 1560)“, Прогореоци (Проторелци — Progorelce, Progorelice 1528,

1528/30, 1536, 1460)“, Пружатовац (Prujatovce, Prujatofice, Brujetofеe

** Шабан. Турски извори 95, 165, 358, 571.

** Шабан. Турски извори 85, 207, 301, 519.

** Шабан. Турски извори 45, 157, 293, 476.

** Шабан. Турски извори 76, 104, 315, 514.

** Шабан. Турски извори 90, 235, 319, 552.

** Шабан. Турски извори 78, 155, 290, 521.

** Шабан. Турски извори 84, 197, 512.

** Шабан. Турски извори 170, 363, 559. Мислим да је Шабановићева убикација

несигурна и неприхватљива будући да у турским дефтерима јасно пише Вучинац

и да в и д не спадају међу фонеме међусобно лако заменљиве.

** Шабан. Турски извори 76, 153, 348, 485.

** Шабан. Турски извори 85.

** Шабан. Турски извори 91, 225, 287, 556. Године 1560. помиње се као Доња

Кораћица (Dolna Korakica; нав. дело 564).

** Шабан. Турски извори 106, 212, 303, 508.

** Шабан. Турски извори 87, 204, 380, 552.

** Шабан. Турски извори 73, 231, 388, 482.

** Шабан. Турски извори 36, 151, 341, 515. Неће Шабановић бити у праву

ни око убикације Марковца. Маријовац (Маrijofce) год. 1528. лежи у кнежини

кнеза Русмира Рачевића, која припада београдској нахији. Јасеничка област није

обухваћена пописом београдске нахије из ХVI века. Марковац и свих осталих шест

„ерских” насеља припадали су лепеничкој нахији, у чијем су саставу, према пода

цима др Митра Пешикана, и пописани у дефтеру из почетка ХVI века. Њихови

тадашњи називи практично су идентични или бар врло блиски данашњим.

49 Шабан. Турски извори 80, 149, 314, 510.

** Шабан. Турски извори 327, 543.

** Шабан. Турски извори 81, 180, 367 520.

** Шабан. Турски извори 71—72, 211, 368, 508.
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КАРТА БР. 2: Мрежа села посведочених у објављеним“ турским дефтерима, у

Пајнгертовом попису и на Епшелвицовој карти
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ЛЕГЕНДА:

О Села бележена у дефтерима у данашњем или њему сличном лику

(I) Село бележено у турским дефтерима али под другим именом

ça Села бележена у аустријским изворима

() Села бележена у дефтерима и аустријским изворима

(4) Села бележена у аустријским изворима и дефтерима (под другим именом)

O Села која нису регистрована ни у дефтерима ни у аустријским изворима

* О помену јасеничких села у необјављеном дефтеру из истог периода в. нап. 39.
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1528, 1528/30, 1536, 2560)“, Раниловић (Хрсовац — Нrsovac, Hirsovac,

Храниловић 1528, 1528/30, 1536, 1560)“, Рогача (Rogaca 1536)“, Рожанци

(Рожаница — Rojanica 1528 1528/30, 1536, 1560)“, „Рудовци (Доњи

Радовци — Dolne Radovce, Dolne Radofice 1528, 1528/30, 1536, 1560)“,

Сакуља (Сакуљинa — Сакулина, Sakulina 1528, 1528/30, 1536, 1560)“,

Сибница (Горња Сибница — Коrna Sibnica, Gorna Sibnica 1528, 1528/30,

1536, 1560)“, Стојник „Ерски” (Столник — Istolnik, Столник, Isla

tina, Istoynik 1528, 1528/30, 1536, 1560)“, Стојник „Београдски” (Isto

ynik 1528/30)“, Трбушница (Trbušnica, Tirbušnica 1528, 1528/30, 1536,

1560)“, Тулеже (бележено село Катар, брдо у хатару садашњег

Тулежа 1528, 1528/30, 1536, 1560)“. Име села Раховац, Ораховац

(Rahovac, Orahovac 1528/30, 1536, 1560)“ Шабановић веже за Оравац у

хатару космајског села Ропoчеве. Можда не треба искључити могућност

да се ипак ради о селу Орашцу, тим пре што се у попису из 1528/30.

помиње одмах уз Пружатовац. Детаљнија ономастичка истраживања

на терену између Космаја и Букуље донела би највероватније податке

који би омогућили убикацију бар још неког насеља наше зоне.“

4. О насељености шумадијске Колубаре у 17. веку говоре и подаци

двојице путописаца. На путу од Ваљева до Београда 1612. године исусо

вачки мисионар Бартоломеј Кашић проћи ће кроз Барошевац,“ а Евлија

Челебија ће, пишући о свом путовању 1664. год., од Београда ка Херце

говини, поменути више насеља, међу којима и Барошевац, Бистрицу и

Трбушницу.“

Подаци из дефтера показују да су у праву историчари када сматрају

да је коначним турским освајањем Деспотовине и преношењем ратних

операција далеко на север и на запад дошло до извесне стабилизације

прилика на овом делу Балкана. Северна Србија као погранична, а тиме

и важна стратешка област, добија чак повлашћен статус, а њени житељи

НИЗ ОЛакLШИЦа. Тако повлашћена, ранијим ратовима опустошена и сео

бама расељена, северна Србија ће на почетку турске власти привлачити

влахе сточаре, који ће је насељавати у снажним таласима. Историја распо

лаже поузданим подацима о правцима и обиму ових миграција: „Ти сто

** Шабан. Турски извори 90, 234, 342, 564.

** Шабан. Турски извори 84, 218, 285, 503.

** Шабан. Турски извори 330.

** Шабан. Турски извори 75, 220, 336, 501.

** Шабан. Турски извори 82, 189, 373, 497.

** Шабан. Турски извори 81, 233, 381, 496.

** Шабан. Турски извори 82, 156, 305, 472.

** Шабан. Турски извори 84, 232, 254, 389, 419, 524. Аутор ово село иденти

фикује као Стојник смештен „југозападно од Младеновца”, мада податак да се

јавља и под именом Слатина упућује на „Стојник Београдски”, у чијем је суседству

космајско село Слатина.

** Шабан. Турски извори 122.

** Шабан. Турски извори 105, 182, 366, 514.

** Шабан. Турски извори 77, 159, 391, 517.

** Шабан. Турски извори 17, 234, 333, 525.

*“ Вероватно се под називом Каменица из дефтера ХVI века крију Венчане.

Један крај и поток овога пространог села зову се Каменица.

“ П. Ж. Петр. Шум. Кол. 37.

** П. Ж. Петр. Шум. Кол. 37.
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чари су се насељавали у земљорадничке крајеве северне Србије и По

моравља из области Старог Влаха и са Дрине, али се добар део њихов

доселио и из Херцеговине и црногорских Брда. Има изричитих сведо

чанстава о досељавању сточара из тих области у Рудник и околину.”“

„У Смедеревском санџаку око 1476. г. било је око 7.600 влашких кућа

према 11.400 кућа на тимарима и зеаметима спахија, 1.100 кућа на

тимарима мустахфаза и 2.500 кућа на санџакбеговим хасовима. Око

1516. г. у Смедеревском санџаку морало је бити преко 12.000 влашких

кућа“.“

5. Захваљујући обиљу писаних сведочанстава из 18. века, имамо

релативно јасну етничку слику наших крајева из тога периода. Прве

деценије столећа доносе аустро-турски рат, победу Аустријанаца и ау

стријско „перо теже од турског ханџара“. Током своје кратке владавине,

од 1718. до 1739. године, нови господари пописују насеља и становниш

тво, убирају приходе и др. Администрација европске царевине оставиће

нам драгоцене податке о насељима, броју домова („хлебова”) итд. Одмах

након закључења мира одређене су већ крајем августа 1718. године с

аустријске и турске стране комисије за разграничење двеју царевина.

Комесар аустријске екипе био је пуковник Најперг (Neipperg), а између

осталих сарадника придодат му је и инжењеријски капетан Фридрих

Епшелвиц (Obschelwiz). Комисије су радиле ужурбано и већ у јесен

исте године бечки двор је добио Најпергов попис осамнаест пограничних

дистрикта.“ Само је ХП, Крагујевачким, дистриктом захваћен део (првен

ствено јасенички крај) наше зоне, па су се у Најперговом тексту нашла

села: Врбица (Verbiza), Мисача (Мissaza), Стојник „Ерски” (Stojnik),

Котљаре (Корlare), Стрмово (Stromovc), Иванча (Велика?) (Ivanza), затим

заселак Врбице Латин поток (Halapin), Глава (?) (Кlave), „стари назив

засеока Црквине у Марковцу”.“ Остала наша села леже углавном даље

од пограничне зоне и као таква остају изван наведеног документа. Ме

ђутим, уз Најпергов извештај приложена је Епшелвицова карта“, која

обухвата окупирану Србију и делове неколико нахија које су, делимично

или сасвим, остале у саставу Турске. У карту су унета и многа места наше

области: Медошевац (Мedoschezvaz), Зеоке (Sеоzij), Барошевац (Borascho

zvaz), Мали Црљенци (Zorlins), Рудовци (Rudozvzе), Крушевица (Кrusche

zvaz), Прогореоци (Prokurilaz), Даросава (Tcrossarva), Миросаљци (Мiro

ssalaz), Тулеже (Tulesche), Јунковац (Junkozuze), Трбушница (Terpuschiniza),

Дрлупа (Тerlupe), Дучина (Тutzina), Неменикуће (Nemenikutja), Пружа

товац (Pruschattozoaz), Раниловић (Ranillozvig), Рогача (Roganiz), Рожанци

(Roschanizе), Сибница (Sibnizе), Марковац (Маrkozvaz), Стојник „Бео

** Историја народа Југосл. II, 81.

** Историја народа Југосл. II, 81.

** Најпергов извештај објавио је у целости др Душан Пантелић у раду Попис

пограничних нахија Србије после Пожаревачког мира. — Споменик, Београд (СКА, књ.

ХСVI, Други разред, књ. 75), 1948, 41. Уз рад је приложена и Епшелвицова карта.

** Д. Пантелић, нав. дело 25, 38.

** Карта (Саrte von den Königreich Servien) са потписом О. F. Čbschelwiz, keysr.

Ing. Hauptmann. први пут је објављена уз студију Оfficial Langer, Servien unter der

kaiserlichen Regierung 1717—1739, Mitteilungen des k. k. Кriegsarchivs, Neue Folge,

III Band, Wien 1889, S., 193.
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градски” (Stonick) (в. карту бр. 2 на 7. стp.)“. Из спискова црквених

прихода тога времена види се да је, на пример, 1723. године „јенурија”

неменикућка имала 67, а сибничка 60 „хлbбова”.“ Годину дана касније

|Рудовци су имали 40, Тулеже 28,“ Сибница 14, Стојник „Београдски”

30, Неменикуће 18 домова.“ У списку („тефтеру”) архиепископских

прихода састављеном 1732. год. налазимо и податак да Рудовци и тада

имају 40 „хлебова”, тј. домаћинстава, а Тулеже — 23.“ Вратићемо се на

тренутак Епшелвицовој карти и резултатима пописа нахија северне

Србије након Пожаревачког мира.

Пада у очи да у карту многа наша села нису уцртана, што ни у ком

случају не значи да она тада нису постојала. Њихов изостанак са Епшел

вицове карте може се тумачити стицајем вишеструких околности. Пре

свега, овај део Србије није непосредно граничио са Турском, па га коми

сија и не претреса и не пописује ревносно и детаљно као насеља уз саму

границу. С друге стране, чланови аустријске експедиције су се на терену

непрекидно носили са тешкоћама и проблемима, проистеклим у првом

реду из неповерења локалног становништва према новим господарима.

О томе најбоље сведочи искуство извесног Биларда, аустријског војног

комесара који је некако у исто време пописивао насеља и домаћинства

„у шест дистриката: Крагујевачком, Рудничком, Ваљевском, Шабачком

и Београдском и у Чачку, ради разрезивања контрибуције. Он је тај

посао предузео одмах и свршио га до краја априла 1719. год.“ Човек

се истински намучио обављајући поверени му посао да би дошао до

резултата у чију се веродостојност мора сумњати. О чему се ради? Стеш

њен временским роковима (налог за рад добио је 29. децембра 1718, a

посао привео крају до конца априла следеће године), Аустријанац није

могао пописивати на лицу места, нити пак проверавати добијене податке.

Уместо тога је „сазивано по 10 до 15 села, која чине једну кнежину или

нурију и саслушавано”.“ Из Билардовог извештаја лепо се види да су

испитаници по правилу прикривали право стање ствари. Пописивач,

наиме, јасно каже: „Не може (се) веровати да је свако село тачно пријавило

све своје сељаке и сваки сељак своју стоку и непокретно имање, него

само онолико колико је ко хтео . . . Један сеоски кнез је пријавио из

свога села пет сељака тврдећи да нема више ниједнога, па се накнадно

(од једног хусара) дознало да их има петнаест . . . Билард вели даље да ни

у једном дистрикту Краљевине Србије није наишао ни на једног обор

кнеза или кнеза који би му — кад би га при уласку у село запитао, колико

сељака ту станује — њихов број могао, или боље рећи хтео, да каже,

мада су они морали знати број па шта више и имена свих својих сељака,

пошто су од њих већ били наплатили месечни принос за месо и службу

** Уп. и: П. Ж. Петр. Шум. Кол. 39–40; Дробњак. Космај 16.

** Дробњак. Космај 16.

** П. Ж. Петр. Шум. Кол. 39.

** Дробњак. Космај 17.

** О томе у П. Ж. Петр. Шум. Кол. 39.

** Д. Пантелић, нав. дело 10.

** Д. Пантелић, нав. дело 10–11.



Говори централне Шумадије 11

хусарским пуковима.“ Билард даље, што је и за нас важно, каже да

не треба доносити суд о величини дистрикта према броју пописаних места.

За пример узима Крагујевачки дистрикт, у којем је пописано свега 29

насељених места, а дистрикт се простире „6—8 часова у дужину и 4-6

часова у ширину”.“ У њему је, уосталом, по причању старијих сељака

и самога тамошњег српског капетана тада било — 360 насеља.

Нема сумње да се и Најперг у свом послу носио са оваквим и слич

ним тешкоћама. Нема сумње ни да је на простору који он пописује било

више насељених места но што их је аустријски комесар евидентирао. И

сам Најперг то потврђује када вели да су људи прикривали реално

стање, све у страху „од разрезивања нових дажбина”.“ Све ово упу

ћује на претпоставку да су и Епшелвицови информатори једноставно

прећутали и затајили поједина места.

Искуство двеју аустријских комисија обавезује на опрезност код

претресања питања насељености односно расељености северне Србије у

доба турско-аустријских ратова крајем 17. и почетком 18. века и непо

средно по њиховом свршетку. Флексибилност и умереност у том смислу

не прате радове неких наших историчара и етнографа. Отуда се тако чес

то говори о потпуној „опустелости” целих нахија и крајева, изриче

једна искључива оцена, базирана понајчешће управо на извештајима

аустријских пописних експедиција. И још нешто. Не треба при свему

овоме губити из вида да је тадашња Шумадија, као и суседни србијански

крајеви, прекривена густим шумама, камо се локално становништво

могло привремено безбедно склонити. На овакво размишљање мотивише

и искуство из ранијих историјских догађаја на србијанском тлу. Сетимо

се само похода угарског краља Лудвига на Србију у доба цара Уроша:

„У пролеће, 1359, пређе преко реке велика угарска војска, у којој беху

и немачки витезови, као граф Улрих Цељски, те, после жестоке битке,

потуче српску војску на подножју велике планине (grandi montagne di

Rasсia), и продре дубоко у земљу осам дана хода, по свој прилици у

рудничке планине. Плена је било мало, јер су Срби све склонили били у

шуме. Цар Урош . . . повуче се у неприступачне шумовите крајеве, где

га нико није могао гонити без велике штете.”?“ Словенски живаљ се

склањао у неприступачније крајеве и приликом страшне најезде Монгола

једно столеће раније: „Под Батуом, унуком Џингискана (зима 1240—

1241) Монголи почеше поново продирати; Кијев, Краков и Бреслава

беху освојени и разорени, али је главни нападај био намењен Угарској.

Бела IV беше (у априлу 1241) до ногу потучена читава земља страховито

опустошена. Краљ побеже преко Загреба у Раб, одатле у Сплит. Батуов

брат од стрица, Кајдан, гонио га је све до мора. Савременик, архиђакон

Тома, даје нам жив опис бојева. По његовом причању, Словени нису

имали великих губитака, јер се беху сакрили у планине и шуме.”?“ Могло

би се десити да је област захваћена нашим истраживањима и иначе мање

** Д. IIантелић, нав. дело 11.

*“ Д. Пантелић, нав. дело 11.

**б Д. Пантелић, нав. дело 11.

** Јиречек Историја I, 241.

** Јиречек Историја I, 175.
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страдала од неких суседних крајева бурних деценија с краја 17. и почетка

18. столећа. Као што се зна, најгоре су прошли „они крајеви који су се

налазили на главном путу којим су војске пролазиле или у његовој

непосредној близини”,“ тако да је предео између Космаја и Букуље

могао остати релативно поштеђен озбиљнијих пустошења. А пустошења

је било, мада вероватно не онолико колико произилази из фронталног

приступа извештајима појединаца и комисија из наведеног периода. До

исељавања народа из Србије долази непосредно после битке под Бечом и

враћања фронта на србијански терен. Убрзо ће доћи до Велике сеобе

под Чарнојевићем, која неће проћи без последица и за северве крајеве

Србије.“ Не треба губити из вида ни чењеницу да су Турци у повлачењу

уништавали насеља, путеве, резерве хране и др. да не падну у руке непри

јатељу. Одливање становништва није пресахло ни доласком Аустријанаца,

који су се трудили не само да га спрече него су и поспешивали досеља

вање новог живља. „Једна од првих мера аустриске управе у Србији

после 1718. г. била је поново населити земљу помоћу нашироко вођене

колонизационе политике. Нови колонисти довођени су или су сами дола

зили из суседних турских земаља, када су у питању били Срби, а из

Немачке, када су се доводили страни колонисти.”°° Ипак, „тешко ау

стријско перо” чини своје и народ се сели у крајеве под Турцима.“

После две деценије аустријске владавине долази до новог рата, турске

победе, нових разарања и нових расељавања. „Пре свега настају промене

у етничким односима.“ Уз поражену аустријску војску повлаче се страни

колонисти, официрски кадар хајдучке милиције, „српска црквена хије

рархија”, „цео управни апарат”, „већина породица чији су чланови

били у милицији”. „Одлази и српско грађанство, пре свега из Београда;

насељава се у Новом Саду, појачавајући тако његову привредну снагу и

српски карактер. У Србији остаје сељаштво; оно ће сачекати

турску војску и помирити се с обновљеном турском влаш

ћу (размак — С. Р.Ј“.“ То значи да се практично уопште не сели за

нас далеко најважнији слој становништва — онај који је носилац и чувар

одређеног говорног типа. Не треба искључити могућност да је оваквог

или сличног социјалног и етничког састава било и становништво исеља

вано приликом неких других сеоба.

** Д. Пантелић, нав. дело 11.

** Историја народа Југосл. II, 1256: „За време Бечког рата Турци су неко

време напустили Србију, 1688—90. г., па су је поново заузели. Ратне операције аустри

ске и турске војске у то доба нанеле су земљи тешке штете. Много света је изгинуло,

било одвучено у ропство или се повукло 1690.—91. г. с аустриском војском у Угарску.

Сви описи Србије у почетку ХVIII в. говоре о пустоши коју је овај рат нанео земљи.

Нарочито су страдали градови.” Ипак има и опрезнијих оцена, па чак и мишљења

да није било већег отицања становништва из ових крајева: „Велики део српскога

народа није отишао далеко, али се растурио у планине, чекајући да мину ратни до

гађаји, па да се из збегова врати што пре својим домовима” (Др Тихомир Р. Ђор

ђевић, Становништво у Србији после Велике сеобе 1690. године. — Годишњица Николе

Чупића, Београд, 1927, књ. ХХХVI, 3).

** Историја народа Југосл. II, 1263.

* Цвијић Метанаст. кретања 29; Историја народа Југосл. II, 1264–65.

** Историја народа Југосл. II, 1265.

** Историја народа Југосл. II, 1265.

7
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6. Етнолози су убеђени да је период угарске и аустријске владавине

северном Србијом оставио јасне трагове и у топономастици. У Ту и Мир

постоји локалитет звани Маџарица, у Про — Маџари, а по налазима

П. Ж. Петровића један потес између Зеока и Медошевца зове се Сеге

дин.“ Многа стара гробља народ ових крајева приписује Мађарима

(Ман Ра Рог Рож Си Ба ПаЗ Кр МЦМир Про и др.). Иако се у неким

случајевима ради о неоспорно српским гробљима, што најбоље потвр

ђују натписи на појединим гробовима,“ ипак она говоре о „сећању”

народа да су овде некада боравили његови северни суседи. Топонимија

(углавном микротопонимија) сачувала је успомену и на вишевековно

турско присуство.“

Етнолози су начелно у праву када у топонимији виде опипљиве

доказе о постојању насеља у ранијим временима. Таквима се могу сма

трати Градиште и Селишњак у Тулежу, Селиште посведочено у више

места наше зоне (СБ ДуАм Н Пру Рог Си МЦМир Па Ру), Старо село (3)

и сл. У више насеља постоје и стара српска гробља. У Па РуЗ налазимо

два, а у Барошевцу —три таква гробља.“ Р. Грујић наводи податак да је у

Великом Борку 1734. године поред старе цркве било једно велико такво

старо гробље.“ Према истраживањима П. Ж. Петровића, од те цркве

и гробља остао је једино топоним Црквенац.“ У нашем Јунковцу стоји

надгробни споменик извесном Белом Ђорђу, по свему судећи претку

садашњег рода Белаћевића. Споменик је подигнут 1772. године.“

ДАНАШЊЕ ЕТНИЧКЕ ПРИЛИКЕ

7. Пошто су у целој нашој области извршена етнографска и етно

лошка испитивања, познато је порекло огромне већине породица, а

етничке прилике, што је за дијалектолошка истраживања веома важно,

могу се пратити у свим посећеним селима. Срећну околност за дијалек

толога представља и утврђено време досељавања становништва из других

области.“ Подаци те врсте драгоцени су нарочито при расветљавању

** II. Ж. Петр. Шум. Кол. 43.

П. Ж. Петр. Шум. Кол. 44. В. и Дробњак. Јасеница 223.

Литературу в. у Дробњак. Космај 15.

** II. Ж. Петр. Шум. Кол. 42–43.

О томе у П. Ж. Петр. Шум. Кол. 45.

** П. Ж. Петр. Шум. Кол. 43.

** П. Ж. Петр. Шум. Кол. 43.

** Небројено је пута у нашој и страној литератури, често и са најкомпетентнијих

места, указивано на поузданост и ваљаност резултата истраживања наших етнографа

и етнолога. Да бих што лакше „успоставио контакт” са информаторима, ја сам

им из одговарајућих књига „Насеља” читао податке о њиховим породицама. Таквих

читања није било много, не знатно више од броја посећених кућа, што практично

значи да је „провера“ објављених података изостала код већине родова и породица.

Дешавало се, истина не често, да су мештани имали озбиљних примедаба на саслу

шани текст, износећи при том другачије податке о свом пореклу. Морам нагласити

да су каткад износили детаље којима се, по свему судећи, мора указати пуно пове

рење. Навешћу један такав случај. За Максимовиће (Шиљиће) у В. Иванчи Дроб
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сложеног питања формирања одговарајућег дијалекатског и или) го

ворног идиома.

Кроз подручје чији се говори овде испитују пролази, како је речено,

најважнија метанастазичка међа у Србији. Тачније: „Најважнију гра

ницу метанастазичких струја у Србији чини развође које се пружа са

севера на југ, кроз средину Шумадије: Авала, Космај, Венчац и Опленац,

Рудник . . . На западу од ове границе сасвим преовладају динарски до

сељеници, чинећи 90% од свих досељеника и бар 70% од свега станов

ништва.“ Цвијић даље, пре објављивања Петровићевих и Дробња

ковићевих расправа о становништву нашега краја, пише да „у целој

Шумадији са старим Влахом и долином Ибра највећу масу досељеника

(динараца, С.Р.) чине Сјеничани, затим досељеници из околине Новог

Пазара, Бијелог Поља, Бихора и са Брда црногорских: од Васојевића,

Мораче с Колашином, Роваца, Пипера, Куча и Братoножића”,“ дакле

углавном из крајева са старијом акцентуацијом. Већина села која сам

посетио лежи западно од Цвијићеве метанастазичке линије, док су на

источној страни остали: Н, Ам, МВ, Кор, Пру, ВИ, СЕ, Мар, Мис, О,

Коп и Вр. Буковик лежи управо на развођу: део воде Пештаном отиче

у Колубару, а део — Кубршницом у Мораву.

Захваљујући истраживањима П. Ж. Петровића и Б. М. Дробња

ковића, имамо пред собом распоред становништва по миграционим стру

јама у шумадијској Колубари, Космају и Јасеници у целини, а углавном

и у сваком селу обухваћеном нашим исптитивањем.

a) У 54 насеља шумадијске Колубаре П. Ж. Петровић је од 1933.

до 1936. год. нашао 1460. родова (са Циганима 1536), односно 10089

(са Циганима 10568) кућа. Ево распореда становништва по миграционим

струјама:“

Старинци: 55 poдова (3,7%) са 675 кућа (6,6%)

Непознато порекло: 137 родова (9,5%) са 1414 кућа (13%)

Динарска струја: 988 родова (67,6%) са 6194 куће (61,3%)

Тимочко-браничевска струја: 5 poдова са 15 кућа (0,1%)

Косовско-метохијска струја: 54 poда (3,6%) са 617 кућа (6,0%)

њаковић каже да су „стари род непознатог порекла” (Дробњак. Космај 66). Радосав

Максимовић (82 год.) ми је у лето 1981. године о пореклу своје породице, међутим,

рекао следеће: „Максим и Шиља, браћа рођена, дошли су исЦрне Горе. Максимова

тетка била за Карађбрђом. Карађорђе је долазијо тун, ноћиво, бијо ћурке испиштоља

на липама. То је деда мој причо, живијо је 96 година. Васојевићи знају за нас бвде.”

Радосав ми је причао и о томе како му се школовао брат: „Двор га школово, про

нађе краљ да су род и прими га у двор.” Сматрам да у овом „спору” око порекла

Максимовића не треба запоставити ни податак да они славе Арханђеловдан, пле

менску славу свих Васојевића.

** Цвијић Метанаст. кретања 67. Ову метанастазичку границу Дробњаковић

помера нешто на исток, тако да се она, по њему, поклапа са путем „који иде преко

Чумићског брда, Тополе и Белосаваца за Младеновац. Западно од њега преовлађује

динарска струја, која у свима селима учествује са 60—90% од целокупног броја ста

новника” (Дробњак. Јасеница 249). По Дробњаковићу, дакле, сва наша села леже

западно од најзначајније метанастазичке линије у Србији.

** Цвијић Метанаст. кретања 67.

** II. Ж. Петр. IIIум. Кол. 51—54.
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Моравско-вардарска струја: 99 родова (6,7%) са 575 (кућа (5,7%)

Панонских родова било је 85 (5,8%) са 464 куће (4,6%)

Становништво страних земаља: 103 рода (6,7%) са 608 кућа

(5,75%).80

У становништво „страних земаља” „урачунато је и 76 циганских

родова и 479 њихових кућа.“

б) Б. М. Дробњаковић је 1925, 1926. и 1927. год. у 30 космајских

насеља пописао 914 родова са 5506 кућа:“

Старинци: 60 родова (6,6%) са 837 кућа (15,2%)

Непознато прекло: 88 родова (9,7%) са 619 (кућа (11,2%)

Динарска струја: 224 рода (24,5%) са 2096 кућа (38,1%)

Косовско-метохијска струја: 43 рода (4,6%) са 610 кућа (11,1%

Вардарско-моравска струја: 35 poдова (3,9%) са 273 куће (4,9%)

Шопска струја: 32 рода (3,6%) са 224 куће (4,1%

Тимочко-браничевска струја: 9 родова (1,1%) са 22 куће (0,4%)

Инверcне миграције: 17 родова (2,4%) са 62 куће (1,3%)

Сељакање у области: 378 родова (41,2%) са 471 кућом (8,6%)

Цигани: 23 рода (2,4%) са 282 куће (5,1%)

Из „Рватске”, Словеначке, Грчке и „Маџари”: 5 poдова са 10 кућа.

в) И, на крају, Б. М. Дробњаковић је у Јасеници 1920, 1921. и 1922.

год. у 58 насеља нашао 2110 родова са 12039 кућа“ и следећу компо

зицију затеченог становништва:

Старинци: 49 родова (2,33%) са 735 кућа (6,11%)

Непознато порекло: 82 рода (3,88%) са 643 куће (5,34%)

Динарска струја: 900 родова (42,66%) са 6509 кућа (54,07%)

Косовско-метохијска струја: 83 рода (3,93%) са 1179 кућа (9,79%

Вардарско-моравска струја: 151 род (7,15%) са 540 кућа (4,49%)

Шопска или торлачка струја: 115 родова (5,45%) са 705 кућа (5,86%)

Тимочко-браничевска струја: 66 родова (3,12%) са 288 кућа (2,38%)

Унутрашње сељакање: 601 poд (28,49%) са 1109 кућа (9,21%)

Цигани: 199 кућа (1,65%).

8. Ради потпунијег увида у етнички састав становништва наше об

ласти табеларно ћемо и графички приказати стање у свим посећеним

местима. Такав преглед и распоред становништва по селима космајске

и јасеничке области сачинили су Б. М. Дробњаковић и П. Ж. Петровић,“

док је исти посао за насеља шумадијске Колубаре урађен на основу

Петровићевих података из „Посебног дела” његове књиге. На исти

начин је обрађено јасеничко село Мисача, која је у доба етнолошких

испитивања третирана као заселак Врбице.“ У даљем излагању следи

** Код П. Ж. Петровића грешком 0,9%.

** II. Ж. Петр. Шум. Кол. 55.

** Дробњак. Космај 30—31.

** Дробњак. Јасеница 248, 250—251.

** Дробњак. Космај 32—33; Дробњак. Јасеница 250—251.

** Дробњак. Јасеница 292, 295.
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Табела бр. 2: РАСПОРЕД СТАНОВНИШТВА ПО МИГРАЦИОНИМ СТРУЈАМА

(куће) изражен у процентима

| } | i }

| - | - | - | 4 | 8. су

| || || || || #5 | 3 | ** | 3 | 5

| 5 | 44 | 4 | 38 | 4 | 4 | := | 5 | 38

1. Америк ПТ-П 192 |40||2384 — 1461 | — | 10 T2,3
---- - - -

-- |

--
--

2. Араповац — || — | 91,93 — : — | 1,61 - - 6,45

3. Арнајево
|- 7844 16,16 |- 3,59 - 1,19 |- -

4. Барошевац — | 37,68 | 52,89 | — || — | 3,62 | — | 0,72 | 507

Г5. Бистрица П — 17272 17,17 | 404 | 1,01 | 2,02 — ПI — Г5,03

6. Буковик — || — | 99,45 | — |— То 54 П. || || —

| 7. венчане | 1452 | — || 6794 | — || —ПТ-П — 1154 | 558

Г8 в. ивана (39,32 | 7.71 | 3477 | 1272 — 2,27 | — || — | 3,18.

| 5. врбица ГП= Г-157.84 Пов ота Тозš ГЕТЕГЕ

Подрлупа | 4236/27.08/29,16 ПГП,39 | — ГП—

11. дучина ГГА1 | 13,9 | 44,44 | — || Го,7 ГП— Г–

12. зеоке гга,05 | 92,74 | — || — | 162 | — | - | 162

13. јунковац Г12,92 По 67 | 61,23 Го,56 | 0,56 | 0,56 | - ГВ,18 Г4,49

14. Копљаре 678 п-пi 80,99 п,80 | — п-пi 2,26г8,14п

15. кораница Г 1926 | 0,56 | 4022 | 33,42 | 0,28 | 028 | — | 424 П,7

16. крушевица ПI 1987 | 51,55 | 1428 — Г-ГП-13,1 | 931

17. Манић | 3174 | 42,851 25,401 — гп | — п-пi —

18. марковац ГСП од 84,54 | 909 — | 1,82 || — | 3,63 | —

19. Медошевац —ГП— | 91,3 | 2,71 | — || — || — ПI,63 i 4,34

20. мала врбица П — Т6296 | 37.04Г-| — || — || — || —

21. миросаљци Г– | 11,64 | 24,31 | 3801П,02 П-ТП-ТП 2,73 | 22,26

22. Мисача — | 4 79 | 9 ПГ5 _ _ППП3

23. м, црљенци Г ГГ50,90 Г4,54 | 5 — || — | 35,45 | 9,10

24. неменикуће | 11,11T 19,09 | 31,25 | 36,8. ПодП-ТП ово Г–

25. орашац DIED 0,3519892 П-ПI — ПозSI 0,33ПЕТЕ

26. партизани || — || 6,59) 77.63 | 1873 — || — || — | 0,32) 191

27. Пркосава
- 2,94 | 97,05 || — || — - | = | — |_—2

28. Прогореоци || — | 16,271 50,38 | — | 0,77 i 29,45 | — | 0,77 | 2,32



2() Слободан Реметић

—

| С

| |- | I

o i # & 3 *. ili |

i ž i š ž i š ž i š? I š ž ; | 3 53 |

| 5 | + i = 2 * 3 * = l F - 1 = 2 .

| 25. пружаног зла 426 553 5556 — — 2437 osi 1707

| 30. Раниловић 128,18 28,134043 — — 13,18 = I_-_i =

звона 294 | 155 3743 | оз воз 695 — | оз ње

| 32. гожанци 48,86 6s2 375 — — | 227 — || — | 454

| 33, Рудовци Граф. st,42 — — |- — | 0.71 | 2,14.

за стола ГП = Г528 згл2 — 298 — — за Пла

| 5 сата заполаза за то па за љ=T

36. слатина — || — 19184. — || — || — || — || — | 8.16

| 37. Стојник | i | |

__„Београдски“ — | 11,64 862 | — | 172 043 — — —

38. Стојник - } i |

„Ерски” | - | - | 98,26 — 0,43 i 0,43 — | 0,86 | — |

| 39, стрмово – Г8,33 | 479 — 1354. — — — | 833

40. трбушница__DE_j E_19289 — 189 — — — 521

|- тутежена јеš26 598 2,55 oso – i = 1 — 119 | 538

Сввг А. П205 П122 5909 Г8,71 | 1211 166 i 0,22 | 2,26' 3,4.

На остале, нераспоређене по наведеним миграционим струјама, отпада 0,12% кућа.

**б У неколико колубарских села не слаже се број родова и породица са збир

ном цифром коју даје П. Ж. Петровић. Но, свакако су озбиљнији (примећени) про

пусти и неуједначени критеријуми код разврставања становника по метанастазичким

струјама. У Арнајеву је најстарији досељенички род (Миљковићи) досељен „пре

Карађорђевог устанка”: „Предак Миљко, по коме су се раније презивали Миљко

вић, доселио се однекуд и засновао село“ (П. Ж. Петр. Шум. Кол. 102) — смештен

међу старинце (табела на стр. 49). Одмах потом долази осам родова који „не знају

своју старину”, али их писац сврстава међу досељенике 18. века (табела на стр. 49

Петровићеве монографије). У нашем раду обе ове категорије третирају се као ста

новништво „непознатог порекла”. Уосталом, ни П. Ж. Петровић неколико родова

у Барошевцу, иако ови „не знају своју старину”, не сматра старинцима (П. Ж. Петр.

Шум. Кол. 117). Оваквих и сличних пропуста има још, али ипак треба претпоставити

да они ни у својој укупности не доводе у питање основну поруку трију монографија,

да битније не задиру у веродостојност главних резултата истраживања двојице етно

графа.

На крају скрећем пажњу на чињеницу да због неких методолошких неуједна

чености у раду наших аутора нису увек међусобно упоредиви резултати њихових

испитивања. Дробњаковић у космајској области (табела на стр. 32—33 његове сту

дије) издваја становништво добијено „унутрашњим сељакањем”, што неће учинити

и у Јасеници, у којој се „сељакала” чак 601 „породица” са 1109 кућа. Ову категорију

становништва, за коју знају готово сва села обухваћена нашим испитивањем, не

срећемо ни у Петровићевом раду. За ову прилику становништво шумадијске Колу

баре обрађено је на следећи начин. Све породице досељене са подручја Космаја,

Јасенице и саме шумадијске Колубаре сврстане су у групу „унутрашња сељакања”.

Одступало се само у случајевима где су етнолози навсдили податке о томе откуд

је одговарајућа породица дошла (којој метанастазичкој струји припада) у село из

којег ће прећи тамо где је у том часу регистрована. Конкретно, Јанковићи из Миро

caљаца, камо су дошли из Тулежа, „а старином су из Баната” (П. Ж. Петр. Шум.

Кол. 192), на нашој табели и мапи улазе у инверcну струју.
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КАРТА БР. 3: Распоред становништва по миграционим струјама (куће)
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кумулативни приказ састава становништва по зонама (деловима трију

зона захваћеним нашим истраживањем). На крајуће бити изложен збирни

преглед по метанастазичким струјама у 41 селу обрађеном за ову при

лику. У даљој обради демографских података изоставља се категорија

становништва навођена под именом „Цигани”. Искључени су у уверењу

да практично немају, нити су када имали, озбиљнијег утицаја на овдашње

говоре. Без „Цигана“ однос метанастазичких струја по селима изгледао

би овако:

Према Дробњаковићевим налазима, тада су у 15 космајских села

чији се говор овде обрађује (Ам МВ Др Ду ВИ Кор Ман Н Пру Ра Рог

Рож Си Сл СБ) живела 282 рода са 2723 куће:

Старинци: 44 рода (15,6%) са 655 кућа (24,05%

Непознато порекло: 50 родова (17,73%) са 365 кућа (13,4%)

Динарска струја: 122 рода (43,26%) са 1111 кућа (40,8%)

Косовско-мет, струја: 19 родова (6,73%) са 400 кућа (14,68%)

Вардарско-моравска струја: 6 родова (2,12%) са 25 кућа (0,92%)

lШопска струја: 15 родова (5,32%) са 62 куће (2,27%)

Тимочко-браничевска струја: 2 рода (0,7%) са 8 кућа (0,29%)

Инверcна струја: 6 родова (2,12%) са 35 кућа (1,28%)

Унутрашња сељакања: 18 родова (6,38%) са 62 куће (2,27%).

Изван табеларног прегледа остало је 10 циганских родова са 100 кућа.

О Динарска струја

|- {f} Старинци

\ } Непознато порекло

* es Косовско-метохијска струја

(/) Попска струја

Унутрашња сељакања

Инверcна струја

Вардарско-моравска и тимочко-брани

чевска струја

У седам јасеничких села (шест села и једном засеоку) живело је

у време Дробњаковићевих истраживања 165 родова са 1402 куће:

Старинци: 1 род (0,6%) са 15 кућа (1,07%)

Непознато порекло: 2 рода (1,21%) са 6 кућа (0,42%)

Динарска струја: 144 рода (87,27%) са 1308 кућа (93,29%)

Косовско-метохијска струја; 5 poдова (3,03%) са 26 кућа (1,85%)

Вардарско-моравска струја: 2 рода (1,21%) са 8 кућа (0,57%)

Шопска струја: 6 родова (3,63%) са 6 кућа (0,42%)

Тимочко-браничевска струја: 2 рода (1,21%) са 6 кућа (0,42%)
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Инверcна струја: 3 рода (1,82%) са 24 куће (1,71%)

Унутрашња сељакања: 3 куће (0,21%).

У наведени преглед нису унете 64 циганске куће.

O Динарска струја

Инверcна струја

à Косовско-метохијска струја

О Старинци

(II) Остале струје

Према резултатима Петровићевог испитивања, у 19 наших колубар

ских места живело је тада 409 родова са 2974 куће:

Старинци: 13 родова (3,18%) са 186 кућа (6,25%)

Непознато порекло: 47 родова (11,49%) са 426 кућа (14,32%)

Динарска струја: 233 рода (56,96%) са 1776 кућа (59,71%)

Косовско-метохијска струја: 11 родова (2,69%) са 193 куће (6,49%)

Вардарско-моравска струја: 11 родова (2,69%) са 53 куће (1,78%)

Шопска струја: 8 poдова (1,95%) са 50 кућа (1,68%)

Тимочко-браничевска струја: 2 рода (0,49%) са 2 куће (0,06%)

Инверcна струја: 18 родова (4,4%) са 102 куће (3,43%)

Унутрашња сељакања: 59 родова (14,4%) са 177 кућа (5,95%)

Остали: 7 родова (1,71%) са 9 кућа (0,3%).

Цигани нису урачунавани, а било их је 24 рода и 161 кућа.

О Динарска струја

Непознато порекло

{# Старинци

Š Косовско-метохијска струја

89vu rana СеЉаRaЕЊa

(II) Инверcна струја

ë Вардарско-моравска струја

68) Шопска струја

Оостале струје
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У 41 селу наше зоне живело је, дакле, 850 родова са 7099 кућа:

Старинци: 58 родова (6,82%) са 856 кућа (12,05%

Непознато порекло: 99 родова (11,64%) са 797 кућа (11,22%)

Динарска струја: 497 родова (58,47%) са 4195 кућа (59,09%)

Косовско-метохијска струја; 33 рода (3,88%) са 619 кућа (8,71%)

Вардарско-моравска струја: 19 родова (2,23%) са 86 кућа (1,21%)

Шопска струја: 29 родова (3,41%) са 118 кућа (1,66%)

Тимочко-браничевска струја: 6 родова (0,7%) са 16 кућа (0,22%)

Инверcна струја, 27 родова (3,17%) са 161 кућом (2,26%)

Унутрашња сељакања: 75 родова (8,82%) са 242 куће (3,40%)

Остали: 7 родова (0,82%) са 9 кућа (0,12%).

О Динарска струја

(...) Непознато порекло

ф Старинци

S Косовско-метохијска струја

- Унутрашња сељакања

- (ii) Инверcна струја

Шопска струја

ба Вардарско-моравска струја

о Остале струје

9. Изнети подаци омогућавају нешто дубљу анализу етничких при

лика наше зоне. Они у извесној мери ревидирају Цвијићеву и Дробња

ковићеву процену о односу метанастазичких струја на простору западно

од линије Космај-Венчац, односно на терену западно од Младеновца.

Шумадија је, наиме, позната као типична метанастазичка област, са веома

мало (местимично чак нимало) стариначког живља. Отуда донекле из

ненађује податак да на нашој територији, укупно гледано, на стариначке

породице отпада 12,05%, с тим да оне нису равномерно распоређене и

да се њихов удео повећава идући од југа ка северу и од југозапада ка

североистоку. Другим речима, проценат динараца и старинаца — у овак

вој географској перспективи — у обрнутој је пропорцији. Гледано по

областима, ствари стоје овако. У Јасеници је забележено свега 1,06%

стариначких породица, у шумадијској Колубари 6,25%, а у Космају —

чак 24,05%.“ У неколико космајских села старинаца има знатно више.

У том погледу предњаче Рожанци са 48,86%, Дрлупа са 42,36%, Дучина

са 41%, Велика Иванча са 39,32%, а ту су и Манић са 31,74%, Рогача

** Отуда помало изненађује Дробњаковићево само овлашно, узгредно, поми

њање стариначког становништва уз констатацију не баш сагласну са чињеницама:

„У Космају има мало старинаца” (Дробњак. Космај 36).
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са 29,14%, Раниловић са 28,18%, Пружатовац са 24,40%, Сибница са

25,14% и Кораћица са 19,26% староседелачког становништва. Највише

старинаца има колубарско село Тулеже — 65,26%. Поменимо и то да

старинци чине најјачу, основну компоненту популације у В. Иванчи,

Дрлупи, Рожанцима и Тулежу. Уз релативно висок проценат стари

начког живља у космајском појасу пада у очи и 13,4% породица непо

знатог порекла. Ту су и 62 куће (2,27%) досељеника из других села

исте области. Ове три категорије чине чак 39,72% становништва; има

их практично колико и динараца (40,80%), с тим да их у језичком, дија

лекатском смислу можемо посматрати као компактну скупину. Зашто?

Све те породице „непознатог порекла” или су стариначке или су се

однекуда доселиле тако давно да су временом заборавиле и време до

ласка и првобитну постојбину.“ У време доласка нових становника,

као на пример крајем 18. и почетком 19. века, када имамо најинтензив

није насељавање Шумадије,“ оне се ни у чему нису битније разликовале

од правих старинаца. Као такве, асимилаторски су деловале на придо

шлице, чак и под условом да су њиховог порекла.“

Наведеним категоријама становништва могу се делимично прикљу

чити и „инверcне струје”. Изгледа да костур инверсних кретања чине

повратници на стара огњишта или бар у стари завичај: „Од становништва

које је у току метанастазичких кретања прешло преко Саве и Дунава

и населило јужнословенске земље у Аустро-Угарској, многи су се вра

тили на своја огњишта. Ове инверcне миграције, које су се постепено

вршиле, вратиле су у Јасеницу доста избеглог становништва.”“ „По

*? Они „ништа не знају о своме досељавању и обично говоре да су од Косова”

(Дробњак. Јасеница 231). У прилог претпоставци да се заиста ради о потомцима

давнашњих досељеника посредно говори податак да су родови „непознатог порекла”

неретко врло разгранати. Тако у шумадијској Колубари, где просечно на један род

долази 6,9 кућа, „на један род старинци имају 12,2 к., косовско-метохиски родови

имају 11,4, родови непознате старине 10,3, динарски родови 6,2, родови страних

земаља 5,9, моравско-вардарски родови 5,8, панонски родови 5,5 к.” (П. Ж. Петр.

Шум. Кол. 55). Родови „непознатог порекла” у новој средини очито живе довољно

дуго да су се успели разгранати и намножити. „Пада у очи, да су старији родови

већи и разгранатији, са незнатним изузетком, од млађих родова” (П. Ж. Петр. Шум.

Кол. 61).

О неминовности постепеног претапања досељеног живља и његовог прилаго

ђавања новој средини управо на овим просторима лепо пише и сам Цвијић: „Шума

дијски варијетет чине старе етничке групе, старије од великих миграција, и различне

досељене етничке групе: динарско становништво које је сишло с планинских крајева

на југу, косовско и вардарско становништво и разно друго . . . Досељеници су

имали да се прилагоде новој географској и друштвеној средини. Сви

су се међусобно прожели и изједначили. Општи начин мишљења и

рада, национални и друштвени идеал постали су им заједнички”

(Цвијић Балкан, пол. 376; проред С. Р.)

** Уп. нпр. Дробњак. Космај 37.

** О овоме в. П. Ивић Неки проблеми 103–104. Говорећи о изједначавању

становништва и преображају друштвене средине шумадијског варијетета, Цвијић

Поред Осталог Вели: „Ма Одакле долазили, ови се досељеници нису груписали према

области одакле су дошли, осим у неким деловима западне Србије. Њихово мешање

и стапање са старим становништвом било је услед тога утолико тешње”. (Цвијић

Балкан. пол. 378.)

*** Дробњак. Јасеница 257.
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сле 1739. год. настало је затишје у аустро-турском ратовању. Одбегло

становништво преко Саве и Дунава почело је да се враћа на своја ог

њишта.“ Установљено је да се нису увек враћале целе фамилије него

су појединци остајали у новој средини, али су зато, с друге стране, са

повратницима понекад долазиле праве „пречанске” породице.“

Нада се ствари тако поставе, онда прави досељеници, идентифико

вани временски и просторно, у композицији целокупног становништва

нашега дела Шумадије добијају нешто скромније и реалније место. На

четири скупине (старинци, непознато порекло, унутрашња и инверcна

сељења) отпада 28,93% породица наше зоне. Збир наведених категорија

различит је по областима и креће се од свега 3,4% у Јасеници, преко

29,94% у шумадијској Колубари, до необично високих, и за овај део

Србије неочекиваних, 41% на Космају. У космајском појасу имамо, уоста

лом, 24,05% старинаца и 13,40% породица непознатог порекла. У неким

космајским и колубарским насељима наведене струје чине већину житеља.

Тако на прве две табелерно представљене струје отпада 78,44% кућа

у Арнајеву, 72,72% у Бистрици,“ 74,59% у Манићу, 71,24% у Тулежу,

56,36% у Раниловићу, 55,68% у Рожанцима, 47,04% у В. Иванчи, 69,44%

у Дрлупи, 54,90% у Дучини, 44,91% у Рогачи, 44,30% у Сибници итд.

Додавањем инверсних миграција и унутрашњих сељакања ова катего

pија постиже превагу и у Пружатовцу (46,34%), а у неким већ поми

њаним селима повећава постојећу превласт (у Бистрици са 72,72% на

75,75%, у В. Иванчи са 47,04% на 50,22%, у Рожанцима са 55,68% на

60,22%, у Тулежу са 71,24% на 77,81%). У Јунковцу имамо 34,26%

(са досељеницима из „суседних области” чак 37,06%), а у Барошевцу

43,47% кућа истог порекла.

10. Изнети подаци (и на основу њих израђена карта бр. 3) сведоче

о очекиваној премоћи динараца над осталим струјама у зони узетој у

целини. У укупном износу динарски досељеници учествују са 59,09%

и присутни су, у неједнаком проценту, у свим селима. Њихова премоћ

над осталим струјама најизразитија је у насељима Јасенице (93,29%),

знатно скромнија у шум. Колубари (59,71%), да би у космајском рејону,

како смо видели, спала на 40,80%. На Космају динарски досељеници

чине више од 50% од укупног становништва само у Стојнику „Београд

ском”, Слатини и М. Врбици. Ваља нагласити да су Слатина и М. Врбица,

по наводима Дробњаковића, нова насеља (мада не треба губити из вида

чињеницу да је М. Врбица постојала као посебно насеље и у првим деце

нијама 16. века; т. 3), основана (на данашњим локацијама?) у првој

половини 19. века. Слатину су, по предању, основале кириџије, којима

се, док су туда пролазили, допала „питомина” места. Потплатили су,

наводно, спахију да им прошири границе сеоског хатара. Село је 1846.

*** П. Ж. Петр. Шум. Кол. 60.

*** П. Ж. Петр. Шум. Кол. 60.

*** У Арнајеву и Бистрици у категорију становништва „непознатог порекла”

сврстао сам све родове и породице за које се није могло утврдити време досеља

вања ни област из које су дошли. В. и т. 7, напомену 86.
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год. имало 10 кућа.“ Мала Врбица је 1846. год. имала 15 кућа, а осно

вале су је, изгледа, „Ере” на „пустој алији” коју су купили од спахије.

Алија је претходно нуђена Америћанима, али је они нису могли отку

пити.“ То би значило да је село својевремено „запустело” па касније

опет „оживело” доласком нових досељеника. У осталим космајским

насељима проценат придошлица са динарских планина опада да би по

негде био сасвим незнатан. Тако, рецимо, у Пружатовцу на динарце

отпада 15,85% од укупног становништва, у Манићу 25,40%, у Дрлупи

29,16% итд. Цвијићева и Дробњаковићева констатација да на овом терену

динарски досељеници чине више од 60% укупног становништва потврђена

је у само три од укупно 15 обрађених космајских места.

У 19 колубарских насеља на динарску струју отпада 59,11% кућа,

с тим да она ни овде не претеже у свим местима. Тако динарци у саставу

становништва Арнајева учествују са 16,16%, Бистрице са 17,17%, Ту

лежа са 21,55%, Миросаљаца са 24,31% кућа. С друге стране, у неким

селима (IIрк, Ме, Тр, Ара, З) удео осталог, нединарског живља углав

ном је занемарљив. Укратко, стоји факат да динарска компонента даје

основни печат колубарском басену. С тим у вези стоји и Дробњаковићева

констатација да је „Космај прелазна област између динарске Колубаре

с једне и Смедеревског Подунавља и Јасенице с друге стране, где су

се сукобиле све метанастазичке струје.“ Наша карта бр. 3 лепо пока

зује како проценат динараца опада идући од Колубаре и Јасенице ка

Космају, односно правцима југ-север и ЈЗ—СИ. Ово истичем као вaн

редно значајну чињеницу, јер са наведеним правцима (правцем) коре

лира већина језичких изоглоса којима је, иначе, темељито избраздана

наша територија.

Имајући у виду дијалекатску неуједначеност динарских простран

става са којих је млазевима отицао вишак становништва, задржаћемо

се овлаш на питању ближег порекла динараца приспелих у Јасеницу,

Космај и шумадијску Колубару. Динарски родови су се досељавали

кроза сва времена миграција и практично из свих крајева динарског

венца. Највише их је ипак стигло из Санџака (Сјеница, Нови Пазар,

Пештер, Бијело Поље, Бихор). Изгледа да је најзначајнији прилив из

тих крајева онај са почетка XIX века, настао као одјек Карађорђевог

продора до Сјенице. Тако, на пример, од 6509 динарских кућа у Јасе

ници, узетој у целини, 2750 (42,25%) отпада на досељенике са подручја

Сјенице, Бихора и Пештери.“ Са њима ће ићи још један део породица

приспелих са истог или) сличног дијалекатског терена („новопазарски

крај, Ст. Колашин, Ибар и Надибар”, „Црногорска брда”, пре свега

Васојевићи). Од 2096 динарских кућа у космајским насељима 602 су

дошле из „Сјенице, Пештери и Бихора“.“ Од Сјенице, Бихора и Новога

Пазара досељене су и 1453 породице (23,45%) у шумадијску Колубару.

*** Дробњак. Космај 92.

*** Дробњак. Космај 60.

*** Дробњак. Космај 34.

*** Дробњак. Јасеница 248.

*** Дробњак. Космај 30.
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Од осталих динарских струја запаженију улогу у насељавању овога

дела Србије имали су Стари Влах са Драгачевом, пожешким и другим

суседним крајевима (538 породица у Јасеници, 315 у Космају, преко

500 породица у шум. Колубари), Босна са Осатом (нпр. у шум. Колубари

— 984 породице), Херцеговина („црногорска” и „Херцеговина уопште”:

већину наших „Ерова” чине досељеници из Никшићке жупе) и Стара

Црна Гора са Брдима.

11. Косовско-метохијска струја осетније је присутна углавном у севе

роисточном, космајском углу области. Тако у Неменикућама на потомке

досељеника ове врсте отпада 36,80% кућа, у Пружатовцу 35,36%, Кора

ћици 33,42%, М. Врбици 37,04%, Америћу 23,84%, у В. Иванчи 12,72%.

Међу колубарским селима запажају се Миросаљци са 38,01%, Круше

вица са 14,28% и Партизани са 13,73% потомака ове метанастазичке

струје. У Неменикућама, Пружатовцу и Миросаљцима косовско-мето

хијски досељеници чине већину становништва. У јасеничком региону

на њих отпада свега 9,08% кућа у Марковцу и 9% у Мисачи. Са 619

(8,71%) домова (Космај 14,68%, шумадијска Колубара 6,48%, Јасеница

1,85%) косовско-метохијска компонента у композицији укупног станов

ништва трију области заузима четврто место, одмах дакле иза динараца,

старинаца и ПороДИЦа Непознатог Порекла.

12. Удео вардарско-моравске, тимочко-браничевске и шопске струје

у саставу овдашњег становништва толики је да практично не изискује

посебан осврт, изузимајући можда једино Стрмово и Сакуљу, где

35,41% односно 22,98% становника чине потомци досељеника из морав

ско-вардарске матице, те Прогореоце, Сибницу, па и Рогачу, где на

шопску струју отпада 29,45%, односно 11,379 о и 6,95% становништва.

Најстарији досељеници у шумадијској Колубари су, у ствари, родови

из околине Струге, Дебра и Прилепа који су се населили крајем 17. и

почетком 18. века. „Они су се доселили у групама, па су и у новим насе

љима образовали посебну етничку целину и дуги низ година, готово

до наших дана, сачували су неке своје изразитије особине, нарочито

духовне и говорне.“ Од три колубарске оазе македонских досељеника

(Вреоци, Лесковац, Стрмово) само је последња укључена у нашу зону.

Не знам до када су Неранџићи из Стрмова чували говорне особености

своје раније матичне области, али сам се уверио да се они данас ни по

чему не разликују од својих суседа нити пак мештана осталих околних

колубарских места.

Старији досељеници са Косова и из Метохије три пута су бројнији

од оних из јужнијих, првенствено македонских, крајева, али су се расули

у 13 насеља. „Тако распрострањени они нису имали тешње међусобне

везе, па су зато брзо подлегли етничким утицајима затеченог и много

бројнијег становништва из других, особито из динарских области.“

*** П. Ж. Петр. Шум. Кол. 57.

110 П. Ж. Петр. Шум. Кол. 57.
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О ПОСТАНКУ И ТИПОВИМА ДАНАШЊИХ НАСЕЉА

13. Турски дефтери из првог столећа отоманске владавине овда

ИШЊИМ просторима, путописи средњовековних путника и мисионара,

извештаји и мапе аустријских пописних комисија непосредно после По

жаревачког мира и неки други документи недвосмислено показују да

већина насеља чији се говор овде испитује вуче корен из дубоке прош

лости. Истина је и то да неки извори сведоче о извесној несталности

насеља у времену од 15. до 18. столећа.“ Нека су, по томе, временом

потпуно ишчезла, а друга оснивана — на њиховом месту или у непо

средној близини. Било је и случајева да су више пута мењала локацију

Док се није усталила данашња. Упоређивањем садржаја турских дефтера,

Других средЊОВековHИХ ИЗВора, народног предања И садашњих прилика

долази се до закључка да су поједина места привремено остајала пуста

и расељена, да би касније добијала нове житеље који ће сачувати назив

насеља а уједно продужити континуитет живљења у датом локалитету.

На тај се начин, мислим, могу објашњавати случајеви типа М. Врбице.

О континуитету живота и степену насељености области кроз векове

можда најречитије сведочи стабилност у чувању назива већине насеља,

незнатно или нимало измењених од датума првог бележења до данаш

њих дана. Разуме се да до потпуног смиривања прилика и стабилизације

шумадијских места долази после аустро-турских ратова.

14. У време етнографских истраживања наша област се састојала

ИЗ НАСеЉА .

а) разбијеног типа;

б) мање разбијеног типа;

в) разређеног типа.

Разбијеног су типа била сва јасеничка и већина космајских села.

Дробњаковић, на пример, међу најтипичније примере разбијености сврс

тава Врбицу,“ а мене су Неменикућани, на другој страни наше области,

уверавали да њихово место има пречник местимично дуг и 15 киломе

тара. Неменикуће, уосталом, имају три основне школе и — ђаке пешаке.

У колубарској зони разбијеног типа су „готово сва она села која су у

планинским крајевима између Пештана и Оњега (. . . Трбушница, Би

стрица, Бурово, Крушевица, Прогореоци) и она према Горњем Космају

(Венчане, Пркосава, Тулеж), а од унутрашњих насеља овом типу при

падају само три села (Арнајево, Барајево и Цветовац).“ Међу насеља

ове врсте Петровић убраја и „неколико издужених села на благим ко

сама” као што су Стрмово, М. Црљенци и др., „као и она на странама

*** Подаци из дефтера о нашим насељима па и броју породица у њима тада

затечених (Рогача 1536. год. има, на пример, 39 домова, а Неменикуће 1560. год.

— 48) не подупиру Дробњаковићеву констатацију: „Особито су 16. и прве десетине

17. века доба када је наша (космајска, С. Р.) област остала са малим бројем станов

ништва” (Дробњак. Космај 20).

*** Дробњак. Јасеница 205.

*** П. Ж. Петр. Шум. Кол. 17.
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побрђа” (Барошевац).“ Барошевац је већ тада практично био на пре

лазу између насеља разбијеног и мање разбијеног типа. Етнографи су

лепо запазили да је већина шумадијских разбијених („растурених”, како

би рекли сами Шумадинци) села издељена на засебне „мале“, „крајеве”

(„Ерски крај”, „Арнаутски крај”, „Цигански крај” —углавном према

пореклу становника који су га основали и населили) и засеоке.

Од времена боравка етнографа на терену до данас доста тога се

изменило у изгледу и типу посећених места. Она разбијеног типа углав

ном су прерасла у мање разбијена или разређена насеља. Куће се све

више групишу око центра села и саобраћајница. Наглим порастом екс

плоатације угља у колубарском басену нека села су практично прерасла

у мање варошице (Рудовци, Барошевац, М. Црљенци). У њима су фор

миране целе „рударске колоније”, насељене људима из овога региона,

али и из других, често врло удаљених крајева земље. Већина млађег

живља запослена је у овдашњим рудницима и ближим варошицама, па

и у Београду. Пољопривреда је углавном пала на плећа најстарије гене

рације. Сва села су са околином повезана солидним асфалтним путе

вима. Из темеља се, дакле, изменио живот наших Шумадинаца. Нема

осетнијег повећавања сеоског становништва ни даљег уситњавања по

седа како због миграција село-град тако и због малог, чак би се могло

рећи трагично малог, природног прираштаја. У време мојих истражи

вања и непосредно пре њих централна Шумадија је захваћена једним

новим миграционим таласом. У ове крајеве пристиже све већи број

породица исељених из Метохије и са Косова, међу којима већину чине

ијекавци. За сада се радије насељавају у самим варошима (Аранђе

ловац и Топола пре свих) него у околним селима.

15. О интелектуалним, душевним и телесним особинама Шумадинаца

доста су писали етнолози, и то по правилу бираним речима. Уочен је

СМИСaО ОВДаШЊИХ Људи за Здраву И. Ведру Шалу, ДруЖење, СОЛИДарНОСТ

— међусобно испомагање кад год се за то укаже потреба. Стицањем

метанастазичких струја са разних страна и мешањем типичних сточара и

ратара, између осталог, створен је посебан менталитет становништва

једне велике области.“ „Преображено динарско становништво оста

вило је у карактеру Шумадинаца са траговима сточарске безбрижности

инстинкт за независношћу и снагу— особине које су ретке код досеље

ника са југа. Косовска и вардарска струја биле су састављене поглавито

од земљорадника, од потиштених чифчија, изузевши смеле и активне

*** П. Ж. Петр. Шум. Кол. 17—18.

*** Нема битнијих етничких разлика међу становницима обухваћеним нашим

истраживањем, тако да се о подели наведене територије на три посебне целине у

том погледу може говорити условно. П. Ж. Петровић, уосталом, и каже да „испи

тана област (мисли на шумадијску Колубару, С.Р.) у овом делу Шумадије не чини

посебну географску, па ни етничку целину” (П. Ж. Петр. Шум. Кол. 4). „Правој шу

мадијској Колубари припадају само она насеља која су у равници и на непосредном

побрђу с десне стране реке Колубаре и њених десних притока од њена ушћа до Љига”

(П. Ж. Петр. нав. дело 6). „И становништво у побрђупрема Горњој Јасеници (у Про

гореоцима и Даросави) и Космају (у Венчанима, Миросаљцима и Тулежу) има изра

зитије етничке особине Јасеничана и Космајаца” (П. Ж. Петр. нав. дело 7).



1'овори централне Шумадије 31

досељенике из Метохије. Они су донели традиције негдашње Србије,

одрасли у сенци њених цркава, манастира и градова. Под узајамним

утицајима ових досељеника и старога становништва које је живело у

особито развијеним задругама, образовао се нов психички тип, који се

својом већ богатом историјом и својим творевинама појављује као тип

обдарен већом снагом и можда више од чистог балканског типа.“

Говорећи о главним психичким особинама становника шумадијског вари

јетета, Цвијић је, између осталог, рекао и ово: „Оно што данас нарочито

пада у очи у карактеру Шумадинаца јесте нешто јако, смело, велика

активност и здрави живци... Ретке су инертне природе. Све више се

јављају личности велике воље. Страни посматрач имао би утисак да

сви напредују са неукротивом упорношћу и жилавошћу”.“ Посебно

импонује држање Шумадинаца у тешким и кризним временима, какве

су биле, на пример, страшна 1813. и можда још страшнија 1915. година.

Ни тада нису клонули духом нити су побеђени, чак ни у стравичним

искушењима првог светског рата. Сјајно су се држали и они који су

преживели албанску Голготу и они који су остали у поробљеној али не

и покореној земљи.“ Шумадинци су имали видно, часно место у писању

најсветлијих страница историје српскога народа за два последња века.

Запажен је допринос наше зоне у два српска устанка, два балканска и

два светска рата. Подсетимо се да је у Орашцу донета одлука о дизању

првог српског устанка и избору Карађорђа за вођу устаника, да су управо

у Сибници планули први турски ханови, да је из Рогаче чувени јунак

Јанко Катић. Овај део Шумадије није у последња два века оскудевао

ни у политичарима ни научницима светског гласа.

Цвијић је можда најлепше редове посветио шумадијском сељаку:

„Сељаци су најбољи представници шумадијског карактера и средине.

Уколико им се више приближујемо, утолико их више ценимо”.“ Нај

галантније Цвијић ипак говори о њиховим интелектуалним вредностима:

„Али, у Шумадији сам имао највише прилике да се дивим сељацима

широке и објективне интелигенције, који посматрају ствари и догађаје

и дају своје мишљење тек кад се потпуно обавесте. Сем тога, најдаровитији

схватају многе ствари интуицијом и осећајем. Често ми се учинило да

неписмени људи, који имају ову духовну ширину, могу судити каткад

правичније него школовани људи, заведени политичким или другим

страстима“.“

И сам сам се на терену суочавао са свим позитивним и плeмeнитим

особинама Шумадинаца. Не мора посматрач бити етнолог и етнограф

да би сагледао основне телесне и духовне особине данашњих становника

овога дела Шумадије: то је здрав, стасит, разборит свет, најчешће упад

љиво правилних црта. У лицима старим 80, 90 па и више година имао

*** Цвијић Балкан, пол. 378.

*** Цвијић Балкан, пол. 379.

*** В. Цвијић Балкан, пол. 382.

*** Цвијић Балкан, пол. 381.

*** Цвијић Балкан, пол. 382.
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сам свесне и духовно веома виталне сабеседнике. Моје искуство пока

зује да још увек стоји Дробњаковићева оцена шумадијског гостоприм

ства: „Развијено је гостољубље, и у овом погледу кадшто претерују”.“

О ДОСАДАШЊИМ ЈЕЗИЧКИМ ИСПИТИВАЊИМА

ОБЛАСТИ

16. Темељитијег, систематског испитивања говора овога дела Шу

мадије до данас није било. Једино је у неколико наврата, махом узгредно

и фрагментарно, у последњих сто и нешто година научна јавност доби

јала покоји податак те врсте, и то обично из уже космајске зоне. Да

пођемо редом.

а) М. Ђ. Милићевић је 1876. год.“ указао на кановачко дужење

(на терену „од Авале па ка Космају, уза Шумадију”), на аорист типа

обрамо, зденумо, покупимо, „изостављање неких слова” у примерима као

што су вбде (м. овде), нбде, накб, на узречицу кано („у Колубари, особито

у селу Вреоцима”), као и на „трећи падеж једнине придева и неких

заменица“ „на им а не на ом” (Дао сам твојим сину дукат и сл.).

б) Нешто касније, год. 1894,“ П. Ђорђевић описује три најмар

кантније особине говора наше Кораћице. То су: кановачка акцентуација

(аутор уочава и дугоузлазни акценат на једносложницама: мен, теб, себ

и сл.), наст. -им у Д-Лjд. м. и с. рода прид-зам, деклинације (мдим

сину, у нашим округу), наст. -ом м. -ој у Д-Лjд. ж. рода прид.-зам.

деклинације и у Д-Лjд. зам, она (двом жени, у двом молитвици да и

њöм, у њбм напалијон итд.).

в) Етнографска монографија П. Ж. Петровића садржи и краћи

одељак О говору,“ у којем ће се, и поред невештих а каткад сасвим

погрешних формулација, наћи и лепих опсервација и запажања. Петровић

је, између осталог, уочио:

1. Кановачку акцентуацију, уз неспретну и у основи нетачну опаску:

„Свуда у шумадиској Колубари нагласак у двосложним речима је на

првом самогласнику, дуг и узлазан”.

2. Мешање префикса пре- и при-, тачније: уопштавање првог (пре

чекати, презнати, престанак и сл.).

3. Глаголске облике типа ведети, ведни.

4. Лик „очо”.

5. Сажимање самогласника (дако „да ако”, кано „као оно”, дошо).

6. Губљење сугласника -т у секвенци -ст (мас, пос).

*** Дробњак. Космај 44.

*** Милић, Кнеж. Србија 118—119.

*** П. Ђорђ. Кановачки 132—139.

*** П. Ж. Петр. Шум. Кол. 77–78.
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7. Губљење сугл. х и његово супституисање другим гласовима (рана,

леб, сарана, мува, глув, Микаило).

8. Супституцију ф сугласником в (Вилип, вес).

9. губљење ј{немо, остае).

10. Присуство лексике оријенталног порекла и неколико изолекси

на основи тамнавског и колубарског говора (котао: бакрач, прах : пасуљ,

бундева : дулек, шљива „шумадинка”: маџарка и пожегача). Петровић

пише да се тамнавска реч мумуруз одомаћила у шумадијској Колубари,

За разлику од остале Шумадије, где долази кукуруз. Истог су прекла,

по његовом мишљењу, овдашње речи мишана (сушара за шљиве) и

ђерам (озидани бунар па макар и немао ђерам).

г) Б. Аранђеловић-Живковић је на крају рада Ономастика космај

ског села Кораћице“ навела „само неколико претежно сумарних ствари”

из језичке проблематике. Могу се прихватити ауторкина запажања из

области фонетике и морфологије, али је бележење акцента прилично

несигурно, кадшто сасвим погрешно. Ауторка помиње „кановштину”, али

би се рекло да не схвата принципе кановачког преношења, пошто без

икаквог коментара наводи ликове типа: чесма поток, точак, извор, Дра

јан, Здран, Јован, Милан, Милдрад, Милдсав, себе, теби, спаилук. Кратки

узлазни акценат у овој позицији ја нисам слушао ни у једном селу, а

како засад ствари стоје — неће га уопште ни бити на подручју праве

Шумадије. Спорне су и неке послеакценатске дужине у наведеном раду.

Дужина у примерима типа гледб, рекб, виде, виду у мојој грађи се држи

само испред енклитике. Ауторка је добро уочила коегзистирање примера

са пренетом и старом акцентуацијом: Радојка и Радбјка, Сердаровић и

Сердардвић, гдведа и сведа, другарица и другарица итд.

д) У карти на крају мога рада О незамењеном јату . . .“ означена

су и нека села ове зоне са очуваном индивидуалношћу јата.

ђ) Р. Симић је узгредно изнео податак да је у Јунковцу извршено

кановачко дужење.“

e) Пошто су Неменикуће укључене у мрежу пунктова Општесло

венској лингвистичког атласа, располажемо и фонолошким описом говора

овога космајског села.“ Опис је рађен на основу грађе коју су прику

пили Р. Алексић и аутор ових редова.“

ж) У раду Консонантске секвенце у штокавском дијалекту“ З. Павло

вић-Стаменковић наводи нешто података које је прикупила у Дучини,

Дрлупи и Стојнику „Београдском”.

*** Живк. Кораћица 189—193.

*** Рем. Јат 105.

*** Симић Скицa 103.

128 ФО 485—490.

**** ФО 13, 15, 16.

*** З. Павл. Конс. секвенце 69—119.
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Других непосредних обавештења о говору наше зоне, колико ми

је познато, нема. У досадашњој дијалектолошкој литератури, да поме

немо на крају и тај податак, цела наша област сматра се подручјем шума

дијско-војвођанског дијалекта.“

17. Чињеница да је централна Шумадија до наших дана практично

остала по страни од озбиљнијих, систематских дијалектолошких испи

тивања представља својеврстан парадокс, тим пре када се зна да је

шумадијско-војвођански дијалекат послужио као основица књижевног

језика екавског изговора. Последњих деценија полако се сужавао круг

неиспитаних србијанских и пречанских говора, чиме је ова празнина

постојала све уочљивијом. С друге стране, наша зона иде у ред привредно

најразвијенијих подручја Републике, реч је о крају надомак престонице,

крају који силаском са сцене генерације рођене крајем прошлог и почет

ком овога века остаје без неписмених житеља. Све то озбиљно угрожава

народни говор претећи му коначним и потпуним уништењем.

Пошто се испоставило да наша зона представља размеђе шумадијско

-војвођанског и смедеревско-вршачког дијалекта и да је темељито ишпар

тана језичким изоглосама, међу којима има и маркантних и врло прециз

них, пред истраживачем су се нашли и неки додатни задаци, са којима

се већина дијалектолога не среће у радовима ове врсте. У нашем слу

чају требало би, у ствари, обрадити следећа питања.

1) Што прецизније утврдити степен унутрашње говорне диферен

цијације. С тим у вези морају се фиксирати основне изоглосе, а тиме

означити граница поменутих двају дијалеката.

2) Од посебног је интереса праћење односа језичких изоглоса и

метанастазичке границе. Другим речима, ваља одговорити на питање

има ли корелације између дијалекатске диференцијације и састава овда

IIIЊСГ СТАНОВНИШТВа

3) Имајући у виду унутрашњу говорну разуђеност области и састав

становништва, мораће се водити рачуна и трагати за појавама које би

могле представљати миграциони нанос (динарски, косовско-ресавски

др.). Мораће се, исто тако, што прецизније утврдити особине супстрат

ског порекла, појаве неоспорно развијене на овом терену.

4) Као и у већини радова ове врсте — основне језичке карактеристике

Испитане зоне ваља проматрати у контексту суседних идиома, пре свега

најближих говора Ш—В и С-В. типа.

5) Иако аутор ових редова не дели мишљење оних дијалектолога

који сматрају да народне говоре треба посматрати као системе диспа

ратне књижевном језику, морао је практично и сам тако поступити из

простог разлога што је пред истраживаче говора Ш—В типа постављен

и тај додатни задатак. Он је у ствари прецизно формулисан у литератури:

*** В. нпр.: Ивић Дијалект. 66 (и дијалектолошку карту на крају књиге). Уп.

и Дијалектолошку карту српскохрватског подручја приложену уз књигу П. Ивића

Српски народ и његов језик. — Београд (Српска књижевна задруга) 1971.
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„Будућим истраживачима остаће да утврде колико је других особина

(уз екавски изговор, С.Р.) шумадијско-војвођанског дијалекта, пре свега

оних реченичких и синтаксичких, продрло у наш књижевни језик истис

кујући Вукове херцеговачке одлике. Засад је извесно само толико да је

таквих процеса било у осетној мери.“ У овом раду, на жалост, неће

се обрађивати лексичка ни синтаксичка проблематика, али ће главни

део посла ипак бити обављен, јер су међу разликама између књ.

језика и овдашњих говора наглашено најмаркантније оне из области

прозодије, фонетике и морфологије.

О РАДУ НА ТЕРЕНУ И ОБРАДИ ПРИКУПЉЕНОГ

МАТЕРИЈАЛА

18. На основу литературе о суседним и сличним говорима, као и

упитника за дијалектолошке атласе, направио сам краћи квестионар у

који су укључена питања неопходна за сагледавање основне структуре

говора и одређивање његовог места према суседним идиомима. Са тако

припремљеним упитником посетио сам накратко неколико села у разли

читим деловима зоне. Прва искуства на терену указивала су на изразиту

некомпактност захваћене области. Уочене прилике умногоме су изме

ниле мој план и практично „програмирале” даљи рад. Као прво, било

ми је јасно да ће се озбиљнијим истраживањима морати прићи у свим

селима ове зоне. Брзо сам увидео да дијалекатска неуједначеност нема

карактер механичке мешавине двају и(ли) више говора у оквиру јед

ног места нити да, пак, ова територија представља дијалекатски мозаик.

Захватањем нових села тим првим, пробним испитивањем све више и

јасније су се оцртавале акценатске, фонетске и морфолошке изоглосе.

Сагледавши на тај начин основне контуре овдашње дијалекатске слике,

проширио сам упитник новим питањима и приступио систематском испи

тивању говорних прилика у 41 селу.

Информаторе сам тражио и углавном налазио према познатим кри

теријумима. У већини случајева то су жене у одмаклим годинама

живота, по правилу неписмене и рођене у селу у којем и сада живе.

Само изузетно су узимана лица рођена у неком од суседних села, а и тада

— после поуздане обавештености да између двају места нема осетнијих

говорних разлика. Паралелно са радом по упитнику у четрдесет села

(у свим осим Зеока) снимао сам говор мештана на магнетофонске траке

и радио-касете. Избегавао сам прикупљање података непосредним пос

тављањем питања. С упитником испред себе усмеравао сам разговоре на

теме које су доносиле жељену лексику и облике. Сваки пример добијен

на директно постављено питање провераван је код више информатора.

У овом раду практично нема облика који нису проверени, добијени у неве

заном, слободном говору. Ретки ликови добијени само у раду по упитнику

означени су знаком Ф. Ни у једном посећеном селу нисам се ослањао на

*** Ивић Дијалект. 68.
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говор само једног лица, а настојао сам да истраживањима буде обухва

ћено што више „крајева” и заселака, нарочито тамо где су места изра

зито „растурена”, каквих је у нашој зони —понајвише. Прилике на тере

ну и решеност да се бар нека важнија диференцијална питања обраде и

помоћу картографисања прикупљеног материјала одређивале су и на

чин сакупљања дијалекатске грађе. Тако су у неким случајевима можда и

целих 150 пута понављане са информаторима једне исте теме. У друга

чијим околностима то би било непотребно расипање времена и труда,

али овде — то је једини начин да се прецизно фиксирају изоглосе и

одреди степен унутрашње кохерентности односно издиференцираности

исiiитанс зонс.

Напоредо са одмицањем теренског рада ширио се и круг диферен

цијалних питања и проблема. У почетку сам се враћао у већ обрађена

села и проширивао свој квестионар, али сам временом, из разумљивих

разлога, од тога морао одустати. Нека питања те врсте уочио сам када

је сакупљање грађе било већ далеко одмакло, друга при самом крају

теренских истраживања, а поједина — тек приликом преслушавања

магнетофонских трака. Отуда и извесна неравномерност у степену обра

ђености и представљености појединих питања. Ипак је већина главних

појединости обрађена и представљена по свим принципима лингвистичке

географије, нека су донекле остала недоречена, трећа само поменута, а

има и оних која су остављена за додатна истраживања.

Теренска истраживања, изузимајући по десетак дана рада у 1976. и

1977, извршена су практично 1981. и 1982. године. На терену сам про

вео око сто дана, у просеку два и по дана по насељу. Понајдуже сам

се задржао у репрезентативним пунктовима уочених дијалекатских и го

ворних зона: у Неменикућама, Мисачи, Марковцу, Рожанцима, Јун

ковцу. Радећи са око 150 информатора, на траке и касете сам снимио око

200 сати говора одабраних лица. У даљој обради нисам исписивао цео

снимљени материјал него само одговарајуће облике. Пошто су многи

листићи носили више порука (облик врдвак је нпр. обавештавао о ак

центу, статусу Р у суседству вокала, судбини сугласника х и уједно био

интересантан на лексичком нивоу, рацепе поред акцента сведочи о суд

бини секвенце -сц-, старога гласа јата, као и о типу през. 3. л. мн. гл.

Белићеве VII и VIII врсте), испоставило се да је овај рад писан на основу

корпуса од близу 200 хиљада података. Ситуација на терену знатно је

изменила и првобитно замишљену композицију рада. Пре свега, морало

се одустати од обраде не само лексике него су се и творба речи и син

такса морале оставити за другу прилику, а није се нашло места ни за

детаљнију обраду акценатских особина.

19. Извршавање задатака изложених у т. 17 захтева стално поре

ђење овдашњих говорних прилика са стањем у осталим србијанским и

пречанским идиомима, посебно оним шумадијско-војвођанског, сме

деревско-вршачког и косовско-ресавског типа. За разумевање и објаш

њење појединих појава неопходан је увид у дијалекатску слику и других

матичних области наших досељеника, у првом реду динараца, приспе

лих овамо углавном са планинских венаца између Неретве и Чакора.
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У раду ћемо се нешто чешће освртати још и на источнобосански и сла

вонски терен. Границе овако означеног подручја пробијаће се само

изузетно. Овај део посла олакшан је у приличној мери самим тим што је

добар део говора III—В, С-В, К-Р, призренско-тимочке, И-Х, старо

црногорске, санџачке, источнобосанске и славонске области релативно

добро испитан. Неке празнине на том пољу су уклоњене, а постојеће

знање обогаћено и проширено објављивањем књиге Фонолошки описи

српскохрватских/хрватскосрпских, словеначких и македонских говора обу

хваћених Општесловенским лингвистичким атласом. Тиме је добијен увид

у основне фонетске и прозодијске карактеристике 74 локална говора

нашега језика, од којих је четрдесетак смештено на горе уоквиреном

простору.

20. Најпријатнију обавезу аутору ових редова представља изно

шење искуства из рада са информаторима. У крају насељеном становниш

твом са чијим смо се етничким, душевним и интелектуалним особинама

већ упознали није било тешко проналазити аутохтоне представнике ло

калног говора. А сви ти одабрани су, опет, радо и безрезервно излазили

у сусрет мојим молбама, стрпљиво одговарали на питања и, често са

наглашеним задовољством, сатима причали о догађајима и животу у

прохујалим временима, темама које су их враћале у младост, оживљавале

успомене. Прилике у појединим селима и искуство са појединцима нала

гали су проверавање прикупљених података код истих објеката, што

је за собом повлачило враћање на исте теме и разговоре (обично оп

робаним изговором да се „јуче покварила текника” и да се мора поно

вити снимање). Стрпљење и добра жеља да ми помогну нису ни тада,

практично без иједног изузетка, напуштали моје сабеседнике, љубазне

и крајње гостопримљиве домаћине. Можда је ово добра прилика да из

несем своја запажања, два детаља у ствари, који су ми нарочито ишли

наруку у току теренских истраживања.

Посебно срећну околност имао сам у убеђењу овдашњих Шумади

наца да се „у овим нашим крају” говори чисто, да управо они имају

добар, најбољи „дијолект говора”, а да други „говору лоше“ или „мало

заносу кад говору”. Моји сабеседници нису осећали потребу да из неких

престижних разлога подешавају свој говор према било каквом узору.

Они не „крију” свој аутохтони израз у сусрету са непознатим лицима,

чак ни од оних који записују њихову причу, као у оваквим приликама, на

пример.

Показивањем етнолошких студија и упознавањем становништва

са њиховим садржајем истраживач задобија поверење најстаријих жи

теља посећеног насеља, који ће му свесрдно помоћи да и у њиховом

крају „опише све те старе обичаје које млади не знају”. Они интелигент

нији су заиста свесни да после њих неће ни бити потребе за покретањем

послова ове врсте, јер неће бити оних који се „сећају шта је, сине, пре

било”. Не ретко су ме моји информатори самоиницијативно тражили да

би ми испричали понешто што су претходног дана заборавили. Морам

признати да сам често једноставно био засицан драгоценим причама,

обиљем материјала.
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Далеко би ме одвело навођење имена свих информатора, па ћу по

менути само неке од њих, оне који су ме својом помоћи највише заду

жили. То су: Ђурђија Павловић (рођ. 1897) и Лепосава Павловић (1909)

из Арнајева, Неранџа Симић (1910) из Бистрице, Стана Војчић (1898)

и Славка Гавриловић (1903) из Врбице, Зорка Савковић (1903) и

Лепосава Ковачевић (1904) из Слатине, Зорка Станишић (око 1891)

и Александар — Леко Станишић (1893) из Копљара, Новка Тимотијевић

(око 1895) и Аница Војновић (1910) из Мисаче, Милица Швабић (1905)

из Буковика, Госпава Василић (1901), Илија Недић и Милица Антић

(1910) из Орашца, Станија Лазић из Пркосаве, Добринка Живановић

(око 1903) и Јулка Пантелић (око 1900) из Крушевице, Косана Радоса

вљевић (1890) из Кораћице, Анка Танасковић (1889), Живка Максимовић

(око 1910), Зорка Тодоровић (око 1900) и Мандалинa — Вана Стевано

вић (око 1897) из В. Иванче, Драгана Живковић (1902) из Сакуље,

Мирјана Ђурђевић (1981. год. имала око 94 године) из Трбушнице,

Зорка Симић (1910) и Винка Јовановић из Медошевца, Живка— Цуја

Божић (1892), Света Николић, Зорка Миљанић и Тихомир Миљанић

из Барошевца, Лепосава Урошевић (око 1893) из Јунковца, Милева

Николић (око 1888) и Лепосава Марић из Миросаљаца, Живка Стани

сављевић (1897) и Даринка Симић (1905) из Рудоваца, Живанка Милу

тиновић (1902), Милован Степановић (1904) и Милева Васиљевић из

М. Црљенаца, Загорка Павловић (1909) из Раниловића, Давина Мило

шевић (око 1896) из Стрмова, Зорка Смиљковић и Аница Томашевић

из Партизана, Бисенија Васић (1908) из Прогорелаца, Зорка Радисавље

вић (1909) и Светислав Раденковић из Стојника „Ерског”, Драга Ива

повић (око 1896), Милорад Ђокић (1887) и Новка Радовановић из

Сибнице, Лепосава Ковачевић (1904) из Дрлупе, Даница Банковић

(око 1905) из Дучине, Славка Јерановић (1905), Никола Марковић

(око 1902) и Миленија Марковић (око 1902) из Рогаче, Вемија Лаза

ревић (1901) из Манића, Василија Николић (1896) из Рожанаца, Љубица

Јанковић (1905) из Венчана, Милица Радовановић, Марица Маринковић

и Ангелина Николић из Неменикућа, Јаворка Крсмановић, Зорка

Радовић (око 1905) и Бошко Крсмановић из Марковца, Драгиња Панте

лић (око 1897), Богољуб—Божа Марковић и Љубинка Максимовић из

Стојника „Београдског”, Радивоје Животић (1906), Живана Марковић и

Милоје Станојевић из Амерића, Лепосава Симић иЉубинкаЂерић из Ту

лежа, Јулијана Јаношевић (око 1901), Даница Радоњић (око 1895) и Ми

лева Гајић из М. Врбице, Босиљка Радојичић (1902) и Зорка Грујић

(1903) из Пружатовца, Даринка Јовичић иДрагољуб Радовановић (1905)

из Зеока. Њима и свима онима чија имена нису поменута остајем

дужник, са надом да је нашим заједничким трудом од заборава отргнут

један део културне баштине шумадијске области.



II

ГЛАСОВНИ СИСТЕМ

А. А к ц Ен Т У А ц и ЈА

21. Детаљнијој обради комплетне прозодијске проблематике говора

наше зоне мораће се посветити посебна студија и ја тај обимни посао

остављам за другу прилику. Два момента, међутим, обавезују да се и

сада изложе чињенице неопходне за добијање бар основне пред

ставе о овдашњим акценатским приликама. Тиме ће се, пре свега, читао

цу омогућити лакше сналажење у грађи коју ћу наводити у наредним

поглављима, а с друге стране, без увида у прозодијске особености не

Може се сагледати ни степен кохерентности, односно унутрашње изди

ференцираности области, нити пак одредити њено место према суседним

и сличним идиомима. Неопходност сажетијег прегледа виталних акце

натских особености произилази и из самих прилика на терену. Међу

изоглосама које секу простор oмeђен Космајем и Букуљом оне из домена

прозодије управо су најмаркантније и најуочљивије, а кадшто и — нај

прецизније. На овом релативно уском терену сучељавају се и прожимају

чак четири акцентуације (две кановачке: поток - потока и поток — по

тока, те типови: поток — потока и поток — потока). Ређе су те гра

нице оштре и прецизне као на пример код ликвидирања окситонезе иза

кратке пенултиме (карта бр. 4). Обичнији су блажи прелази између двају

суседних насеља, уз напоредно егзистирање двеју (ређе три) могућности

у истом месту, па и у говору једног истог информатора. Но, те разлике

полако нарастају, да бисмо у селима на крајњем југозападу и на крајњем

североистоку, односно на крајњем северу и југу, добили говоре са прак

тично сасвим различитим акценатским системима, различитим и у ин

вентару и у дистрибуцији постојећих прозодема. На једној страни имамо

новоштокавски четвороакценатски систем са квантитетом под акцентом

и иза акцента, а на другој — трочлани акценатски инвентар са квантите

том под акцентом и испред акцента. За сагледавање обима акценатске
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неуједначености унутар наше зоне згодно ће послужити једно поређење.

Оволика разлика неће се наћи, на пример, на широком простору између

Кордуна и Горњег Милановца, простору дужем од 500 километара. А

пречник области чији се говор овде испитује краћи је од 20 километара.

Акценатски системи овдашњих говора изводиће се из старосрпско

хрватског двочланог инвентара () */ и //), из којега се изводе прозодиј

ски системи главнине штокавских говора (међу којима и сви са К-Р,

С-В, Ш—В и И—Х терена) и неких чакавских.“ После приказивања

судбине старих | */ и // изван првог слога у речи осврнућемо се, такође

само овлашно, на питање послеакценатских дужина. Биће речи и о неким

дужинама којих нема код Даничића.

СУДБИНА /*/ АКЦЕНТА ИЗВАН ПРВОГ СЛОГА У РЕЧИ

22. Доследно је извршено преношење са ултиме на дугу пенултиму,

тако да се у свим селима говори искључиво: војска, fњиздо, гнездо, љуто,

ткемо, младо, златно, ниси, нисмо, јунаци, сељаци, војници, Маџари, зо

вемо, печемо, народ, нисам, нбосом, ватраљом, митрољезом итд.

Компактност територије у том погледу донекле је нарушена једино

у енклизи, где // може остати на старом месту у селима у којима се могу

срести примери типа радили:

зима-му СЕ, сами-смо Мар, балд-је Ра Ве, врли-смо Ам, били-смо

тамо, војска-је војска Н, лепа-је ВИ., врли-се, лепе-су, тукли-га СБ, душа-се

изгуби Рог, луде-су, млади-су Ду, вуклд-се ВИ., извукла-се Сл, била-сам

Др, знате-ли, осече-се Рож, мнđди-су, билд-му добро Арн и сл. Којешта,

забележено у Америћу, има акценат према одвојеном изговору шта.

Ова појава, и иначе скромног домашаја, јењава удаљавањем од

Космаја према Колубари, Љигу и Букуљи. Ређе задржавање /'/ у наведе

ној позицији код Биограчића је посведочено једино у Рушњу.“ Поја

ва је, међутим, сасвим обична у говору банатских Хера,“ као и на К-Р

терену.“

23. Управо у области прозодије и лежи најмаркантнија разлика

између „ерских” и осталих места области. Реч је о различитом прено

шењу // са (отворене и затворене) ултиме на претходни кратки слог.

a) Тај процес је у јасеничком појасу извршен као у Гружи и у гово

pима К-Р базе:

у води О, у грдбу Вр, деца О, жена Мис Вр Бу О СЕ, моји Бу, дуа

Мис, рђа Коп, реци Бу, село Мис Бу, сестра Мис СЕ, теле Мис, чатма

Мис;

*** О томе в. ФО 222, 225.

*** Ивић Биогр. 137.

*** Ивић Хере 327.

*** В. нпр.: Симић Левач 53–54; Јовић Трст. 26.
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Бджић Бу, идо (идох”) Мис, капак Вр, драј Бу О, пијац Коп, поз

дер О, посек Вр, поток Бу О;

белину Бу, богасто Мис, повезли Вр, превели Мис, вретено Мис Вр

О Мар, врућина Бу О Вр СЕ Мар, господа Мис О Мар, тубером Мис Вр,

дивљина Мар, дивдта Мис Бу, долеко Мис, домаћин Мис Бу О СЕ Мар,

дугачко Мис Бу СЕ, Живадин Мис, нема живота Мис, зелена Вр, ка

вурма Бу, качамак Мис СЕ Вр, комшилук Вр О, кршћено Вр, кукуруз Мис

Бу СЕ, лаждва Мис, лепдита Бу Вр О Мар, лобода Бу О СЕ Мар, мас

ндба Вр, мекдта Мис, Милутин СЕ Мар, муштулук Вр, пашеног Мис,

планина Мис, опрости Вр, синдвац Вр, слобода Бу Вр О Мар, срамота

Вр, сведоци Коп, тарану Бу Вр, тешкоћа Вр, црвено Вр, у црнини Вр,

човека Бу Мар, ширина Вр, ширину Бу, шупљина Коп,

изведена Вр, дициплину СЕ, донешено Бу, киселина Мис, околина

Мис, питомина Мар, исплетене Бу Вр О Мар, прострвена Мис О, несаиia

вен Мис, сатpвена Вр, нечистота Коп итд.

Може се констатовати да је овакво преношење извршено доследнош

ћу фонетског закона. Наћи ће се у „ерским” селима, додуше, и нешто

потврда кановачког дуљења, и то махом у облицима радног придева

глагола сложених са ићи:

дбила Мис Бу Вр СЕ Мар, дбили Мис Бу Коп СЕ, дошло Мис Бу,

изишли Мис, ишло Бу, нашла Вр, наишли Вр, пошла Мар, прошли Бу Вр,

прбило Вр, прошла Мар.

Наведено дуљење, познато говору Биограчића“ и Врачевог Гаја у

херској групи,“ свакако је резултат наслањања на акценат инфинитива

одговарајућих глагола (према наћи добијено је нашла и сл.). Ни овде,

као ни код Биограчића, дуљење није извршено доследно, јер паралелно

стоје и ликови:

ддила Мис, дошло Вр, дошли Мис Вр, ишла Бу, ишло Бу Мис, изиш

ло Мис, нашла Мар, прешли Вр, пришло Мис, прдили Мис, прдило Бу.

Кановачко дуљење у другим категоријама на „ерском” терену сре

ћемо само изнимно:“ поља Мис, деца, душек, седло, једно, бно Бу, скоро,

дббро СЕ. Ово је толико ретко да ни у ком случају не нарушава ос

новну акценатску слику и акценатски систем јасеничке зоне. Примери

типа жена, поток, слобдда, домаћин чвршће од било које друге говорне

црте вежу сва „ерска“ места у компактну целину, одвајајући их исто

времено, такође оштро и бескомпромисно, од осталих, кановачких

МеCTa.

б) У осталим селима, насупрот „ерским” приликама, кановачко

дуљење је извршено практично доследно:

вода З, два грба Пру, деца Ра Ру Др Сл, деца Рож Ј Ме, дббра Ве

Ба, жена Ра Ве Кр Кор СБ Сл Др Арн, жену Ду Ба, једна Па Арн, козе

*** Ивић Биогр. 142.

187 Ивић Хере 328.

*** Одвојено се морају посматрати случајеви типа пекли, житко, тарана, до

маћин и сл. бележени у Буковику од жене одрасле у суседним, кановачким Прого

реоцима.

3
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КАРТА БР. 4. Судбина старог (“) на ултими иза кратке пенултиме
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62 Кановачко дуљење (жена, поток, слобода, домаћин)

О „Ерско” преношење (жена, поток, слобдда, домаћин)
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Ра, коње Ра Ду Рож, лела Са, лоза Ве Са, не могу Пру, бни Др Ј., плели Са,

перо Са, попа Сл Арн, село Сл Мир Арн, сестра Па Кр СБ Сл Др Мир

Арн, сестру СБ Ду, Рож, сирће Ара, стакло Ман Мир Арн Ба, чатма Ра;

Божић Ра Па Кор З, дукат Ве Ман Ј, живот Ра Мир З, јексер Ду,

јечам Ра Сл Мир Арн, купус Ве Сл Ба, лонац Ду Сл, ббраз Кр Би, битац

Па Пру Мир Арн Би, биак Н., памук Би, поздер Па Ве, поток Кр Пpк Н

СБ Ду Ман Сл Мир Арн Ба, на таван Ве, ћетен Ра, чекич Ам, шећер Ра;

даљина Ба, дебела IIа Ман, дивљина Ра Са, живина Рож, о животу

Па, о болести Тр, вретено Ра Па Про НДр, врућина З Ра Ба Кр Ру Кор

Н СБ Ман Арн, господа Кр Кор СБ Ман Сл Др Мир Арн З Ба, печена

Ве Мир Рож, поштени Па, родбина Рож, красота Про, лепота Про Кр

Тр Кор Н. СБ Ман Сл Др Мир З Ба, лобода Ра Кр Тр Кор Н. СБ Ман

Сл Мир Арн БаЗЈ Ме Ру, сирбта Ра, сирбче Ве Н, слобода Ра Кр Кор Н

СБ Ман Др Мир Арн З Ба, срамбта Па Про Прк Тр Пру Н Ба Би, са

мбћа Тр, сведбци Тр Н. СБ, тазбина Ве, топлина Ве, одведена Мир, сакри

вено Ве, четвртина Ве, ширбка Н. Ман;

господин Ве, домаћин РаЗ Ба Па Ве Кор Н. Ду Ман Сл Арн, дугачак

Ра МВ, комшилук Мир, качамак Па Би, сакривен Ве, кукуруз Ве, Милу

тин Ве итд.

Одступања су сасвим ретка и везана су углавном за гранична места:

„“ \\

жена Ве, јечам, коњу, кдња, сестра, за слободу Ве, кдњи Кр, ја јом

скреса Пру, коње Ду, срамдта Па, поштена Ве.

У Партизанима сам од жене удате за „Пироћанца” (зидара из источне

Србије, по свему судећи из Црне Траве) чуо нешто више оваквих акце

ната: дпац, жена, жене, земља, унук, купус, с коњом, печени итд. Чиње

ница да у говору истог лица има осетно више непренесених старих ак

цената него код осталих житеља тога колубарског села упућује на закљу

чак да је пред нама очигледан утицај досељеника са староштокавског

терена на акценат нашег информатора.

Најинтересантнији случај одступања од кановачке акцентуације

срео сам у Великој Иванчи, великом поткосмајском селу, у којем сам

боравио 1976, 1980. и 1982. године. Контактирао сам са доста лица, а

снимао говор од десетак мештана, и то у различитим махалама и засео

цима, међусобно понекад удаљеним и по више километара. Само један

информатор је млађи од 80 година, сви су рођени у Великој Иванчи и

сви су кановци, изузимајући 94-годишњу Стану Илић, звану Гилу, од

које сам 27. јула 1982. год. чуо и ове речи и облике: жена, жену, сестра,

сестри, сестру, једну, кдса, живот, у поток, моји, дну, дошли, нашли,

дтац, диа, за село, никака среста, у селу, један, са два коња, с коњом,

дни, отишла, за доброту, за сваку ситницу, сирота. Код Стане Илић су

знатно ређи ликови типа: пошла, сирота, донеси, проведи. Да цела ствар

буде интересантнија, Стана је из „најстарије породице” у селу - од

Милановића,“ те отпада евентуална претпоставка да су њени преци

недавно досељени из суседне „ерске” области. Станин супруг, 93-го

“ Дробњак. Космај 66: „И најстарији људи од Милановића не знају ништа

о свом пореклу”.
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дишњи солунац Драга Илић, типични је кановац. Стана је, истина, жи

вела четири године у Београду и 2-3 године у Аранђеловцу, оба пута у

познијим годинама, што ме још више учвршћује у уверењу да за тако

кратко време ипак није могла усвојити другачију акцентуацију. Можда

није без значаја податак да је мајка наше информаторке била Црно

горка (по Станином казивању — „тетка краља Николе Петровића”);

живела је 107 година. Ипак не могу да поверујем да у пореклу Станине

мајке треба тражити објашњење ове интересантне појаве. Пре ће пред

нама бити остатак, раније вероватно израженије, локалне махалске

акценатске неуједначености, што не би било никакво изненађење када

се има у виду избразданост овдашњег терена метанастазичким струјама и

шароликост у саставу његовог садашњег становништва.

24. У прикупљеној грађи нашло се и нешто потврда задржавања

/\/ на последњем слогу. То се обично дешава у енклизи, посуђеницама и

случајевима објашњивим аналогијом:

ишла-сам Ј Мир, ишли-су СБ, кака-је била Си, кака-је лепа Ра,

кака-је жена Ам, кака-је гибаница Ам, ожени-се Н, отац ми остó Ду,

сестра-ми разговара Мир, дошли-су СЕ, ишла-сам Мар, преста-је Мар;

агент Вр, дијалект, дијолект Мис, итедант Ду, командат Мир, ли

ферант Си, комадант Мис Pa Py Н Си, музикант Мис, патент Ам,

префект Ду, таман Ду Про Си;

данас (према данаске и сл.) Арн Н. Ман, овам (према овамо, там и

сл.) Ам, онуд Ду, освуд (према свуд) Н., којекуд (према одвојеном изго

вору куд) Мис, откуд-је (према одвојеном изговору куд, потпомогнутом

енклизом) Рог, којегде (према где) Бу, вечерас (према вечераске) Н., ноћас

Рог (према ноћаске Н), сасвим Мис Про Кор.

Наведена одступања од правила да Г не може стајати на последњем

слогу не представљају реткост ни у суседним говорима С-В, Ш—В и

К—Р основе,“ а примећена су и код Галипољаца.“ Но, сва та одступања

у нашој зони, заједно узета, не засецају озбиљније у општу акценатску

слику, представљену на карти бр. 4, слику чија нас је порука, бар у неким

детаљима, ипак изненадила. За кановачко дуљење у космајском региону

и неким другим говорима северносрбијанског и јужнобанатског подручја

знало се из досадашње литературе.“ Помало је неочекивано „ерско”

*** Уп. нпр.: Ивић Биогр. 138; Павл. Рача 15; ФО 494 (Уљма: сасвим, готов

итд.); Ник. Кол. 10 (повр себе, сасвим); Ивић Ловра 191 (једва, сасвим), ФО 454 (Ба

шаид: сасвим); Симић Левач 49—50; Јовић Трст. 24 и тамо нав. литературу, Ивић

Дијалект. 68 (за Ш—В дијалекат); Ивић Галип. 30 (податак за јужни Банат, Гоч код

Врњачке Бање, Бан. Хере, Ландол код Смедерева) итд.

*** Ивић ГалиП. 30—31.

*** В. Вук Рјечник LXXI; П. Ђорђ. Кановачки 133—135; Милић. Кнеж. Србија

118—119 (београдски округ), 171 (Кусадак, Селевац, Ковачевац), 302 (Топола, Бело

савци, Ратари, спорадично у Лепеници), 355 („у неким селима подно Качера”); Ивић

Извештај 398 (за Кусадак); ФО 487, 489 (Неменикуће), Живк. Кораћица 192 (са доста

грешака и неразумевањем система кановачког преношења; в. и т. 16); Рем. Јат 23

(Мислођин), Симић Скицa 103 (податак за наш Јунковац и Дрен крај Лазаревца);

Ердељ. Шумадија 94–95 (тачак и поток у В. Плани, темељ у Крушеву, биa, вола

у М. Плани); ФО 520 („недоследно” у Глибовцу); Ивић Банат 142 (за јужни Банат);

Моск. Банат 59; ФО 494, 496 (Уљма); Ивић Дијалект. 73, 87. Кановачко преношење

спада у карактеристичне особине говора Галипољаца (Ивић Галип. 28).
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преношење, тим пре што у једном делу залеђа наших „Ерова” живе

кановци (Топола, део Качера).

25. Док је резултат ликвидирања окситонезе наш терен оштро по

делио на два компактна, али неједнака, дела (већи кановачки и мањи

„ерски” тип), прилике у вези са старим // у унутрашњости речи иза

кратке претоне исцепаће га на три зоне. У југозападним селима, како

кановачким тако и јасеничким, извршено је новоштокавско преношење

(потока), крајњи североисток у основи чува старо стање, а у средини

налазимо прелазни тип. Ако се, пак, скупа посматра однос старих акц.

у примерима “поток и “потока, на овом релативно уском простору доби

јамо четири односно шест акценатских могућности — шест акценатских

система и модела, представљених на карти бр. 5 (стр. 46). У пет јужнијих

јасеничких села (Вр Бу Мис О Коп) доминира, дакле, гружанска акцен

туација (поток — потока), Стојник „Ерски” је у том погледу прелазно

место (поток — потока || потока), док се Марковац не разликује много

од К-Р терена. На другој страни, југозападна односно јужна кановачка

насеља (МеЗ Би Тр Про Па Кр Ру МПЦ Ба Са Ј Ст Прк) карактерише

новоштокавска судбина // у унутрашњости речи (поток — потока), на

крајњем североистоку (Н Ам МВ СБ) далеко претежу потврде чувања

старијег стања (поток — потока), а у средини су, наравно, прелазна

места, говори са непреврелим акцентом (Ра Ве Ту Мир Ара Рож Арн Др

Си Сл Ман Ду Рог ВИ Пpу Кор). Ова подела условног је карактера а

наведене границе апроксимативне, будући да у домену прозодије, изузи

мајући || на ултими (т. 23, карта 4) нема чврстих акценатских система и

регионалне уједначености као, на пример, у говорима К-Р или И—Х

дијалекта. Већ је речено да између Космаја и Букуље нема ни „чистих”

места, па чак ни појединаца код којих се искључује могућност употребе и

друге варијанте. Ипак, стоји и факат да наша територија не представља

мозаик, неку механичку мешавину места са различитом акцентуацијом.

Јасно се издваја зона са претежно пренесеним од зоне са претежно старијим

акцентима. Репартиција двеју могућности начелно се поклапа са правцем

ЈЗ — СИ. Наведеном линијом слаби домашај новије на рачун старије

акцентуације и обратно. Речено је да су прелази по правилу благи, тако

да су разлике између суседних насеља обично незнатне, често једва при

метне. Ипак се ширењем пречника захваћене територије оне гомилају и

постепено нарастају да би се коначно дошло до већ помињаних дијаме

тралних супротности какве ће се наћи у говору једне Трбушнице и

Неменикућа, на пример. Између ових дискриминанти стоји простор

квантитативних изоглоса, тј. процентуалних односа двеју акценатских

могућности. У даљем тексту доносим део грађе прикупљене за расвет

љавање овога проблема уз напомену да прозодија није једина област у

говорима наше зоне где до изражаја долазе квантитативни омери двеју

или чак више вредности.

26. „Ерска” зона

a) У Вр Мис Бу Коп и О врло убедљиво претежу примери са пре

нетим акцентом: видрица, Мис белеја Мис О, вратило Вр Мис О, женама
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КАРТА БР. 5: Судбина старог (“) у унутрашњости речи иза кратке претоне

*
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г* тип поток — потока // потока
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Бу О, кобила Мис О, у купусу Мис О, у Масачи Вр О, мотики О, двцама

Бу О, драја Мис О, до потока Мис, свињама Вр, сикира Мис О, слдмили

Коп, срдачка Бу О, умили-се Бу, воденицу О, румуљице Бу, са сватовима

Бу, срповима Вр Би итд.

Несравњиво су ређе потврде неизмењеног стања: Божића Мис,

не ваљају Бу, волдве Мис, дериште Мис, имала Бу, кајмака Бу, кондиљу

Бу, кондиље О, позади Космаја Бу, крстина Вр, opáји Бу, по патдсу Мис,

на пијацу Вр, у Поповиће Бу, постили Бу, старију, стублина, чистије Бу.

Највише случајева чувања // изван првог слога наћи ће се међу туђи

цама новијег датума и домаћим сложеницама у којима се акценат јавља

иза морфолошке границе:

апсолутно, комаданта, комуниста, комунисти Мис, парада”ис, пара

даис Бу;

уплашћла, направимо, направили Бу, направила О, извадимо, догнали,

угрејеш Бу, посије, оставимо О, није састаљена, остали, очисти, отрљамо

Бу, остаљај Мис.

пољупривреда О, пољупривреду Бу, за пољупривреду Мис.

Стари акценат се у посуђеницама и иза морфолошке границе (додуше

друге врсте) може срести и у најпрогресивнијим штокавским говорима,

где је новоштокавско преношење извршено најрадикалније и најдослед

није. Тако су одступања ове врсте од новоштокавске норме посведочена,

на пример, у говору Горобиља код Ужичке Пожеге,“ у Кривој Ријеци

на Златибору,“ Осладићу код Осечине,“ у банатском селу Башаиду“

и др. У Шарићима на Пивској планини слушао сам ликове пољопри

вреда, апсолутно, комаданта, те: Југославија, телевизија. Мислим да се

неће наћи штокавски говор у којем је доследно остварено правило да у

речи без узлазног тона акценат аутоматски пада на први слог, говора у

којима се искључује могућност било каквог одступања од наведеног

закона, па самим тим и — појава примера типа пољопривреда и апсолутно.

Удео таквих облика са /'/ изван првог слога у Мисачи, Буковику, Врбици,

Копљарима и Орашцу, да кажем и то на крају, не досеже ни 10% од при

купљених примера.

б) Ранијем обавештењу да је СЕ прелазно село треба додати да су

примери са пренетим акцентом ипак нешто чешћи:

о Божићу, венчају-се, излазе, утрију, дечачића, Драгишу, покупе, ли

вада, Милана, дбрће, родила, Светислав, цедило итд. ;

до Васкрса, авлију, вечеру, о Божићу, да венчају, гомилу, дрљача,

калему-се, калупе, комдра, мотика, крстина, за постељу, воденицу, изво

зили, паламида, сазнали, сакрили, обдри, уздре, успело, увату, удару итд.

в) За разлику од прилика у Мис Вр Бу Коп О, па и СЕ — у Мар

ковцу упадљиво доминира стари акценат:

*** Према усменом саопштењу мр Мирослава Николића, асистента Института

за српскохрватски језик у Београду.

144 ФО 515,

145 ФО 480.

148 ФО 454.
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бисаге, Божића, божићни, васкрсо, вечерали, вечеру, ибаницу, гњез

дара, поведа, кајмака, кондиље, копали, кошуље, крмачу, ливаде, мараму,

метају, ногама, одећу, погачу, поњаве, пиктије, ракије, родитељи, сандуке,

срдачку, цедило, чатмара, чарапе, чобаница, џемпере, буранија, јеребице,

Кораћица, кукуруза, паламиде, печеницу, рукунице, ћерамида, научила,

избрдјиш, погинуо, утрију, Поклади, замажу, окречу, дондсу, испало, посе

дали, постакну, оставу, увату, удару, сачекају итд.

Отприлике сваки десети пример је са пренетим акцентом: вуруну,

jitoаницу, кочице, метали, пиктије, ручице, сикира, црепуља, четири, поз

нала, ддоше, детаву, увату, удару, уводиш.

27. Прилике на кановачком делу наше територије у начелу се поду

дарају са приликама у „ерској” зони. На југозападу у основи срећемо

новоштокавску акцентуацију, на крајњем североистоку — стару, а у сре

дишним селима -- стање слично оном у Стојнику „Ерском”.

a) У југозападним селима углавном је извршено новоштокавско

преношење:

аждаја Ј, о Божићу Ст Прк Ру, венчала-се Кр Ру, видрица Ба Са

(в. и т. 46), воденица Ј МЦ, вдзила-се МЦ, дрктати Ру, женама Прк З

Би, јеребица Ба, имали МеЗ Па, имала Ст Прк, кецеље Ст, кошуље Ру,

кдзама Ст Прк, лдпата Ру, мајкала Са, марама Ба Са МЦ, мараму Би Про

Тр, дбишли Ст, направи Ј Ме Ба, настави МЦ, памука Са, побили РуКр,

појача Ме Ру, пожели Прој Са, покисли МЦЈБи, ракију Ру МЦ, силази

Ру, старија МЦ, украли Са, цедило Пpк, четири Ј Тр Би итд.

Неупоредиво су ређи примери који чувају старије стање: видрице

Кр, воштина Ј, овдpиш Па, државу Па, кудеља Ме, кудеље Са, Миланова

Ст, мирише Па, његово-је Ру, на образу Па, свануло Ру, сикиру Ру, станара

Ј, старији Прк Са, чарапе Па. Већина одступања од новоштокавске

норме у домаћим речима везана је заслучајевеса акцентом иза морфолош

ке границе: избдје Ме, извадимо Кр Пpк, извдди Ј., изгинуло Са, излдме

Ру, измеримо Би, издремо Пpк, испеко Кр, истерамо МЦ, направимо Ст,

направијо Пpк, напраљено Ј, оберемо Пpк, обдју Ме, одвд имо Ст, одеремо

Па, ожени-се Са, ојагњила-се Ру, омладина Па, опадне Па, остао Ме,

ослабила Ст, остарила Ст, отели-се Ру, отпадне Кр, погине Ј, подди-се

Кр, покрдпимо Пpк, покупимо Ме, полджајник Ме, порваје-се младићи

Ме, посеју Ру, посдлпшЈ, почистимо Пpк, презрели Па, провддтм-се Кр,

угреје-се Ме, удариш Па, удару-га Са, укваспмо па опружимо МЦ, украло

Ст, укрстимо Ј, устанемо Ј, утрдшпиц Ј и сл. У прикупљеној грађи су се

нашле и три позајмљенице: комаданту Прк, комунисти Ј, комунистима

Прк, али и веома интересантан лик итересатно Ба.

б) У средишњим селима, колико сам ја приметио, у принципу изос

таје убедљивија превага једне од двеју могућности. Уз напомену да и

овде у пуној мери важи све оно што је речено о степену уједначености у

оквиру једне зоне, места, па и у говору појединаца, ипак се лепо при

мећује како новија кановачка акцентуација, паралелно са приближава

њем Космају са југозападне и јужне стране, полако препушта предност
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старијој. Тако ће бројни однос примера у Арн и Ве бити нешто повољнији

у корист пренесеног акцента (отприлике 6:4), да би се у Пру и Др дошло

до обратне пропорције. Примери:

два батића. Сл, бацају Ду Сл, богата Пру, Божића Ра Кор, буклију

Ра, вечеру Др Рож, вечерају Ман, волдви Пру Ду Си, волдве Ту ВИ Пpу

Кор, вршкаре Ман, вршаче Ра ВИСл, поведа Ра Ман Сл, гибаница Кор Ду

Рог, годишње Рог, ујутке Ра, грабуље Др, данашње Пру, Дрлупа Др,

дулеке Ра, женама Ве, имао Ра, јоргани Ра, казане Ра, кондпац Пру Си,

косили Пру, на Космају Кор, кошуљу Ра Рог, кошара Ман, крстина Ра,

ливаде Кор, маказе Ве, малине Др, молитву Ман, мотиком Кор Рог Рож,

ногама Рог Ду Ман, његови ВИ, на обраницу Рог, ортачки Ман, оџаке

Кор, пекмези Си, појачицу Ду, поњаве Арн, потоци Др, праунуци ВИ,

ракија Пру Сл, у Рогачи Рог, рокчићи Кор, рукама Рог Ман, ручицу Ту,

снопдви Сл, Србија Ра Ду, срдачка Кор, столице Ду, на тавану Ра Пру,

ћетена Рог, ћупови Пру, цедило Кор Рог, ципеле Кор, црепуљу Ра, чабрдве

Кор, чарапе Рог Др Рож, четири Пру Кор, чобаница Кор, чутуру Кор,

барендво Ра, бежанију Ман, у Београду Ра Ве Пру, воденица Кор Ду Си,

у воденици Кор Рог Си, домаћина Др Ве, девојчице Рог Ара Ра, другарица

Рог, по зидовима Рог, играчице Ду, из Јасенице Ду, кокошиња глава Ду, у

Колубари Ду, копачица Рож, у Кораћицу Кор, у крајевима Ман, крсто

нöше Кор, у кукурузу Рог, лепотица Др матовило Ду, меденица Рог,

младожења Рог, назувице Ра, панаију Ду, печеницу Ду Сл Ра, поточара

Кор Рог Ду Си, простирача Ту, рабаџија Кор, из Ропoчеве Др, сејачице

Кор, сиришњака Ман, срповима Ду Ве, тањирачу Ду, чекетало Ду, џене

рике Др итд. И у прелазним насељима // је постојанији када стоји непо

средно иза морфолошке границе: долазили Рож, допао Пру, допало-се Пру,

дочекала ВИ Рог, загpће Ара, закачу Си, закоље Др, затржиш Ара, зарати

ли ВИПру, заустави Ве, изаткем Пру, изашо Рог, избеглице Пру, извади

Ве, извидница Рож, изгазили Ра, израже Сл, искочимо ВИ, испрдси Кор,

наилази Др, направи Ра Рог, направили Ве Рог, обдре Ту, одоше Ве ВИ.,

ожени-се Ве, одвео ВИ, ојагњи ВИ, окреће Ве, остали Ве ВИ. Рог, остарила

Ве, отвори Др, отеше Ту, повади Ту, tiогинуо Ве, покоси-се Пру, порани

Ве, посдлиш Ра, превеје ВИ., прекрсти Ту, раскрешемо ВИ, убили Пру,

уватише ВИ., угреје Ту, удара Рог, удесе Ве, улази Ра, уплашила-се Др,

ускрсо Ра, уштави-се Рож итд.

акчије Арн, белеу Ара, учи Божића Сл, буљина Арн, буклија Арн,

Вемија Си, верије Ве Ман, вечеру Др, видрица Си, влатало Пру, вратило

Ве Пру Сл, вршкаре Ве Ман, вуруне Ра, гибаница Ра, од главице Арн,

грдбови Ара, у дачару Кор, дачице ВИ. Рог, дрљача Ве, дулеке Ра Ман,

Јована Др, качара Ве Пру, казане Пру, канате Пру, кашика Ман, коноп

ља Ра, кдрито Ман Мир, до Космаја Пру, кдчице Кор Сл Др Арн, кошуље

Ра Др, купуса Ра, лампица Ман, ливада Ара, магаре Ман, мотиком Рож,

наћиве Ман Др, недеља Ман, носили Ту, дланак Ара, паприке Си, појача

Рож Ара, попови Арн, прдсили Рож Ара Сл, пројица Ра, пшеница Ве, ра

кије Др, раније Ара, из Рогаче Рог, родило Рог, рукама Ту Пру Рог, ручица

Рож, ручицу Ве Кор Арн, седила Ман, сндпове ВИ. Др, сирћета Ара, спо

собна Пру, столица Ара, трпезу Арн, тежину Ра Сл, на ћуприју Си,
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унука Ра, цедило Пру, на цеђачу Др, ципеле Арн, црепуља Ве Др, чанкове

Кор, чарапе Ве Ту, чатмара Ра, чобаница Рог Ара, девојчице Си, домаћина

Ту, домаћица Пру, другарица Рог, колачара Кор, косачица Ра, колевчицу

Рог, кукуруза Пру Сл, печеница Сл, са сватовима Сл, срчаница Ра, суве

љала Арн, уддвица Ра итд. Расположиви материјал наводи на закључак

да је преношење нешто ређе у случајевима када // стоји напосредно иза

морфолошке границе: загpћу Ара, зашти Ара, закоље Др, заробу Ман

Ара, затвору Мир, избацу ВИ, извејем ВИ, излази, излазу Арн, износиш Си,

исекли Др, испада Ве, itстрљили Ара, надену Ара, наложим ВИ, направу

Си Мир, насеју Кор, настаје Рог, начину Рог, дберем ВИ, дбесиш Ман,

дбраницу Рог, доше Ве Си, дкречу Ман, дпереш. Рог Ман, детаву Ду Мир

Ара, детаљено Ве, дптерали Ве Др Ара, дптевају Арн, побили Др, погазили

Арн, подигну Рог, покиселимо Си, покосу Си, покрали Ара, попењу Рог,

пдрани Рог, посејо Си, послушо Ара, почисти Пру, превару Ман, прдпала

Си, размакне ВИ, растуру Ман, самељу Ман, спрдводу Ман, увату Ду,

yjasy. Си, угреју Си, удару Си, упраља ВИ, Ускрса Пру, ускисне Ман,

усоли Мир итд.

в) Старије стање сасвим претеже у Америћу, Малој Врбици и Стој

нику „Београдском”:

богату Ам, до Божића Ам, верије МВ, на вратило, на вратилу Ам,

са поведима, говори, по казанима Ам, дукате СБ, колuба, комшија, кошу

ље, кошуљу, корито, кошара Ам, крекећу МВ, кудељице Ам, по купусу,

марама, Милане, мотика МВ, недељу, ногама Ам, памука, папуче, пекмези,

ракију МВ, до потока Ам, снопдве, стопице, тежина Ам, пркосити, цре

пуља, чарапе, чобаницу МВ, чамдвина, четири Ам, из Амерића, багрендва,

из Београда Ам, вареника СБ Ам, веселијо-се СБ, с онога вретенета МВ,

код онога домаћина СБ МВ, девојчица СБ, другарица Ам, осивотиња МВ,

економија, јединица, јеребице Ам, кобасице МВ, качамака, кот кокошију Ам,

коленике Ам, коматiће МВ, копачица МВ СБ, у Кораћицу МВ, крстондине

МВ, по кукурузу Ам МВ, младожењи, мотовило МВ, с оклагијом Ам,

печеницу МВ СБ, поточара СБ Ам, поточаре МВАм, семенаре СБ, стана

pица МВ, по судовима Ам, џенерике СБ итд. Стари (“) још је постојанији

иза морфолошке границе: долази Ам СБ, дочека, долазу, закује, зарату,

замичеш, извади, извдди Ам, извадимо, извеје МВ, излази Ам МВ, излазијо

СБ, испрати, испржи, па се истопи МВ, налджи, начину Ам, налджимо,

направиш, отпада МВ, обеси Ам МВ, овршак Ам, остави Ам МВ, покосиш,

покупи, повадимо, помажеш, да се попење Ам, прекини МВ, претиснеш,

уристали Ам, пропао СБ, састаљени Ам, сатирем МВ, угреју, улазила,

пстане, уштави, уштаву МВ итд.

Ретко долази до преношења у МВ, Ам, па и СБ, мада искуство са

информаторима у овом космајском селу заслужује да се посебно помене.

Док су примери са новом акцентуацијом (у овој и другим позицијама) у

говору 85-годишње жене чија су оба родитеља рођена у Стојнику изузет

но ретки, они су код 82-годишњег Богољуба-Боже Марковића, који,

иначе, „није ишо у школу”, сасвим обични, па чак и претежу над потвр

дама старијег стања. Наводим део грађе скинуте са траке, снимљене

током трочасовног разговора са Б. Марковићем: волијо, вдлове, на Звез
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дару, предложили, погачу, пројицу, у Русију, равњају, до Рогаче, у Ројачи,

чарапу, чатмара, Маџарицу, напљачкали, деете, детало, побегнем, пре

лазијо, уватили, украле, устали, украли. Још мању отпорност изван Првог

слога показује /?/: дечак, извиртва, држу, здва-се, командар, кулпp ("курир“),

напред, овакб, предам, па се оплете, пољубим, па се повампиру, пољуби,

седам, шурак, Аранђела, исцепа. Има, наравно, у Богољубовом говору и

примера типа: зfоведима, поточара, комуниста, учитеља, одатле, унуци,

нареди, дошб, капетан, командир, пилићар и сл.

Од примера са пренетим акцентом забележених у Ам, МВ и од

других информатора у Стојнику доносим: довео, наберу Ам, калему АМ

МВ, драја, пиктије Ам, ракија СБ, кднопљом, крстина МВ, црепуља,

чарапе МВ, кукуруза МВ, разређујеш СБ, поводу МВ, Поклади МВ,

сачекау Ам, укисне Ам итд.

г) У Неменикућама, месту са троакценатским системом,“ нема пре

ношења // иза кратке претоне: Божића, валиша, вамилија, васкрсо, вид

рица, волдве, вуруна, кошуља, кочице, прачара, чарапе, џигерица, по Бео

граду, у бестратију, болечана, воденица, јаребица, кукуруза, печеницу, сино

вица, завадила, потреви, одјддимо итд.

рх у

28. И чување || иза дугог слога у примерима типа радила (карта

бр. 6) резервисано је пре свега за североисточни део територије,“ с тим

да ни у једном месту, као ни у говору иједног објекта, не представља

консеквентну карактеристику. Ево материјала прибележеног на терену:

радили СЕ, причају, причала-сам, питају, чувала, није се занимало, трпило

-се Ра, чувала, мрсило, белили, за . . . разбојом, покрпвали, у авлију, до

бблнице, задруга Мар, бивале Ве, белили, радили, заслужила ВИ, купили

Пру, пречани, на леђима, виђали, парчета, раскрсница, продавао, зацрнijo,

радили, крадамо, наступају, на вратима, дбђоше, разбоја Ам, свирали,

спуштала Кор, радили, садила, жвакала, питао, наручито, испрљала,

пардкија, чували, са ратлуком, месила, јетрве, служијо МВ, тако се чу

вала, тако је се скупљала рана, у устима, радиле, у бакрачима, подливали,

овладале, пензију, ручају, кајсија, служијо, давали Рог, оступили, осту

пали, оступише, зарадили, јуријо, казаше, парњача, морало-је, преседник

Ду, спавали, озидали, пртчају, шетају, парњаче Ман, парњаче, шетају,

испитали-се, вежено Сл, фијакери Др, присебно, плаћали-су Си, ручају,

радили, морали-смо, на леђима Рож, корњача, лизао, какође, плевијо, рас

крсница, капила, с неким људима, пттали, за јединцима, радијо, спушћау,

рабали, редила, укршћау, забрани, морали, бранили, заслужила, чувала,

на леђима, променили, завршијо, нбонсеви, нбонсеве, варнице, делијо, при

ђдмо, приђоше Н, слабо се дружила, па се кретало, живијо, оствили,

живила, обојствијо, проживила, полагали, показаћу ти ја, подливали, чес

ница, морало-се, навежено, извежено, све се то радило, пласњача, садили,

стрељају, сушили, клапдве, слагали-смо, служило-се, питају-се, записи,

147 ФО 486.

*** Општу слику ни у ком случају не нарушавају случајеви специфичног, емфа

тичног наглашавања, бележеног на пример у ликовима велики, велике у Мисачи.
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КАРТА БР. 6; Стари (“) у унутрашњости речи иза дуге претоне

) |БИОГРАЧИRИ

БАРАЈЕВО А
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О села где примери типа питали нису ретки

è? села где су овакви примери реткост

О села у којима овакав акценат није примећен
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светлили, радили, поручила, туршија, туршију, сажаљевају, питали, ру

чају, побунише, настрадали, откупљавали, шарају, свирају и сл. СБ.

Највише потврда старог стања бележено је дакле у Неменикућама

и Стојнику „Београдском”, с тим да су у првом селу овакви облици,

изгледа, чешћи од ликова са пренетим акцентом, а у другом — ређи,

но ипак сасвим обични. Непренесени акценти у осталим местима су

реткост, а у граничном појасу не прелазе оквире обичног реликта. Не

треба, додуше, искључити сваку могућност постојања непренесеног ак

цента и у неким од граничних колубарских и преосталих „ерских” на

сеља, али је јасно да њихова фреквенција не може бити толика да би

битније изменила општу слику.

Паралелно са опадањем учесталости облика типа питали јача талас

новоштокавског повлачења /*ј на претходну дужину: чували, парњаче,

тунекана, на разбоје, радили Н, радили, показала, гуњеве, цедијо, завијају,

зарадијо, лечиле-се, питају, излупају, шетају, чувала итд. СБ, по дуп

љама, у џакове, умесила, дрљала итд. Рог, радили, кумили, победили, про

живили, љубили Ду, чувати, чували, требили, саранили, јетрова, уваљају

итд. Др, вратили, два кбчића, краљевина, народу итд. Пру, ранили, дирају,

бирају, уградили итд. Ам, сатове, рачупавају, казали итд. Кор, радили,

љутила-се, поскупило итд. МВ, кованице итд. Мар.

У колубарским и већини „ерских” села слушао сам искључиво

пренети акценат: ражњеве, покварили, забранили Арн, сметали, умртвило

-се Ба, Мијово, Вељова деца, купили Мис, народно, свратила, бранила

о итд.

О степену неуједначености и акценатске непреврелости у космајском

региону најречитије говоре следеће синтагме: од бблнице до болнице Мар,

Нćiина другарица Ра. Посебно је интересантан други пример (Неiина

другарица), посведочен у селу где су ликови типа другарица сасвим

обични, а облици типа Нејина — реликт. Са космајском зоном иду,

изгледа, западнија биограчићка села,“ док је старо стање боље очувано

код бан. Хера,“ у Чумићу,“ Глибовцу“ и, разуме се, на тлу К-Р

дијалекта.“ Преношење је извршено у говору суседног Кусатка, а прак

тично и у околини Раче Крагујевачке, где се потврде старог акцента

могу срести само изузетно.“

СУДБИНА || АКЦЕНТА ИЗВАН ПРВОГ СЛОГА

У РЕЧИ

29. Стари ј“; у средини речи иза кратког слога (карта бр. 7)

дели начелно судбину ј“; у истој позицији. Отпорнији је на северо

источном, односно северном делу територије и није ни у каквој завис

*** Ивић Биогр. 137.

*** Ивић Хере 327.

*** Грк. Чумић I, 112.

*** Мој материјал.

*** В. нпр.: Симић Левач 56–57; Јовић Трст. 23; ФО 577 (Буковац) итд.

*** Павл. Рача 15.
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ности од начина ликвидирања окситонезе иза кратке пенултиме. Отуда

у обема зонама, кановачкој и „ерској”, налазимо села са старим и села

са пренетим акцентом. Може се, начелно гледано, говорити о корелацији

ликова потока и девојка, потока и девојка.

a) У селима где је у основи тип потока (карта бр. 5) најчешће сре

ћемо облике са пренетим медијалним // на кратку претону: девојку Мис,

девојке, девојке Ба, девојка Ба Ј, домаће О, дрвеће, Живанка МЦ, завали

Ст, заливамо Бу, зачиња. Мис, изборница Ру, измешали Ме, ицеде Тр,

кокошка Мис Ст, са колечком Би, дбалу О, дгњиште Бу, дипшамо Про,

окади Са, дугдимо Ј., пирпича Бу, полаже Мис, подмлачимо Вр, презенем

Ба, презенеш Ба, прекључен З, претресаи Ба, прдцедим Бу Коп, прдце

димо Са, пуцевље З, pддтва О, сабајле О, сарани Са, сндваљка Тр, тра

вуљка (змија) Тр, убојница О, упће Ру, унаколо О Ме, упалимо Бу Па,

упантила Би, урамњен Вр, уплашћивамо З, узвари Бу, четврти Бу Ба итд.

У свим наведеним местима чују се и изузеци, у вези са којима треба

нагласити да стари // како иза кратке тако и иза дуге претоне није

отпорнији од 1°) у истој позицији. А то је опет у директној супротности

са приликама у неким говорима на штокавском западу и југозападу,

где смо суочени са постојаним // и преношењем // акцента.“ Пада,

дакле, у очи разлика између шумадијског и источнобосанског терена,

Где су досадашњи истраживачи наилазили на низ говора са потпуно

пренетим // али сачуваним // акцентом. Разуме се да и ова разлика

директно противречи тези о било каквом озбиљнијем утицају међуречја

између Босне и Дрине у формирању говора нашег дела Шумадије па и

Ш—В дијалекта у целини.

Међу примерима са непренесеним // убедљиву мањину чине слу

чајеви где између старог акцента и претоне не стоји морфолошка граница:

Аранђео О, девојки Ј, затрпава Па, маџарка Про, колечке Кр, комен

дија Кр, купбвно Ру, ноћивамо Ј, на огњиштима Са, одговара Мис, отпра

ћавам Па, разговара Бу, до сванућа МЦ, сељачке Ру, сељачки Са, сноваљка,

сноваљке Ме, суварје Коп, увитаљини Са, цветава МЦ, Пиринча, родива

Бу.

Иза морфолошке границе // није сасвим редак: додели-се Вр, заве

otceмо Бу, завијаш Ру, заградимо, заграђено Ј, запантимо Бу, запаљено Кр,

изборница Ст, избуши Па Ме, извали МЦ, изваримо Коп Тр, изађу Кр,

изађем, изађеш Ј, изиђем Кр, изгледа МЦ, изгњеждиш Би, изиђем Мис,

излепи Ру, излечи Ј, то се измлати О, изружимо МЦ, испитамо-сe J,

истрљати Мис, истружсу Са, исушу, исушено Бу, исцеде, исцеди, исце

ђено Бу, ицепамо Коп, напише Ј, нарани Ме, одвали Ст МЦ, окадимо-се

Па, окренеш J, окрњи МЦ, остали Бу, осуши Ру Са МПЦ, открива Ј, отрља

Бу, повратим Про, подвезани Ј, полаже Ме, помажу Мис, поређамо Ј.,

посади Бу, послужи Ме, потреби-се Тр, преврнеш Бу Про, прегледај МЦ,

*** В. нпр.: С. Реметић, О још једном незапаженом екавско-јекавском босанском го

вору. — НССВД 11/2, 181-186; ФО 433, 435 (IIIпионица код Тузле); ФО 423—430

(Вијака код Вареша). Остала важнија литература наведена је углавном у мом раду

О незамењеном јату (Рем. Јат), стр. 91, напомена 104. Уп. и Ивић Дијалект. 140.
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КАРТА БР. 7: Стари // у унутрашњости речи иза кратке претоне

OTБИОГРАЧИЋИ

БАРАЈЕВО f" д

|
ЛЕГЕНДА:

(). села где је у основи акценат типа девојка

О села у којима је у основи очувано старије стање (девојка)

(2) прелазна села (девојка || девојка)
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притетнемо Ј., пробушимо Пpк З, провали-се Бу, у продавницу МЦ, про

цеди Ме, процедимо Ст, размесимо Бу, растањици Ру, сачува Мис, убој

ница Мис Бу, убојнице Бу, убојницу О Бу, уваљено Бу, угаси Ме, ујњеж

димо Сa, yiЊечи Мис, ужљебљено Ме, узвари-се Ме, уиђу Ст, уквари-се

Па, укбчиш Коп, умесимо Коп, унđколо, упали Са, упале Па, упалимо Бу

Па, утантимо Па Ј, утантила Би, упластимо Па, уредимо МЦ, уредиш

Ру и сл.

б) И у прелазној зони преношење // је у непосредној зависности

од композиције акцентоване речи. Померање је осетно чешће када пре

тона улази у састав основе (девојка), док ће // знатно више виталности

и отпорности показивати иза морфолошке границе. Обичније су, дакле,

синтагме типа убрађена девојка, мада се могу чути и потврде супротног

редоследа. Прво наводим примере са новоштокавским померањем //.

ајдучки Др, белојке Пру Ара, девета Арн, девојка Ра Пру, девојку

Ра Ду Си, дивизија Си Рож, дунавска Си, женскиње Ту, завежемо ВИ,

заграђено Ве, заливам Ту, заливамо Др, залужимо Др, замеси Пру, за

пантила ВИ, здруби Ара, извирива Ара, издржава Си, изиђе Ту, изме

шаш Ве, израља Пру, ижљуби Ра, измлату Ман, истрљам Ту ВИ, казан

ипница Кор, кокдишка Ра Сл., кдманда Си, копање ВИ, најрадимо Ту,

неварено Пру, ноћива Ту, дбалиш Ту, дбрне Ду, дблепи Ман, двлашћена

Др, ддрешу Кор, дкадимо Рог, дкупа Ман, на дјњпште Рож, дкаду, са

драња Арн, доушимо Ту Арн повлачим Пру, поделимо Ве, покрпва. Ту

Рож, полежемо Ра, пољуби Ве Пру, попрскамо Рог, препалимо ВИ, пре

честимо-се Кор Си, прдчевље Ман Ара, раздвара Мир, разговарамо Арн,

pддтва Ман, у Рожанцима Рож, по седељкама Рог, сндваљка Кор Рож,

табарка Пру Ман, шивење Ман, убојница Кор, угаси-се Си, узвариш Ве,

уживаш Ве, ужљеби Ту, ужљебимо Ду, уквари-се Ара, унаколо Ра, укрш

тамо Ра, умеси Рог Ду, умрети Пру, упали Кор, уреду Ве Сл, уређено

Ве итд.

У свим селима прелазне области напоредо се чују и потврде старијег

стања. Омер примера једног и другог типа углавном корелира са одно

сом ликова типа потока : потока. Приближавањем Космају са југо

западне и јужне стране расте отпорност // у облицима типа девојка,

уради и обратно. Већ је речено да је покретљивост // са унутрашњег

слога у доброј мери зависна од карактера претоне. Ако је тај кратки

слог неки од префикса, преношење је ређе, што се лепо може видети

из следећих примера, чији омер у начелу одражава и презентира фак

тичко стање на терену:

Аранђел Пру, у Аранђеловцу СЕ, Аранђеловац Др, бацање Кор, бе

лđјка Ду, белојке Пру, благајник Рог, благосиља Пру Ду, Босанка Арн,

вечеравамо Кор, влатава Ду, даривам Рог, девојка Арн, девојка, девојке

Рог, девојке Рож, девојку СЕ Си, за девојку Ду, у . . . дивизији, дивизију

СЕ, договарамо-се Ве, домаће СЕ, дрвеће Др Си, женскиње Ту Си, изго

вара Др, издржава Ра, иверје Ве, иiранку Ту, испитива Мир, јесење Рог,

кокошка Пру Кор Рог Сл, кокбнике СE, кокбику Be Рог Др, комшинка

Си, косиште СЕ, кршћава Ра, листава Ра, машинка, муниција Др, муни
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цију СЕ, оiњиште СЕ, опанци Кор, орање Пру, печурка Кор, поједине

Рог, разговарамо Кор, у Рожанцима Рож, свануће Рог, до сванућа Кор,

сноваљка Др Рож, сноваљку Кор Др Рог, табарка Ман, четворни Ду,

швалерка Ман;

докупим Рог, донећу Ду, завиче Ара, заврнени Ара, завршена ВИ,

завршу СЕ, зарађен Сл, загушиш Ве, закажу СЕ, занима-се Ара, запа

лимо Рог, запалу ВИ, зараду Си Арн, зарадиш Арн, затегне ВИ., ижљеби

-се Сл, ижљуби Ра, ижљубим Рог, изађе Пру, изађемо Ра, изађу Ве, из

ббрница Ара, избушили Сл, избушимо Мир, изварбамо Кор, известим ВИ,

извлачимо ВИ, изидана Ра, изиђе Ра Рог, изгњежди Ве, изградимо Кор,

излупано Ве, излучимо СЕ, изљубу Ду, измешаш Ве, измешамо Си, изми

римо Ман, измлатимо СЕ, изради Рог, израђено Ра, изриља ВИ, искруну

Ра, искупља Ве, испита Сл, испита-се Мир, испричам ВИ, испрљамо Кор,

истеже Сл, истружсу Мир, истресамо Кор Си, истрљаш Ара, ицепане

Ара, ишарамо Др, најлавке Рог, наиђу Ве, налажу СЕ, наплати Пру,

нареду Ра, наслаже-ce ВИ, нашарамо Ра, обалу СЕ, обарим Ра, обиђем

Рог објављено Ве, одбацу Мир, одваја Ве, одмарај-се Ара, одређено СЕ

Арн, одрешимо Ман, одрешиш Ве Кор, окадимо Ве, окупа Рог, окупамо

Ра, окрунимо Кор, окружимо Рог, окрене-се Рож, окреће-се Арн, озида

Ве, озидаш Рог, олепиш Рог, олепљено ВИ, олади Сл, ољуштимо Пpу

Сл, омлатиш Ара, омлатимо СЕ Ве Ту, омлати Рог, омлату Пру,

опраси Мир, опраси-се Ара, орибамо СЕ, осмуде СЕ, оступа Ду, да се

осуши СE, осуши-се Пру Мир, осушиш СЕ, осуше Ве, осушимо Кор Мир,

отаче Пру, оцеди СЕ, оцепимо Арн, ошишамо Ра, побадамо СЕ, повежемо

Пру, повлачи Сл, полачимо ВИ, повежу Др, појасимо Ту, поделимо Ве,

подрљај Ара, покажем Пру, покаже-се Пру, покажу Пру Рог, покрива

Сл, пољуби Кор, пољубимо Рог, пољубиш Арн, полужиш Ара, попластимо

СЕ, посади СЕ, посади-се Рог, посаду Си, посадимо СЕ, посађен Рог, по

слажу ВИ, послужи ВИ, преврнем. СЕ, преврнеш Ту, премени Ве, пресуши

Рож, претурамо-се Пру, пречестимо-се СЕ Сл Др, призенемо СЕ, да се

пробуди Др, пробушен, пробушено Кор, пробушимо Др, провалити Арн,

продавано Ве, продужимо Сл, прозенеш Рож, процеду Пру, процедимо Кор,

раскрaвим Си, убојница Ве, убојницу Ту, убрађена Ве, да се уваља Рож,

увуко Ве, угаси Си, удавим Мир, угаримо Ту, угњеждимо Си, удаје-če

Рог, ужљеби-се Ара, ужљебимо Ве Др, ужљебљено Ве, узваримо Ра Рог

Мир, узвариш СЕ, умесу Ду, умесимо Ра Ту Си, уму.ња-се Пру, унđколо

Ара, упали Ра Си, упалимо Ве Си, урадиш Рог, уради Пру, ураду Пру,

уреди Сл, уредимо Арн СЕ Мир Ве, уреду Рог, уредиш Рож, усађено

Ве, упути Си.

У Америћу, Малој Врбици и Стојнику „Београдском” углавном

се и чују само облици са непренесеним акцентом:

вечеравамо МВ, девојка Ам МВ, девојке Ам, кокошке Ам, колевке,

колевку МВ, маџарке МВ, мирашинка СБ, опанке Ам, печурке МВ, се

љачки МВ, сноваљка Ам, сноваљку СБ, у табарки Ам, четврта МВ, до

сади Ам, заврши МВ, залети Ам, изађе, извлачим, измлати Ам, изнутра

МB, насадимо МВ, обиђем Ам, осушимо Ам, отиден МВ, псвлачимо СБ,

поделу Ам, полаже, помаже МВ, пробуши-се Ам, не промрси МВ, раз
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месиш Ам, растурај МВ, сапалу Ам, сачува СБ, угари-се МВ, ужљеби

Ам, умесу МВ, упалим МВ, упалу-се Ам МВ, упреда Ам, уреду Ам и сл.

Пренсшење је сасвим ретко: Арнево, у Арневу СБ, мененака, працију,

сндваљка, сндваљку Ам, угаси-се МВ Ам, увађе, од ушију, четрнесте Ам,

истресаш МВ, исушу, ужљебе Ам, умеси, унутра МВ, уради СБ.

Неменикуће имају троакценатски систем па самим тим и искључиво

примере типа: девојка, Љубинка, на једном реуљки, орање, отидем, заради,

презене, рацети, развали, распреми, раствара, уписан, уради, учвршћено итд.

И у Марковцу огромну већину (преко 80%) чине облици са непре

нетим акцентом:

Анђелка, девојки, Јавбрка, кокошка, косиште, мешаљка, Милојка,

опанци, садаљка, садаљку, завија, заврши, залепи, замеси, изгњавимо, изува,

налажеш, намешта, насадити, ољуштим, оснива, отале, полажеш, по

мену, посадимо, ужљебимо, украшен, упали, утврдимо итд.

Само изузетно чују се ликови типа: девојка, девојки, домаће, сабајле,

замесимо, изађеш, изиђу, дореду, длети, доуши, помену, прелама, прдмена,

угушу, ужљебу, уреду.

30. Свакако вреди посебно размотрити и проанализирати судбину

// иза морфолошке границе у најновијим посуђеницама и сложеницама

типа телевизија, Југославија. Већ је указано на отпорност старог акцента

(наравно и //; в. т. 26) у оваквим случајевима на целом новоштокав

ском терену, где они управо чине језгро изузетака од правила да је

силазни акценат везан искључиво за иницијални слог. У том прозодиј

ском детаљу овај део Шумадије разликује се од већине новоштокавских

области. Овде је, разуме се у селима у којима претеже новија акценту

ација, уочљива доста жива тенденција преношења 1°/ и у таквим случа

јевима. Од прибележених примера наводим следеће: Јуiдславија Мис

Тр Рог, у Југославију Мис, Југославију Коп, у Југославији Мис Па,југо

cлдвенска Си, амбасадор Коп, култitватор Мис, у војној медецинској школи

Мис, мометално Мис, окупатора Мис, расформатор (трансформатор”)

Би, студенти Мис, телевизор Мис Па СЕ Ра Ту Арн, на телевизору

Мис МЦ, телевизори Мис, телевизоре Рог, на телевизији О Па Прк Ме

Рог, на телевизију Прк. Лик деколте (Мис) сведочи о истој тенденцији

код // и на ултими. Новоштокавско преношење није, наравно, извршено

доследно, па се среће и: телевизор СЕ Арн, Југославију Ра, Југославија Сa.

Јасно је да примере типа телевизор, култиватор нису могли донети

досељеници ни са које стране. Пре свега, истраживачи прогресивнијих

штокавских говора, одакле је и приспео добар део шумадијског живља,

не доносе податке који би сведочили о истој појави у матичним обла

стима наших Шумадинаца. С друге стране, реч је углавном о лексици

новијег датума, у нашем језику присутној однедавно — након последњих

озбиљнијих миграција у нашем региону. Импулс за овакав изговор није

могао доћи ни преко средстава јавног информисања, јер од ТВ и радио

спикера које обично слушају Космајци и Колубарци тешко да се, па

жалост, може чути телевизор, култиватор и сл. Јасно је да смо суочени
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са аутохтоном, на овом терену самониклом појавом, која сведочи о жи

вом и чврстом механизму новоштокавског преношења. Новопримљена

лексика са старим акцентима изван почетка речи дели судбину домаћих

ликова, па се телевизор уклапа и влада по моделу примера одређива,

уситњава и сл.

31. Стари // на ултими иза кратке пенултиме понаша се као и у

медијалној позицији. Није примећено да степен пренесености, у значај

нијем обиму, зависи од тога да ли је ултима затворена или отворена.

Накнадно скраћивање дужине са које је пренет акценат осетније је на

отвореној ултими (о томе у т. 37). Уочио сам да је тенденција новошто

кавског преношења нешто израженија код вишесложних, дужих речи.

Акценатске изоглосе представљене на карти бр. 7 поклапају се у на

челу са приликама у овом случају. Дистрибуција ликова девојка : де

војка, односно урађено : урађено у основи се подудара са распоредом

облика јунак : јунак, сестре : сестре.

a) На терену новокановачке и гружанске акцентуације доминирају

облици са пренетим акцентом:

бакрач Ме, не ваља Ме Ст, боле З, војник Бу, од врућине Мис, тубер

Бу, деце Тр Би, деце Бу, доведем Мис, дошб Бу Коп, држпш, Ј, дужине

О, жене Бу, са женбм Вр Мис Бу, здве Прк Про, иде Бу Би, иду Мис,

јунак О, капетан СЕ, за машинбм Ј, моташ Бу, напред З, номад Вр,

двом Са, одвезе Мис, пасуљ Про, пече Мис Би, печеш Бу Са, плете Па,

појурке З, пробддеш Би, прдда Коп, сељак Ру, не-сме Мис, смоташ Ру,

по туђим шталама Ру, толмач З, уведеш Са, уме Мис, цвета Са, црквар

(црквењак“) Ме итд.

Одступања нису честа: за астал Ме, бакрач Ме, ваља-се Бу, вен

чаш-се МЦ, губер Бу, ене-га Ст, ишб-сам Мис, инџињер Мис, карабин

Ст, колач Па, концетрđк Па, кромпир Па, међутим (према самосталном

изговору тим) Мис, мета-се Кр, меташ. Ј, пасуљ. Па, пешкир Вр, преда

је Про, прекупач Па, стојим Ј, сасвим (према одвојеном изг. свим) је то

Бу, сељак Ру, тако је то Мис.

б) У прелазној зони бележио сам примере обеју акцептуација и њи

хов омер подударан је са приликама код ликова типа девојка — девојка:

април Ман, астал Арн, бакрач СЕ Ман Арн Ра Рог Ду, бардак Сл,

баца Пру Кор, беочуг Ра Рог Ман, ваља-се Рог Мир, војник Рог Сл Др,

витлаш Кор, гори СЕ, готов Ман, тумаш (гумени опанак) Ду, дрвењак

Рог, дућан Си, заковча ВИ, зове СЕ Ра Ве Ду Ман, зову Ду Ман, иде

испече-га СЕ, испечу Ра, један Кор Арн, Југословен Ду, клиза СЕ, колач

СЕ Ра Ве Ту Кор Сл, косбм СЕ Рог, на Космај СЕ, крчаг Ра Др, лежi

Ве, ложи СЕ, лопар, лопарith Рог, митрољез Рог, муљач Пpу, најбогати

Ду, напред СЕ Пpу, ноióм Рож, ови СЕ, онб Ра, орач Арн, официр СЕ,

пасуљ СЕ ВИ Рог Ду Сл Си Ара, петлић Рог, печени Кор, ренда Рог,

руком СЕ Кор Сл, самун СЕ Рог, седи Сл, стомак Кор, такб СЕ Ве ВИ

Пру Кор Рог Мир, толика Ман, трчи, ушњак Ту, цвета ВИ, чита Кор,

ширбк Пру итд.:
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бакрач Кор Ду Арн, баца СЕ Ту ВИ Арн, бедну Ра, вајдн Пpу, вакб

Мир, вондир СЕ Ра Ту, вдде Ра Кор Ду Ман Ара, од врућине СЕ, дивља

Пру, донесу Си ВИ, држу Ве Ара, звона ВИ, здве Ве, изведе Рож, излету

Си, испечеш Ра, једним Пру Ман, капетан СЕ, кдвач Ара, колач Ра Ве

Ту, кдсач Ра Арн, кдсбм Ман, кдипћ Ман Мир, лети Ара, ложу Сл,

метам Ра, напред Ту ВИ Пpу, ноћу Ду, однесе Ве, овакб Ве, днд Арн

Ара, драч Арн, пасуљ Ра ВИ Пpу Ман Си Ара, перу ВИ, пешкир Ве Ара,

планти Рог, плете Си, поју Ара, да се пријатељу Кор, самун Ра Ту, сељак

Пру, сече Ман, стоји ВИПру, такб Be BИ Арн, толики Ман, топиш

Мир, топу Кор, церпћ Рог, цртак Ду, ушњак Ту, ичупам ВИ, шеснес

Си, шешир Рог итд.

в) У Америћу, Малој Врбици, Марковцу и Стојнику „Београд

ском” потврде новоштокавског преношења прилично су ретке, а у Не

меникућама их, у ствари, и нема. На крајњем североистоку наше зоне

доминирају, дакле, примери типа:

под астал Ам, бајонет МВ, бакрач Ам, у бакрач Мар, баца Ам, бе

тбн МВ Мар, везуј МВ, венчаш Мар, већинбм Мар, водбм Ам Мар, до

веде Н, доведем Н, деце НСБ, држи Ам МB, донесе МВ Н Мар, са же

ном Ам, заболе Н, закључа МВ, заробљеник Ам, звони Мар, до земље

Ам, зове Н, изнесе, изнесени Ам, изведе Мар, па се испече МВ, исплете

Ам, исплету СБ, јуче Ам, колач МВ СБ Мар, капетан СБ, копач МВ,

косбм Ам, крмељив Н., крсти Ам, кукач Мар, лепширић, лети Н, ложу

Мар, мељач Ам, мене СБ, млекар МВ Мар, намоташ Мар, од овце Ам,

однесе Н, одведе МВ, пасуљ Ам СБ Н Мар, пече Н, плете МВ, плету

СБ, поведе Н, посни Мар, поснб Ам, посну Мар, празник Мар, повезеш

Ам, две сорте, регрут Мар, роди Ам, седи Н. Мар, седу СБ, три сестре

СБ, сланик, сланине, слободе Мар, стражар Ам, такд Ам Н Мар, танке

чарапе МВ, тумара Ам, уведеш Ам, угребенаш МВ, унесе Мар, чита

Ам Н, чупа Н, почупа СБ итд.

У Ам, МВ и СБ (с изузетком прилика код једног информатора;

о томе в. т. 27) ређе се чују примери новоштокавског померања /?/:

бакрач Мар, волико Ам, дечак, држи СБ, дрвени Мар, затрпаш МВ,

земљане Ам, земљани Мар, здву Мар, иде Ам, изведе Мар, изгоре Ам,

једанес Ам, која, ломи, мојбм Ам, метб Мар, њеiдв, печу, разлету-се, сапун,

седу Ам, сељак МВ, стоји, стојиш Мар, стоју МВ, толико МB, донесе

Мар итд.

32. Најмаркантнију прозодијску специфичност овдашњег терена

представља скраћивање // у ј“) у (пре свега у отвореној) ултими. Појава,

коју иначе не помињу досадашњи истраживачи ове зоне, ограничена је

на села у непосредној близини Космаја. Највише потврда имам из Не

меникућа,“ док је појава у СБ, Ман, Ду, Сл, Ам, МВ и Кор, судећи

по мојој грађи, сасвим ретка:

из воде, до воде, вакд, вучу, годи, деце, са децом, доведе, доји, бреме

дрва, до жене, да звони, да зебе, што се зове, од збве, однесе, испече тако

* Уп. и Фо 490.
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КАРТА БР. 8.: Скраћивање |^/ на ултими
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ЛЕГЕНДА:

О Село у којем скраћивање није ретко

(Ž) Села у којима је скраћивање сасвим ретко

О Села у којима нису примећени трагови скраћивања
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-се испече, изгоре, иде, иду, јуче, нема косе, да ложе, лбадв, мене, од ње,

њега, разбој, разуме, две руке, расте, за овцом, оваца, одведа, бвде, бнде,

пасе, пешке, тече, преде, плете, бн седи, осече, сестре, ко-сестре, сече,

сече, смрди, тебе, истуђине, ћерке, ћерки, оће да ује, уме, црви Н;

две те пушке, код ње, његдв, ови двоје деце, петоро деце, шесторо

деце, седу, мрави (Гмн.), от косе СБ;

две сестре Ам;

измузе, тече Сл;

душе-ми Ман;

зове, деце МВ:

деце, о-ћерке Ду;

да седу Кор.

Наведена појава није без паралела у нашим говорима. Пре свега,

у галипољском је скраћивање // у || на отвореној ултими извршено

„са стопроцентном доследношћу”,“ а потврде овог интересантног про

цеса доносе и истраживачи неких суседних северносрбијанских и јужно

банатских области.“ Прилике у галипољском говору и на северносрби

јанском (пре свега космајском) тлу дају лепу основу за одређивање

релативне историје појаве. Све, наиме, говори у прилог претпоставци

да је процес скраћивања финалног /?/ био узео живог маха у време

сеобе Галипољаца из јагодинског краја. Данашње разлике у обиму и

домету реализовања исте тенденције на двема странама последица су

првенствено неједнаких услова и спољних утицаја који ће се прилично

одразити на акценатску слику идиома о којима је реч. У Тракији нема

ничега што би опонирало учвршћивању, на овај начин добијене, окси

тонезе. Напротив, прилике у турском и грчком језику само су могле

позитивно утицати на доследну реализацију започетог процеса. У Србији

ствари стоје сасвим другачије. Миграције ће у неким деловима потпуно

збрисати супстрат, па и трагове наведене појаве. У другим пределима

оне ће значајно умањити замах новога процеса, а и нове тенденције и

путеви прозодијског развоја неће дозволити да се скраћивање изврши

доследно као у говору Галипољаца.

33. И у нашој зони се, као и у биограчићком говору, // (као уоста

лом и / (), знатно чешће преноси на дугу него на кратку претону. Нема

села без потврда преношења ове врсте, с тим да је процес у већем делу

територије извршен доследно, док трагове старијег стања чува прак

тично још једино крајњи североисток испитане зоне. И још нешто.

Паралелно са растом процента пренесености старог акцента расте и от

порност дезакцентиране дужине (слог са којег је пренет /'/ акценат).

Та се дужина најбоље држи у колубарском појасу и јужнијим „ерским“

*** Ивић Галип. 33–34.

*** В. нпр.: Ивић Извештај 398 („спорадично” у Кусатку: зна, тако, исТо

поле); ФО 520 („сасвим ретко” у Глибовцу код Смед. Паланке); Ивић Галип. 34—35

(подаци за Алибунар у Банату, Ландол код Смедерева); ФО 496 (Уљма: „на једно

сложним речима с отвореним слогом”: пре, те, сд, вд., две, три, поред: два, три, на

ња); Ивић Хере 328 (у склопу тенденције општег гласовног процеса -“ - -“), СЕЗб

ХLI (Ресава) 301: такд, 93; вакд итд. ; Пецо— Милан. Ресава 290 (тако, зато).
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селима, док је у најужем космајском рејону практично ликвидирана

(што је у корелацији са општијом судбином послеакценатских дужина

у тим говорима; уп. т. 37).

а) Нема неких битнијих разлика у судбини // у примерима типа

врше и целим. Једино се може говорити о већој отпорности дужине на

затвореној ултими. У највећем броју насеља преношење је извршено

без изузетака, а у мањини места — недоследно (карта бр. 9).

Примери:

да се убели Би, врше Арн, угризе Бу, дана Мар Би, дрва МЦ, то живи

Ба, до зиме Би, сазреду МПЦ, имали кôза Вр, од мина Арн, минута, петб

Ду, сватова Мис О, светле МЦ, да исече Рог, пресечу Вр, осечу О, ста

нара Мис, одрасте Вр, стране Мар, чувб Мис З итд. ; белпин МВ, бијем

Бу, вучени МВ, iЛавом Ј Тр Вр Ст, живим Мис Рож Са Ру Ст, обучем

Be Ра, да се обучем Мис, парцбв Ра, пе-шес Мар, предби Мис О Ту, три

нес Рог, сечеш МВ, осечеш Мис Ве, истресеци Про Па, протресем Ст итд.

то се бели Би, да се убела Ду, пет вагона Па, викб МЦ, војника Бу,

вршу Арн Ра, вучу. О, оглуви Кор, жена Арн Кор, код жена Ба, живи,

од збве. Па, писа Мис, тринес снбла, пласта Рог, плаћč Би, от проје МЦ,

расб Па, бно светли Ба, свиња О, тучу. ВИ, цербва Рог, чудеса МЦ, кле

нбва Рог, коза Бу, колача Бу, кране Мис, мишева Бу, код оваца Па, оваца

Бу Прк Ду итд.; живим Мис О, живиш Рож, осечени Кор, са ћеркбм

Мис.

Приметно је да енклитика осетно подржава дужину: врше-се Ме

Ра, вуче-се Арн, душе-ми Ман, жути-ce Pa Be Рож, излеже-се Ме, сече-се

Мир, не даје-се, о-дасака-је Би, сече-се Ст. Може се узети да села са

пренетим // иза дуге претоне карактерише модел лежу: лежу-се, из

лежу : излежу-ce.

Највише потврда старијег стања нашао сам у Неменикућама, а спо

радичних трагова те врсте може се наћи у још неким космајским селима:

везе, не вреди, провуче, дана, дрва, оству, да живи, знаду, зуба, каза,

људи, музу, пешбв, плаћо, преде, пршти, ране, река, порасту, нарбљ6-се,

сечу, трпи, сечеш, ћутб итд. Но и у Неменикућама се чују ликови типа:

вршу, виђč, iљеди, гледим, њиздада, брез гласбва, знаду, живи (през.),

месеци, порасту, осече, расечу, синбва.

унаоколо блузе Рож, до врата Ам, шути, војске, не вреда СБ, вру

ћим Мар, врше-се Ра, вршу МВ, да се превуче Ам, живи Кор Рог, остваш

жтву МВ, мрзим Ра, измузе Сл, петб Рог, компира СE, смеју-се СБ, ис

тресе-се, сппи Рог, не могу да ћутим Мар, вршем Арм, ћутиш Пру, обу

чем ВИ, младба Ду, чаршбв, разбој, лепе, цепелом врућим, то се врта Мар.

У овим насељима, искључујући Неменикуће, налазимо, дакле,

тројство: живи (најчешће): живи (ређе): живи (најређе).

б) Сличну судбину доживљава // у примерима типа иакбва, с тим

да је новодобијена дужина постојанија него у облицима типа врше, целим:

акбва Кр, варница Бу Рож, вршемо Ман, овршемо Мир, површемо

Коп, вучемо Вр Ве О, довучемо Рог, извучемо Кор, живота МВ, лекова
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КАРТА БР. 9: Судбина / 1 у примерима типа врше и целим
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О село у којем примери типа врше и целим нису ретки
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C) села у којима нису примећени трагови старијег стања
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Рож, мртвоја МВ, накомче, накбнче Ру, належемо СЕ, немамо Вр, обу

чемо Мис О, пањева Рог, парница Рож, пиљака Мис, пластдва Рог, пре

демо Коп Бу Вр О Мис Мир, опредемо Па Ман Рож СБ, сечемо СБ МВ,

исечемо Си, осечемо О Ве, посечемо Про МВ, протресемо Про Рож, по

тучемо Рож, убистава Мис итд., исечемо Си, клечимо Ба, ћутимо ВИ,

радова Вр.

вршемо Рог, вучемо Рог Н, испитивање Ман, младба Ду, опредемо

Рож, сечемо Рог, у Швабинцу Ра, трпнести пук Ам, о причању Н.

ПРЕНОШЕЊЕ АКЦЕНАТА НА ПРОКЛИТИКУ

34. Цела зона зна и за старо и ново преношење акцената на прокли

тику, с тим да је ово друго присутно у мери у којој је извршено и само

новоштокавско преношење, што значи да је географски неравномерно

заступљено. Ново преношење је најрадикалније извршено на новока

новачком терену и јужнијим „ерским” местима, да би процес слабио

приближавањем Космају, где ће практично и изостати. Примери:

брес-коске Коп, беш-чарапа Ст, више-куће Би, у вр-совре Коп Ру, да

-буде З, да-будне Ара Ст, да-видим О, да-дам Рог, да-даш Са, дб-дна

Рог, и-ноћу и-дању МЦ, живи и-здрави Арн, и-кува Мис, ништа и-пије

Мар, и-њбј Мис, ис-цркве Арн Ба, код-вас Мар, кдд-нас Мис ВИ, кдд

-њине куће Би, кот-куће Рож, на-колима Ба, на-кућу Ве Мар, на-дну

МВ, на-нас Мис, на-њиву Би, на-пијац Мар, на-рамену Ве, на-poзги

Би, на-сунцу Кор Ј, на-шљиве СЕ, за-нама СЕ, за-нико време Ме, за

—њу Ар, за-њи МЦ Рог, за-ужину Рож, за-шљиве Ве, не-би могла О,

не-би дошло Вр, не-буде дуго Би, не-видим Мис МЦ, не-воли Ве, ако

не-дате Ара, не-може Мис, не-мрем Ру, не-мрси Са, док не-никне Би,

не-пантим Ст, не-раде Мис, не-сме СЕ, не-сисају Арн, не-треба З, не

-чекам Рож, није ни-знао Би, до-њи Би, брат д-чиче МЦ, око-ватре О,

окд-куће Ба Ве, окд-летава Мис, по-њиви Коп, пот-пазу Ру, пот-стреву

Би, преко-ватре Мис, прекд-куће Коп О, прет-кућу Ба, поред-ватре Коп,

ca-њим Ј, са-њбм З Ба Рож, са-тим Ба, са-срећом Арн, у-ватру Кор,

у-ве задруге Ара, у-јагњета Коп, у-Јунковце Сa, y-кову Си, у-канате

Ба, у-кући, у-кућу Мар СЕ, у-њу Коп, у-њиви МЦ, у-славу СЕ, y-coби

Коп Ба Ру, у-тбј соби Би, у-школу Коп, у-штали Ба Ј, у-шуми Ара, уз

—леба Арн итд. ; буди Бок-с-нама МЦ, два-дана Мис О Би, два-залогаја

Мис, у два-ма се бере ВИ., у два-нита Кр, два-сата Про, два-три кила

Про, двоја-троја кола Ве, пе-шес Мис, седам-осам Мис Коп Кор, за

стд-пара Мар, четири-пут Мис, шта-будне Мис, шта-има Си, шта-зна

МВ, спрема-мене Рог и сл.;

низ-брдо Мис, мајкали дд-глади Са, пре-душу Ме, пре-тобом Мис,

преко-дана Коп, преко-лета Би, са-чим Ст, за-душу Ме, за-ноге Н, за

-руке Мис, за-уши О, на-воду Ј, на-лепо Мис, на-ноге МВ, на-траву

ВИ, на-pуке Кр, у-вбјску Вр, у-руку МВ, уз-брдо Мис, у-главу Н Пру,

у-планину Прк, у-пооде Си Коп, у-руку Рог Са, ус-пос Са и сл.
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Разуме се да преношење на проклитику ни у једном месту није из

вршено доследношћу фонетског закона и да су, према томе, сасвим

обични и примери типа:

да будне Ара, да дам Вр, код вас ВИ, на сунце изађи Ст, на кућу

Ве, од ватре О, поред ватре Коп, у кући седи Кр, два дана Мис Мир,

за паре, за пушку Мис, на земљу Вр итд.

Примери типа дб-дна, на-дну у складу су са кановачким дужењем,

а њихов пандан у „ерској” зони били би случајеви: не-чук (не чух“)

Мис, на-дну Бу. „Кановачком” преношењу на проклитику у не-знам

Н претходило је скраћивање // у || у знам (уколико се не ради о експре

сивном дужењу).

На крају бих поменуо један интересантан вид преношења акцента

на проклитику у јасеничким селима. Тамо се речи типа жена, дна у

овом погледу почињу понашати као ликови типа кућа, штала. Потврде

типа за-жену, истина, још нису честе, али је процес у току и — свакако

вредан посебног помена. Примери:

за-жену Мис, за-сестру О, не-идок Мис, џара и-она у-ватру Бу,

не-знаду Мис, не-могу (1. л. jд.)“. Мис Бу Вр О, дигну на-таван Бу,

пурњи по-вру О, у-сандук Мис. Суочени смо са још једним детаљом

који „ерски” крај веже са Гружом.“

ДУЖЕЊЕ ВОКАЛА ПРЕД СОНАНТИМА

35. У целој зони је извршено дужење вокала пред сонантима, тако

да по правилу имамо: из Бардшевца Ба, збвне Вр, јазавца, јазавцу Ра,

јарца Мис О Сл, клинци СE, компљка Си, до Крушевца Сл, на Лесковцу

Рож, у Лесковцу Си, лонца Па, лбнци Бу Па, лонце Мар, у лонцима Па,

љдтићевци Арн, с момком Мис, момци Мис СЕ, бвце Бу Би Па, на Опленцу

Ви, пасторци Тр Ј, играла сам питаревку (имала страх од мужа“) Си,

сунце Па ВИ, сунцу Па, травка СЕ, Турци Вр, Циганка Па, две Циганке

Мис, код шнајдерке Па итд. Само изузетно се може чути: банка Сл,

канте Сл, момци Мис, чанке СЕ, у чунку Ам.

ПОСЛЕАКЦЕНАТСКЕ ДУЖИНЕ

36. Познато је да су сви Ш—В говори захваћени тенденцијом скра

ћивања једног дела послеакценатских дужина. Исто тако, зна се да на

С-В терену „дужина иза акцента нема или готово нема.“ Разуме

*** Не-могу је могло настати и аналошким путем: угледањем на примере типа

не-можеш, не-може, не-можемо, али стоји факат да је ова потврда географски ипак

обележена и ограничена, бар по моме материјалу, на „ерски” појас. -

*** Стев. Гружа 514 (на-даску, у-маглу).

*** Ивић Дијалект. 87.
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се да у нашој зони, размеђу двају дијалеката, избразданом акценатским

и другим изоглосама, ни дужине иза акцента не пружају исту слику у

свим селима и свим деловима испитане територије. Уз основно правило

да се дужине боље држе у колубарском него у космајском појасу, боље

у јужнијим него у севернијим насељима, стоји и факат да на њихов статус

утичу практично исти они фонетски чиниоци који су примећени и у

другим суседним и сличним говорима.“ То значи да се послеакценатске

дужине и овде боље чувају:

a) на унутрашњем него на последњем слогу;

б) на затвореном него на отвореном слогу (када је дужина на

ултими);

в) иза кратких него иза дугих акцената;

г) иза узлазних него иза силазних акцената.

37. Деловањем свих ових околности дошло се до следеће ситуације:

a) Све дужине иза // акцента доследно су уклоњене: радим О, тра

жим ВИ, купиш Ст, да ради Вр, да га тражи Мис, пет крава Вр, да

га плати Бу, шта тражи она Ме, дбђе З, виче и виче Ј, Никола стружсе

Би итд.

б) Иза кратког силазног акцента дужина је најотпорнија у приме

pима типа гдлуба, крушака, с тим да њена географија у начелу корелира

са изоглосом пренете акцентуације. У већини колубарских и „ерских”

села она се чува готово доследно, да би после прелазне зоне наишао

најужи космајски регион, где су дужине иза акцента радикално скре

сане. Примери:

бадњака О СЕ, бадњаке Ј, батина Мис СЕ Др, од брвана Мис, до

пола бисаја, Па, букава Ду, вишања Др Ду, волдва Бу Ј Ве, вршача Мир,

вуруна Коп, главуна Ру, из тњиздара Арн, гдведи Си Ду Ве, гддина Прк Би

Рог Кор Тр Ру МЦ Па Др, гранпца Рог, гусака Ара, о-дудиња Ј, због

дуката Кр, дулека ВИ, иљада Арн Тр, јагањаца МЦ, преко јаруга Си,

јабука Тр, из јасала Ј Ду, јастука Кор, језика Мис, јелека МЦ, казана

Ра, капија Вр, каштка Др МЦ, квдчака Др Ду, пет клинаца Арн, крушака

МЦ, лепања Кр, из ливада Ст Прк, недеља Мис ВИ Ра СE, седам недеља

О Ве, дблака Тр, опанака Ве, папуча ВИ, песама Ду, поњава Ра, посто

ва Кр, потока Прк, пушака З, пет свастика Арн, топова Ду, са топова

Арн, трешања Др Ду, Турака ВИ З, за време Турака Па, црепуља Мар,

чарапа Рог Ст, четника Ду, чобана Кр Кор итд.; амбари О, бадњаке

Ду Рог, ватрпште Мис Бу Коп Па Мар, вириза МЦ, ióлуба Арн, у дворп

шту МВ, кдчети Бу, курјака Бу, курјаци Ба, крваво Ру, некако Пpк,

никако Би Рож, нована Мир, дблаци Тр, дблаке Тр, са четири парбика

ВИ, подложници Рож, поођани О, рођаци, рођаку Па, сирпште Кр Ру Па,

сирпишта Па, старбшћом Арн, стджере Кр, умбран Мар, ципуном (али:

ципун) Ве, штукатор Арн, бетамо Про, почели МЦ, ватамо Ба Ра, по

*** В. нпр.: Ивић Дијалект.71—72; Ивић Банат 143—145; Ивић Биогр. 143—147;

Ник. Срем 227—229 итд.
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вадимо Кор, изводимо Мир, гледамо Мис Сл, денемо Сa, ilipaмо Рог, пок

васпмо СЕ, клечани Ј., поклопимо Мар, намештимо СE, кдстмо Ба МЦ,

кријемо Кор, кувамо Ара Мар, самељемо Си, носимо Си, купимо Кор Ту,

обдјимо Ту, дитето Ман, певамо Мар, проклето Ман, плачемо Ба, поправимо

Кор, полазимо СЕ, испржимо Кор, постали ВИ, прштимо Ба, режемо Кор,

opěжемо Мир, сипамо З, посдлимо Мар, ставимо Мир, оставимо Ту, ста

љамо Са, останемо Кор, терамо Ве, дотерамо СЕ, потдипло Кор Мар,

правимо Мар, прдстрла Ру, трљамо Ме, удала-се Арн Па, уземо Ара,

умрла Бу Ру, чекамо Про итд.

бадњака СЕ, бресака Ду МВ, вишања Ду, гддâна Би Рож МВ, усака

Ам, десет казана Мар, камара Ам, квдчака Ам, кондтаља Н, сто лутака

МВ, крушака МВ, девојака Н, маџарака, мотđка МВ, недеља МВ Мар,

седам недеља Си Пру, патака Ам, песама Ду, прасака Ду, ћурака Ам,

шипака МВ, ватриште Мар, једнако Сл, у мају месецу Си, вечерамо Мар,

вешамо Би, закољемо СЕ, уземо Ара и сл.

Може се узети да дужина у наведеној позицији има практично исти

статус као у Д-И—Лмн. именица типа баба, кућа (в. карту бр. 10).

в) Нешто мање отпорности послеакценатска дужина показује у

облицима типа голуб, видим:

бадњак МисЈ, гдлуб Вр Ст, девер Кр, литбм Рог, дувар ВИ, ждребад Сa,

јастреб Вр, јутрос МВ, котрљ Ру, кочет Бу, курјак Мис Ј Ст, лимун Рог

Кор, лисник Вр, мочвар МВ, парчад МЦ, постат Кр, саиак ВИ, старбс Тр,

ципун МЦ, четник Ру, шућур ВИ, бациш, бидем Би, видиш Кр, враћам-се

Прк, да се враћаш Кор, пожњеш Рож, једеш Би, куаш Ст, да сећам-се

Би, стаљаш Са итд. ;

бадњак МВ, бумбар Би, виндрад Ам, на бугарском граници МВ, ia

вран З Мар, грабуљčм Мар, девер Мис, динар Ара, по другим Ман, ја

стребЗ, камен Би, корен Мис, с кућčм Ј., парчад МЦ, с пушком Ба, стд

жер Мар, стршљен Би, трећим Ман, бејам Рож, побегнем Рож, бидем,

да вечерам МВ, враћам Ба, видим МЦ, једеш Ба, ничем Арн, носим Ба,

певаш МВ, распрдстреш МВ, сипљеш, састаљđш Са, слушам Бу ВИ, слу

шаш Арн, скинеш МВ, срушим Мис, престаљâм Рож, тераш МВ, чекам

Ба МВ, иакáм Мис, шушкам Др итд.

Приметио сам да су скраћивања обичнија и чешћа у глаголским

облицима, што се може тумачити аналогијом: према ликовима типа пева

ли, певају и сл. уопштава се и певам и сл.

г) У отвореној ултими дужина се иза || акцента и неакцентоване

краткоће, ако нема подршку енклитике, практично скратила у целој

зони. Потврде њеног држања прилично су ретке: пада, мете од ватре,

вече, воле, једу. О, до куће Мис, треба Кр, да умре. О, унб Мис, праве ВИ,

меље, боље Коп, слика СЕ, Кристо-сe pдди Мис, поред неупоредиво

чешћих случајева типа: није бело Рож, враћо О, да будне, вато, видо О,

ддлази Мис, једе МЦ, кидно Прк, купе Ба, лежо О, дато Са, опере Рог, за

сврдо (али: свpдб-је гвожђе) О, сито Ара, треба Ст, до крушке Вр, из

вреће Ст итд.
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Ствари сасвим другачије стоје када иза акцентоване речи следи

снклитика .

бејб-је Рож, диiне-се Ст, једе-се МЦ, кити-се Мис, кдст-се О, кува-се

Мис, купе-се Кр, купи-се Рог О, лежб-сам Мис, салому-ја Ман, мете-се

Ру, уздра-се Мир, датб-ја Са, пару-се Ара, перу-се Вр, пожње-се Кр, пра

ве-се Са, праву-га Ман, реже-се Са, ситб-је Ара, скупе-се Мис, скине-je

ВИ, туре-се МЦ, узб-сам Рож, затвору-се Мис, шалу-се Кор Рог, пушту-је

прог.

д) Дужине су, разумљиво, знатно постојаније иза узлазних акце

ната. Доследно се чувају у примерима типа девојка, војник (т. 29 и 31),

добро у облицима као што су варница, вучемо (т. 33), парцбв, предеш (т.

33), а већ слабије у врше, чудеса (т. 33). Добро се држи неакцентована

дужина и у случајевима типа лдмп, вдде, о чему сведочи грађа наведена

у т. 31. Има, међутим, и доста потврда њеног ишчезавања у тој позицији.

Судећи према подацима којима располажем, могло би се рећи да је тен

денција скраћивања већ узела широког маха:

са-се баца Прк, сипљеш воде Рож, кило воде СБ, крчаг воде Ман,

из воде Рож, деце Би, деце МВ, да доведе Рож, дошč ВИ, како се здве Вр,

тö се здвé Рож Бу, да здвé Арн МЦ, inač Бу Прк, крсте Ј, пече Ба, пре се

испече Би, прдшč ВИ, седе Ј, код моје сестре Ман, трче Ба, да унесе Рож,

устд. Прк и сл. До скраћивања дужине у затвореној ултими долази само

изузетно: налијеш водом, са вуницČм Рож, лдзбм. Би, са руком Ба.

Примери типа воде, дошč нарушавају правило да краткоузлазни ак

ценат на пенултими може стајати једино онда када је ултима дуга.

ДУЖИНЕ КОЈИХ НЕМА КОД ДАНИЧИЋА

38. У свим селима чији говор зна за квантитет иза акцентованог

слога бележио сам дужине којих нема код Даничића. Овде ће бити по

менути само најважнији случајеви, првенствено они који имају и одре

ђену географију унутар наше зоне.

a) На већем делу испитане територије (карта бр. 10) чува се дужина

на наставку -ама именица типа баба, кућа, виљушка, тј. у случајевима

када -ама стоји непосредно иза слога са 1°/ или неакцентоване краткоће.

Домашај појаве управо је паралелан тенденцији новоштокавског прено

шења. Примери:

у аљинама Коп, с армуникама Мис, бубама ВИ, па буквама Ве, по

буквама Тр, у буквама Тр Ра, на веђама Си, ка Венчанама Па, у Венча

нама Прк, у вереџама IIа, на веријама Мис, у видрицама Прк Са, вила

ма Коп О Арн Прк Би Кор ВИ Са Тр Ме Мир Ба Ру МЦ Рож Про, на

вилама Ра, са вилама Мис Ј Ара Кр Др Ду Рог Ст, с вилама Вр ВИЗ

Ме СЕ Ј Ру Ту, с виљушкама Ту, у влашама Са, на воденицама Прк Са, у

воденицама Вр Ру, по воденицама Ра, на врљикама Па, у гаћама Ба, по

лавуџама Ду, гддинама ВИ Ме, по градинама Кор, по нашим радинама
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КАРТА БР. 10: Квантитет наст, -ама у Д-И—Лмн. им. типа кућа
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Кор, са грабуљама. ОВИ Ст, са јужвицама Вр, ускама Мис, з-гуслама

Са Ра, на гуслама Ара, по дачицама Па, сезона дињама Па, са државама,

са државама Ве, влачимо дрљачама Др, у оксилама Ду, у жицама Ба, на

жишкама Би, по зградама Мис Па, у зградама Коп Ст, у Зеокама Прк Са,

то иде иљадама Са, по јаругама О Ра, у јаслама Рож, у јединицама Сa, ca

јуквама Мис, на капама Мис, у карлицама Вр, у кацама Ра, кашикама

Арн Ра СЕ, по књијама Ара, у књигама Коп Вр Арн Тр Ба, кдвама Ба,

комшијама Сл, у Конатицама Кр, по конопљама Вр, у копривама Кор, са

кочијама Би, у кочијама Ме, са кочицама Коп, у кошницама Ба, у кошу

љама Мис Арн, кравама ОЈ Ра Па Ду, са кравама МЦ, с кравама Ба Мир

МЦ Ра Сл Ду Ве, у крстинама О Ду, у крупицама Арн, по крушкама

Си, кућама Арн Прк Кор Ара Про, по кућама Мис Коп Прк Са IIа СЕ

Рог, на кучинама Ра, на лесама МЦМе, по лесама Вр, на летвама Ра Ман,

са оним летвицама Коп, по ливадама Вр О Арн Кр Ара Ру СЕ Ве, у лива

дама Ст, лопатама Па Мис, режемо маказама Би, у меунама МЦ, мдти

кама Коп Би Кор ВИ Са Рог, моткама Би ВИБа Па, на моткама Ра, по

мукама Прк, у нанулама Вр, у наћивама Арн Прк Би Ме Ту Си Ду,

недељама Кр Ве, у новинама Вр, по њивама Коп Прк Тр Ј. Ра Рож Про,

по дбалама Арн, у парњачама Ру, паткама Мис, по поњавама Прк, на

поточарама Коп, у поточарама Кор, прачарама Би, пушкама Вр, с пуш

кама Мис ВИ Ба, ралицама Мис, са рогуљама Ара, по свадбама Мис Арн

Ст, сејали сејалицама Кор, међу силама Ду, у сисама Ду, на скијама Мис, у

сламарицама Ру, н-оним сликама Арн, по славама Мис, по сдбама Мис

Кор Ра Рог Рож, у собама Прк Па, у-собама Ј, на сđницама Коп, у сđни

цама Мис, на сдикама Ара, пот стревама Ту, по стрњикама Кор, у

сукњама Мис, у тепсијама Ту, тицама Мис, у Тресијама Ра, о Тројицама

Ба, трљимо са трљицама Ме, узицама Мис, унукама Ст, по утринама,

по фабрикама Арн, цепаницама Коп, у цдкулама Ст, о црепуљама Ду, у

црепуљама Кош Би Ра Ман, у црепуљама Арн Са Рож, са чарапама. Ст,

у чарапама Мис Кр, по чашама Вр, са чичама Би, са шивкама МЦ, по

шљивама Мис, по туђПм шталама Ру, по шумама Тр Ба Мир Рож Ве, у

шумама Мис Ме Ду итд.;

у Бабама Ду СБ, у барама Ам, батинама Др, на веријама СВ. Ман,

у видрицама Си, вилама Про Сл Ду Ве Мар СБ Ам, са вилама МВ, ви

љушкама Про, у воденицама Н, у вурундма Н, у гаћама Мар Н, трабуљама

Ман, са јабукама Рож, бегали јаругама СБ, кашикама Про, са копривама

Пру, у кошуљама Рож, кравама Рог Мар Ам, с кравама. Па (једини лик

без дужине забележен у Па), у крстинама, у крстинама Мар, кућама

Др Рог, по кућама СЕ Ам МВ Про Мар, по кућđма СЕ, летвама Кор, по

ливадбма Сл МВ, у ливадама Ра Ду Пру, у ливадама Пру, лопатама Би

Ве, с лопатама Си, мотикама Сл Ман Кор, мотикама Сл Ман, моткама

СлВИ, на моткама Си Ду Рог, на мукама Сл Пру Кор, у наћивама Ду, у

наћивама Мир Ман, по њивама Коп, пот пазама Мар, с парама Си, с

пушкама МВ Тр Кор, на сошицама Би, по ћошкама Си, у црепуљама Ман,

у Црквинама Пру, по шумама Сл итд.

У вези са изложеном грађом и приложеном картом дајем две-три

напомене. Очекивану репартицију двеју вредности донекле нарушавају

прилике у колубарском селу Прогореоцима, где потврде -ама нису ређе
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од -ама, и у космајским местима Великој Иванчи и Кораћици, где опет

убедљиво претежу ликови са -ама. У осталим колубарским и космајским

насељима однос -ама: —дма у пуној је корелацији са степеном новоштокав

ског померања акцената. Поменуо бих још и то да Рожанци са омером

10 : 1 у користа -ама и у овом случају гравитирају колубарској области.

Сличну, али ипак не тако уверљиву, превагу наст. -ама налазимо у

граничном космајском селу Раниловићу. Остављајући овом приликом

по страни сложено питање старине и настанка наведене дужине, подсе

ћам на релативну распрострањеност појаве на штокавском терену. Доса

дашњим истраживањима потврђена је, између осталог, у многим гово

pима од Старе Црне Горе па до Баната и Бачке.“

б) У „ерском” крају придевски наст, -ав и -аст могу бити и дуги:

мршав, мршава, прљав, шашав, шашав ли је, ћопав, ћорав, каљав, гарав

Мис, ћорав Бу, гарав О, брезас Мис, ракљас Бу. Лик ракљасто сам забеле

жио и у Рожанцима.

Обично у „ерским” селима слушао сам глаголске облике типа: тако

се свађала, вечерали, гледати, певало, датпевали, певали, кукала, је л ти то

требало, подизала, детављати, терати, слушали, дочекати, сијати, пре

iртати Мис, помињали, узјашала, узјашали О, уплашила Бу, гледали

СЕ, мислила Коп, сачекала Ст. Разуме се да је акценат типа ћопав, рак

љас, кукала итд. донет миграцијама са југа.

в) У зони новокановачке акцентуације доминирају зам, облици

мене, тебе, себе (т. 295, карта бр. 21)“

г) Према наст. -п добијено је и -пју у Гмн. именица типа прст, нокат,

кост, очи, уши, кокош итд.: прстију, ноктију, кдстију, дчају, ушију и сл.

(т. 199, 252).

д) Г.-Ајд. л. зам. 3. лица обично гласи њега (т. 300).“

ђ) Од осталих дужина којих нема код Вука и Даничића поменућу

још и ове: -

— број 1” може да гласи и један МВ Арн, један Арн;

— по правилу је: сестрпн, женин и сл., разуме се у селима са пре

нетом акцентуацијом;

— следећи прилози обично долазе са дужином на другом слогу:

каде, саде, саде, сада, данас, данас, данаске, данаскена, ноћас, ноћас, но

ћаске (т. 470).

“Уп. нпр.: Реш. Betonung 33–34, Пеш. СК–Љ 60; Ћупић Бјелоп. 67;

Пиж. Колашин 22, СДЗб. Х, 226 (спорадично), Станић Ускоци II, 76; Барј.

НП-Сјен. 86; М. Ник. Гороб. 637; Ивић Биогр. 144, 158; Ник. Срем 231 („примери

са дужином чешћи су на истоку него на западу”), 234—235; Ивић Банат 150; Поп.

Госпођ. 172, 172 (ăма) итд.

. “ Овакав акценат не представља реткост на источном делу штокавског на

речја: Ружичић Пљевља 147; М. Ник. Гороб. 642; Тешић Љешт. 174; Ник. Тршић

392; Моск. Поцер. 49; Ник. Кол 15; Ник, Мачва 200; Ник. Срем 231 итд.

*** Као и у неким другим суседним и сличним говорима: Моск. Поцер. 49;

Ник. Срем 231; М. Ник. Гороб. 642; Тешић Љешт. 222; Ник. Тршић 417; Ивић

Биогр. 158 итд.
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— деминутивни формант -ић код двосложних и трoсложних име

ница по правилу је дуг: брестић СтЈЗ, кдшпћ Мис, креветпћ Вр, петлић

Кр итд.

— према кравама и сл. добијено је и: с колама Ба МЦ, дчима (можда

и у наслону на дчију) Ба, са точковима Ба.

— не би се могло рећи да је редак следећи акценат именице дрво:

о-дрвета Ба Ра Си, два дрвета Си, оним дрветом Рож. У Буковику сам

овакав акценат забележио и код им. слово: с оним слдветом.

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ О АКЦЕНТУ

39. На крају прегледа основних акценатских карактеристика говора

наше зони наводим још два детаља.

a) Вокалским редукцијама, потпомогнутим аналошким процесима,

дошло се до облика типа: мен, теб, себ, (т. 295) јбр, дбл, вбд, нбд, нај,

тун, туд (т. 466), једносложница са узлазним акцентом. Овим је наша

зона сврстана у ретке случајеве на штокавској територији где не важи

правило да једносложница може бити носилац само силазне интонације.“

Догоузлазни акценат на једносложним речима може се чути у свим на

сељима, али је (у првом реду због заменичких ликова мен, теб, себ)

његова фреквенција упадљиво најизразитија у космајском региону, што

с обзиром на честу употребу речи на којима се јавља, доприноси ства

рању посебног акустичког утиска о тамошњој акцентуацији.

б) Недавно је П. Ивић у говору сремског села Јаска наишао на

појаву скраћивања // акцента испред дужине (у унутрашњем слогу),“

последицу тенденције избегавања нагомилавања дужина. Грађа коју

сам прибележио на овом терену даје основ за претпоставку да слична

појава пружа корен и у нашој зони. Колико сам ја приметио, дугоузлаз

ни акценат се овде чешће скраћује испред (обично отворене) дуге ул

тиме, а има и потврда скраћивања неакц. дужине испред /?/:

бели-се МЦ, бели-се Мис Ру, до бразде Кор, из бријаде Са, вршу

Рож, вршемо Рож, вучемо Ј., гајиш Бу, жути-се Мир Ру, зидб Са, он у

краде Ба, за машинбмЈ, машинбм Па, неће (3. л. мн.) Ј, пиљака Бу, за треб

љење Ва, пружам, пружа Ара, сати МЦ, свиња. Ст, смрди Си, до џаде

Ба, поред џаде Ме, са Швабом Прк, сечу Мар, сече-се Мар, осечу Мар Ам,

осечеш Мар, расечу Мар, исечем Мар, сндióм Ам, сатбва, от свиња, два-пут,

трнем Кр. Посебан је случај акцента у примерима: брез руке Прк, до

руке Вр, с руке Рож, рукбм Мис З Кор Ме Гож, рукбм Рож итд.

*** Уп. и ФО 487 (Неменикуће); П. Ђорђ. Кановачки 135.

*** Ивић Две новости 167.
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40. Већ је речено да је унутрашња дијалекатска диференцијација

наше зоне најизразитија у домену прозодије и у вокализму, при чему се у

области вокала мислило на једну, али свакако најмаркантнију, појединост

— на различиту судбину старога гласа јата. Однедавно је, уосталом,

скренута пажња научној јавности на чињеницу да се управо на овом

терену екавски говори додирују са говорима у којима је очувана фоно

лошка индивидуалност јата.“ Из приложене карте (бр. 11) види се да

знатно већи део испитане територије припада екавском говорном под

ручју. Ја сам, у ствари, у нешто мање од три четвртине посећених насеља

(сва јасеничка и космајска, изузев Рожанаца, и југоисточна колубарска

села) наишао на стандардни новоштокавски вокалски систем:

И у

Зl + p

У вези са изговором наведених вокалских фонема пажњу заслужују

једино прилике код средњих вокала (е и о) и донекле а, о чему ћемо

говорити касније (т. 62, 63). Дистрибуција ових вокала је релативно сло

бодна: сваки од њих у начелу може стајати у иницијалном, медијалном

и финалном положају у речи, као и испред и иза сваког консонанта

(изузев s, ф и х, посведочених у ограниченом броју примера: т. 114, 126

и 127). Разуме се да сви вокали могу бити дуги и кратки и носиоци свих

постојећих акцената, као и неакцентоване дужине и краткоће. Осетнија

дистрибуциона ограничења и овде су примећена код Р (о томе у т. 64).

*** Рем. Јат 16. Уп. и мој рад Питање икавизама шумадијско-војвођанског дија

лекта у свјетлу потврде фонолошког јата у неким србијанским говорима. — НССВД,

Београд, 1981, књ. Х/1, 103—108.



Говори централне Шумадије 75

ГЛАС ЈАТ

41. У најзападнијем делу наше територије (десет колубарских

села и космајски Рожанци) вокалски систем у основи садржи шест

фонема + P:

И у

a. +- p

О фонетској природи е“ на овом терену већ је писано и речено да је

тај глас, као и у галипољском, „нелабијализован вокал предњег реда

између високог и средњег, дакле отворенији од и и затворенији од е”.“

Дистрибуција му је знатно ограниченија него код других вокала. Нисам

га бележио у иницијалном положају, а ретко сам га слушао и на крају

речи (две, (-)де, (-)пре, (-)зре). У прикупљеној грађи немам потврда сек

венци (ње/, /ће/, /ђе/, /че), /џеј, (ше), bКе/, /ке/, /ге/, /фе/, /se/, а, разуме

се, ни хеј. Спорадично бележена група уље!, као што се зна, секундарног

је порекла. Ова дистрибуциона ограничења незамењенога јата углавном

су наслеђена из прасловенске и старосрпскохрватске језичке епохе. Пре

даље дискусије у вези са е наводим део његових потврда:
- wм - -

бејати Ј, бејам Рож, бејам Би, бета Арн Тр, бејамо Ба, бетају Арн Рож,

бејала Би, бејали Ј Ме Арн Ба МЦ, бејај Арн, бејо Ме Би, избеiли З Арн,

избеглица Арн, избеглице Арн Рож, побећи Би, да побегне МПЦ, побегнеш

Рож, побегну Арн Рож, побегли Ј. Ме Арн Рож Тр МЦ, побегло Арн, по

бего Арн, побего Ара, побегуља Ј, пребео Арн, побеiоште Арн, разбеiли-се

Мир, беда МЦ, у беди Би, бедан, бедни МЦ, бедник ЈМЦ, бедница Ј Арн

МЦ, бедницо Би, како-се бедовало (живело бедно?) Ара, дбеђен МЦ,

победијо (sic!) J, бежи Ме Рож Ара Ба, беште Ме Арн, без санија Ј, у

бежанију Рож Ба, белета Ј ЗМЦ Рож Мир, беле у Ба Мир, белега Рож,

белетица Ј, белетицу Мир, бележим Ј, бележи Ме МЦ, бележи Рож, беле

жимо Ј. МЦ, бележу Би, бележили Ба, побележа-се МЦ, забележио Ме,

забележимо, побележимо МЦ, обележимо, обележа-се МЦ, бела Ме, бело

Ј. Ме, бели лук МЦ Мир Би, бели лукац Рож, бели смок Ј, бели Мир,

белоја леба Ј, белог лука Ј, Бела недеља Рож, по Белој недељи Рож, Белој

Цркви, у Белој Цркви З, лепи, бели и румени Арн, белица (прва коноп

ља) Ј, белице МЦ, беловача (бела шљива”) Арн, бели Ме, беловаче Арн,

Белавка (име краве) J, у Бељини МЦ, у Бељан (колубарско село Бељина)

Мир, до Бељана Арн, Бељаницу Арн, белим МЦ, белпи МЦ, белiћи Би,

бели Ара, то се бели Ме Би, белимо Ба МЦ, беле-се Ара, белило Ба,

белили Ба Мир, обелијо МЦ, убелим МЦ, како се убели Ме, убелимо Ара,

убелила Би, за Бебрад Би, у Бебрад Тр, бебјце Би Арн, бедну: Ј Ба Ме Би

Арн, беочуг Арн, беочузи Ме, беочује Ј, од беса. З Би, бесан Ј, бесна Би Арн,

*** Незамењено јат, у складу са праксом у нашој литератури, обележавам зна

ком е.

*** Рем. Јат 17. Уп. и Ивић Галип. 54.
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КАРТА БР. 11: Рефлекси јата у основи речи
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ë екавски говори
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би незамењено јат и екавски рефлекс (по деловима села)
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бесно Би, беснуља (бесна, немирна крава) Ј., побесни МЦ Мир, побеснило

Ме, беседе Ј, бејаде Ара, беше Би Арн, учи Благовести Би, бледо Ј, избле

дило Ј. МЦ, побледијо Ј, пребледијо МЦ, брег Мир, на брег Ме, на бperу Ј

Арн, на брекчићу МЦ, бречић Мир, Брезула (име краве) Ј, у Брезовици Ј,

брескве, бресака Би, брес МЦ, на бресту МЦ, брестова лотра Ј, брестова

Мир, брестово лишћа Ј, брешће Ј, бубрега, бубрети, бубрези З, вејеш ЈРож,

веје МеЗ Ба МЦ, па се веје Би, вејемо Мир, веју ЈЗ Ара Ба, веју-се МЦ,

веју-ли МЦЈ, вејали Ме, извеје Рож, извејемо З, двејеш Рож, двеје Арн

МЦ, овејемо Ј, развејати Би, век Ба, целбi века Ј, у веку Ме, у веку МЦ,

увек Би Арн МЦ, вечито МЦ, венац Ј. Мир, венце Би, венча Ба, венчају-се

Би Арн, да се венчају Ј., венчава Ба, венчавали-се Ба, у цркви се венчавало

Ба Тр, венчđна Рож, венчање Мир, известиле Арн, сви се ојавестили

("освестили”) МЦ, ветар Би, ветрењача Арн Ба, што се веша Ме, вешаш J,

вешамо Би, вешају Рож, веша”е Ме, вешали Ба, извешаш Арн, извешамо Ј

Мир, извешали Мир, веиба Рож Ба Би, веибу Арн, три веџбе З, на веиби

Ба, веибају Би, веибање Ј, вежба Ј, вештачки Ме Арн, вештачко Ј., вештачку

подливку З, вештац Ме МЦ, вештица Ј Ме Би МЦ Мир, вештицо Би,

вештицу МЦ, чувај се вештице Арн, вештице Арн МЦ, извештијо-се

Ба, увештити Ме МЦ, ако неку жену сумњаш да ће да ти увешти Ме

МЦ, не вреди Ј. Ме Рож МЦ, не вреди Би Рож, навради ("иштети”) бвце

Би, навреда (штета“) Би, повреди МЦ, да се повреди Би, увредијо Ј З,

увредили Ј, не-вређам МЦ, врежа Ме Рож Мир, са вреже Би, врела Ј,

врело печење Ј, врелу каву Ј, у врелу воду Рож, Вреоци Ме, за Вреоце З,

y-Вреоце Ме, до Врелаца. Ме, у Вреоцима Ме, у Вргочана Ме, превра Би,

преврела Рож, увре вода Ба, време Ј Ме Ба, вретено Ј Ме Арн Мир, вре

тенетом Ба, на четири вретенета Ба, с врeтeнетом Мир, врећа Ј. Ме Мир

МЦ, од вреће МЦ, вреће Рож Тр МЦ, врећу Мир, де-си Арн, де-сам Ба,

дé-cy Ме Арн Ба, де-је Ара Ме Ј, де (где је) Ј. Рож, дебијо Ба, де рођена

Ба, да је баба Би, де је тај народ Ме, коједе Ба, негде Ј, најде Ба, траје Ме,

грејала Ба, изгрева Ара, дгреје Ј, угрејем МЦ Мир, угрејеш Арн Ба Мир

Ме Би, угреје БаЗ Тр, угреје Арн, угреје-се Рож, па се угреје Рож, угреје-се

Ме, угрејемо МЦ Би, угрејемо Арн, угреју Тр, угреју-се Рож, угрејало-се

Ба, угрејана Би, угреваш Би, управа Ме, требта Рож Би Арн, предте Арн,

прек, у преку, бојиш се река З., згрешила Ј., грешити Би, згрешијо Мир,

дiрешиш-се Мир, огрешила би се МЦ, ту смо се огрешили Би, огрешијо-се

Арн, погрешијо Арн Ба, грешка Арн, грешни Мир, гусеница Арн, гусеница,

гусенице Ме, две Ј.Ме Би Арн Рож Ара МЦ Ба Мир, двеста ЈАрн МЦ, и

бн купово нама двема Би, задева Ј, надева Арн, садева Ј, задени МЦ,

дeнe-ce Me Рож, денемо Ј. МЦ Арн Ара Ба, дену ли Ба, поденемо Арн,

саденеш Арн Рож, саденеш Арн, саденемо ЗАрн, заденеш Рож, уденеш J,

девер Би, деверу Би, девер, девера Ба, деверима Рож, девојка З Ба МЦАра Ј

Ме Би Арн Мир, девојка Арн Рож, девојку Ба Ј МЦ Мир Ара, девојци

Ј Са, девојку Ј, за девојку Ара Ба, девојком Би, са девојком МЦ, девојке

Арн Ј Ба, девојака Ба Ј Би Рож, девојке Рож, девојачку Ба, девојачки Ара,

девојкином оцу Ба, девојчица Би, девојчици Арн, девојчицу Ј, деда Ј Ме Би

Арн Рож Ара Ба МЦ, деду Ме Ара Ба, дедине ноге З, прандеда Ме Рож,

прадедбва З, дедак месу (дедак је, изгледа, врста колача који се меси за

Задушнице) Рож, изделили З, бн се оделијо Би, горњи део Ба, о-детелине Ј,
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дете ЈАрн МЦ Рож, детету Ј Би МЦ, з-дететом Арн МЦ, деца Мe,

деце. Ј Рож Би Тр Ба МЦ, петоро деце Арн, петнесторо деце Ј Ме, деци Ј

Ба Ме МЦМир Арн Тр, децу Ј. Ме Би Арн МЦ, за малу децу Ба, децо Ј

Арн, з-децбм Арн, са децбмЈ, дечица Ме, дечицу МЦ, уз дечицу Би, дечак

Ба МЦ, дечка Ј, дечкић Ме, о-детињста Ба, детење Ара, детенски Мир,

Детенци Ј, Детенце Арн, детлић МЦ дрема, не-драма Би, дрен Мир,

од дрена Ме, Дрен (колубарско село), Ба дренови Ј, дреновина МЦ, дре

њина Ј, дрењине З Би Мир, о-дрењина Ј, одрешити Ј, дрешиш МЦ, одре

шили Ј, одреши МЦ, жљеб Ј МеЗ Би Арн МЦ, низа жљеб Арн, жљебови

МЦ, што се жљеби Би, жљебимо Ј, жљебе Арн, жљебу Мир, прджљебиш

Би, прджљебљено, ужљебиш Рож, ужљебиш Мир, ужљебимо, ужљебе Ј,

ужљебљива З, ужљебљен Ме З, ужљебљен Ме, ужљебљено Ј Рож, уж

љебљено Ме, жљезда Ме Ба, осљезде Мир, ждребе Ме ждребад МЦ, за

ждребетом Арн, ждребадма МЦ, ждребна Рож МЦ, суждребна Рож,

кобила се ождребила Би, ождребила-се Ме МЦ, звезда Би МЦ, звездан

(врста траве) Мир, звериње МЦ, звериња Би МЦ, велики запдведник

(Бог) З, зев Ме Ара Ба Би, кроза зев Мир, зеваш, зева МЦ, зевамо Би,

прозенеш Рож, презенемо Ара, презенеш Ба, презене Ба, презене-се Ба, презем

њујеш Рож, са ће јечам да зре Ме, зрела Ме, зрело Ба МЦ Мир, зрели Ј,

да зреле Би, кајмака зрелба Ј, зрелија Мир, зреју Ара, да зреду ЈАрн Ара,

да дозре семе Ме, сазре Ба Мир, сазрађубре Ј, да сазре Рож, брaји сазреду

Арн, дока сазреле ораји Би, сазрела Ј Ба, сазрело Арн Ба МЦ, да

сазрели Би, да узрели Тр, узреле Ара, јести МЦ, једем Ме, једеш Ј. Би,

једеж бели лук МЦ, једеш Би, једе Би Ара Ба МЦ, да-једе Би, једе-се МЦ

Ме Арн Ара, једемо Ј. МеЗ Ара МЦМир, једамо Рож, једете Ј Тр, једу

Мир, једу Ј Рож Мир, једу МЦ Ме, једу деца Ба, једу Ба МЦ, јем Арн

МЦ, јемо Ј. Ба Мир, ка се најете Рож, појем Ј., појести Би, јед ЈМир, је

дом Ј., Јćциндан ("Божић”) J, једи Ј. Ме Ба МЦ Би Рож, igo J, јела Ј МЦ,

јели Ј Ме Арн Рож МЦ, јело Рож Ба, јело-се Би, за јело Ј, изела Ме, изели

МЦ, изелица Ме Мир, изелицу МЦ, најеђен Ј, наједијо-се Ј, да се наједеш

Рож, поједо Ј, поједу Ме, поједо-се жива Тр, уједе Ј МеЗ Би Арн, уједу

МЦ Би Ме, колевка Ме, ис колевке Рож, кдлавку Ме Арн Рож МЦ, у

колевки Рож, у колевци Ва, у колевци Рож, колевчица Ј Ме Ба, у колевчици

Ме Арн Ба, колено Ј, кудеља МЦМе Би Ара Тр Ба, кудеља Ара, кудељу

МеЗ Би Арн Рож Ара Ба Мир, кудељу Ара, от кудеље Ме Би, куд?љка

Ме, кудељку Ме, кудељке Рож, кудељ“це Рож, за кудељ“це Рож, кудељни

Ме, кудаљно семе Ј Би, кудељна Ме, кукурек. Би, кукурек МЦ, кукурека

Би, кукурече МЦ Ј З Ме, пето кукурече Би, кукурече Арн Рож, лебац

МЦЈ Ара Мир Ба МЦ Би леба Арн Рож Ара Мир Тр Би МЦ, лебом

се ранила Арн, лебове Мир, десет лебдва Ј, с врућим лебом Ј, у вуруну

лебну Рож, лепчић Ба Ј, лепиња Арн, од лепиње Арн, лепиње Ј Би, лепињу Ј,

лепиња Би, летења Ме, летење Ме, летењице МЦ, леви Ме, левом Ба, под

леву пазу Би, леја Би Арн Рож Ј Ме, леју Би З Арн Тр, на леју Мир Ба

Рож Би, на леје Би, по леји Рож, на леји МЦ, леп J Me Рож Тр, лепа Ј Би,

лепу девојку Ј, лепб, Ј, лепота Би лепи девојака Ј, лепо Ба Ме Рож, лепо

(прил.) Ј МЦМир Би Арн Рож Ара Тр Ба, лепе Ј, лепу Ј, лепша Ј. Ме,

лепше МЦ, на лепше Арн, најлепше Тр, левши Би, Лепосава Ј Ме Рож,

Лепосава Арн, Лепосаву Ј, краве Лепосавине Арн, лепимо МЦ, лепе (през)
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Тр, залепиш Би, залети-се Тр, залепљује Ј, залепљујеш Би, залепили Ме,

залепљено Арн, дблепимо Би, дблепе Би, длетиш Би, длете МЦ Тр, длеп

љено МЦ, прелепу Ј, па се прелепи Ме, улепљено Би, улетиш Мир, лек Ме,

лекови Арн, лекове Ј. Би Арн МЦ, лечити Ме, лечи З ЈАрн, па се лечи

Би, лече Би, лечила Ј, лечили Арн, лечијо МЦ, те се лечијо Ба, лечено Мир,

на лечењу З, излечи Ј, излечиш Ј Рож, излечена Ј, лес ЗМе, разастру лес

на колима Ј, у лесу Ј, пре су лесови били Ме, леса МЦЈ Ме Тр, лесу Тр

Ба, кроз лесу МЦ, лесе МЦМе Би Арн Мир, са леса Би, на лесама МЦМе,

на тим лесама Тр, по лесама МЦ, под оним лесама Би, леска Ме Мир, на

лески Ме МЦ, са леске Би, на леску МЦ, лесково дрво Би Лесковац Ј Ме

Рож Ба, из Лесковца Ј, од Лесковца Ме, по Лесковцу Рож, лешњик

Ба МЦ Мир, лешњици Мир, лешњикови, лешњикове Мир, лешник Ме,

лето Ј. Ме Арн Рож, преко лета Би, око идла лета Тр, лети Ј МеЗ Арн,

летбс Ме, летњи вашер Би, пролеће Ј., прдлећом З, мења-се Ме, да се

измеримо Би, меси Арн Ара, меси-се БаЗ, месити Рож, месимо Ара, то се

месило Би, месило-се Ба, па се замеси Ме, замесимо МЦ, подмесимо вече

квасац Ј, размесимо МЦ,умеси З, умесимо Ара МЦ, умесила Ј, мешам Би,

мешаш Би, меша Рож, измешамо Ј, измешаш Рож, самешаш сир и јаја

Рож, замешујемо Ј, меови Арн, мешина Арн Рож Ј, од мешана Ба, месец

Ј Ме Арн Рож, два месеца Рож, три месеца Арн МЦ„два-три месеца Ба,

у марту месецу МЦ, месеци Ба, месечина МЦ, место МЦ, на једним месту

Ј, намешта Ме, да се намести Ј., преместе Ј, премешту Рож, премештијо

Би, умешаш J, млеко Ме Рож Тр Ба, од млека Ба, мнеко Ј, млеле Рож,

једном се мре Ара, мрежу Ба, мрежицу Ј, недеља Ј Ме Би Ба, недељу Рож,

треће недеље Ба, по три недеље Ара, у недељу МЦ, недеља Ј МЦ, сви

седам недеља Арн, Недељко Ј МЦ, Недељковић Ме, понедељник МЦ Би

Ме Рож, понедељником Ј., понеденик Би Арн Рож Мир, понедељак Ј. Би,

неiде Ба, неко Ба, неке прашкове Арн, неки лебац Ба, неки Ј Рож, неколико

Ба, неким Ба, неку јабуку Ба, неку ракијицу Ј., понеки Ба, нешто Ба Мир

Арн, Немци Ба, ка се месо дбеси Ме, обеси-се Ј, дбеси-се Би, дбеспло Ј.,

дбесиш МЦ, дбесе-се Ме, дбесили Ј Рож, дбешен Ј, дбешена Би, дбешено

Рож МЦ, дбећа Би, обећа Арн Рож, одело Рож, одевала Арн, опелешили-ме

Ме, песма Би, песме Ј, певане Ме, песак Тр, пето Ме Би, на петла З, пет

лбва Рож, петлове, петловима МЦ, пешке Ме, плева Ј МеЗ Би Рож Ба

МЦ, ка и плеве Би, исплеве Ба, плеву Ј Ме Рож Ба, плеви-се МЦ Мир,

плéвимо Ј. Мир Би МЦ, плевим Би, плевили Ба, заплени Ј., повесмо Ара,

ткало се ћетеновим повесмима Ме, пре МЦЈ Ме Би Арн Рож Ара Тр

Ба, преборачко ткиво МЦ, преварила Мир, превијеш Ба, превоз МЦ, пре

врћеш Рож, преврнемо Ба, прегледо, прегледа Ј, прегризеш J, прегрш Рож Мир,

предам Ба МЦ, преда Рож, предаш Ј., предајте Арн, предњи Ба, предњак

Арн, предње МЦ, пређем МЦ, пређе Ј. Ба, пређемо Арн Рож, презивље-ce

Ме, како се презиваше Арн, презивљу-се Ба, презиме ЈЗ Арн, пред људма

МЦ, преда.-те Арн, пре-душу Ме, пре-вече Ме, прет-кућом Ара Ба Рож,

прет-собом МЦ З, прекрсти-се Ме, преко Ме Арн МЦ, у преку Арн,

преко-лета Би, прекд-куће Рож, преко-даре Ј, попречке Арн, преламача

(врста пушке) З, прелијо МЦ, бно се преобуче Ј., преоблачили, предблаче, Ј,

препелице Мир, пресаде Ј., преседник Би, пресббља, пресло Ара, претресаш

Рож Ба, претресамо Би, претресли Ј., прешла Би, прешли Ј, напред ЈАрн
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МПЦ Мир, напред Арн, пресни купус Ј Ме, пресно Би, прети Ј Ме, прете

МЦ, прету Рож, запрети Ј, запратили Ј, да препрети Рож, разредиш Ј,

рез Ба, режемо Арн, режа-се Ј, pëжеш Ара, режи Арн, режањ Ј, реж

њићи МЦ, зарежеш Би, зарезано Би Мир, изрежемо Ба, изрежемо Мир,

нареже Ј, нарежу ЈМЦ, одрежемо Мир, дрежеш Би Арн, после се дреже

Ме, дрежемо Арн Ара Ба Мир, дбрезати Би, па се обрезива Ме, пререзано

Арн, урезано Би, изрецка Ба, преко реке МЦ, из реке Арн МЦ, у реку Ме

Би Ара Ба МЦ, у реци МЦЈБи Тр, речица Ме, зарачу Рож, урачу Мир,

реч J, речи МЦ, са једном речом Би, немој му ни речке рећи Арн, речима

Арн, на ретко сито Рож, ретко Ме Ба, ретко З Арн Ба МЦ, у жицама

ретким Ј, ређе Ј. Ме, ређу Ме, решу Рож, одрешити Ме, разреши Рож,

ipáзреше Ба, сведбк, сведбци Ј Би, сведочим, сведочи Ј, сведочило Би, ја се

освестијо Ба, свет Ме Арн Рож Ба Мир, света МЦ, на свету Ба, у свету

Ме Рож, пропало света доста Рож, свеска рат Ј, светлим МЦ, светли ЗJ

Ба, светли-ли Ба, светли-се Ме, светлили Мир, светло Тр, светлос Ј,

ондак бно засветли Ба, светњак МеЗ Би Арн Рож Мир, ево светњака

Ме, светњаци Би Ба, свећа Ј. Ме Арн Рож Тр МЦ Ба, свећу Ј. МЦМе Арн

Рож Тр, свеће МЦМир Ј. Ме Арн Рож Тр, свећицу Ме Арн, свећице Ме

Арн, свештило МЦ Ме Рож Би, сева Ј, седити МЦ, седити Ј, сести З

Арн, седам Ме ЈЗ Ба МЦ, седиш Ме МЦМир, седа Ј Би Рож Ара Ба,

де се седи Ме, седимо Ј. ЗБи, да седе Рож, седу Арн Рож Ара, седају МЦ

Ба, сео Ме Ба, седила Ј МЦАрн, седили Рож МЦ, седијо МЦ, седи Ј. Ме

МЦТрЗ, сете (седите“) МЦ, поседају Ј, поседау Арн, седамо Ба, седиште,

на седишту Ара, седнем Ј, седне Арн Ара, седнемо Ј. МЦ Ме Би, седемо

МЦ, седну Ј, наседнемо Ј, наседне Ј, оседило-се Мир, сејем Ба, сеје Арн Ба

МЦ Мир, сејемо Ј. Мир Ме Ара, сејемо Би Мир, сеју Би Ме, сејали Би

Арн Рож Ара Ме МЦ, сејато Би, насејеш МЦ, насеј Ара, насева Би Мир,

насеваш МЦ, насевамо Би МЦ, насевницу Ј. Би, другом насевницом Би, посеј

Ба, посејем МЦ, посејемо Ме Рож МПЦ Ара, посеје-се Тр, посејо Ба, посе

јане Тр, семе Ј МЦ Ме Арн Тр Ба, семена Ба, семењача (дулек за семе)

Ј, семењака (конопља од које се узима семе) Ме, семеница (конопља)

Би МЦ Ба, семеницу МЦ, сечиво Ара, сечеш МЦ, сечеш МЦ, сече-се Мир,

сечемо Рож, секу З. Би, секу Ме Би МЦ, сечу Ме, сеци З, céчење Би, секли

Рож, па се засече Ара, исечем МЦ, исечемо Ме Ба, исечемо Ара, исече

га воз З, исекли Ба Мир, исеку МЦ Ме Ара, насекла, насечем Ј., насече,

насечу Рож, деећи МЦ, осече Ме МЦ, осече-се Ме, осече Би МЦ, осечем

МЦ, осечеш Би, осечеш Рож, осече-се Рож, осечемо Ара Ме Арн Мир,

осéчемо Ј, осечу Мир, осечу Ј Рож, осеку Ба, деекоше Би, осеци Тр, деек,

два дceка, деекови Би, посечем Рож, за посеке, кољу-сепдсеци Би, не говори

дсечно ка ја Ара, пресече МЦ, пресекоше З, пресечемо З, пресечу Рож,

пресеца Ба, прдсек (алатка за „просецање” дрвета) Ба, расече Ме, расéчу

Рож, расекли Ј, сецају Арн, исецају Арн, усецамо, усецаш МЦ, сецкđш,

сецкамо, исецкам, исецкамо, исецкаш J, исецали Ба, да се сетим Ба, да се

сетимо МЦ, сетила-се Ара, са-се ја сети Ба, сетијо-се Ба, да се сати

сирћета Ј, ја се сећам Ме, сећам-се Ме Би МЦ Арн Ба, како се сећамо

Ара, како се дceћаш Арн, посетили Арн, посећају (посећују“) Арн, сеница

ЗМЦ, сенице МеЗ Мир, сенка Мир, на сенку Ј, сено Мир Ј. Ба Ме, сена

Ме Арн, слез Би Ме, бели слез Ме Би МЦ, слезина З Ара МЦ, слеме
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Ба Ме МЦ, слеп Ј, слепац, ослéпијо Ј, смеју-се Ј. Би, нису смели МЦ, cнеi

ЈАрн, на сред оне шуме Рож, на сред гробља Ме, на срет цркве Арн,

среда Ј Мир Ме Арн, преко среде Рож, на среди Арн, кроза-среду Тр,

у-среду Ба МЦ, средина МЦ, у средини Ј, на средини Арн МЦ Рож, и

-средине Ме, у средину МЦ Мир, средином МЦ, средњи, средње Ме, Сре

доје Ј МЦ, сређ (дно бурета, даска на дну бурета), ово су сређеви, на

сређевима МЦ, Сређевац (топ.) МЦ, Среја (хипок. од Средоје) Ј. Мир

Ме, Сретен Мир Ме, сретну Ј, сретну-се Ара, срели Арн, срећа Ме Би

Ара, среће Арн, са-срећом Арн, срећемо, срећу Ме, срећан Би МЦ, сте

ница МЦ, детеница ("стеница“) Рож, детенице Рож Мир, Стева Ј. Ме,

Стеван Ј, Стеванија Ме, Стевањдан Ј, Степа Ј Мир, Степањдан Ара,

Степојевац, до Степојевца Рож, и-Степевца Арн, у Степојевцу Ара, стреја

Ме Ара Ј Арн, пот-стрејом Ме, стрева, пот-стреву Бистреу Арн, стрела

Ј, стрељали Ј, устрели, устреле МЦ, тесто Ме З Рож Ба МЦ, теста

Ба, тели Арн Би Ба, тела Би, тео З Би МЦ Арн Ме Рож, тети Арн,

ктела Рож, треба-ми Арн Ба, треба Ј МеЗ Би Арн Рож Ара Тр Ба

МЦ, не-треба Арн Ме З, требали Рож Мир, требало З Ба, требали

МЦ, све што потребује Би, требиш МЦ, треби, не-требимо Мир, дитра

биш Ме, трезбена, трезбено Ј, трезвен Би, да се дпрезни Мир, трешња

ЈМе Би Арн Тр МЦ, у трешњи Арн, трешње Ј Мир, трешања Ј Тр,

Цвеја (хипок. од имена Цветко) Ј, Цвеја (хипок. од им. Светозар) МЦ,

цвет Ј Би МЦ, ни цвета Ме, цветове Арн, цветаста Ј, цветић Би, цвеће

Ме З Арн Тр, цвета Арн, цветава МЦ, Цвета Ме МЦ Мир, Цвети

Арн Ба, о Цветима Ба, Цветин Мијатовић Арн, Цветко ЈМЦ, Цветовац

Ме, ис-Дветбвца, Цветбвчана Ме, Цветуља Ј Ме, Цветуља Мир, у цве

ћар Арн, цев МЦМир Ј МеЗ Би Рож Ара Тр Ба, кроз оту цев Ба, цеви

Арн Рож Тр МЦМе Мир Би, са све цевом З, са једном цевом З, у цеви

Ба, са две цеви, једндцевке (пушке“) З, цедити Ме, цедим Ј. Би, цедиш J,

цеди Би МЦ, цеди-се Ме Рож МЦ Тр, цедимо Ј, цедили Ј, цедило Ме

Би Ба Мир, цедаљка Би, на цедаљку Ј, цеђача Мир, uцеди Тр МЦ, uцеди

Арн, ицеди-се, исцедимо МЦ Тр, дуедим Ј, диедиш Ј Ара, оцеди-се Рож,

дцедимо МЦ Би Ј, оцеду Ара, оцедила Ј Рож, прдцедим Ј Би, процедиш

Ј Би МЦ, прдцедимо Би МЦ Мир, сацеду Рож, цеђЈ МЦ Ме Тр Би Ба

Мир Арн Ара, у цеђу Ј, у отим цеђу Мир, цеђом Рож, са цеђом Рож МЦ,

заливаш цеђом МЦ, цедуљу Ба, цео грбз З, цео Ба Ј. Ме МЦ, цео дан

Арн МД, целог века Арн, у селу целбм, целу Ј., преди целу зиму МЦ,

цело Ј., цело Ј, бн цени Арн, цене Ј, цепа-се Ба, цепамо З, цепају Ј. Ме Ба,

цепано МЦ, ицепа Арн, ицепај Рож, оцепимо Арн, диепи Тр, поцепаш J,

прдцеп Арн ЈМЦ, процепак (врста цвета) Ј., рацžпи Тр, рацепи Арн Рож,

рацеп (усечак у калему где се ставља „младица”) МЦ, рацепиш МЦ Ј

Рож, рацепимо Би, рацепе Ј Би, рацепљено Арн, цепаница, две цепанице

Ме МЦ, црево Ј МеЗ Мир Ара, са цреветом З Би Ара, цреветом Мир,

црева Ј. Би, цреп Ј Ме Мир, црепом Мир Ј, црепићима МЦ, црепуља Рож,

црепуља МеЗ Арн Тр Мир МЦ, црепуљу Ј. Мир Ме Би Арн Рож Ба

МЦ, у црепуљи Тр Мир МЦ, по црепуљи Ме, пот црепуљом МЦ, цре

пуље Ба Мир Рож Ара Ба, пет црепуља Рож, на црепуљама Ме, у тим

црепуљама Би, у црепуљама Рож Ба, човека Арн, умем Ј., уме Рож, умеш ли

ти Ј, умамо Ј., умеду Ба, не умеду Рож, умела Ме, станаре изумеле Ј. итд.
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Треба имати у виду чињеницу да јат није доследно сачувано, јер

сам у свим селима, и код најпоузданијих информатора, наилазио на по

тврде његове дефонологизације и замене гласом е. Стекао сам утисак

да је екавизација чешћа у лежерном, индиферентном говору уз опу

штање говорних органа и, разуме се, када информатор свесно улаже

напор да би говорио што правилније. Екавске облике ређе сам бележио

слушајући жустре полемике, свађе и довикивања. Има у свему овоме

и индивидуалних варијација али и, што је неупоредиво важније, социо

лингвистичких и лингвогеографских момената, о којима се мора водити

рачуна. Реч је, пре свега, о граничним, ивичним селима јатовске тери

торије, а у таквим приликама сасвим су обичне и очекиване натрухе

суседних, у овом случају екавских, говора. С друге стране, подручје

обухваћено нашим истраживањима спада у ред најразвијенијих крајева

у Републици. Сва јатовска села припадају колубарском басену, поједина

су претворена у типичне рударске варошице, а практично и нема места

која немају или нису имала тзв. „колоније” — рударска насеља, кроз која

пролазе радници и из других крајева Србије и Југославије. У мањини

су мушкарци, мислим на оне најстарије, који нису у рудницима зарадили

пензију, а зна се да данас незапослен млад човек у овом крају напросто

представља анахронизам. Све су ово фактори који неминовно доносе

или бар убрзавају декомпоновање локалних говора и дијалеката.

Резултати мојих досадашњих испитивања сведоче и о извесној регио

налној неуједначености и неједнаким приликама у појединим селима.

Посебно је, с тим у вези, интересантно искуство у Барошевцу, Трбуш

ници и Медошевцу, где сам се суочио са локалном, „махалском” дифе

ренцијацијом у овом фонолошком детаљу. Тако сам у Барошевцу, на

пример, од Живке-Цује Божић (рођ. 1892) снимио и записао материјал

који недвосмислено говори о фонолошкој индивидуалности јата, док

је њена сусетка Лепосава Гајић у суседној „мали” (1981. имала је

77 година) практично чиста екавка, од које сам бележио једино

примере типа: веје, двеје, лук бели, деца, једе, лесе, леса, меша, мешамо,

кудеље, кудељно, песма, повесмо, дбесила, умеси-се, седи, поседамо, цев,

цеви, црепуљу итд. Неколико углавном несигурних облика као што су:

седи, црепуљу, сече, осече-се, да уједу не мењају генерални утисак. Нешто

слично доживео сам у Трбушници. Тамо сам једино од Мирјане Ђурђевић

у центру села (у време мојих испитивања у јесен 1981. имала је „око

94 године”) слушао облике са е: беја, побегли, врећа, ведијо, ведило итд.

Ни тада, као ни током ранијих боравака у овом „растуреном” селу,

нисам код других информатора налазио трагове незамењеног јата. У

Медошевцу се екавски говори у крају насељеном становништвом, по П.

Ж. Петровићу, „циганског” порекла. У том делу села, да истакнем и

то, нисам слушао ни 3. л. мн. през. типа копаје, мешаје. Вероватно би
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дубља истраживања изнела на видело и друге разлике. Материјал при

купљен у екавској зони наведеног села није укључен у општи корпус.“

У приложеној мапи пада у очи усамљеност екавске Сакуље

међу јатовским местима. Судећи по мом материјалу, сакупљеном у

различитим крајевима места, ово село је заиста изоловано и остаје

изван зоне незамењеног јата. Потврде е могу се чути од жена доведених

из суседних колубарских места где јат није изгубило фонолошку посеб

ност. Тако сам од двеју мештанки доведених пре 50-ак година из Вели

ких Црљени односно Врелаца записао ликове: побего, убелим, дбеси-се,

беле, пребегла, белице, превра шљиве, веју-се, двејемо, де-ће, угреје, двеста,

девојци, деца, ждребе, ждребад, зев, сазре, јео, уједе, једу-га, на коленики,

кудељке, кудељу, кудељне, лепо-је, лесе, леса, умешено, умеси-се, понедељ

ник, три недеље, нешто, пречаге, пре, преберу, режањ, дрезали, светњак,

свећа, сече-га, смеју-се, седи, седи, треба, тесто, трешња, лебове, лепињу,

цвет, Цвета, до Цветбвца, Цветовчани, цеви, цеди, цеди-се, цедаљку, це

дело, цедило, цеђено, прдцеди, процедимо, цеђ, исцепамо, црепом, црепуље,

у црепуљама итд., поред облика типа: беле, времена, двејемо, ветар, две,

дете, ждребе, сазре, млеко, месимо, меови, петб, сејано, сејем, насеје-се,

на сејању, семењара, семењака, леб, лебац, пpдцеп.

Речено је да се у свим јатовским селима и код најрепрезентативнијих

информатора могу чути екавски примери. Илустрације ради наводим

следећи материјал: бејали Ме, бејамо Ба, побеже Ба, беда, бедно Ба, бела

Ара, Белу недељу Ба, Беле покладе Ара, бели лук Ара, бело Ме Ара,

белета Мир, белт-се, обели, обели Би, бели Ме, у Београду Ме, избели Ме,

бедну Мир З Ара Би, беочузи Рож Ара Ме, преко брега Ба, брегови Ј,

бес Ара, избледило Ара, брес Ме, брестић Ара, вејемо, двејемо, превеје-се

Ме, двеје Мир, извејем Ара, ведо Ме Ара, док не-ведне Ба, на веuби Ба,

на веибу Мир, увек Ба, ветар Ме, ветра Ј, од ветра Тр, ветрењача Ме

МЦ, ветрењачу Ј., врежа МЦ Мир, прдврé МЦ, време Арн Ара МЦ,

у Вреоцима Ме, вретено Ара МЦ, на вретенету Арн, греје Ј, дгреје МЦ,

угреје-се Тр Ме, у требти Ара, две Ба, девер Ј Рож МЦ, девер Би, уз де

вера Ара, девера Ј, за мојим девером Арн, деверима Рож, девојка Ме, де

војку, девојки, девојке Ара, деда Мир, делити МЦ, дене-се Ме, денемо

МЦ, деца Ара децу Би Ара, детољина Мир, дрема Арн, зверка (изгледа:

научена реч) Ј, зрела Ме, зрело Ме, сазре, да сазре Ба, сазрела Ара, сазреду

Ба, изелица Ба, једе МЦ, јео, да поједе Ба, јело Ј. Ара, појела Арн, поје

ђен Ме, јем, јени Арн, јемо Рож, да се најем Ј., кдлевка Мир, у колевку

Ара, колевчицу Ара, кдлено Ј., кдлена Рож, колеником Би, кудеље, кудељно

Би, кудеља Ме, кудељу Ме, леба Ара, лебац Ме, левка, леви Ба, левом Ме

Ба, леву Ара, лепо Ме, лепо Би Ба, Лепосава Мир, лепиш Ба, залепијо Ме, леја

Ме Ара Мир, леје МПЦ Ме, леју Ара, на леју Ара, лекару Ј. Тр, лечијо Ара,

леса Ме Ба, лесе Ара МЦ, лети Ара, преко лета Би, лешњици Ара, да се

*** Један детаљ из рада у Медошевцу заслужује посебан помен. У екавску

махалу случајно је из суседства навратила жена педесетих година у чијем је говору

било јасних трагова ђ с е. Сину моје дотадашње сабеседнице, интелигентном и пис

мćном 35-годишњаку, објаснио сам проблем и указао на разлику између е и e. он

Ме касније пратио кроз село и са наглашеним задовољством је у јатовском крају, го

тово непогрешиво, погађао примере са затвореним е.
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мени Мир, замени Ме, мења Ба, мењд МЦ, мерила Ј, намењива Би Арн,

намењује Би, намењиваш, намењивало Ме, намењивали Ара, наменици Ме,

наменеш Ба, месечина МЦ, меси Ара, месу Рож, меси-се Ме, месим, месиш

Ба, месили Рож, замеce J, умесе Ба, умесимо Би МЦ, мешаш Би Рож Арн,

мешамо Арн МЦ, замеша Ме, измешаш Ме Би Ба, измешаш Ме, саме

шаш Мир, мешину Ме, намештим, намеште Ба, намештила намештамо,

намештили Би, мео Ба, меови Мир Арн Рож, меове З Мир, измери Ј,

млеко МЦ Ба Ара, од млека Ара Ба, мнеко Ј МеЗ Би Арн МЦ, мнека

Би, у млекару Ара, у мнекару Ј, млели Ара, мнечац, млечац Ј, месеци (друго

е, испред високог и, понекад се реализује затвореније од првог) Арн

Би, месечић Ме, мрежа Ј, умрети Рож, невеста Ј, недеље Мир, недеља

МЦ Ј Ара, понеденик Ба, некако Ј, неко З. Би Ба, нешто Ј. МЦ, неки,

неколко Би Ба, изнели Ј., понела, унели Арн, разнела Рож, немачки,

Немац, у Немачку Тр, пева МЦ, певамо Ара, певају Ј. Арн Ба МЦ, песме

Би Ба, петб Ме, петбв Рож Мир, по петлу Ара, пена Ба, пешадија Ј,

пешке Би Ј., плева Рож Ме, плеву, са плевом Ба, плевим Ме, повесмо Ме

Ара МЦ, реже, уреже Ме, два реза, дрезали Ара, нарецкали Ба, реку

МЦ, у реку З. Би, рен Ј, репа Ј Мир, ретке Ме, ретко Ме Ара Ба, реч

Ара, речи Ба, реше Ба, седи Ара, седају Ба Ме Ара, седимо Ара, селе Ара,

сејемо Ба МЦ, сејете Ме, сејало Ара, сејали Рож Мир, посејано Тр Арн,

посејали Ара, исече Ме, осече-се Ара, семе Би, семеница Ба, сенице Ара,

сено Ј Арн Ба, сена Арн, сењак (остава за сено) Би, деећам Ме, слеме Ба,

смејанија Ј, смејаније, смео, смеш, смемо Би, смела Би, не-сме Арн, не

-смем, не-смеш Би, смеду Арн МЦ, сне. З Арн, снега Би, среда, Сретен

Ме, стреја Ара, детеница Ба, теста МЦ, тесто Ме Ба Ара, треба Ба,

требили Ара, трешње Ба, уме-се Тр, уме Арн, умеду Ј, умеду, н-уме Ј,

н-умеду Би, н-умеду Ј, умео Би Ба, умела, разумем, разумевали Ба, разу

меш Ба Арн, тео Ме МЦ, тедо Ара, зактева Ба, Цвеја Ј, цветало, цве

павају Ба, Цветоња Мир, цеви Ара, цеди Ара, цедим Ме, исцедиш Ме,

нацéдимо Ара, прдцеди Ме, прдцедим МЦ, прдцедимо Ара, цедило Ара,

цеђ Би, цео Ба, цела парокија Ба, цело Ј., исцепаје Ме, исцепа Ме, ицепане

Ара, сав се поцепаш Ме, црепуље Арн Ба, црепуљу Рож, чбвек Ме Ба

Арн, човека МЦ итд.

Изнета грађа говори да је екавизација јатовских говора у пуном

замаху и да се у извесном смислу већ може говорити о слободној дис

трибуцији континуаната јата е и е. На основу презентиране грађе могу

се, исто тако, лако предвидети путеви будућег развоја, прецизније ре

чено: сасвим је прозиран смер унификације говорних прилика на овом

подручју. Екавски облици, с друге стране, неминовно за собом повлаче

питање фонолошког статуса јата у селима у којима је посведочено. Од

говор ваља тражити у природи и понашању вокала е другог порекла.

Иако се и такво е (< e, A) у одговарајућим случајевима и позицијама

(свако дуго, а кратко испред високих вокала; о томе у т. 62) често из

говара затвореније, фонолошка опозиција између њега и е - ђ ипак

није неутралисана. Док свако јат можда и може имати рефлексе, свако

е (< e, A) не изједначава се са e < b. А то недвосмислено сведочи о

фонолошкој индивидуалности јата и његовој посебности у вокалском

систему најзападнијих села наше зоне.
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42. У јатовским говорима северозападне Србије, „првенствено у

јужним, брдовитијим пределима области”, приметио сам „назалнији и

нешто затворенији изговор Вокала, у првом реду е, о, а уз сонанте . . .

м, н, њ”.“ Тамо сам се суочавао и са факултативном позиционом неу

трализацијом е и е у наведеном положају. И у овдашњим шумадијским

селима сретао сам потврде наведене назализације, с тим да примери те

врсте нису чести, а назализација ни издалека изразита као у ваљевској

Подгорини и суседним областима. Али на другој страни у очи пада

један интересантан паралелизам. Међу екавским ликовима бележеним

у шумадијским јатовским насељима претежу управо они где јат стоји

у суседству (чешће иза) назалних сонаната м и н. Разуме се да би било

одвише смело на основу прилика у србијанским јатовским идиомима

фиксирати исходиште тенденције изједначавања јата и вокала е у нашим

екавским дијалектима. За тако далекосежне закључке неопходан је,

између осталог, и ослонац у писаним историјским споменицима.

За стицање комплетног увида у прилике везане за судбину јата

потребно је навести још и:

а) примере са јатом секундарног порекла,

б) тзв. сталне „екавизме” у јатовској зони,

в) тзв. „икавизме” Ш—В типа;

г) (и)јекавизме.

СЕКУНДАРНО ЈАТ

43. Слично приликама у другим јатовским говорима на подручју

северозападне Србије, и овде се, у нешто мањој мери, срећу одређене

лексеме и категорије са е секундарног порекла.“ Такво е бележио сам

у: префиксу при-, предлогу-префиксу б(р)ез (према през-), именицама

коприва, јастреб, цедило, дењак (према денути?), бундева, те у през.

облицима гл. порети:

пребада-се Рож, пребадамо Ј, нико не превиђа, раније се превиђало

(привиђало) МЦ, превидила, превидли Ба, превидијо МЦ, преведла МЦ,

превеђано МЦ, преведли, преведну МЦ Рож, праведнеш МЦ, правати је

свекрва Ме, превежемо Ара, превучем-се Рож, предобили З, бна бде да

га предоји Ба, пређе му снаa Ба, преземњујеш Рож, празна МЦ, да празнаш

З, презнали Арн, зет пређе њима Арн, прекучивам Би, прејања за срце

Ј, преказује МЦ преднути Би, преднуло Арн, прекачено Ј., прељубу Мир,

да пренуши Ба, бни се прекључе нама Ј., прекључен З, прекључне ма

шине Би, отпрелике Би, на премер Ме, прембро га Рож, прембрано

Би, премрсили Ј., препали Ме, препале нама Ара, препаде ми крава

Ба, преслављају Ме, престали на-то Рож, престале Ба, престаљам ручак

Рож, претисак Ј., престојна деца Ј преватијо Би, пречесЈ Рож Би Мир,

пречешће Арн итд. ;

* Рем. Јат 18.

“ Рем. Јат 18, 24, 25, 27, 29 итд. Уп. тамо (стр. 18) и објашњење појаве.



86 Слободан Реметић

брез-леба Би Арн, брез никаке муке Би, бре-зантина Ме, брес-питања

Ара, бре-старијега Рож, бреж-ње Ара, брезобразлук З., без ујма Рож,

бес кашика МЦ итд. (в. и т. 475). Овамо спада и облик обдушити-се

(остати без ушију; мисли се на иглу) МЦ;

кдпрева, копрева Арн, кдпреве, коправа, Ја сам копревама ранила ћурке Ј;

јастребЈ, јастреба МЦ;

цедело Арн Рож Ме, поред лика цедило Ме Би Ба Мир,

дењкове Ј, дењчиће, за дењчиће Ба; бундеве Мир;

iоре Арн Рож, ватра јдра Рож, задре Ме, зајорени Би, изјдраш J,

изгореш, предрени Арн, подреш МЦ. Разуме се да је е преузето из инф.

основе, од које се код гл. порети, корети, а нешто ређе и код волети и

болети, гради и презент (в. т. 445). У шумадијским селима нису, дакле,

примећени примери типа езели, езелица, белеца, сенеца, стенеца, колеба,

посведочени у неким другим србијанским јатовским говорима.“ С друге

стране, у нашој зони, као и код Галипољаца и Крашована,“ налазимо

е у коренском слогу глагола видђти. Према књ. лику видети ја сам на

овом, релативно уском, простору регистровао (и то све у спонтаном

говору информатора) облике гл. видити, ведити, ведити, веднути, вед

нути, виднути. Следе потврде, а после њих — осврт на проблем шире

узет:

видити Ман Арн ЈЗ Са Ара, видићеш СЕ Ст Ме Са Ј, видићемо Ст,

видим СЕ Ба, не-видим Арн, видиш Про Ра Прк Ба, видиш Рог Н, не-видиш

Ба, ваш Ј ВИ МВ Мис, види-се Вр Н, видимо О СЕ Ј Ба, видате Др, виду

Мис Па Ве Ту МВ Н Ду Арн Ст Ам, виду-га СЕ Ра, виду-се Ара СE,

виде О Мис Ба, виде-се Ара, видијо Рог Ј. Мис, видо (видео) Вр Мис Н.

Бу О Про Прк Тр Ру МВ СБ Ду Ам Ман Сл Др Мир Арн Си Ј Ба Би

Мар Па, видо-га Ду, видили Ме СE Ман Са, видли Мис Па Ве Прк ВИ

МВ Н Рог Сл Ара, не-видли Мис, видила Мар Ме, видла Вр О Мар Мис

Ст Па Ве Про Ј Кр Ру Пру Ман, видле Вр, вид“ла Мис, видоине Ам, не

-видоине Вр, обневидила Арн Рож, обневидијо Рож, превиди Вр, превиду

Га, превидо Пpк, превидли Ру Ст Прк, превидла Ра, превидиш Ба, преви

дила, превидли Ба, превидијо МЦ, да предвиди Мар Са, предвидио О Ст,

предвидо СE Мар, тек се развидло СБ итд.;

ведити Би, да те Бог веди Ме Ба, ведијо Ара Тр Ба, ведило Тр Ара,

ведо Арн Рож Ба, ведла Ме Би Арн Рож Ара Ба МЦ, ведли“ Би Арн

Мир, ведићемо Ба, предведла МПЦ, преведла Ба МЦ, преведли Мир;

ведити Пру, ведићеш Ст, ведоше Ве, ведијо Н, ведо Мис Др Ст. Рож

Кр Н. СБ Ман Ара Пру, Бок те ведо Ман, ведла Мис Ст Ве Ра Прк Ам

Кор Рог Ман Си, ведли Ст Ра Н Ду, ведли-се Ту, вeдло (извор светлости)

Ду СБ Ман Арн, иде кући за ведла Рог, преведла Ст, преведли Рож,

*** Рем. Јат 18; ФО 481 (Осладић код Осечине).

175 ИВИћ ГаЛИП. 63.

*** Облици типа ведо, ведла, ведли (као, уосталом, и: видо, видла, видли) могу

бити радни гл. придеви од гл. веднути, виднути...
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веднеш Ме МЦ Рож, да веднди МЦ, ведне МЦМе Ара Мир, ведне

-се Рож, веднемо Мир, ведни Рож, преведнеш МЦ, па се преведне Ба, тада

се преведне МЦ, преведну МЦ;

веднућемо Рог, веднем Мис Кр СБ Др Си, ведне Мис, да веднеш Pa,

да веднеш Ара, веднемо Кр, док не веднемо шта-ћемо Др, да се ведну

Ме, ведни Мис Ман Др, ведните Мис Ве, преведну Рож,

виднем Бу О, виднем Мис, виднеш Мис, да видне СЕ, видну-се Мис,

У Рудовцима сам прибележио лик ведети, а у прикупљеној грађи

се нашло и неколико, из књ. језика инфилтрираних, облика типа: ви

дети Вр Про Мис, видела Бу, виделе СЕ, видели Мис.

За разлику од прилика у галипољском, овде, изгледа, нема е (као

ни е) у основи трајног глагола: виђо Ра Н, да се превиђа Ве, нико не

превиђа МЦ, не превиђам Про, превиђала Ве, раније се превиђало МЦ,

превиђала МЦ, превиђали Ст, предвиђау Ам, предвиђо СБ, предвиђало-се

Ру О итд.

Изнети подаци, у главним цртама, не издвајају нашу зону из северно

србијанског подручја, са којега смо и досад имали више потврда оваквих

и сличних облика. Основа вед (ведети, веднути) примећена је у београд

ској Посавини, Горњој Јасеници, Горњој Тамнави, крагујевачкој Јасе

ници, у Качеру,“ Мачви,“ као и у биограчићком говору.“ П. Ж.

Петровић је запазио да се у шумадијској Колубари говори ведети, ведни

(разуме се, без уочавања незамењеног јата).“ У Церовцу се чује веднути

поред чешћег виднути,“ а у Чумићу, по Барјактаревићу, изгледа ис

кључиво: веднем, вeднеш, ведне, веднемо, веднете, ведну,“ с тим да се,

наравно, мора занемарити Барјактаревићево акцентовање. Интересантно

је да Р. М. Павловић из околине Раче Крагујевачке доноси само ликове

типа: видети, видо, виде, видоше.“ У вези са овим проблемом један

податак заслужује посебан помен и, по свему судећи, ревизију. У Вуко

вом Српском рјечнику стоји да се веднути, -нем говори „у Ресави и Ли

јевчу”, што дијалектолошким истраживањима није потврђено. Иако се,

додуше, аутори двеју расправа о овоме експлицитно не изјашњавају,

њихови подаци упућују на закључак да у левачком“ и ресавском“

- говору егзистирају једино облици гл. видети. Тешко је поверовати да

*** Ивић Галип. 63 и тамо нав. литература. Уп. и РСАНУ II, 450: ведети, вед

нути (ce).

*** Ник. Мачва (у Причиновићу је записано ведло; иначе „глагол видети у

Мачви гласи видети и видити.”) 236.

*** Ивић Биогр. 168: ведо, ведла, веднем, ведне, ведни, веднућемо.

*** П. Ж. Петр. Шум. Кол. 77.

*** Барј. Перовац 120.

*** Барј. Чумић 20.

183 Павл. Рача 42.

*** Симић Левач 150 (видо, обневидо), 173 (виш, вишxc), 174 (видим, да видите),

389 (виде), 394 (види), 398 (видећемо, видећеш, видећемо), 445 (видет/видет) итд.

*** Пецо—Милан. Ресава 258 (видо), 353 (ћеш да виши, ће да видимо, па ћу да

вим, ћеш да виш), 354 (са(т) ће видите, видо сам ја), 357 (видим, видо, видео), 362

(први пут се тада види момак и девојка), 364 (видим, докле се види) итд. Са левачким

и ресавским иде и трстенички говор: Јовић Трст. 44 (видо), 134 (видим, виђу), 151

(виђен/виђен, виђенајвиђена) итд.
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је у међувремену, од Вуковог писања до седамдесетих година овог века,

једна особина везана за глагол високе фреквенције у свакодневном

говору ишчезла без трага. Отуда сам склон пре поверовати да је Вуку

неким путем вероватно достављен погрешан податак. Данашње ресав

ске и левачке прилике на известан начин осветљавају и разлоге изо

стајања основе вед- у околини Светозарева.“ Уколико је некада тамо

и било ове интересантне особине (без чега је тешко објаснити прилике

у галипољском), она је, како претпоставља П. Ивић, касније прекривена

миграционим наносом. На исти начин је ликвидирана, уколико је уопште

икада и било, и на левачком и ресавском терену. Постојаност морфеме

вед- (односно вед-) у северносрбијанским говорима Ш—В и С-В. типа

упућује на закључак да се она, преживевши велике миграције, не би

касније затрла ни на К-Р терену. У сваком случају, изоглоса појаве

данас не прелази границе Ш—В и С-В дијалекта.

До сада је вед- у основи гл. видети објашњавано на два начина.

В. Томановић мисли да је реч о „мешању речи“: веднути = видети +

iљеднути.“ По П. Ивићу се „у говорима северне Србије, у једној доста

давнашњој епоси, свакако још пре одсељења Галипољаца и Крашована,

извршила контаминација глагола вђд ђти и видђти, етимолошки срод

них и сличних по значењу и облику.“ Прилике у зони омеђеној Кос

мајем и Букуљом доказ су више да је Ивићево објашњење на месту.

ЕКАВИЗМИ У ЈАТОВСКОЈ ЗОНИ

44. У јатовским селима среће се ограничен број сталних екавизама,

тј. примера са е на месту где је некада вероватно стајало старо јат. То су:

У „“.

а) Д-Л зам, тебе, мене, себе, мене, тебе, себе, мене, тебе, себе поред

мен, теб, себ (в. т. 295) уколико се овде не ради о замени Д-Л фор

мом Г—А;

б) прилози: бвде, бвде, бвде, бвде, бвдена, бвденак, бвдекана, итд.,

поред: бвди, бвдинака, води; вбде, вбден, вбдена, воденака, водека, воде

кане, вбвде, вбвде, вбвдекана итд., бнде, бнде, бндек, бнденака, нбде, нбде,

нбденака, нбденак, нбнде, нбндека итд.; туде, туден, туденака, тудека,

тудека, тудекан, тудекана итд. (т. 466);

в) прилози: бре, тбрен, јбрена, бренак, дренака, јбренака, порека,

ióрека, јбрeкана итд., дбле, доле, долена, долена, доленак, доленака, дбле

нака, долека, долекана, дблекана (т. 466);

г) после, послен, послена, посленак, посленака, посленаке, послем, по

cлека, послекан, посе, посен, посенак, посек, посека, посекана итд. (т. 470),

последњи Н, последње жене МВ,

188 ИВИћ ГаЛИП, 64.

*** В. Томановић, Мешање речи. — ЈФ XVII, 201.

188 Ивић Галип. 64.
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д) кисели, укисели Ме, закиселимо Ба, кисео Ј. Ме Бу Ба МЦ, отуда и

ускиco Ба Би. („Основа је кисел, али се довољно не може знати, је ли

наставак ел или ел, по којему је задњему облик у јужном говору кисио,

кисјела итд.”; РЈАЗУ V, 8).

ђ) дзледа, позлеђење Ј, позледила-се Ба;

е) зеница Ј, у зеници МЦ;

ж) Дева Марија Арн МЦ, Деву Марију Ј. Ба;

з) тело Ј;

и) тера Ме, теро Ј, дотерамо Би, дотерали Арн, дптеро Тр, дитерају

МЦ;

ј) целивали Ј, целивала Ба;

к) исповеда Ј, ти ме, сине, ка поп испдведаш МЦ;

л) накострвинило-се Ј.

Наведени примери не представљају никакву специфичност само

наше зоне. Већина њих је забележена у галипољском и осталим јатов

ским говорима северозападне Србије,“ а неки и у ијекавским и икав

ским идиомима. Међу овдашњим екавизмима има их и, то је сасвим изве

сно, преузетих из црквеног језика (Дева Марија, целивали, исповеда), док

код прилога овде, онде, туде треба претпоставити партикулу —де, а не —д ђ.

љ) кљешта, гњеждити, њежди итд. (т. 144, 244).

ИКАВИЗМИ ШУМАДИЈСКО-ВОЈВОЂАНСКОГ ТИПА

45. Мало је у нашој дијалектологији било тема тако подстицајних

за дискусију као што је случај са икавизмима Ш—В дијалекта. О њима

се расправља практично од појаве Вука па све до данас,“ а тумачење

њиховог настанка директно је и пресудно утицало на објашњавање

генезе самог дијалекта. Последњи је о овоме проблему, колико ми

је познато, писао Д. Петровић.“ Ти икавизми се, иначе, своде на

ограничен и углавном познат број лексема и морфолошких категорија.

Ту су, према Ивићевим разматрањима:“

1) Д-Лjд. именица -а основе (жени, по соби);

2) Д-Лjд. личних заменица (мени, по теби);

3) Лмн. именица м. и ср. рода (на коли, по зубима);

*** Ивић Галип, 72—73; Рем. Јат 86—89.

*** Исцрпну литературу о проблему — од Вука до данашњих дана — видети

у раду Рем. Јат 60—68.

*** У раду О проблему јатовских говора у северној Србији. — ЗОРЛ ХХV/2,

113—128.

*** В. Ивић Дијалект. 69–70.
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4) Иjд. Г—Д—И—Лмн. заменичко-придевске деклинације (с оним,

од (о)ти(х), сасвим, малима);

5) глаголи типа летити, живила;

6) ликови ники, доникле;

7) префикс при- (привари) и предлози прид, прико,

8) прилог изриком;

9) секвенца иј (- bј) у компаративу (старији), у имперфекту на -ијах,

у одричном облику није (а према њему и нисам, ниси итд.), у ликовима

ди (према дије и сл.), ниiди, гријота, вијати, пријати, додијати, сијати,

смијати се и сл. ;

10) iЊиздо, iЊиван,

11) сикира, видрица.

Већина побројаних случајева потврђена је у нашој зони, уз нека

пробијања наведеног корпуса, али и уступке у корист екавског рефлекса

(најкрупнију разлику представља Д-Лjд. личних зам.). С друге стране,

нису сви ови икавизми присутни на целој територији. Неки од њих,

како ћемо касније видети, дају, у ствари, врло прецизне и интересантне

изоглосе. У наставку рада прво наводим случајеве познате свим испи

таним селима, а после — оне који наш терен цепају на два или више

ДеЛОВа.

46. Међу икавизме познате свим селима спадају у првом реду они

наведени под 1, 3, 4, 5, 11. Ево потврда:

а) жени СE Мар, жени Ра ПроТу Са Ру Кор Н Рог, сестри Ра Про

Ту Ру Кор Са МЦ, сестри СE Мар Вр, невести Мис Ст, о жени ВИПру

МВ Н, на руки Прк Ру Кор Ду, на ливади Н, у њиви Си Арн итд.;

б) у зубима, у крајевима, у креветима, на лековима, по мурузима, по

мутвацима Ве, у роiдвима, у судовима, на сређевима, по тремовима, о

Дветима, у чабрдвима, по чабрдвима (т. 201), по луiдвима Ра итд., по

брдима Бу, на колима, у колима, по селима (т. 212), на-колама Кр, на

вратима Ј. Би итд.,

в) с једним братом О, с једним кбњом З, с двпм народом Вр, с двпм,

с дн пли ватраљом Ве, под оним каменом Ст, над днпм тамо дрветом Ме, с

дтпл смо радили Ра, с диплм га лупаш ВИ, са свим народом Вр, ти трава

Би, преко ти ливада СБ, због дпт црни кућа ВИ, два О (в. т. 265), днима,

двама, нама свима, с тим влашама, с двпма, с днима, са свима, у дптим

логорима итд. (т. 266).

г) обелила, избледило, вредило, вртила, огладнили, оглувила, грмило,

гудили, јудити, ожеднила, желићете, живити, преживила, пожутило,

ископнила, летила, залудијо, мрзили, зарудила, седила, оседило-се, пос

купило, засмрдили, детарили, стидијо-се, трпило-се, поцрнила, штедила

итд. (т. 445), видити, видићеш, видићемо, ведити, ведијо, ведићемо, ведило

итд. (т. 43). Биће да су из књ. језика инфилтрирани ретки „екавски”
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ликови типа: јудео, грмело, одлетела, сео, седео, седела, седела, седе

ли, седемо (т. 445), видети, видела, виделе, видели (т. 43). О издвајању

и другачијем понашању гл. порети, корети, волети и болети в. т. 43 и

445;

д) cirkupa Ca Ба МЦ Би Мис Вр Бу Коп О СЕ Мар Ра Па Про Ту

Кр Ст Тр Ру Си Рож Ара, сикира СЕ Ра ВИ Пpу Ам Кор МВ Н СБ Рог

Ду, сикиру Мис Бу Ру Ба, сикиру Ру Н, сикиром Па Си МЦ, са сикиром

Прк, сикире Про Ст МЦ, сикирче БуКр Ду, сикирчетом Бу, са сикирчетом

О, сикирицу Арн, сикирица Ду. Према књ. секирати (се), секирација итд.“

бележио сам једино: сикирација Бу Про Рог, сикирацију Прк, от сикира

ције Арн, Ја се не сикирам Рож, да се сикирам Вр, сикирани-се МВ, не си

кира-се Мис, сикирамо-се Ара, сикирамо-се Мис, бн се за мене сикира Би,

сикирб-се Ст. Исто тако, и ведрица увек долази у „икавском” лику: вид

pица Бу Ра Па Про Ве ТуЗ Кр МЦ Би Ст Прк Тр Ру ВИ Си Рож, вид

pица Ра ВИ Пpу Ам Кор МВ Н СБ Рог Ду Ман Сл Др Мир Рож Арн,

видрицу Па Ве Ту ЗМе, у видрицу Н, у видрици Прк Ру, видрице Ра НКр,

видрице Про Ве Тр Мир Ј. Са З, видричица Ве, у видрицама Си З, у видри

цама Кр Прк Са Ме, на видрицама Си. Стекао сам утисак да се видрица у

„ерском” крају још увек није лексички стабилизовала. Тамо сам је ретко

слушао, а и тада обично са „неправилним” акцентом; видрица О Мис

Вр, видрицу Вр. У Марковцу, у којем сам боравио после обиласка осталих

јасеничких насеља, један иначе врло поуздан информатор ми је објаш

њавао: Кажу неки видрица, а ми — баквица.

47. Две основе наведене под бр. 10 нису доживеле једнаку суд

бину. Днђван се чује искључиво у икавском облику, а гнђздо гласи дво

јако: у Јасеници и колубарским селима Партизанима, Прогореоцима и

Пркосави — iЊездо, у свим космајским и већини колубарских места

— iЊиздо, док су Трбушница и Крушевица прелазна насеља (карта бр.

12).“ Примери:

a) iЊиван Мар Н. Ј. Са Ба Би, њивно (болесно”) ми дете Мар МВ,

iнивно дете Ба, њивно Ра Ту Ст Ам, гњавни му синови били Ј., гњива-се

некад Сa, iЊиви-се нешто, ни му добро Са, разгњави-се мало (тј. онераспо

ложи се) Ба, дете се разјњивило Ве, нешто се разјњивило дете Ст, Нешто

се разјњивило, ни му добро Др, разгњивило-сe Pa Би, разјњивијо-се Тр

Py, itbüваво дете З итд.;

б) iЊездо Мис Вр Бу О СЕ Мар Па Про Прк Тр Кр, у њездо Тр, у

јњезду Мис Кр, из њезда Мар, ibé3да Кр, iЊездара Мар, iЊездара Прк

Мис Вр Бу Коп СЕ Мар Па Про, у гњездари Вр, у њездари Мар, на њез

дари Бу Прк, гњездару Бу, у гњездару Коп О Прк, у гњездарама Прк, у

iнездаре Мис,

*** РМС V, 723—724.

*** У општи корпус није укључено гњездо, забележено по једном у Кор, Ра,

Рог, Ам као одговор на директно постављено питање. Да је реч о утицају књижевног

језика и о последици свесног напора да се „правилно“ говори, сведочи доследна

употреба облика гњиздара у наведеним селима. Гњиздара је у ствари права аутохтона

реч, без одговарајућег еквивалента у савременом језику.
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КАРТА БР. 12: Рефлекси јата у речима гнђ3до и нђ3дара
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fњиздо Ра Ве Ту Ст Ру ВИ Пpу Ам Кор Н. СБ Рог Ман Сл Др Си

Мир Рож Арн Ара Ј ЗМе Са Ба МЦ Би Кр Тр, из тњиздета Ман Сл, са

iЊиздета Арн, из тњиздета Ст, из тњизда Ру Ара Ман, у њиздету Ру Ду

Мир Ме Би, на гњиздету Ам, на њиздету МЦ, у гњизду Ам Ба Би, на

fњизду МВ, праве гњиздета З, неиздади Ст, из тњиздади, из тњиздада Н,

у гњиздадма Би, гњизданце Рог Ду Тр, низдара Ве Ту Ст Ру ВИ Мир

Рож Арн Ара Ј МеЗ Ба МЦБи Тр Кр, iЊиздара Ра Ту ВИ Пpу Ам Кор

МВ НСБ Рог Ду Ман Сл Др Си Мир Арн, неиздару Ве, у њиздару Ра, у

тњиздари Са Ба, у њиздари Ра, на гњиздари МЦКр, iЊиздаре Рож J, iЊиз

даре Пру СБ Рож, по гњиздарама Кор.

48. Секвенца бј, у зависности од граматичких категорија и поједи

начних лексема у којима се јавља, пружа прилично шаролику слику.

Икавизација је на целом терену извршена у није (а отуда и: нисам, ниси

итд.), у облицима компаратива, у основи мћхур(-) и у гл. додијати:

а) није Мис Вр Па Рож Рог Ду Сл Арн Ара, није Ру ВИ Би Ст,

нисам, ниси, нисмо, нисте, нису (свугде);

б) iљупија, здравија, здравија, зеленији, зрелија, крупнија, милија, но

вија, новију, поснија, ситнија, слабија, старија, тдплија итд. (в. т. 283),

в) мајур (“плик, жуљ“) Мис Бу О РаЗ Ве Ба Ту Кр Си Мир Рож,

мијур ВИ Ам Кор МВ СБ Рог Ду Ман Арн Ара Бу Би Коп СЕ Са Мар

Па Про Ве Ст, мијуp Py МЦ, од мијура Ба, два мијура Ј, мијуреви Ам

МВ, мијурови, мијурове Ту, мијурови Си, мијуреви Бу О Ра Па Про Ара

Ба Би, мијуреве Са, мијуревđ О Ра, пет мијурева Кр Ј, мијурева. Па Про

Ру Са МВ, по мијуревима Про, пет мијура Бу, мијурак (свилена буба?) ВИ,

мијуркови, мијуркове Ам, од мијурака Вр, мијурака Ам, Кад уједе некога,

мора сав да се измијура Ту, помијурају јукве Па, подмијурила-се нога

Кор,

г) додијало нам Мис Вр, додијали Тр, додијаће Мис, додије Ам Н

Ду, додија ми жена Сл. Из Дучине имам један несигуран облик са -е-:

дддејати. Овамо би спадао и гл. лелејати (се), који, по свему судећи,

не спада у аутохтони лексички фонд овдашњих Шумадинаца. Отуда и

шаренило међу малобројним примерима, добијеним упорним „навође

њем” информатора: лелеја-се Кор Ду, лелеја-се Ду, лелија-се Мир, лелуја

ти-се, лелуја-се Ду.

49. Најкомплекснију слику секвенца бј пружа у основи именице

лђха на једној, и гл. cђјати, вђјати, трbјати, смћјати-се — на другој

страни. Различита судбина јата у наведеним лексемама бразда нашу

зону на три дела. Лbха се у јасеничким селима јавља искључиво у „икав

ском” лику, у екавским кановачким местима гласи леја, док се на јатов

ској територији у слободној варијацији појављују леја и леја (карта бр. 13).

И репартиција трију рефлекса у другој врсти примера у начелу је

истог карактера, с тим да је „икавски” клин знатно проширен на рачун

екавске територије (карта бр. 14). Примери:
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КАРТА БР. 13: Рефлекси јата у основи именице лbxa
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а) лија Мис Вр Бу Коп О СЕ Мар, лију Мис Бу Коп СЕ Мар, лије

Мар Мис Бу, на лије СЕ,

леја Ра Па Про Ве Ту Кр Ст Прк Тр Ру ВИ Ам Кор МВ СБ Рог Ду

Ман Др Си Ара Са, леје Ра Па Про Прк Тр Кор Ман, леe Kop, на леје

Про, леју Ра Про Ве Кр Прк Ам Си Ара, на леју Ст Ду Ара, десет леја

Кор, седам леја Ст, лејица Си итд.,

леја, леју, на леју, на леје, по леји, на леји (т. 41);

б) сијати Вр БуКоп О СЕ Мар Ра Ве Кр Прк, сиiем Про, сијемо СЕ О

Мар Про Ве Прк, сијемо Мис Прк, сију Мар, са шеницу Мис, са СE Мар

Be, ciljo Bp, ciljб-сам Мис, сијао Коп, сије СЕ, што се сије Ра, сијали Мис,

сијали О Мис Бу Коп СЕ Ра Па Ве Кр, сијала Па Про, сијале Ст, сијано

Ра Ве Кр, сијана Кр, сијато Ра, сијалица О Ве, са сијалицом Ве, сијалице

Мис, сијалицу Ра, у сијалнцу СЕ, сијање Ве, насије Кр, па се насије Кр,

насијава Ве, посијеш Ра Па, посије-се Мис О, посије Мар Па Про Ве, по

сијати Ра, посијемо Мис Коп О СЕ Ра, посијемо Вр Бу О Мар Коп Па Про

Кр Пpк, посијемо Мар, посију Мис Ст, посијо Ве Прк, посијала Кр, посијали

Бу Ст. Прк, посијали Бу, пост Кр, посијано О Кр Ст итд., вијати Вр Бу

Коп О СЕ Мар Ра Па Про Ст, вијем жито Ст, вијеш Мис, вијемо Вр Ра

Ст, вијемо СЕ Ра Па Ст, вију Ра СЕ, снег вије Мис, вије Вр Бу О Кр Мар

Прк, извијеш, извије-се Ра Ве, извије Бу, извијемо Бу Ра, извијавамо Ве,

извију СЕ, вија-се пасуљ Про, вијала Мис Ст, вијале Мис, вијали Вр Мар

Ра, двије Мис Вр, па се двије О, двијени Прк, двијемо Мис Па, двијемо О

Па, двије-се Коп, двију Ст, превије Мис, превијемо Ве, развијати Ст, развије,

развије-се Кр итд., пријати Бу Коп О Мар Па Ве Ст Прк, пријање Мис,

jријеш Коп, ријеш Pa, ipijeмо Коп О Ве Пpк, гријемо О Ра, пријемо-се

Ра Па, грије Мар Пpк Про, прije-ce Pa, ipajy-се О Ве, тријо СЕ, Пријали Ве,

тако су се пријали СЕ, При црепуљу Вр, загрије Вр, зарију-се Ве, загријем

СЕ, загријемо Мар, заријо Ра, загријала-се Бу, изгријало Мис, изпријава

Бу Мар, дриjeм-се Мис, огрије Мар, да дгрије Ве, да се дгријемо Про,

подгријемо Мар, упријем Ра, упријем СЕ, упријеш Бу Ра Па Про,

угрије Бу Коп Ст Прк, црепуља се уприје О, уприје-се Бу, угријемо Мар,

угријемо Вр Коп Кр Ст, угријемо Кр, утрију СE Мар, утрију СЕ Па, утријо

Ра, упријали Бу Кр, упријала Вр О, упријало-се Бу, упријано Бу О итд., па

се смије Прк, затб-се тако смије Ра, нек се смије Кр, да-се смијеш Мис,

ка-се смијеш Бу, са-се смијеш Ве, да-се смије СЕ, смије-се Мис

Ра, смијемо-се Бу Кр, па-се смијемо Мис, да-се смијемо О, па-се смијемо

Мис, смију-се Про Прк, смију-се Мис Ст, да-се смију Мис, па-се смију

Ст, смија-се Мис, смијала-се Мис, сми-се Мис, смате-се Мар, смијаће-ce

Па, смијаће-се неко СЕ, смијаће-се Мар, црче о-смија Мис, о-смија О, за

смијање Бу, смијури-се Мис, смијанија Ве, смијуриња ("смејуpија“) Мис,

смијаљка Мар, смијалица (смејаљка“, тј. карактеристично улегнуће на

образу које се појављује приликом смејања) Вр, смијалице Бу О, да ми се

насмије Про, ка-се насмије Па, насмије-се Прк, учитељ се насмијо О,

насми-се Ст итд.,

сејати Тр Ру Пру Ам Кор МВ Рог Ду Ман Си, сејеш Ру Рог, сеје Н

Ду Др, сејемо СБ Ба МЦ Рог, сејемо Тр Ру, сеeмо Кор, сеју Кор Сл, сејо

Ду Си, сејана Тр, сејали МВ Ду Мир, тако-се сејало Кор, сејала СБ Рог,
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КАРТА БР. 14: Рефлекси јата у основи гл. cbјати, вbјати, трђјати, смћјати се
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О b – и (сијати, вијати итд.)

ë b>е (сејати, вејати итд.)

(? b>е || и (сејати || сијати, вејати || вијати итд.)

(I) b> e f1 e (сејати || сејати, вејати || вејати итд.)
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сеј ВИ Рог Ду, насејем Рог, насејемо Рог, посејем ВИ Рог, посејеш Н., посеје

Пру, посејемо Кор, посејемо Пpу Др, посејо Тр, посејали Др Ара, посе

јало Н, посеју ВИ, посејано Тр Ру Арн, посејано Ду Ман Си, сејалице

Кор итд., вејати Ру Рог Ду Ман Си, вејеш МВ, веје Сл Др, вејемо СБ,

вејали Ам Си, вејало-се Рог, веју Рог Си, извејем ВИ Ара, извеје Н, извеју

Ман, двејеш Си, двеје Мир, овеје-се жито Сл, двејемо Пpу Др Ме, овеју

Рог, овејали Кор, превеје ВИ превеје-се Ме, превејеш МВ, развејати Ду,

развејати Ру, развејано Ду Ман, вејалице Н итд., грејати Рог Ду, греје Н

Ј, преју-се СБ, ipëјало Др, грејали Др Си Кор, па-се грејали Кор, грејање

Кор, да изгреје Си, изгрејало Сл, изгрејава Сл, дгреје МПЦ, прегрејало-се

Рог, угрејати Н, yipejeм Рог, угрејеш, угреје и Сл Рог, угреје МВ, па се

угреје Ра, уреје СБ Рог, угрејемо Кор, угреју Рог, угреју Си, угрејало-се Ман,

угрејали Рог, угрејано Ру, угрејано Ду Ман, угреј Кор итд., можете-се

смејати Тр, смеје-се Др Си, да-се смеје Рог, смеје-се СБ, ми се смејемо

Ду, смеју-се Кор СБ, да се смеју Ман, смејб-се Рог, смејало-се Ду, смејанија

Ј, смејаније Би, да се насмеје Ам, исмејава-се Сл итд.,

сејем, сеје, сејемо, сејемо, сеју, сејали, насејеш, насеј, посеј, посејем,

пдсејемо, посеје-се, посејо, посејане, вејеш, веје, па се веје, вејемо, веју, веју-се,

веју-ли, вејали, извеје, извејемо, двејеш, двеје, двејемо, развејати, греје, прејала,

дреје, угрејем, угрејеш, угреје, угреје, угреје-се, па се угреје, угрејемо, утpe

јемо, угреју, угреју-се, угрејало-се угрејана, смеју-се (т. 41).

Тулеже је на карти означено као прелазно место. Лепосава Симић

(1981. имала је 78 год.) говори искључиво: сејати, сеје, посеје-се, посејали,

вејати, извејемо, развејати, развејали, угреје, угрејали, бни се мене смеју

итд. У говору њене, три године старије, сусетке Љубинке Ђерић, чија је

мајка доведена из Буковика, упадљиво претежу ликови са -иј-: сијо,

сијали, посије-се, посијемо, сијалице, сијали са сијалицом, вије, вије-се, из

вијава, превијали, трију-се, бна се прије, пријали. Само спорадично сам од

ње слушао облике типа: тдсејемо, угрејеш, угреје, извеју. Изгледа да у

говору Љубинке Ђерић има и нешто мање непренесених акцената. Тешко

је поверовати да је исходиште приметних разлика у говору двају, прак

тично истодобних, информатора рођених у истом селу, у различитом

пореклу њихових мајки (мајка Л. Симић рођена је у Араповцу).

У материјалу прикупљеном у екавском и „икавском” подручју

нашла се мања количина потврда јатовог рефлекса супротних његовом

основном развоју у наведеној позицији. Ти малобројни примери су раз

личитог порекла. Тако сам, на пример, у Раниловићу од жене рођене у

Великој Иванчи прибележио: бне се угреју, извеју, па се смејем, смејем-ce,

насмејан, да се насмејем, исмејава-се, смејалице. Старија жена из Парти

зана чула је „на телевизији“ (разуме се — београдски програм) да је

негде „у вејавици“ страдао један путник. Факултативну екавизацију у

зони облика типа сијем, вијем није неупутно тумачити утицајем савре

меног књижевног језика, извршеним, разуме се, преко различитих канала

информисања. На тај начин се дошло до облика: угрејеш Бу, смејанија

Кр, смејање Пpк, па га исмејава Прк, смејалице Па, сејати Па Про Ра,

сејање Пpк, посејано Бу. У наредним случајевима, у ствари, изостаје фо

нетски услов за прелазак ћу и: изгрева Бу Ра, насеваш Па, насева IIа Про.
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Посебно је интересантно, а уз то и поучно, моје искуство са неким

информаторима у селима у којима се говори: сејем, вејем, грејем итд.

Дешавало се да мештани, и то првенствено мушкарци, после мојих увод

них питања „како се сијало”, „шта сте све сијали” и сл. своју причу

почну речима „сијали смо”, „сијало се”, „сије се”, „посијеш” итд. Наво

дим део таквих случајева: сијало-се Ман, посије-се, сије-се, сијемо, сију

Сл, сијемо, посијемо, са (3 x), посију, рукама се сијало, а онда вијеш, загри

јали, утрије Рог. Већ после првих реченица информатори су се ослобађали

првобитне сугестије, прелазили на свој локални код и, у складу с тим,

једино би „сејали”, „жито вејали” и „црепуље грејали”.

50. За потпуно сагледавање судбине секвенце бј треба имати увид

и у следеће појединости:

a) Прилог где се у мојој грађи појављује у више ликова:

дü-је бна (отуда и: да ли су, да си, да носи, да ћемо, итд., да (дије)

било (в. т. 467);

iди су били? Про, гди треба? Ам,

дé-cy, де-смо стали, де-си, де-ћеш итд., де МВ (т. 467):

дé-сам, де-су, де рођена, де-ћеш итд. (т. 467);

iдé вам је мајка? Арн,

iде раде? Мис,

ђе да и нађемо? Си, ђе идете? Мис.

Сличну неуједначеност срећемо и код прилога за место типа овде,

онде, ту, ниiде. Поред облика на -де (овде, онде, туде итд., в. т. 466) чује

Се: И .

бвди, бвдинака, води, вовди, нбди, нбнди, тудика, ниiди, неiди, по

неiди итд. (в. т. 466);

бвђе, ниђе, ниiђе, неђе, негђе, понеiђе,

бвђи;

неiде (т. 467 и 469).

Ликови са —де ограничени су на јатовску зону, они са -ђе и —ђи прак

тично су везани за ерски крај, док код осталих нисам уочио неку одре

ђену географију.

б) У Неменикућама сам од жене рођене у Влашки записао пријата, а

у осталим случајевима: предта Мис Бу Коп О СЕ, требита Ра Па Про Ве

Н СБ Ду Рог Сл Др Мир Ру ВИ Пpу Ам Кор МВ Ара, у требти Ара

итд., требита Рож Би Арн, предте Арн.

в) Наша престоница се, истина ретко, може чути и у „икавском”

облику: Бијоград Рог Рож, за Бијоград Мир Рож, у Бибрад Ара, од Бијо

града Ве, до Бијограда Рож, у Бијограду Ара. Од информатора, а и млађих

људи, обавештен сам да се „тако говорило пре” још у Мисачи (Бијоград)

и Манићу (Бијоград). Основни су, ипак, екавски односно јатовски ликови:

Бедград Мис, у Бебрад Прк Кор Ду Сл, у Београду Н. Ра ВИ СБ, из Бед

града Ме Ст итд., Бебрад Би, у Бебрад Тр. У СБ сам прибележио форму:

у Бограду, а у Барошевцу — у Бераду. Уп. и им. Београчићи Мар. Бео

чуј нисам нигде слушао као би ј)очу него искључиво:
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бедну Мис Вр Бу Коп О СЕ Ра Па Про Ара СаЗ Ме Ве Ту Кр Ст

Прк Би Ру ВИ Пpу МВ Си Мир, беочуг СЕ Мар Ра ВИ Ам Кор Н СБ

Рог Ду Ман Сл Др, два беочуја Ве Ам, беочузи Бу О Са СE Мар Ра Па

Ве З Ту Кр Ст Прк Тр Ам Кор МВ Н Ду Ман Сл Си Ме Рож Ара,

беочује О Мар, беочуга (Гмн.) Кор Ман итд. У Америћу сам бележио и:

белчуј, белчу.

бедЧуј, беочуг, беочузи, беочује (т. 41).

Једино сам слушао и: бео губер Ст, он је био бео Мис, бео веш Си,

бебјце Би Арн, бебјце, бедјцета итд. (в. т. 100).

г) Имперфекат је практично ишчезао из употребе, а за наше раз

матрање секвенце -bј- могу се користити једино облици 3. л. jд. и мн.

Испоставило се да се и ту односна група рефлектује на три начина:

бијаше, бијаше (т. 461),

бејаше, бејаде, бејаде, беја, беа, кад бејадоше Швабе, бни бејаше, бе

јаду (т. 461),

бејаде, бејаде, да не беја Руса (т. 461).

д) Нема трага евентуалне појаве — bл - -ио - -ијо, у хтbл, смбл, млбл,

цbл, врђл, зрђл и сл., јер сам бележио једино: тео Мис Па, није тео Мар,

није смео СE Ду Са, нисам смео Ст Прк, смео Про ВИ МЦ, млео Мис,

део Мис О СЕ, цео СE Мар Па Про, цео дан Пpк ВИ МВДу Про Ман,

цео пијац Си, зрео, сазрео, сазрео (т. 451), врео (т. 452), умео Бу СЕ Па Кр

Ст Ру Си, умео Мар Ра Кор Н Рог Ду Ман Сл, кисео Кор Ду Сл СиЈМЦ

Ба Бу О Мар Па Про Ту Кр Ст, успео Мис, те се срео Мис, дбазрео Рог,

али и: па се дбазро Ду, бн се дбазро Ј;

тео, цео, део (т. 41), зрео, сазрео (т. 41, 451), врео Ме МЦ, прдврео

МЦ, а тако исто и: Вреоци Ме, за Вреоце З, y-Вреоце Ме.

ђ) Изостаје ђј - иј после испадања -x-у речи мехови: меови СЕ Ра

Про Ве Кр Ст Тр Ру ВИ Ам Кор МВ СБ Рог Ду Ман Си Са Мир Арн

Рож, меове ЗМир Ст, смеовима Кор, меови Арн. Два пута сам регистровао

Нjд.: тај мео стоји ту Прк, имали смо свој мео Ба. Меови су у ковачници, а

суд за брашно и др. направљен од бравље коже зове се мешина СЕ Пpo

Ве Кр Ст Тр Ру, мешина Ра ВИ Ам Кор МВ СБ Рог Ду Ман Си, мешину

Ме Ст, мешину Ман, мешина Рож Арн Ј, мешина З, од мешана Ба.

е) Испадањем -х- и разбијањем тако створеног зева убацивањем -ј-

створени су фонетски услови за прелазак -еј- у -иј-, и у лексеми стреха,

до чега овде није дошло, па се говори:

страја Мис Бу О Са СЕ Ра Па Про Ве Ст Ру ВИ Ам МВ СБ Рог Ду

Ман Сл Др Си, на стреју СЕ Ра, стрејбм О, око стрејице Рог, стреје О,

стреја Арн Ара Ј Ме Мир, стреју Арн, пот-стреју Ј., пот-стрејом Ме.

Има потврда чувања зева, као и његовог уклањања помоћу сонанта

—6— .

стреа Ра Про Прк, пот стреу Прк, близу стрее Ман. стреу Арн,

стрева Ту Ј Кр, пот стревама Ту, са стреве Кр, стрева З Би, пот

-стреву Би.
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Губљењем -x-у домаћој речи маћеха и у позајмљеници механа ствара

се могућност за прелазак -еј- у -иј-, што ће се и десити у неким говорима, а

— истина спорадично — и на нашем терену:

маћија, маћија, маћију (т. 248), мијана, у мијани Ј., поред чешћих

облика са е: мејана, мејана, у мејани, у мејану, код мејане, пред мејанбм,

меана, меана (т. 119).

51. Однос изворних префикса при- и прђ- карактерише: а) замена

првог другим (најчешће); б) чување изворног при- (ређе) и в) спорадична

замена другог првим. Примери:

а) пребада-се, пребадамо итд. (т. 43), преближне ћеманима Ве, пре

ближно Мис, превату Ра, превидо, превиди, превидла, превиду итд. (т. 43),

превијеш на рану СЕ, превлче Мис, превичу Мис, превика му жена Ст, ја

превика. Про Кр, превикла Про, претријемо уз ватру СЕ, предиклицу Мар,

предиклица Н. Ду, презван међу људима Мис, презнам, презнаш СБ, да

презна Са Прк, презнаје Про, празнали Ру, да презнаду Др, да се прејаву

Рог, прејављивала Прк, преколицу Ту, преказаније Н., преказује-се Си,

прекучимо-се Прк, однели прелог Кр, прелично Про, отпрелике Кр МВ,

преметијо Мис Вр, преметили Мар, да премети МЦ, Шваба ме премети

Ру, премећивала Ме, премпрje Mис Мар Си, премирје Ра, премир (примирје“)

Ам, бн га преморо Ам, на премер Ме Ара МЦ, преонути Ду преднути Ту,

преднуло Мар Па Про Ве, преоне Ст, преднуће ВИ., препало је нама Тр,

препала је нама Си, препадало нама Ра, препао је у моју чету Ра, препалу

ватру Ду, да сунце препече Н, преповетка Кр, преповетка Си, да препо

мојне Ра, препалимо крпу ВИ, препрети Мис, да препуцам и-ја Са, преслдну

Ду, пресиљавам СБ, да престаљаш воду Кор, престанем н-отб Ве, престала

Ман, пресусто Па, неко је у пресусту ВИ, пресустовало Па, да претврдим

Ту, претену опанке Ве, претену и завежу МВ, претиснем Ве Ст, претис

немо Па Ме Ру, претиснемо МВ, претисак СтЈ Си, да се превати посла

Др, превате Па, пречекајте Бу, пречес СЕ Про Кор Ду Ман Сл Си, пре

честим-се СЕ, пречестили-се Си, пречињава-се Прк итд.,

б) ја му се приврзла Арн, привиђа се МЦ, прикивају Бу, мало прикода

З, на прилику Рог, прилажем Па, прилазимо Па, Прибислав, Привислав,

Привиславе, зовемо га Привиславом Ме, на пример Бу Мар, припо краву

Мис, припуцали Арн, пристанем МПЦ, у присусту О, присустујеш О, при

сустују О, притисак Ра Ј Про, притисак Ј., притиснемо Ру, пришли Про,

отприлике Ст;

в) бна се прибија на пола Рож, прибацује земњу Ј, прибереш, да

прибиреш МЦ, прибирамо МЦ, да привије руку прико Саве Рож, притиба

ло Арн, приврћеш камен Рож, призиме МЦ, призиме Арн, приклдаш Ара,

прикидале рад Ј., приктдаш Ара, прикрсти-се Рож, прилијем колач Ара,

прилијем машћом МПЦ, прилијеш колач Ара, прилијеш МЦ, прилијем Рож,

прилије-се с-отим Ме, то се прилије двапут Ме, приливаш Рож, прилива-се

за-мртве Ара, приљубље (прељуба“) Арн, приминуо (умро”) Ара, да

приписивали још једном Ме, приплаши-се Рож, пристаимо да нема МЦ,

приставићемо — рацепи-се дрво Ду, да приставим да знате Сл, да при

ставимо Арн, притуру преко главе Арн, притурили-се МЦ, притресеш

мц.



Говори централне Шумадије 101

Још су ређе потврде за ђ се и у предлогу прђко: прико баре, прико

друма, прико брда Н., прико зиме Би, прико друма Арн, прико Саве Рож,

прикосутра МЦ. Неупоредиво је чешће и обичније: преко куће Кор Ман

Си, преко рамена Ве, преко брда Ду, преко брега Сл, преко главе СE,

пóпреко Мис итд., прекд-куће Рож Ме, преко-лета Би, преко ливаде Арн,

преко Ме Арн МЦ, у преку Арн итд. Увек се, иначе, говори: пред-нама

Ст Мис, пред женама Сл, пред мајком СЕ итд., преда.-те Арн, пре-душу

Ме, прет-кућом Ара Ба Рож итд.

52. Спорадичне потврде нb- - ни- бележене су, с изузетком Рожа

наца, у колубарском појасу. Највише таквих примера нашао сам у Медо

шевцу: ники пут Ба, ники пута Рож, никам јунаку Рож, крај наки Кр, у

никам јединицама (мало сумњив облик) Са, за нико време, за-нико време,

ника трава слез, жешља ника, ника моја снаа, нику пелену, костиме нике,

ники ради, клеча, сродника никđта, никада, никад сеје, ту се ништо стави,

ниiди се то прави Ме. И у овим селима, искључујући можда Медошевац,

чешћи су, а у осталим — једини — ликови са не односно не: неко Вр СБ

Ман Би З, неки Ст РуКор Н. Рог Ду Ман Сл Ба, понеки среду Си, некако О,

неколко Мис Ст Н Кор Ба Рог Кр Ман, неколико Мис Ст Ру Кор Н Рог

Ман Ара, донекле Кор Н Рог Ду Ман Сл, некако О, некад, некада (в. т.

470), негде, неiди, неђе, понеiди, неiђе, понеђе (т. 469), нешто, понешто (в.

т. 304), неко Ба, неке прашкове Арн, неки лебац Ба, неки Ј Рож, неким Ба,

неку јабуку Ба, понеки Ба, неколико Ба, некад Ба, нешто Ба Мир Арн,

пднешто Ба, негде Ба.

53. Имајући у виду чињеницу да се понегде на екавском и јатовском

терену чују „икавизми“ дивојка,“ изриком,“ напомињем да је овде

једино:

девојка Бу О СЕ Пpo Be Cт Ру Кр, девојка Кор H Poг Ду Ман Сл,

девојку Н. МB, девојки Мис Бу Мар Ра Ту Кор Рог Си Ара, девојака,

девојака, девојака (т. 41), девојка, девојка, девојку, девојку, девојци, девојке

итд. (т. 41).

дизреком Ду — једном потврђено, и то радећи по упитнику. У Рудов

цима ми је, додуше, старији човек „објашњавао” како „Свако село

има своје наричје”.

54. У вези са икавизмима примећеним на неким суседним и слич

ним подручјима наводим још неколика детаља:

a) У целој зони сам бележио именицу сира - сbра (жућкаста

маст на још неопраној вуни) Н. Ду Др Ра Кор Ст Ара Мир, а отуда и:

сiрава ми вуна Мар, сирава Н Рог, справа вуна Ман Кор, сиратива вуна

Н Ду. У Дучини и Манићу сам регистровао и синтагму справо млеко

(прво млеко, грушавина”). Можда је сираво млеко настало у наслону

на именицу сир.

“ Уп. нпр.: Ивић Незамењено јат 150 (дивојка у Рекашу, дивбјку, дивојкама

у БЦГ); Веску ГБЦГ 128; Моск. Извештај II,41 (околина Ваљева); Ившић Шапт.

114; Ившић. Посавски I, 172; Финка—ШојатВинковци 26; Хам Подравина 57; Елез.

Речник (дивојче) I, 135 итд.

*** Ивић Банат 147.
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б) Изгледа да је нешто чешћи везник осим него сем: осим нас Ду

Ман, осим жене и деце Ст, осим куће и пара све ћу дати Кр,“ сем тога

и нема ништа Вр.

в) У Орашцу сам регистровао лик забиљежи: бн забиљежи, а у Мар

ковцу мало необичне облике: забилеже, забилежијо, забилежено (добијене

можда укрштањем гл. биљежити и бележити). Објашњење форме заби

љежи свакако лежи у пореклу орашачког становништва.“ Напомињем

да су и у „ерским” селима у осталим случајевима од морфема бележе- и

беле- записивани екавски, а у другим насељима, у зависности од тамош

њег вокалског фонолошког система, искључиво екавски и(ли) јатовски и

екавски облици: белета Бу О Ра Па Про Ве Тр Ру Си, белета СЕ Мар

Pa Aм. Кор Ду Сл Ман, белеу Ве Тр, з-белетом Сл, бележити Бу Ст Pa,

бележити Ру Ам Ду, бележено Ра, забележено Ба, забележено Ду Сл,

бележи-се Кор, бележићу Ст итд., белета, белета, белеју, бележи, бележи,

бележимо, бележили, обележимо итд. (т. 41).

Нема никаквих трагова ђљ - или у лексемама кудеља“ и недеља:

кудеља Ст. Мис, кудељу НСБ, кудељно Вр итд., кудеља, кудеља, кудељу,

кудељу итд. (т. 41); недеља Вр О Ст Ве, недељу Н итд., недеља, недељу,

недеља итд. (в. т. 41). Нема овде ни лексеме дитићи, примећене на југу

србијанске јатовске зоне.“

55. Вокал е у ономатопеји куpуpeкати понаша се као јат.“ У нашој

зони овај глагол гласи тројако:

куpурече Бу СЕ Про Кр Тр, кукурече Мар Кор Н Ду Ман, ми вичемо

кукуреку Пру, кукуреку Ј;

кукуриче Сл, кукурпче Па Ру;

кукурече, кукурече, а отуда „због цвијета сличног пијетлову пер

ју” (Скок Рјечник II, 228) и — кукурек, кукурек, кукурека (в. т. 41).***

Мислим да се код оцењивања вредности ових последњих икавизама

мора водити рачуна о њиховом ономатопејском пореклу.

*** Уп. осим у банатском говору и дcuм у околини Будимпеште (Ивић Банат

147; H. Петр. Мађарска 74).

*** Морфеме биље - и биљеж- у оваквом лику (са -и-) долазе у свим суседним

и већини даљих штокавских ијекавских говора. В. нпр.: Тешић Љешт. 191; М.

Ник. Гороб. 654; ФО 516 (Крива Ријека); Ник. Тршић 400; М. Симић. Обади 43;

Рем. Кладањ 111; Пецо ГИХ 58; Вуковић II—Др. 17 Пиж. Колашин 71; Станић

Ускоци I, 68; Петр. Змијање 54 итд.

*** Појава карактеристична за западносрбијански терен: Тешић. Узовница 174

(кудиља/кудеља, недиља); Рем. Јат 48–49 (Азбуковица), 71 (Г. Црниљево: куд“ља,

кудља), 75 (Гуњаци: куд“ља, куд“љу), 68, напомена 63; Тешић Љешт. 191. У Обадима

је кудиља конопља“, а куђеља привежљај на преслици? (М. Симић Обади 43).

*** Уп. Рем. Јат 49 (Г. Оровица), 50 (Д. Оровица), 74 (Осечина), 75 (Гуњаци,

Драгодол), 76 (Комирић), 77 (Бањевац и Шљивова у Рађевини).

*** Уп. нпр.: Скок Рјечник II, 228; РСАНУ X, 796—798; РМС III, 118; РЈАЗУ

V, 764—765.

*** Примере са е бележи П. Ивић у Рекашу (Ивић Незамењено јат 148: кукуре"че,

кукуре“кала).
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56. Презентским обликом куpуриче исцрпен је списак „Икавизама“,

као и лексема и грам, категорија у којима су се они, с обзиром на гео

графски положај овога дела Шумадије и порекло њеног становништва,

могли евентуално појавити.

57. Међу икавизмима уоченим у нашој зони нема готово ниједног

досад непримећеног на Ш—В, С-В, или неком другом суседном под

ручју.

a) Примери под 7 a—в и 9 а-б познати су свим Ш—В говорима, те

отпада потреба за успостављањем било каквих паралела на тој страни.

Већ С-В подручје не показује у т. 7 такву уједначеност, а тиме ни пуну

подударност за Ш—В приликама, јер код бан. Хера и у Церовцу Ијд. м.

и с. рода прид-зам, декл. гласи двојако: -им!-ем.“

б) Гл. Белићеве VII врсте немају инф. основу на -ити једино у пе

риферним говорима Ш—В базе.“ Са нашом зоном не иде ни С-В појас,

искључујући засад једино Биограчиће, а донекле и околину Смед. Па

ланке.“ Зато подударност са простором између Космаја и Букуље пока

зује, што треба посебно нагласити, већина јатовских говора: сви србијан

ски, галипољски, Банатска Црна гора, за разлику од Рекаша, где стоји

-e-, а не -е- ни -и-.“

в) Сикира је (понегде паралелно са сикером) бележена, између оста

лог, на целом простору Ш--В“ и С-В“ дијалекта, у славонским екав

ским“ и неким западносрбијанским ијекавским говорима,“ да би спо

радично допрла до К-Р па чак и призренско-тимочког терена.“ За

овај икавизам знају сви јатовски говори.“ Нешто је мањи домашај

видрице,“ лексички ограниченије, а уз то бележене и у екавском лику.“

“ ивић хере 329; Барј. церовац 119.

*** Стев. Гружа 418—419 (виђети, лећети, осућело-се, ćеђети, полуђео итд.);

Ивић Ловра 199 (седео(седио; уп. и ФО 611: sed'et); H. Петр. Мађарска 74 („увек

је: седети, седела, седºб, видети . . .”).

*** Ивић Хере 330 (мрзели, живели итд.); Барј. Чумић 14 (летети, побледети);

Барј. Церовац 119 (седео, побледео), Ивић Биогр. 148 (живити итд.); ФО 520 (Глибо

вац: „Ретки су и икавизми“ . . . оствили, видили, поред чешћих форми типа живели,

одлетели . . .”)

*** Рем. Јат 69—77; Ивић Галип. 69; Ивић Незамењено јат 150 (подаци за

БЦГ); Веску ГБЦГ 129.

*** В. нпр.: Стев. Гружа 419, 529 (и сикирати-се); Моск. Банат 60; Мил. Кик.

18; Ивић Банат 147; ФО 455 (Башаид); Ник, Кол. 35; Ник. Мачва 235 (/cinkepa);

Моск. Поцер. IV, Поп. Госпођ. 42; Моск. Диј. карта 21; Секереш Даљ 142; Н

Петр., Мађарска 74 (секирајсикирајсакера); Ивић Ловра 194 (сакера) итд.

*** Ивић Биогр. 148; Ивић Хере 329; Барј. Чумић 14; ФО 494 (Уљма); ФО

520 (Глибовац), Ивић Дијалект. 88.

*** Хам Подравина 57. У Финка— Шојат Винковци 26 стоји: сакера.

*** Тешић Љешт. 191; Тешић Узовница 175; Ник. Тршић 400(сакера).

*** В. нпр.: Симић Левач 132 (потврђено само једном); ФО 576 (Буковац у

Ресави). Сићира је регистрована у севернотимочком дијалекту (Стан. Тимок 363).

*** Уп. нпр.: Рам. Јат 57, 69–77, 49–50, ФО 481 (Осладић), Веску ГБЦГ 128.

*** Веску ГБЦГ 128; Рем. Јат 69–76, ФО 481 (Осладић), Ник. Кол. 35; Моск.

Поцер. IV; Ивић Банат 147, 155 (изузимајући јужни део); Ивић Биогр. 148. Чак и

у јужноморавском крају „место у воденици око точка” зове се видричњак (Белић

дијс 363).

*** Као, на пример, у: Поп. Госпођ. 42; Ивић Хере 330, ФО 520 (глибовац).
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г) Резултати досадашњих истраживања не дају обиље материјала

за праћење групе иђ- у нћван. Прећуткивање проблема у литератури

сугерише закључак да изостају икавске потврде ове основе. Поуздано

се зна за ликове типа ниван у Бачкој и Банату,“ као и за гњеван у хер

ском и даљском говору.“

Неупоредиво је у нашим говорима чешћи лик iниздо. Присутан је,

пре свега, у осталим јатовским идиомима,“ на већем делу Ш—В дија

лекта,“ док са нашом зоном iЊездо иде К-Р,“ а углавном и С-В“

залеђе, као и неки, условно говорећи, периферни Ш—В говори.“

д) Ми (ј)ур је посведочен у неким суседним Ш-В и С-В говорима

и међу западносрбијанским ијекавцима.“ Овај „икавизам” помињу и

истраживачи других ијекавских говора.“

Глагол додијати стекао је право грађанства у књ. језику обеју вари

јанти. И за источно наречје, иначе, има солидну дијалекатску подлогу,

пошто је потврђен на подручју Ш—В и К--Р дијалекта,“ а и у делима

писаца са екавског терена. Тражећи објашњење шире распрострањености

гл. додијати од сијати, вајати, пријати, смијати се, П. Ивић указује на

„могућност наслона на глагол дијати, дијам (од дихати).“ Гл, лелијати

(се) бележен је у ваљевској Подгорини, мачванском селу Причиновићу и

у Глоговцу код Светозарева.“

*** Поп. Госпођ. 42; РСАНУ III, 394—395; Ивић Банат 147. У Елезовићевом

Речнику (књ. I, 99—100) стоји гл. гњивет трулити”, распадати се”, фиг. патити”.

Исти глагол егзистира и у Тимочкој крајини (РСАНУ III, 395).

*** Ивић Хере 330; Секереш Даљ 142.

*** Ивић Незамењено јат 150 (у БЦГ: Гњаздо); Веску ГБЦГ 128 (наздо); Рем.

Јат 48–50, 69–76; ФО 480 (Осладић).

*** Ник. Кол. 35; Моск. Поцер. IV, Моск. Извештај II, 41 (околина Ваљева);

Ник. Срем 314; Поп. Госпођ. 42; Мил. Кик, 18; Ивић Банат 147; ФО 455 (Башаид);

Моск. Диј. карта 21 итд.

*** Уп. нпр.: Симић Левач 189; Пецо—Милан. Ресава 282; Арсовић Блаце 60;

Грк. Луково 122; Елез. Речник I, 99 итд.

*“ Барј. Чумић 14; ФО 520 (Глибовац), Ивић Хере 330; Ивић Биогр. 148

(тњиздоргњездо). У Уљми је гњиздо (ФО 494).

*** В. нпр.: Стев. Гружа 413 (fњездо, „иако се може чути и . . . i Hćздо“); Н.

Петр. Мађарска 74; Ник. Мачва 234 (тњездо, гњиздо, гњиздара); Секереш Даљ 142.

Гњездо је и у тршићком говору (Ник. Тршић 400).

*** Стев. Гружа 419, Рем. Јат 70 (Црвена Јабука у Посавотамнави); Ј. Грк.

Чумић 140; Тешић Љешт. 190; М. Ник. Гороб. 654; Ник. Тршић 398.

*** В. нпр.: М. Симић Обади 43 (мпур); Петр. Змијање 54 (мијур{мајур).

*** Ник. Кол. 34; Стев. Гружа 419; Ник. Мачва (цела) 234, Поп. Госпођ. 40;

Ивић Ловра 194: Ивић Банат 147 (у јужном делу: додејати); Ник. Срем (у југоисточ

ном делу: додајати — додијати, а у осталом делу области — доследно додајати) 312

итд. ; Симић Левач 131 (доследно); Елез. Речник I, 142; П. Ивић, Још један пример

са и на месту старог јата у нанем књижевном језику екавског наречја. — НЈ н.с., књ.

II, св. 3—4, 117—124.

“ П. Ивић, Још један пример са и на месту старог јата у нашем књижевном

језику екавског наречја. — НЈ н.c., књ. II, св. 3—4, 120.

*** ФО 481 (Осладић); Ник. Мачва 234; Ивић, О неким проблемима 115;

Гласник САНУ IV, 323.
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e) Наши „Ерови” су, колико ми је познато, једини екавци који го

воре лија.“ Могло би се десити да је овај лексикализирани икавизам

донела она снажна метанастазичка струја из Никшићке жупе и њој

блиских области. Ослонац за овакву претпоставку видим у чињеници

да се лија најчешће јавља управо у млађим шток. ијек. говорима ИХ

типа.“ Вероватно је разлика у саставу и пореклу досељеничког станов

ништва значајно утицала на формирање различитих изоглоса лија — си

јати на нашем терену. За лију је савршено јасно да је у Шумадију донета

миграцијама са југа, а изгледа да је и гл. сијати, вијати, пријати, смијати

се овде и на (бар неким) другим тачкама Ш—В дијалекта најупутније

проматрати кроз призму динарских метанастазичких кретања према севе

ру. Јер како другачије објаснити факат да тип сијати по правилу покри

ва ивичне, периферне области дијалекта, крајеве који непосредно кон

тактирају са ијекавским и(ли) икавским идиомима. Ову категорију икави

зама налазимо у Гружи, Поцерини, спорадично у ваљевској Колубари и

Мачви, у западном Срему (док цела источна област и „већи део северног

сремског Подунавља” имају: вејати, грејати, сејати, смејати-се), затим

у северним и западним бачким говорима (за разлику од Госпођинаца

и Шајкашке, где је -ej-), у северном Банату (док је у јужном -ej-), те

код даљских и осјечких Срба, као и у говорима из околине Будимпеш

те.“ Контактом са суседним говорима и јаким динарским струјама

ваља објашњавати спорадичне потврде гл. сијати и у неким јужнијим

односно западнијим крајевима К-Р дијалекта.“ Разуме се да у већини

К-Р и С-В“ говора имамо једино: вејати, сејати итд.

*** Уп. нпр. леја у Поп. Госпођ. 40 или: леја, лејица у Стев. Гружа 455.

*** В. на пример: Станић Ускоци I, 68; Пиж. Колашин 71; Петр. Ровца 165;

Пива (по обавештењу Радојке Цицмил-Реметић са Пивске планине); М. Симић

Обади 43 (Atla); Петр. Змијање 54; Тешић Љешт. 190; М. Ник. Гороб (лина) 654;

ФО 516 (Крива Ријека); Ник. Тршић 400 (tija/леја). И у Вуковом Рјечнику (Рјеч

ник“ 368, Рјечник“ 327) стоји лија.

“ Стев. Гружа 419; Моск. Поцер. IV: Ник. Кол. 34; Ник. Мачва (у Бадо

винцима -нj- ll-ej-, а у осталим селима једино -ej-) 234; Ник. Срем 311—312; Поп.

Госпођ. 23, 40; Мил. Кик, 18; Ивић Банат 147—148; ФО 455 (Башаид), Секереш

Даљ 142; Секереш Осијек 139; Ивић Ловра 194, Н. Петр. Мађарска 73 итд. Уп.

и Ивић Дијалект. 77; Ивић Шток. 177.

“ В. Симић Левач (у северозападном делу области) 130; ФО 571 (В. Круше

вица), Ивић Биогр. 148 (податак да се у Гочу говори: сијем, пријем); ФО 569 (у

Србовцу код Звечана: вијо, сијеин и сл., поред вајо, посčjaто и сл.), Барј. Лепосавић

420 (обично је: сејемо, угреје се, смеју му се, али „чују се облици . . . смија се,

fpilјати се”); Арсовић Блаце 59 (обично -ej-, али „јављају се и облици са и код гл.

сејати и вејати који су, вероватно, овамо донесени из старе постојбине“).

*** Уп. нпр.: Барј. Чумић 14; Барј. Церовац 119; Глибовац код Смедеревске

Паланке (мој материјал), Ивић Хере 330 итд.



106 Слободан Реметић

ж) Предлог (j)ди покрива практично цео Ш-В и С-В дијалекат.“

Познат је осталим јатовским говорима,“ а продро је и до К-Р подручја.“

Код нас, како смо видели, тако ретка гријота бележена је у пре

чанским крајевима“ и северозападној Србији.“ И у Вуковом Српском

рјечнику стоји гријота. На екавским, ијекавским и јатовским теренима

није необичан ни лик БиСј)оград.“ Прилично ретко, у складу са стату

сом имперфекта као грам, категорије на овим пространствима, на терену

Ш В дијалекта могу да се чују облици бијаше, бијаде.“ Паралелу за

маћију пружају Левач, Блаце, Ловра, Обади, Гружа, Змијање и кола

шински крај,“ а за мијану — Гружа и српски екавски говор из околине

Будимпеште.“

з) Мешање преф. при- и прђ- спада у особине многих наших гово

ра. За при- с пре- знају, између осталих, и Ш—В, С-В и К-Р

крајеви,“ а појава није непозната ни ијекавцима.“ И за прђ- - при

наћи ће се паралеле широм Ш—В дијалекта (укључујући и остале говоре

са незамењеним јатом), а спорадично и на К-Р и ијекавском терену.“

„Икавизација” преф. прћ- захватила је и славонске екавске говоре.“

*** Ник. Кол. 34 (дијде, али: бвђеföвде); Ник. Мачва 234 (доследно ди, али:

нади и нигде. Увек је: бвде, бвдека, бвдена, воде); Моск. Поцер. IV, Ник. Срем 313;

Поп. Госпођ. 41; Моск. Банат 60; Мил. Кик. 18 (да, али по правилу б(в)де); Ивић

Банат 147; ФО 455 (Башаид: да, негди); Моск. Диј. карта 21; Секереш Осијек 139

(ди, нигди); Секереш Даљ 142 (ди, најди); Ивић Ловра 194; ФО 494 (Уљма); Ивић

Хере 329; Ивић Биогр. 148 (ди, „али чешће де и редовно воде, наде итд.”).

*** Ивић Галип. 69; Ивић Незамењено јат 150 (у Рекашу ги, а у БЦГ — ди);

Веску ГБЦГ 128; Рем. Јат 50, 69–77.

*** Јовић Трст. 53 (деfди); Пецо—Милан. Ресава (ди, ти, де, те) 259—260.

*** Ник. Срем 312; Поп. Госпођ. 41; Мил. Кик, 18; Ивић Банат 147; Ивић

Хере 329; Секереш. Даљ 142; Ивић Ловра 194; Веску ГБЦГ 128 (пријата).

*** Ник. Мачва 234; Рем. Јат 70 (Црвена Јабука), 73 (Осладић), 75 (Драгодол),

76 (Комирић); ФО 481 (Осладић).

*** Уп. нпр.: Ник. Мачва 234; Ивић Ловра 194; Ивић Биогр. 148 (Биџбрад,

Бијограчићи); М. Ник. Гороб. 655; Тешић Љешт. 191 („од старијих се чује“); Ник.

Тршић 400 (Бедград и Бидград); Ник. Кол. 35 (у Бидграду); Рем. Јат 72 (Бранковина),

73 (Осладић), 74 (Осечина, Остружањ); ФО 481 (Осладић); Пиж. Колашин 71—72

(Бидградско језеро, Бидград) итд. Уп. и Вук Рјечник“ 31: Бијоград, Рјечник“ 26: Бидград.

- *** В. Рем. Јат 73 (Осладић; бајаде бејаде); ФО 481 (Осладић); Ник. Кол. 34: би

јадејбејаде; Стев. Гружа 419: бијаше бејаше; Ник. Мачва (доследно аорист: бијаде, би

јаде) 234; Ивић Банат 147 (бијане „само у Фраркаждину) и само једном забележено”).

*** Уп. нпр.: Стев. Гружа 419 (маћија); Симић Левач 140; Арсовић Блаце 63;

Ивић Ловра 195; М. Симић Обади 55; Пиж. Колашин 64, 67; IIетр. Змијање 54.

*** Стев. Гружа 455 (мијана); Н. Петр. Мађарска 74 (мијана); Ивић Ловра

198 (мијана).

*** В. нпр.: Ник. Мачва 235; Моск. Поцер. IV, Ник. Срем 312—313; Моск.

Банат 60; Поп. Госпођ. 42; Мил. Кик, 18 (врло ретко); Моск. Диј. карта 22; Ивић Ло

вра 194, Ивић Хере 330; Ивић Биогр. 148; Барј. Чумић 14; Барј. Церовац 119; Симић

Левач 138; Пецо—Милан. Ресава 261; Алекс.— Вуком. Жупа 296; Арсовић Блаце

59 итд.

*** Ник. Тршић 399 (често); Петр. Змијање 54; кладањски Муслимани (мој

материјал) итд.

*** Ник. Кол. 35; Ник. Мачва 235 (ретко); Моск. Поцер. IV; Ивић Банат

147; ФО 455 (Башцаид); Мил. Кик. 18; Моск. Диј. карта 21; Ник. Срем (само једна

потврда) 312; Поп.Госпођ. 41; Рем. Јат 48–49, 69–77; ФО 481 (Осладић), Симић

Левач 138; Будмани Дубровачки 156; Шурмин Сарајево 190; Брабец ТО 51; Броз.

Иjешћ. 133 итд.

*** Уп. Ившић. Посавски I, 172; Финка—Шојат Винковци 27.
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Сличне су распрострањености на неикавском простору и прид(-) и при

ко,“ с тим да је прид(-), као нешто експанзивније, продрло дубоко на

К—Р терен“ и досегло чак до призренско-тимочке зоне.“47

и) Префикс ни- к нћ- потврђен је не само на Ш—В него и на приз

ренско-тимочком, славонском, а спорадично и на С-В и К-Р подруч

ју.“ За икавизме ове врсте знају и остали говори са незамењеним ја

том.249

j) Икавска варијанта именице сbра (и њених деривата) сасвим је

обична појава код србијанских екаваца К-Р и призренско-тимочког

типа.“ Да је у основи речи сера јат, говоре многобројне екавске и

јекавске (уз често јотовање групе сј-) потврде широм српскохрватског

језичког подручја.“

58. У раду О незамењеном јату и икавизмима у говорима северозападне

Србије детаљно сам, уз исцрпно навођење литературе, писао о досадаш

њим тумачењима настанка икавизама III—В типа,“ а овде ћу само под

сетити на три главна мишљења:

*** В. нпр.: Ивић Галип. 69—70: „прику мора (устаљен прилошки израз, пред

лог иначе гласи прко, прку), Пракуморе (предео с друге стране Дарданела у Малој

Азији)”; Ивић Незамењено јат 150 (прид и прико у Рекашу и БЦГ); Веску ГБЦГ 128

(прђ(д) - прија); (?ем. Јат 48 (Г. Љубовиђа), 71 (Бранковина: прико лета), 72 (Словац:

прико куће), 70 (Коцељево: прат-кућу); ФО 481 (Осладић: „ретко” прид, „понекад”

прико); Моск. Диј. карта 21; Моск. Извештај II, 41 („понекад се чује” прид и прико

у београдској Посавини); Моск. Банат 60; Мил. Кик. 18; Ивић Банат 147; ФО

455 (Башаид: прид, прико); Ник. Срем 313 (прид и прико се понекад чују у северном

пограничју области); Поп. Госпођ. 41; Ник. Мачва 235 (ретко прид и прима према”);

Ившић Шапт. 114 (прид); IИвшић Посавски I, 172 (прид и прико); Финка—Шојат

Винковци 26–27; Брабец ТО 51; Броз. Иjешћ. 133 итд.

*** Уп. нпр.: Елез. Речник II, 134 (прčд вече, прид јесен), Симић Левач 131—132:

„Поред облика пред, који је далеко чешћи у употреби”, имамо и: прид вече, прi sору,

прид мрак итд.; Јовић Трст. 53: прид мрак, прид кућу; Арсовић Блаце 59: „Споради

чан икавизам срећемо једино у изразу прид ноћ”.

*** Уп. придвечер у Сретечкој жупи (М. Павл. Срет. 220). Н. Богдановић у

Белом Потоку бележи придвече, а у Бучуму — напривечер (Богд. ГББП 16).

*** Ник. Кол. 35 (спорадично „у колубарском селу Петници и тамнавском

селу Чучугама”); Ник. Мачва 235 (само у доникле); Моск. Банат 60; Мил. Кик. 18;

Ивић Банат 147 („углавном спорадично”); Моск. Диј. карта 21; Поп. Госпођ. 42

(недоследно); Белић ДИЈС 425; Ившић Шапт. 114; Ившић. Посавски I, 172; Хам

Подравина 57; Финка—Шојат Винковци 26; Ивић Хере 330; Пецо Ђердап 181 („И

ту је наки м. неки и неко”.) итд.

*** Уп. Ивић Галип. 69; Ивић Незамењено јат 150 (у Рекашу и БЦГ); Веску

ГБЦГ 128; Рем. Јат 48, 69–77; ФО 481 (Осладић).

*** В. нпр.: СЕЗб ХХХII 106 (cijра у Левчу и Темнићу); Ивић Галип. 72 (по

датак да се у Глоговцу говори: сираћва вода и да је око Зајечара, на граници с тимоч

ким дијалектом, сирајив); Елез. Речник (сирина, сирљива вуна). Уп. у галипољском

говору: cipa, cipјава вода (Ивић Галип. 70).

*** Уп. нпр. серав у Врању, сераивља вуна у Алексинцу, сера у Књажевцу с

околином, серав у „бољевачком срезу”, серавна вуна у Хомољу (картотека РСАНУ);

сера у заплањском селу Д. Душнику и у Пљачковици код Врања (мој материја). У

Бихору је: сера и Čера, серуша и Čеруша, ćерав и серав (Барј. Бихор I, 26), у Пиви и

Дробњаку: čepa, ćeрљив (Вуковић II-Др. 45), као и у говору православног живља

клaдaњског краја čера (мој материјал) итд. Уп. и РЈАЗУ ХV, 164— 165; Скок

Рјечник III, 231—232.

*** В. посебно Рем. Јат 60–68.
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a) По Белићевом (и Вуковом) схватању икавизми су са стране до

нети на екавски (косовски) супстрат. Најозбиљнији и најдоследнији зас

тупник ове тезе био је, уз извесне модификације у неким детаљима, Б.

Николић;

б) М. Решетар је изашао са теоријом да су се Ш—В икавизми раз

вили самостално, без озбиљнијег утицаја са стране. Решетaрoво схва

тање касније ће темељито разрадити, методолошки зрелије поставити и

новим подацима поткрепити П. Ивић. Решетaрoво и Ивићево објаш

њење проблема може се сматрати општеприхваћеним у нашој науци;

в) Икавизам на Ш—В терену је, по мишљењу М. Московљевића,

изворна појава, док је екавизам донет са стране. Овакво тумачење ства

ри остало је практично без следбеника.

Поставља се питање односа резултата истраживања зоне између

Космаја и Букуље и наведених покушаја објашњења појаве. Пошто гра

ђа изложена на претходним страницама недвосмислено потврђује да су

М. Решетар и П. Ивић потпуно у праву, нема разлога да било шта мењам

у својој дискусији“ са заступницима другачијег тумачења проблема.

(И)ЈЕКАВИЗМИ

59. Првенствено у јасеничким насељима (у осталим селима, изузи

мајући вок. дијете, ретко) очувало се нешто, углавном лексикализираних,

(и)јекавизама. Понајчешће су то прилошке речи, честе у свакоднев

ном животу, чиме се и објашњава њихова отпорност у процесу неми

новног уједначавања у корист израза староседелачког становништва.

Досељеници су (и)јекавске трагове сачували у следећим примерима:

ђе да и нађем? Си, ђе идете? Мис, негђе Бу, неђе О Мис, понеiђе

О, ниђе Мис Бу О, ниiђе Бу, бвђе Про Ра, беђи, бнђи Мис, зађевица, за

ђевају Мис, ђевер Ве, ђеца Мис, виђети Мис,

курјак излеће Мис, поћерај Ме, доћерају Ба;

ддље Прк, шљеме Вр, уљегли Мис, због насљеста О, најпошље Ра,

мишљела Бу О Мис, мишљо Мис, мишљђ О. Мислим да овамо спадају

и облици: мишљала, мишљали Мис,

ćеде Мис;

прије Мис Бу Про Ме МЦ, дпирије О, најприје Би;

кудије тражи? Вр, кудије пада слама ти мети О, вудије Бу Кош О

Мар Мис, вудијер Мис, двудије Ра, овудије Мар, тудије О, тудије Ру Бу

Коп Мис, нудије Мис Бу, свудије лежи плева Мис,

дијете (вок) — у свим селима. Ређе: дете моје Рог.

Синтагма светој Дјеви Марији Јунета је из црквеног језика, а „мо

дерним” освежавањем домаћег антропонимијског модела дошло се до

имена Сњежана Ра. Препричавајући један догађај „от пре швапског

253 У раду Рем. Јат 90—99.
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рата”, старији мештанин из Мисаче се присетио речи свога комшије

„чика-Илије”: бјежи, сине, убиће те. Остављам по страни синтагме:

бијело платно, бијелој платна, које сам записао слушајући у Мисачи

„јуначку песму Боланог Дојчила”.

Пада у очи да нема примера ђед, који се иначе добро држи у не

ким суседним говорима Ш–В основе. Наћи ће се на тим подручјима

још покоји (и)јекавизам.“ Вокатив дијете разнет је „вероватно путем

народних песама” широм Ш—В и С-В дијалекта.“

На крају расправе о јату наводим да овај глас на нашем терену,

као и у свим суседним областима, даје а у речи орај (в. т. 119).

НАЗАЛ ПРЕДЊЕГ РЕДА

60. Судбину старог назала предњег реда помињем због двеју по

јединости: због посебног рефлекса у речи жалац и из старијег, пред

вуковског српског књ. језика наслеђених именица књаз и началник:

жалац Мис Бу О СЕ Ба Мар Ра Про Ве Ст Ру Прк Тр ВИПру

Ам МВ Рог Ман Сл Мир Ара Ј З, ни жалца Ст, жалцом Бу СЕ Ра Про

Be Ру Ара Са З МЦ, са оксалцом Мар ВИ Ам, на жалцу ВИ Тр Н,

Књаз Микаило СБ, Књаза Микаила Рож, Књазу Микаилу Вр, бн

ради у улици Књаза Микаила Ст; началник Мис Др, началниче Мис.

Промена А - а у жалац, жаока је врло стара и захватила је већину

српскохрватских дијалеката, међу којима су и они на источном делу

наше језичке територије.“ У мањини су говори без овог лексичког

изузетка од е - сл. Ја сам у заплањском селу Доњи Душник слушао

жел2ц.***

ПОЛУГЛАСНИК

61. Основни рефлекс полугласа је, разуме се, а, што није потребно

материјалом потврђивати нити пак посебно коментарисати. Неколико

детаља, међутим, заслужују да буду поменути:

*** В. нпр.: Ник. Кол. 34, 35; Ник. Мачва 233; Рем. Јат 87, 89.

*** Ник. Мачва 233; Ник. Срем 314 (дијете, дјете); Ивић Банат 147 (дете,

дијете); Поп. Госпођ. 44; Рем. Јат 87, 89; Ивић Биогр. 148; Ивић Дијалект. 80.

*** Уп. нпр.: ФО 449 (Сивац: жаока); ФО 450 (Јазак: жаока); ФО 455 Башаид

(ждук), ФО 481 (Осладић: жалац); ФО 494 (Уљма: жавка); ФО 516 (Крива Ријека:

жалац); ФО 520 (Глибовац: жаовица); ФО 521 (Кула: жаока и жđвка); ФО 567

(Тучеп, жач); ФО 569 (Србовац: као салац); ФО 576 (Буковац: жаока); ФО 582

(Ораховац: осаћ); ФО 592 (Кална: жало); ФО 595 (Јасеница: осавка); Богд. ГББII

153 (жалац). Уп. и РСАНУ V, 279 (жалац), 282 (жало), 291 (осаовица, жаок, ждока),

292 (жаоце).

257 Уп. ФО 589.
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a) У ограниченом броју случајева лексикализирани су рускосло

венски префикси со-, воз-: сојуз(ита), совест, воскрбе)с(нути), воспитати:

у сојузу са нама Па, сојузили-се Ам Ст, сојузнiо-се Немац са Аустри

јанцима Ам, сојуђено („повезано”) Ам, у савести (у свести) О Па;

воскресо Си, воскресно-се на небо Н, вдскрснуо Са, вдскрсо из гроба

З, воспитани Н, како сам и воспитала Мир, поред спрскословенских

ликова: Васкрс Бу, до Васкрса Ман, до Васкрса Мис Би, ете Васкрса

Би, од Васкрса Сл, Васкрс Па Рог Сл Ба, за Васкрс МВ, Они ће опет

васкрснути Ме, васкрсно Арн, васкрснуо Ман Арн Мис, васкрснуо Сл,

бни су васкрснули Ме, васкршњи посЗ Рож. Овамо спадају и облици

типа: на Ваведење Пру Вр, ваистино се роди Вр Ве Ду Мир, ваистино се

роди Арн Ј Рож МЦ, ваистано се роди ВИ, ваистина се роди Ду Ам,

ваистину Прк,“ вагистину се роди Ј., ваистану се роди Мар Мис, ваз

нео-сe Исус СБ. Поред Васкрса чује се, истина ређе, и Ускрс ВИ Ст,

Слави цео свет његово ускршење Са. „Ветар са истока” и овде се зове

устока Са МВ.

б) Преме диље“ у неким говорима Ш-В основе овде је доследно:

даље СЕ Ве Рож ЈСи Мис Ам Ду. Увек је и мање Се Ве Про IIрк Ам

Н Мир Ру Ј.

в) У књ. језику испред сугласничких група Б - а у примерима

типа уза страну, као и у позицији типа преда-ме. У прикупљеној грађи

поред примера ове врсте имам доста потврда аналошког преношења

a < b у конструкције где није било фонетских услова за његову по

јаву: преда-ле Прк Мис, преда-се Про, преда-ме Рож, преда-мном Прк

Ба, преда-мном Би, пода-мном Н, пода сламом, пода сламу, пода Швабом,

пода чесмбли Ду, пода Турцима Ду, пода том подином СБ, пода дудом

Н, пода-њta Би, пода дрветом Н, пода стоку Ам, испода-њег Кр, пореда-њ

(поред њих) Др, и турћмо нада ватру Мир, збога миша О, кроза зев Ман,

кроза зев Мир, кроза земљу Мис, кроза земњу Кр, кроза живот Би, кроза

среду Тр, кроза сито Ст, кроза срце Ду, кроза село Мис, кроза Стојник

Мис, низа-се Ру, низа-ме О, низа степенице Па, низа сдвру ВИ, низа стреју

МВ, низа Саву Ме, уза зад, уза Стрмово, уза младу Ба, уза сено СE, уза

стдоксер Ве ВИ. Мис, уза онај дирек Ве, уза днд дрво Ве, уза колац Ду,

уза шљиву Мар, уза тај конац Мис, уза Солун Про, уза синове Кр, уза

стб ВИ Арн, уза спомен ВИ, уза саму шуму Арн.

Према књ. потурити, поткати, подиити, свршити, спалити, шчи

стити и обичнијем одвити, подвити, одли(ва)ти, свезати, склонити и сл.

овде се говори: податурамо Ве, податуре Са, податке, податкем. Мис

О, па се податкава Ман, податкивамо Ара, подашити Мис, подашили

Вр, савршиће-се живот Сл, бни сапалу лебац Ам, сапалијо Др, сачистити

Мир, сачистимо Н, сачистимо Ба Арн Ме З, сачисту О ВИ, давију

Бу, давије-се Са, она се далије Вр, одавија О, кад далијемо Мир, ода

ливамо Мир, одаливамо Сa, cáвежемо дењкове Ј, саклбни Боже, Боже

*** У Араповцу сам записао и: дваестино се роди.

*** Уп. нпр.: Ник. Кол. 39 (даље даље); Ник. Мачва 267 (даље, даље, па чак

и даљи, даљâ мета); ФО 481 (Осладић: даље даље).
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саклбни Др.“ Исто тако, бележио сам: сајна МПЦ Рож, ја сасним Ме

Ст, саснијо, нисам саснила Ст. Ме, сајнали Вр, сајнамо Ту, сајнб Мис,

caцеду Рож, одазидамо Ве, обашијем Мир, подалије-се О, али и подлијемо О.

г) Вокал а је постојан и у косим падежима именица сан, катак и

бакар“:

у сану Сл, у сану ми каже Ба, немам сана Мис МВ, нити је било

сана Вр, у чврстим сану МВ: капака МВ, на капаку Рог, на капаку Н.,

покријеш капаком Рож, тако и: капаци Мир Ара, капаке Ара; од бакара

МВ Н, од бакара Ара Би. У грађи се нашао и један усамљен пример:

у сну Па.

Према књ. ковитлац и заранка (Гјд.) записао сам: у ковиталац Мир,

преданили смо до заранака Ам. О примерима типа парак — у параку,

тенак — истенака говорим у одељку Сутласници (т. 195).

САМОГЛАСНИЦИ Е И О

62. Досадашња дијалектолошка истраживања обавештавају о нејед

наком изговору дугих и кратких е и о у већини говора К-Р, С-В и

Ш—В дијалекта.“ Те разлике се крећу од незнатних до врло упадљи

вих. Примећено је да на изговор средњих вокала утичу и околни суг

ласници, а понегде (најдоследније у северном Банату, ређе у Бачкој, а

спорадично, изгледа, и у Срему) и — вокали наредног слога. Померања

у изговору вокала најмаркантнија су онда када су они акцентовани.

За неједнак изговор дугих и кратких е и о зна и наша зона, с тим

да те разлике нису наглашене као, рецимо, на К-Р и војвођанском

терену. Основне карактеристике овдашњих средњих вокала могу се

представити на следећи начин:

а) Дуго е и о, посебно под акцентом, изговарају се напрегнутије и

затвореније. Појава је израженија уз лабијале и назале и испред слога

Са ВИСОКИМ ВОКаЛОМ;

*** Биће да је синтагма Боже саклони преузета из црквеног језика. Ја сам је,

наиме (као и устаљени израз: Боже собрани) слушао у кладањском крају, где иначе

нема примера типа сапалити, подашити, савезати итд.

*** Појава позната и другим говорима. В. нпр.: Елез. Речник I, 279 (капак,

капака, капаци), II 200 (сана, санови, сâнове); Ивић Галип. 182 (Гјд. капака, бакšра);

Симић Левач 133 (сана, у сану, санови) и сл.

*** Уп. нпр.: Симић Левач 65—71; Јовић Трст. 39; Пецо—Милан. Ресава 251;

Алекс. —Вуком. Жупа 294 (у вези са а о у и нема знатнијих одступања од књ. језика.

„Међутим вокал е се понекад изговара отвореније, као е“”); Ивић Хере 331 (податак

за Гоч код Врњачке Бање, Глоговац код Светозарева и Стрмостен код Деспотовца);

Арсовић Блаце 57—58; Ивић Хере 330—331 (е и б не одступају „осетније од просечне

српске норме”, a č и б „изговарају се изразито отворено”); Мил. Кик. 17—18; Пон.

Госпођ. 12—13, 50—51, 53—56; Моск. Диј. карта 20–21; Ивић Дијалект. 74—75,

88 (С-В дијалекат: „Кратки вокали & и д и овде су врло отворени . . . док e и б

имају углавном нормалну штокавску вредност”), 100.
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б) Кратко е и о само изузетно се изговарају отвореније него у књи

жевном језику. Спорадична отвореност обилато је компензирана њихо

вом затворенијом артикулацијом на другој страни, до које долази нај

чешће испред високих вокала, а ређе уз лабијалне и назалне консонанте.

Примери:

а) обелијо Пpк,“ блеји Арн, погреши Си, две Си Мар Ам СБ

Вр, бели Си Ру, донесемо Ба, жене Мир Би, жени Мир, зев Си, зре

Си, иде Ру, један Би, кат се легу Ба, лед Си, леп Си, самлевено Ба,

умесимо Си Др, на леђима од једне педи Би, месеци Си Мар ВИ, пет

несте Ру, печено Ба, бно је се пекло Ба, печење Ј, предемо Рож, редом

Ба, уреди Ру, уреду Мар, уреди-се Ба, у реду Си Ру, поређају Ба, на

праве-се Ру, у реку Ман, средили Ман, у релну Би, рећи Би, свекру

Ба, свет Ру Бу, свећа Вр, свећу Прк СЕ Мар СБ, спреми Ру, спремила

Ба, исечемо Си, осече Бу, стреља, стрељам Ам, ткем. Прк, Ткеш Би,

тке Ба Ру, цев Бу Мар Пpк ВИ, цеви Вр О Ст Си, на цеви Прк, цевка

Бу ВИ, исцедим, процеди Си, цеђ Мар Ам, у цеђу Бу, исцеђено Бу,

те се пречестимо Мар, шерпу Би, шес Ру и сл.;

вóда ВИ, добро Би Ру, добру Ст Ру, моба Ве, ноћ Вр, прČјино Би,

проспи Сл, сведбци Би, у стрбју ВИ, снопље Вр и сл.:

б) бежи Ру, обесили Вр, побегли Ам, Велику Госпођу Ру, већи

Би, вечи Вр, воденица Ба, удесимо Ј, деци Бу, дечица Вр Ст, вреће

Бу, вренгију Ду, да се жени Ба, земљиште Ба, сазрели Бу, поједини

Ба Ст, кесица Мир Ру, у кесици Би, лежи Би Мар Ме, лежимо Вр О,

лети плева Вр, лети Ба, једним Бу, леба Бу Вр Ру, земњу СЕ Бa Би,

кудељице Вр, кудељицу Ст, кудељу Си, кудељу О Ду, лесу Вр, летур

ђију Ј., печен"ца Ба, недељу Ру, донесу Ара, плећку Вр, прасету Ба,

прошевину Ба, најрођенији Ру, седи, седијо Ру, на средини ВИ Си, о

тежини Би, тежину Ба, трећина Ру, трећи Мар, све Вр, четири Ду

Ме Би, цедило Мар Бу Си и сл.;

учи Божића Ба, воду Би, водица Ба, двојица Би, двојицу Ру Би,

двориште Би, година О, продужи Мар, до-куће О, кочице Бр Ст, пови

јај Ме, робије Ам, своји Би Вр, стоји Си Би, тројица Ам, шкоди Вр Би и сл.

Затварање акцентованих č и д испред слогова са високим вокалима

карактеристично је првенствено за северни Банат, а донекле и за Бачку.“

Ову „хармонију вокала” не помињу истраживачи других војвођанских

ни северносрбијанских говора. Појава ни у нашој зони није маркантна

као, рецимо, у неким севернобанатским насељима, али је ипак сасвим

уочљива и вредна посебног помена.

Највише потврда затварања вокала е и о бележио сам у појасу

непосредног контакта двају вокалских система: у граничним екавским

и јатовским местима. У том погледу је свакако најинтересантније моје

искуство са Крушевицом, где сам записао и следеће облике:

*** Цртицом испод слова обележавам релативну затвореност вокала.

*** Ивић Банат 146; Поп. Госпођ. 12—13, 50–51, 53–54. Затварање č и б испред

високих вокала у Срему Николић објашњава утицајем околних сугласника (лабијала,

сонаната, велара).
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поведи, дете, сестру, ткéду, по селу, јесу, истресу, јесам, долеко,

довела, одвела, колечке, ете, еве, мед, бн се поболе, умесили, смеш,

лепо, кудељица, плćви, напред, исечу, сечем, у реци, цреп, две, цеви,

уједа, брез лекбва, лекове, решили, залечу и сл.;

изведе, све, свекар, степенице, донесе, јесен, мељемо, вепрове,

ђерзбнке, већи, велику, трећи, по Крушевици, десетину, зажелијо, лежи,

белши, недељу, лесе, седу, леба, лебац, седни, кудељу, врећу, прет

-кућу, лепше, де-си, детељину, исецају, девојака, у месецу, Венчане,

јео, веђе, тели, зрелије, у средини, девер, забележила, децу и сл.;

мóју, моји, проју, на броду, сломи;

стоји, отишла, отишли, годину, године, посијали, Борисаве, рас

полути, сломили, пробила.

Најгушћа концентрација потврда затворенијег изговора е и о у пог

раничним селима представља, мислим, и својеврсно сведочанство о пона

шању вокала у зонама непосредног контакта двају међусобно различитих

дијалеката, а у овом случају — двају неједнаких вокалских система. У

мојој грађи се, иначе, нашло знатно више случајева затварања вокала

е него о. Тај несклад последица је, пре свега, веће фреквенције е у српско

хрватском језику (е - е, ћ, 8), а донекле и чињенице да је управо овај

вокал имао приоритетно место током мојих испитивања. Због веома

важног и врло осетљивог питања судбине јата понашање е праћено је

с посебном пажњом, па су ређе неопажено промицали случајеви његове

сужене и затворене артикулације.

Изнета грађа показује да је вокалски систем говора становништва

насељеног између Букуље и Космаја нешто затворенији од система сав

ременог СХ језика. Стекао сам утисак да овдашње стање можда има

највише додирних тачака са Биограчићима, уз две крупније разлике:

a) у нашој зони готово да нема отвореног изговора кратких е и о и

б) биограчићки говор, на другој страни, не зна за затварање средњих

вокала испред слога са високим вокалом.

63. Уз лабијалне сугласнике и сонанте вокал а се спорадично из

говара нешто затвореније: астал Арн, бакрач Арн Рож, Душан Арн

Ара, мале Арн, нађеш Би Ст Ара, опанци ВИ, да ради Арн, Рожанци

Рож Арн.
-

ВОКАЛНО Р

64. Судећи по моме материјалу, рје једини сонант који се може

наћи у функцији силабема, с тим да има упадљиво ограниченију дистри

буцију од осталих вокала.

a) Вокално р срећемо најчешће у средишњем положају, и то обично

између два консонанта. Наводим један део материјала: брбљача (жена

која много прича) Мис, ју, ја забадрља ("забрљах“) Про, бадрља ("бад,

бадало”) Кор, бадрљати, бадрљају (играти бадале, бадалати) Кор, уза
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брданчић лево скрени Ме, брдни људи (брђани”) Мар, то је наузбрдо

Арн, купимо сено на брљковине, па зађемо после па попластимо О, брљка

(прави мале гомилице сена од откоса“) Бу, брњица Рож, брњушке, мету

брњушку (брњицу”) О, брчкавац (збрчкамо воду и јарму) Ст, врбабуше

(ситне тице, живу пот стрејама) Ман, врбина (врста цвета; према фр.

verveine, лат. Иerbena) Ман, врве (врхове) Н, врi О, врiица (мали врг)

Арн, врза некога (ослушкива шта ко џака, бн се извирива да саслуша)

Би, Осетили ме и врзали ме, да ме увате Ру, Ти се врзаш око купуса

Тр, заврзла се крава Мир, поврзеш га па обрамичке носиш Ту, Ја му

се приврзла (привукла се”) Арн, да поврзеш добро лонац Др, Раниш

док мало не одвркну (одрасту, јакну”) Пру, наврљекају пуно грожђа

Кр, А бн гледа, вако изврљијо се искола Са, појешће мачка врнчанице

(кожне опанке?) О, прдбрљамо и одлијемо сурутку МЦ, треба да се

причувњава де се забршћавају козе Вр, врсница (вршњакиња“) Ме, врс

ник (вршњак”) Мис, врсници Ду, вршкара (“плетена кошница”) Ст, врш

кару Ст. Би, вршњаре (“плетене кошнице, вршкаре“) Ме, изврстичамо

земњу Рож, исврсташ земњу Рож, вршни сноп (најгорњи сноп) Ст. Би,

вршњак (вршни сноп) Ј Ме МЦ, вршњак (врсник) Мис, вршница (нај

горња леса у мишани) Ви, овршњак, секли овршњаке (овршине дрвета“)

Арн, свиња грди Арн Ме Бу, грмада Ба, видо трњак ('крдо“) свиња Арн,

подгрт (друго копање усева”) Рог, изгртача (алатка којом се изгрће

жито које „извејава” дреш”) Ме Ј, изгртачица Ме, а дете узело изгрта

чић па одгpће ону пшеницу Ј, Прође камибн, гледамо шта га вуче;

само иде и трнiеља Мис, дрвењаци (дрвени плугови“) Мир, дрвењаши

(дрвени опанци? — одоздо дрво, а одозго мало опуте) Др, издржавам

дијету Ра, ако су дрва, кола се гоне на дрвљаник Ј, жена му још држек

љива (“држећа“) Рож, жврцнути ("сипнути мало, штрцнути”) Мис, На

илазе редом, а ја жврцнем оним у чутуру Мис, женетрia (“биљка од

које се праве цеви за ткање”) Арн Мар, ужpвиш со Арн, звpцалица (шљива

која је приликом млаћења одлетела далеко од стабла) Др, сонице су

заковрџене Ј, стоји квpка квочке Би, боле ме кркењача (крста“) Би, ко

трљ Ру Арн, котрља Ба, раскотрља јаја Тр, прти крке на рке ("петљај”,

товари јаде на беду“) Си, скркља-се војска у шанац Сл, само се нако

мрде Мис, Они-се накомрштили на-њи Ба, накдмрштен Арн, Сад искр

њашише (искрснуше, појавише се”) млоге болести Ара, да не-биде иско

мршљано (замршено”) О, Не-може да једнородну децу скрди ("сложи”)

Ве, и сâрма после полако кpколи (крчка се“) Мар, крљуштина (кора

кромпира”) Мис, Отребимо ораје и скинемо крљуштине Бу, крпачине

(крпетине“) Ра, сковрљила (салетела, убедила”) баба девојку Мис, крстак

(врста колача, намењује се мушким покојницима; меси се за Задуш

нице) Пру, крсташ, крсташи (врста колача, крстак“) Рож Ара Ра, крстина

("слаже снопове у крстине“) Би, па укрстина после снопове Про, укрсти

намо Ст, Укрстимо целу њиву кад жњемо МЦ, скрстимо у крстине

Бу, скршћавају снопове у гомилу Вр, укршћавамо О, покрстица (врста

веза) Мар Ра, снопове смо првом скршћавали О, да крстинамо снопове

Ду, укрстинимо снопље Мир, поп закpсти то дрво и мете у њега восак

Др, да се закрстиш (прекрстиш”) Ме, крмелада СБ, крмеладу скинемо
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са свиње СБ, кpтиш (остатак од кудеље након извлачења лепог пове

сма”) Ру, кpтишњак (кртичњак”) Мир, крчагиије Ду, Лонце начину крча

јари Мар, крчажари (крчагџије”) Мар, Она том јабуком укршта, укршта

(тј. маше унакрст“) и баци Ст, скршила-се баба Ст, Један држи крчбник

(део на плугу) да не квари бразду Др, некрштениче (некрштено дете“)

Тр, некршћењак (некрштено дете“) Вр, на некршћењака све иде Вр, крш

љар (џбун), кршљачић Пру, Слави цео свет његово ускршење Са, Она

баца то жито тамо укрс (унакрс) Мир, лепрште (оловка, писаљка”) Ам,

Влакно за кудељу замотрљамо Си, Оно се умотрља, веже се Си, мрмо

љак (пуноглавац“), мрмбљци Ба, кад замрнџа Немац Ра, мрсак ("мрсни

период) Па Кор Ра, Није дао ни да болесно дете прдмрси Ту, мрскалица

(хрскавица „пот чашицом” на колену“) Мис, мртвачки завезано Ј, кад

месец помрча Рож, Сунце помрчало Рож, дбртањ (на колима) Си Ра,

обртач (врста плуга) Би Про, обртач (ручка на ракијском казану којом

се покреће уређај за мешање џибре) Ду, првине (први похођани невесте”)

нé-носе ништа, иду тако О, првенац (прва ракија“) Ту, првинац (прва

ракија”) Ст, првешка (женка која се први пут тели, праси, јагњи”) Ве,

првескиња (првешка“), Ра, патркбље (део стабљике пожњевеног куку

руза који је „остао на њиви”) Мис, огњилом укреше прњад (труд“) МЦ,

да опрље свекрову Би, прљ Ст, пре смо са прљићом боли Мир, прегршка

(прегршт) Ара, прпорка (врста грожђа) Би, пpскач, прскачом полива

грбжђе З, пржењак (кукуруз пурењак“) Кор, пржуља (за пржење кафе“)

Би Вр Ве Мис, просуљица Вр, пржбник (пржуља” за кафу) Ра, пржутка

(пржуља за кафу) Мис, преврт (преврат“) какав оћеш да биде Коп,

прштенак (бело, има лепу миру, ситније от шангарепе, има шире лишће,

мета-се у супу) Мис, родило се дете посмрче Кр, српана (аугм. од срп)

Кр, Српка (Српкиња“) Ме, нећеју стрвине да певају Ра, смрддвране (плаве

тице што вичу: кр-кр) Ду, свуд по стрњаку има жита Ру, стрњика

(стрниште”), стрњика, по стрњикама Арн, жена потрбуљила Про, потр

бушина ("сланина скинута са доњег дела свиње“) Кор, трбушата (трудна?)

Мис Ст, утрле нам се челе Мар, утрли-се виногради Ра, истрљујеш,

истрљујеш брашно па све грумуљице правиш СБ, трљац (горња, по

кретна даска на трљици“) Ме, направу трљац Си Мир, тртљача (жена

причалица, брбљивица“) Мис, потрчко Кор, ћалапрдам (причам без везе

Мис, црвемперка (птица) Пру, црвењаче (ране шљиве”) Мар БуО Мис,

црквар (црквењак“) Ме, уцрвља-се Ра, зацрнили ме (оцрнили?) Ве, црница

(врста трешње) Мир, црнице (трешње) МЦ Бу, црњинице (црне трешње)

Мир, црнојке (конопља“) имају семе, а беле немају Мар, цртак (на

плугу) Ман, чаврта (пола вpга, пола дулек, ка се поједе тиква — она

кора што остане) Кр, Увате волове па мeтeмо младу у-кола, а волики

чарљи па само скаче по-ним чатрљу да се скрам О, чапркам Пру, чапр

кају Кр, чатрљамо Кр, чандрља (чагрља“) Ба, чатрљица ("мала кућица,

брвнарица“) Бу, чврia (чуга“, фржина, округла израслина на дрвету) Pa,

чврiица Ра, угљен чвркне (жеравица цвркне у додиру са водом) Арн,

а дрен је сав чвргав (чворнат”) Арн, четртало (чекетало у млину) Др,

чекpк МВ, бно очепрља (одгавеља) и оде, а ја не-смем Кр, учетвртиш

(?отешеш у четврт”) и прожљебиш Ба, четвртак (ученик 4. p. o. школе“)

Ду, његову четвртку (четвртину“) леба О, шкркље, чкркље (на шара
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нима) Др, чокрља, чдкрље грожђа Кр, ибрилан (дериште, мало дете“) Би,

наврљута (шева”) Па, шоврљија (шева”) Ст, иуврљута (Она има на глави

као неку пупичици) Ара, ја сам ти ко шуврнута бе-сата Мис итд.

б) Може се рећи да су врло ретке секвенце Р (акцентовано или

неакцентовано) + вокал и вокал + P (акцентовано или неакцентовано).

Но, исто тако пада у очи и факат да су такви примери ипак обичнији

него у књ. језику,“ а о неким другим дијалектима да и не говоримо.

Нешто чешће медијално Р уз вокал последица је првенствено ишче

завања сугласника х и чињенице да се тако створен зев не уклања уме

тањем сонанта в или ј, као кад х испада између других двају вокала (о

томе у Консонантизму, т. 119). Разуме се да и на нашем терену у већини

случајева (по правилу, у ствари) јунктура дели Р од суседног вокала,

а такво Р често има снажну морфолошку подршку (према сатpти, са

трли и сл. чува се и сатро и сл.). Примери: с вра Ру, са вра Си, на вру

ВИ Пpу Кор Н. Рог Ба МЦ Ду Арн Ара Ј Са Ман Мир Рож, на вру Вр

О СЕ Мар,“ по вру Мис Вр, по вру СтСл Ба МЦ, у вру О, у вру Па Си,

врови Ст МВ, врови Ру Ду, вро (врхао”) НЗ Др Ме Ара МЦ, врб-си О,

овро ВИ СЕ, вpoвак (шљиве на врху комине, бацају се пре печења

ракије) Ба, вpoвaк се скине па се после џибра суне у казан Си, вровак

МB, врбвци (опанци”) З, цео дан топ кра Ба, неће да кра кола Мис, крају

топови з брда МЦ, ту се скрала бежанија Мис, све се скрало Ба, да се

скрам О, скpб Про Кр, скрају Тр, скраше-се Са, скрано Ара, заркали

Па, порвати-се О Кр, порву-се Про Кр, зарђало Па, зарђа Бу СЕ Ра Па

Ве Ст Прк Ру ВИ Ам МВ Рог Си Рож Ј Ме МЦ Би Ман, зарђале МЦ,

порђа Коп, зарђава Си, тро Си, сатро Мар Арн Ам Ду Н ВИ, простро

Ара и сл.;

извро Мис, двро Мис О Па Ве Ст Арн Ара, двро (3x)*** Ра, краш, кра

(много кашље“) МВ, што се преко нас прекрало О, зарђо Ам Н Ара

Ј Ба, зарђа СE Мар Кор Н. Рог Ду Ман Сл Рож Арн, зарђала СЕ Пpo

Н Ду Ман Мир Са, зарђала О Ра Ту Прк Ру, зарђало Мис О Ра Ст Прк

Ру Си Ара Би, зарђало Бу Коп, зарђало Мар Про Ве ВИ. Пру Ам Кор

МВ СБ Ман Сл Си Рож Арн Са З Ме Ба, зарђало Рог, зарђали Кр, ако

заРже коњ Са, заРзо Прк Ме, поРве-се Ам, да се порвемо З, Ја би се поРво

СБ, па се порво Прк, порво-се Бу О Па Про Ст Тр Ду Си Сл Рож Арн

Ара, порво-се Ру Ј, порвали-се Коп Ра Ту Ру, порвали-се Арн Са МПЦ

СЕ Мар Па Про Ве Сл Мир Рож Ст Прк Н Тр Ам МВ Ман, бни се

пдРвали Си, после се порвали Ј., порвати-се Ду Кор Ман, порваје-се (3. л.

мн. през) Ме, орву-се Кор, дPвали-се Кор, дрво Н, застро, застро, раза

стро, прдстро, прдстро, сатро, сатРб-се, утрб-га, поред: застрео, прдс

трео, сатрео, застро, прдстро, сатрб-га (в. т. 65, 403).

У нашој дијалектолошкој литератури по правилу се и не помиње пи

тање фонолошког статуса кратког неакцентованог Р уз вокал. У мањини

*** Где „само по изузетку (и то прилично ретком изузетку) може р у суседству

вокала бити слоговно” (Ивић Вок. групе 317).

*** Из Врбице имам усамљени лик на врту (врху”).

*** Према мачванском двpб (Ник. Мачва 245) и пивско-дробњачком двpб, изврб ||

| изврб (Вуковић П—Др. 38).
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су и расправе на чијим ће се страницама наћи довољно података, расутих

по одговарајућим одељцима, довољних за сагледавање фактичког стања.“

Свде изложени материјал показује да се за целу нашу зону може при

менити суд изречен у фонолошком опису говора Неменикућа: „У при

мерима типа зарђа, зарђало, зарђала, порвали се изговара се /P/ те је

потребно оперисати појмом фонолошки релевантне морфолошке границе

уколико се, наравно, не жели прихватити схватање да су /p/ и неак

центовано кратко /P/ две фонеме.“ Мислим да је, у складу с овим,

(p) најцелисходније сматрати алофоном кратког неакцентованог (Р).

в) Иза иницијалног вокалног pувек следи консонант. Међу, иначе

ретким, потврдама Р у овој позицији леп проценат чине примери

ономатопејског порекла: рвати-се Бу, рвати-се Рог, рву-се Па Ту Мис

Бу Коп Про Тр Си Ј Ме, рве-ce Н, да се рве СБ, pво-се Н, рво-се Мис,

да се рвемо Сл, рвали-се Мис, рвали-се Мар, рву-ce Н Рог Ду Ман Сл

Арн Рож, рвач СБ, рвачи Коп, рвање Ман Сл, рђа СE Мар Мис Бу Коп

О, pђа Ра Па Про Ве Ј Прк Тр Ру ВИ Пpу МЦМВ Би Ам Ман Н. СБ

Рог Ду Сл Рож Ара Ба, рђа Арн, рђав Мис, рђав Ст, pђаво Мис О Ту,

pђаво Пру, за рђаве људе Ба итд., и видли турку и буку Па, рKa и трка

ВИ, само је то рKтало друмом Кор, вода pкће Ве, ркне бокал воде Ме,

прти крке на рке Си, рман (бела трава и смрди и метемо је по поњавама

и крпама) Си, рЊата браја Ме, рњадика (прладиковина, натруло дрво”)

Рож, рта МВ, Рт (топ) Ст, на Рту Ст, року Ме, рже коњ Мис Прк

СБ, pтеница (хрптењача“), бупци су на ртеници Тр, ртеница Кор,

ржаница Н, pКљасто || ракљасто Рож.

г) Далеко је најређе финално Р, којему увек претходи консонант:

вр Мар Мис МВЈ Ра Ст Ру Кор Ду Ман Си, на вр куће Вр МЦ. У слу

чајевима типа у вр-совре Ара, у вр-совре Мис имамо у ствари интеркон

сонантско р. С друге стране, ретки примери типа вро (врх”) О, врк (врх”)

Бу крешу ионако скроман фонд потврда -Р.

65. У вези са Р још неколико детаља треба посебно поменути. Ради

се, пре свега, о уоченим случајевима десилабизације Р и потврдама во

калног Р секундарног порекла, добијеног првенствено елизијом „обич

них” вокала.

a) Према књ. јетрва и свекрва“ овде се сусрећемо са двојством:

јетрова Мис Вр Бу Коп О СЕ Ме Мар Па Про Ј З Са Ба Ве Арн Ст

Ру ВИ Пpу Ду Ман Сл Си Мир Рож, јетрову Прк Па Тр, јетрови Прк,

*** И у фонолошким описима српскохрватских, словеначких и македонских

говора обухваћених ОЛА међу слабије осветљеним проблемима управо овај заузима

једно од челних места. Квестионар Атласа је, разуме се, ограничен, а селекција питања

која ће ући у његов састав извршена је с вођењем рачуна о општесловенској перспек

тиви. Тако су изостали речи и облици релевантни за сагледавање неких важних

појава у фонолошким системима конкретних језика. С друге стране, аутори фонолош

ких описа су у највише случајева били лишени могућности озбиљнијег наслањања

на постојећу литературу. Проблем је боље осветљен тамо где се приступало додатним

теренским истраживањима ради комплетирања раније прикупљене грађе (као, на

пример, у пунктовима бр. 62, 63, 83 итд.). О овоме в. ФО 3—4.

*** ФО 485. Уп. и ФО 477 (Осладић); ФО 573 (Буковац).

*** РМС II, 602, V, 671—672.
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јетрове Вр Коп СЕ Ве Кр Са Би, јетрдва Вр, Коп, пет јетрдва Ј, јетро

вини двоје деце Мар, с јетровама Мис, свекрова“ Мис Бу Ру Коп О

СЕ Мар Па Про Ра Ве Ту Кр ВИПру Ман Мир Рож Ара Ј З Би, све

крови Мис Рож Мар Вр Арн Ра Ј, свекрову Мис Ј Коп Би СЕ Ра Про

Прк Ру Ара, са свекровом Мис Вр О Про, свекрове Про, свекрбва Вр,

свекровине другарице Би,

јетрва Мар МЦ Ра Па Тр ВИКор Ара Ба, јетрва Рог, јетрве МВ,

свекрва Мис СЕ Мар Ра Про Ст Тр ВИ Ам Кор Н. СБ Рог Ду Ман Си

Рож Са Ме МЦ, свекрву Мар Ве НСБ Рог Са Ме Ба, свекрви Кор ВИ

Н Ба, са свекрвом Ме Кр МВ.

б) Угледањем на инфинитив и облике през. основе добијени су

ликови: умрела, умрело, помрели, мрела, мрело, мрели, изумрели, али су

сасвим обични и облици са Р: умрла, умрло, помрле, помрли, помрли,

iзумрло, помрло, разумрло. Увек је умро (о радном прид. гл. (—)мрети

в. у одељку Глаголи, т. 402). Нешто слично догодило се и са глаголима

типа прострти, где се, према облицима презента, дошло до ликова типа:

застрео, прдстрео, сатрео, сатрели га, поред чешћих случајева као што

су: разастро, прдстро, сатро и сл., застро, прдстро, сатpд (Глаголи,

т. 403).*** Аналошког је порекла и облик дупрела-се Ра.

в) Укрштањем народних облика и ликова из црквеног језика до

бијено је: воскресо, воскресно-се, вдскрснуо, вдскрсо (в. т. 61). Ту су и облици

српскословенског (и српскохрватског народног) типа: Васкрс, Васкрса,

до Васкрса, ете Васкрса, до Васкрса, Васкрс, васкрснути, васкрсно, вас

крснуо, васкрснуо, васкрснули, васкршњи пос, Ускрс, ускршење (т. 61).

г) Од појединачних случајева помињем још: чекрек (?чекрк.) Рож,

смречевина (према смрека?) Мис, ретеница (према ртеница у претходној

тачки) Мис, у артеницу (хрптењачу“) Вр, имају неки кромпири, картбле

се зову (уколико није реч о преузимању лексеме директно из немачког)

Рож, корито пуно прастреме (пастрма, суво месо“) Мис, прончари, са

трончарима Па, уз чешће: грнчар (лонац што уз ватру стоји) Ст, лонце

грнчаре Ст. Уз већ помињано ромсаница у Слатини сам бележио и: рожа

ница, рожаницу Сл.

w,-

Слушао сам искључиво: сребрно О СЕ, сребрни О Мис, сребрну пару

О, сребрне“ тањире ВИ, jбрак Кр Н, јбрка Мис Кр, горко Про Ру,

jбрки Би.“

*** И у ваљевској Колубари се говори свекрова (Ник. Кол. 39).

*** Уп. у пивско-дробњачком говору интересантан однос: мро — умрб, тро —
пдтрб (Вуковић П—Др. 38). О О

*** У Срему: „Придев сребрн може да гласи и сребрен” (Ник. Срем 334).

У левачком говору Р. Симић бележи: са сребрен крстић, са сребреном медаљом,

сребран (Симић Левач 72).

*** P. Симић из Левча доноси трк, грко, поред: Пијем вино, ракија ми горка (Симић

Левач 72). Могуће је, мада аутор о томе ништа не говори, да је последњи пример у

ствари стих једне песме, а лик горка употребљен ради бољег римовања. Ову прет

поставку заснивам и на свом искуству из кладањског краја, где се пева: Пијем вино,

ракија ми горка || кот куће ми жена ко дјевојка.
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д) У прикупљеној грађи нашло се и неколико случајева секун

дарног Р, добијеног вокализацијом сонанта рпосле којега је ишчезао

вокал: на прмер Ара Ба, прповедају СБ, у прсусту СЕ, прстоји (предстоји?)

Кр, Просатовац Мар ВИ, у Просатовцу Мар, у Пржатбвцу ВИ, ис

Пржатовца ВИ, вртено Ту, уз неупоредиво чешће вретено Ту Си Ст

Сл Др итд., грбенамо Бу, врштукујемо Мис, Вртолдмија (св. Бартоломео)

Ра Ам, Вртолдмију славу Ра, рKљасто || ракљасто Рож. Ту је и већ

помињана росаница Н., забележена и у левачком говору.“ Раније је

наведен аналошки облик прдстрмо (према прострти) Ра. Вртоломија

је вероватно резултат народног етимологизирања, а и Пружатовац мо

жда овдашњи житељи вежу за основу прос-. Бусола се овде зове прсбла

(показује куд идеш) СБ. Из Врбице имам реченицу: Босанци су, брте,

добри, али нисам проверио да ли је информатор опонашао негде слушан

босански говор или је, пак, брте овдашња аутохтона појава.

У грађи досад сакупљеној у зони између Космаја и Букуље нема

примера који би сведочили против правила да у речи може стајати

само једно Р.

ХИЈАТ

66. Међу маркантније фонолошке црте овдашњих говора спада на

глашена тенденција уклањања вокалских група, што се постиже:

а) елизијом (обично првог) вокала;

б) контракцијом тих секвенци;

в) развијањем прелазног сонанта.

ЕЛИЗИЈА ВОКАЛА

67. Може се рећи да је елизија на овом простору прилично честа

и обична појава, а добрим делом — позиционо и граматички обележена.

Колико сам могао запазити, понајчешће се елидирају вокали а (везници

да, па, предлози на, за), е (негације не), о (првенствено у случајевима

елидирања другог вокала:

a) Вокал а

везник да: д-едеш Мар, д-едемо Мис, д-игра, д-играју Мар Мис,

д-играш Би, д-иде Н. Мир Ме, д-иде Мис Кор Ара, д-идеш Мис Кр Рож

Ба, д-идеш Ра Мар, д-идемо Мис Ве Арн, д-идем Би Ве Вр Коп Мар

Про Кр Прк Рог Са Ме, д-идем О, д-иду Мис Бу Про ВИ Арн Рож J,

д-изађе Мис, д-извинем СБ, носили смо, д-извинеш, гаће Би, д-издр

жиш Би, д-изврши Бу, д-изгинемо О, д-измиче О, д-има Про Арн,

д-има Мис, д-имаш Мис Тр, д-искипи Ба, д-испирамо Мис, д—испи

*** Симић Левач 72.
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шеш Мис, д-испрљаш Кр, има д-исприча Ба, д-иштем Ст, д-обалу

Рог, д-обиђем Ба, д-обучем Би, д-обуче Мис, д-одем Си, д-оде Ам,

д-оду Ман, д-однесеш Рог, д-одрасте Ру, д-одужим Н, д-окусим Пру,

д-окусиш Н, д-окусим Би, д-бни вуку Мир, д-опереш, д-оперем Коп,

д-оре Би, д-окује Ра, д-одузму Ра, д-опраси Ра, д-оставимо Вр, д-оста

љају О, д-оступају Ам, д-отворим О Вр, д-отвараш Ам, д-опада МВ,

д-отрујеш Рож, д-убијем Ра, д-убију Мис, д-увију Вр, д-ударите Ст,

д-удари Ам, заманем д-ударим Ба, д-уживам Мир, д-узмем Ра, д-узете

Ман, д-уједу СБ, д-украду Ј, д-умесим Прк, д-умеси Ра, д-умре Н,

д-умрем НСБ, д-умрем Би Ба, д-уради Си, д-устанем Ме, неће д-успева

МВ, д-утерам МВ, д-уватимо Кор итд. ;

везник па: п-ондак нема кише Ве, п-ондак иде Ст, п-ондак Мар,

п-уреду Ве, п-аду Ра, п-оперемо Н, п-опет нема Прк, п-y-ну воду мете

Прк, п-упусти Ра;

предлог-префикс на: н-астал Ве Ара Прк Др, н-образу Тр,

н-овај начин СЕ, н-овом рамену Би, н-ово Ст Мис, н-ову страну Вр,

н-онб СЕ Ба, н-оне О, н-ону крпу Ара, н-ону мотку Ба, н-оним сликама,

н-оним телевизору Арн, н-отај жрвањ Ба, н-отб Ба Ра Ме, добиво сам

награду н-отб Ј, н-оту вику Ду, н-оту маћу Ст, н-оту једну краву паде

Би, После смо остали н-отбм женском детету Би, н-отим Ду, н-образу

З, новамо (?наовамо“) Мис, ноблачи-се Мир, ноблачило-се Др, ноштрили

-се Вр и сл.;

предлог-префикс за: з-Аранђеловац Прк, з-овб Ст, д-идемо з-ову

кућу Про, з-овога Ду, з-овога Ба, једни су з-ове, једни з-оне Ру, з-онб

тужијо ме неко Мис, з-оним Ме О, з-оним Н, ја сео з-астал Мис, з-отб

Pa J Би Ту Ст. Ве Кр Прк Си Мир З ЈАра МЦ Ба Са, здтб је остб Би,

зотб ВИДу, з-ôтим братом Прк, з-отим Ј, з-оту пару Ду, з-инат. Мис,“

з-инат не-да паре Би, з-инат Ам, здкупијо Мис, здкупу, здкупе Ра, зоку

пили Н, здстала О, здстали Си, здстб Ра, зудара (заудара”) О, зуставити

Бу, да зуставим Бу Вр, да зуставу Рож, зуставе Мис, зуставили Мис

Прк, зуставила Вр, зуставили Ве, зуставише Арн Пpк зуставља Мис

Вр Ман и сл. Вокал а је елизијом отклоњен и у следећим примерима:

настровали ме у рату млого СБ, и нама сопштијо СЕ, сопштавали Др,

cдпштавај МЦ, поред: садпштава Си, како су г одредили Прк.

б) Вокал е

речца за негацију не: н-идем Си, н-иде, н- идеш Рог, што се

н-обесиш Мир, н-узвариш Ба, н-узеш Ст Ра, да н-улази Си, да н-утег

немо Мис, да н-упали Мис, н-учи мене Ра, н-умем Бу СЕ Па Ве Прк

Би, н-умем Ам, н-уме Вр Мис Прк ВИ, н-умемо Ра, н-уму Мис О

СЕ Ту, н-умеју О Пpк, н-умеду Ба Рож, н-умеду Ј. Рож, н-умеду Ду

Сл Мир Бу Мис СЕ Мар ВИН СБ О Рог Ра Ве Ту Пру, н-умеду Би

МВ Па Про Ту Кр Ст Тр Ру Кор Са итд.

Изван овога случаја елизије вокала е су врло ретке: да с-обеси Ве,

само с-инате Мис, да с-измије Прк, да с-остави Прк, да-м-удари Мис,

*** Према правописном за инат (Правопис 88, 296).
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дh-i-бн да дође Мис, у Бограду СБ, Прдбраженије О, iорitiн (цвет геор

гина) МВ Ман, јдран Ту, портини Ман, iортина (Гмн.) Ту, горјине Ман.

в) Вокал о

на-ва врата Др, на-ву страну Мар, па-ва му сестра дошла Рож,

шта-вб лети Ара, ко-во саде Мар, по-вим зету Па, ко-во саде О, ко-ва

шóља Бу, ко-ва соба Мар, ко-вбја Тр, у-ве нити Ду, у-вим рату СБ Рож,

у вам дворишту МB, y-вó време МВ, у-ве задруге Ара, шта ће вај деци?

Рог, на-ним запису Рож, на-ним степеницама Ра, на-ну страну Па, за

-нбм сламом Мар, на-нај лебац Рож, у-ну страну Ам, у-не паре Ве, у-нај

пепо Ве, у-ним крају Ам, у-нпм крају Рож, у-ној јаругици Рож, у-нб

време Рог, по-нам житу Кор, по-ном браздици ВИ, пуцају у-нд стакло

Ара, у-нбм љуски, у-нбм карлици, у-њбм нашом згради Ам, у-ну кота

pицу Ара, у-ну црепуљу Кор, ко-нај креденац О, по-ној бразди Ба, у-ним

крстинама Ба, до-не куће Др, око-не трпезе Рож, како-но беја МВ, са

—ним момком Рож и сл.

Вокал о често елидира у префиксу, а само изузетно у предлогу, то :

подлазили (поодлазили?) Рог Ра СБ Др, подлазиле СБ, подлазили Ра ВИ,

пддлазимо Мис, подлазила деца за послом ВИ, подлазише сви Мис, пуда

рамо (поударамо“) брњице Прк, пудавале ми се сестре Ра Арн, пулазе

(*поулазе, уђу сви”) Ара, путецали (поутецали”) Мис, младе путицале

Ра, пу, имам све Мис, све су ствари подндсили (поодносили“) Са; сад

би га полила п-очима Ј, п-огради попадали Сл. Бележио сам и: око-нда

(онога”) Н, ко-нд лебац Мис, даш му не ракије Мис, у Беiраду Ба, учи

Божића Вр (за однос пред. учи : очи уп. т. 476).

г) Вокал у

Имам свега две потврде: само-с-очи прече Мис, подавале-ce ('поу

давале се”) céстре Мир.

д) Вокал и

Ја б-ишб Ст, ту б-имала право Вр, шта б-убила? Си, ми б-отишли

Прк, нис имала пара Ве, шта-c-имала Ст, буд Бок-с-нама Рож.

Изложена грађа указује на неједнак домашај елизије како према

врсти вокала тако и према категоријама у којима се јавља. Најобичнија

је у примерима типа да + гл. облик, н-ово, н-оно, з-ото, н-уме, који

су, у ствари, и чешћи у оваквом него у неелидираном лику. Избегавање

хијата путем елизије, додуше неједнаког обима и интензитета, познато

је свим суседним и сличним говорима. Тако бар говоре резултати до

садашњих истраживања К-Р, С-В, Ш—В терена, као и западносрби

јанског ијекавског подручја.“

*** Уп. нпр.: Симић Левач 156—160; IIецо— Милан. Ресава 254—255; Јовић

Трст. 47–48; Алекс. —Вуком. Жупа 296—297; Барј. Ибар 70; Барј. Чумић 14—15;

Ивић Биогр. 151; Ивић Хере 331; Мил. Кик. 19; Ник. Мачва 243—244; Ник.

Срем 321; Поп. Госпођ. 69; Ник. Кол. 38; Стев. Гружа 452; Тешић Љешт. 197;

М. Ник. Гороб. 657; Ник. Тршић 402; Тешић. Узовница 176—177 итд.
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контракција вокала

68. Готово доследним преласком л на крају слога (уз, разуме се,

касније његово аналошко васпостављање у одређеним ситуацијама) у о и

радикалним уклањањем консонанта x из фонолошког система дошло

се до богатства речи и облика са двочланим вокалским групама. У нај

више случајева новостворени зев се уклања контракцијом, пре свега

онда када су оба вокала неакцентована. Појава је нарочито честа код

финалних група -ао, -ео са главним упориштем у гл. прид. радном:

69. Група -ао – о:

a) У радном гл. придеву: вато Би, везо Н Ст, везб Н он се венчб Рог,

па се венчб Мис, венчб-се Вр Ст. Кр, виђč Мис, влатб ВИ Ту, влатб

Рог, дијо Мис, дошб Вр Бу Ве О Кр Др Си, дошб Кор Ам МВ Н Рог СБ

Ду Ман Сл, дошč Рож, дошо Ба, зашб СЕ, uиб Мис Ст Вр О Ту З Ј,

ишб-сам Ра, ишб Мар Н. СБ Рог Ду, наиб Мис Ј, наш6 Н Мар, пошб

Ба, прдшб Мис ВрЗЈ Тр, прошб НАм, ушб Мис О СЕ, дчбЗ Ме, изишб

—је Би, имб О Ве СБ Ст, имбН СБ Ду Рог Ман, казо Мар Ве СБ, ускрсо

Ра, лежо Н, мојо Мар Па Кр Ру Ба Кор Ду Ман Си Ара Ј Са Мир Ара

МЦ, дпимо Ра, реко Мар Па Кр Ман Ру Кор Ду Мир Арн Ара МЦ,

писб Н, трпчб Н, цркб-би Мис, цветб Н, чешљб Мис, чупо сламу Ду

итд., поред упадљиво ређих потврда чувања вокалске секвенце, где

доминирају примери са акцентованим њеним првим чланом: имао Мар

ВИ Ам СБ Кор Рог Н, ишао Н, прошао Н. МВ, ушао ВИ, имао Вр Пру,

врискао МВ, испричао Вр, дпишао Бу, разговарао Кор, сумњао Ам, устајао

ВИ, цветао Кор, устао Рог.

Увек је: дао, знао, крдо, пао, спао, стао и сл., али додавањем пре

фикса или неке друге проклитике добија се трослoжан облик, који

обично прати контракција -ао: издб-га Арн, издо Н, до-га Ман, не-до

Бог Вр, не-дб-ти Бог СЕ, прддб-сам Мис, позна Ра Кр, познб Н, укрб

Вр З Ј Ме Тр, допб ВИ О, исто Ве Ра, прдпб-си Си, пропа НСБ, упо

Кр Ара Ба Би, детб Ба О ВИ Мис СЕ, остб Ра Н, постб Сл, постб Н,

удо Рож, заклбЗ Ј, преклд Вр и сл., поред: он се надао Пру, предао ВИ,

допао ми се Пру, пресушивао ВИ, пропао Мар Ра Рог, пропао Мар ВИ,

остао Ра Пру Кор, детао Ра ВИ и сл. Говори се само зао, али: у-зб час

Мир Мис. Бележио сам једино неваљао СтМе Кор, али — дкруго камен Ме.

б) У неколико именица на -ао (< -Бл): вито Коп Вр Мис О СЕ

Па Ве Ту Прк Рог Ру Ман Др Рож Арн Ме Ба, у вито Ст, кабб Па Ве

Ст Прк Кор Си Мир МЦ, кабб Кор СБ Рог Сл, кабдв Ту, каббв Ду Ман;

укрштањем различитих облика ове именице добијено је и: каблбв Ј.,

каблд МЦ, пето Ст Ру Ман Ј., пето Ра, пето Ме Би, петов Мар Ве Мир

Ара, петов Ту, петбв Н Рог, посб Про Кр Ст Ру Мис Си Арн МЦ, пос6

Мар Кор МВ Н СБ Ду Сл, посб Тр Ара, поред: посао Н Сл; бро (aquila)

Ру Ман Ј. Са Си, дpлбв Кр МЦ, брлов Ту, брлбв Ме (в. и одељак Об

лици, т. 230).***

*** У Медошевцу сам од једног информатора слушао: дров лис, дровину.
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в) Везник као може се чути у четири варијанте“ ко, ка, као, ки

(једна потврда). Примери: ко-зец Рог, ко-слика Мис, ко-ватра Ра, ко

-стока Па, ко-да сам снила Про, ко-саде Мар, ко-ружа Ве, кб-и сад

Ман, ко-мачка Кр, кб-лимун Рог Ба, кб Кристоси Би, ко-мáчкови МЦ,

ко-што купу Си итд. ;

ка-што је требало Арн, ка и свуд Мис, ка-сад Ра Мир Ј. МеЗ Ве,

ка-и-сад Н Рож, ка-и пасуљ Про, ка-челик Би, ка да је бијо жив Мис,

ка и Божић Ст, Ти ћеш ка и овај Ра, ка и ово Ра, ка-и душа Па, ка-и

стока Прк, ка и данас Ам, ка-и венац Др, ка-мечка Би, ка-и прошле

године Са, ка-и-ја Ба итд. ;

као поп Мис, као човека Ст, као роб Ве, као цмиље Прк, као да

кука Прк, леп као слика Би, као сад Ј;

ки-кукуруз Кр.

По Ивићевом мишљењу ки < као -- и, а по Ившићевом ко -{- и - ки,

док Б. Николић у ки види елизију вокала о уко: ко -{- и - к' + и с ки.“

Биће да је и ка добијено елизијом -о, те да се преко примера типа ка и

душа дошло до случајева као што су ка мечка и сл.

70. Секвенца -ео – о углавном под истим условима као и -ао, уз

више потврда чувања старијег стања, на једној, и практично без сажи

мања групе ако је њен први члан акцентован, на другој страни:

разболб-се Мис, волб Мис О, ја би вдлó О, волб би Ба, вдлб-је Прк,

видо, видб-га, ведо, ведо (т. 43),“ дово Мис Бу Коп, појб Мис Прк, појо

Кр, ујо Мар, није запо у животу Ст, нисам се попо З, попо Мис Па Рог,

Па га попо Кр, ка сам се попо Мис, пото-се Кор Ман Сл Си Мир, попб

-се О Ст МЦ, још се ниси попо Ј, припо краву Мис, мој деда га закло

(заклео”) Мис, прдклд-га Са, закло-се (заклео се”) Па, није се ни закло

Прк, мало најдро О, умб Мис О, није умо Мис, доно-сам Мис Ара, доно

О Ме Мар Би Ра Са Про Н. Ве Кр Ст МЦ Прк Тр Ру ВИ Пpу СБ Рог

Ду Ман Сл Др Си Ара, доно Мис Си Мир Рож Ара Ме Вр О БиПа Кр

Пру Ман, доно-га Арн Са, поно-сам Ду, понб-га Ст, поно Мис Ме Бу

Мар Ра Па Тр Ј. Ту Про Би Ру Ам Кор, нанб-је Прк, пренд-би Кр, разно

ВИ Си Рог, унб-га Ра, унд бадњаке Мис, уно Мис Па Ст Ам СБ Си МЦ,

изнб-сам га Пpк, изнб-је Би, узб-је Ду Ба, узб-га Ара, узб-сам О Рож,

узб-нам имање Ст, узо Вр Мис Бу Коп О СЕ Мар Ра Па Ве Ту Кр Мир

Си Тр Ру ВИ Пpу Ам Кор МВ Арн Ара ЈН СБ Рог Ду Ман Сл Др Рож

Са Ме, заузо Ст, предузо Мис, преузо Мис СЕ, дđузо МЦ, почо Мис О

Тр ВИ АМ Ду Арн Ара З Ме МЦ Ба, почо да ради Др, почб да излази

Ј, почб-сам Ст, начo-сам лебац Кр, начо Тр Ман Си Арн Ј Ба Би, дитб

-сам О, датб-га Са, дато Мис МВ Рог Арн Са, и онда сам дито паре Мир,

пепо (пепео“) Мис Н. Бу О СЕ Ме Па Ве Ту Кр Прк Рог Си, пето-се

узе Мар, анђо Н, Аранђо Па Ст, Аранђо Сл Ра Ман, поред:

*** Као и у мачванском говору, где ки, изгледа, није тако ретко као код нас

(Ник. Мачва 243).

*** Јовић Трст. 51 (напомена 208); Ившић Посавски I, 184; Ник. Мачва 243.

*** Огромна већина глагола Белићеве VII врсте не пружа могућност за кон

тракцију -ео, јер нема -ео већ -ио. У мојој грађи нашао се још само лик седб „седео”

СЕ Про, посведочен, иначе, и у говору Груже (Стев. Гружа 451).
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па се разболео О, разболео-се Др, волео Ба О Мис Прк Вр, довео Ра

Ам Др Ба Мис О Ст Тр, довео Ман СБ Си Ам, извео ВИ, извео О ВИ,

ддвео Мир, одвео Др Н, повео Мис, прдвео Ст, провео Н, увео Кр Мир

Ара Ј Са, увео Мар Ду, ујео Мар, он се попео Рог Н, попео-се Ст Ду Ба

Би, разапео Мис, успео Ст, доспео Ра, проклео Мис, умео Ра Мис Вр МВ,

умео Н, разумео Ра, донео Ст. Сл, пренео Пру Н, начео Ара Си, почео

ВИ МирЗ, узео Вр, заузео О, пепео Коп Ра Мар СЕ Па Про Ве Кр Ст

Тр Ру ВИ Ам Кор МВ Н Рог Сл Ара З Ба МЦ Би, анђео ЗБа Мир Ст

Сл, Аранђео Ве Ст Бу О Про Ту МЦ Мир, Аранђео Кор Н. Ду Ман

Сл Ј Арн, Арканђео Бу Ру.

Овде, бар према моме материјалу, нема сажетих ликова типа дебо,

весо, кисо, него искључиво: дебео Бу Ве Ту Ду Си Ара Ме Па Ру СБ

Мир Са Би Ба МЦ, дебео Ра Кор Рог Ман Си, весео Ме Си Па З Ј, ка

сео Бу, Ј.

71. Група -yо по правилу остаје неизмењена: васкрснуо Мис Арн

Ман, васкрснуо Сл, вдскрснуо Сл, викнуо О Па Кр Ара Би Ст Ру Кор

Ду Ман Си, врднуо Ба, погинуо МВ Рож Ј Ме Мис Бу Коп Па О Ве Ст

Тр Ру ВИ, погинуо Мар Ам Н Ду Ман, издануо Ј. Мис Кор, дирнуо Ст,

дунуо Ј, надуо Ст, надуо-се Арн, зинуо Си, скинуо Ст Рог МЦ, коракнуо

Мис, кренуо Мир О Би Мар Ара Па Про Ве Ту Кр Ру Кор Си, кренуо

Мар, покренуо Ба, метуо Ара Ј. Мир Мис СЕ, метуо Н Ду Ј. Ман, метуо

Ру Кор Ве Ду, мрднуо Ду, дбуо Ру Мис, писнуо Ара, прдсyо Ман Ме,

освануо Мис, скинуо О Ду Си Мир Ара, стукнуо Др, сунуо О Мар Кр

Ру Мир Ара, уштинуо Кр Ст Си Мир Ара итд.

Контракције су врло ретке: васкрсно Арн, воскресно-се на небо Н.,

викно Ту, погино Ст Ам Н, појино Ј, јурнб-би га Ст, дрмно га Сл, кидно

Ст, клдно деда СБ, скинб-га Ту, суно Ту. -

До контракције (углавном само послеакценатских) секвенци -ао, -ео

и —уо долази, у неједнакој мери, на целом терену III—В, С-В и К-Р

дијалекта, као и у западносрбијанским ијекавским говорима.“ Појава

је најрадикалније извршена на тлу Војводине, где је често, а понегде

и доследно весо, дебо, метно. У том смислу војвођанском терену нај

ближи су, изгледа, западносрбијански ијекавци, мада ликови као: весо,

дебо (сажимање -yо код гл. III врсте је већ обичнија појава) нису непо

знати ни неким другим северносрбијанским идиомима.

*** Уп. нпр.: Ник. Срем 322—323.; Мил. Кик. 18; Ник. Мачва 242—243; Поп.

Госпођ. 74—75; ФО 452 (Башаид); Ивић Ловра 193—194; Н. Петр. Мађарска 75—76

(уз: до - ав || аб; čo - ев || -5); Ник. Кол. 37–38. (без -yo - -о); Стев. Гружа

451—452; ФО 479, 482 (Осладић: само -oo, -ао - б); Ивић Биогр. 150; Ивић Хере

331; ФО492, 494 (Уљма); Барј. Церовац 118 (даго, дато, пето); Барј. Чумић 15 (и:

весо, дебо, куцно, врно, гурно); Симић Левач 148—150 (без -yo c- o); Пецо-Милан.

Ресава 259 (и: погино, ошино, пљуно); Јовић Трст. 43—44 (и: погино, преврно, али

нема -ао - о код гл. пр. радног глагола II, V, VI врсте); Алекс.—Вуком. Жупа

294—295 (ретко -eo - o); Арсовић Блаце 62 (без -yo - o); ФО 576 (Буковац код

Деспотовца); Тешић Узовница 177—178 (-yо - о, али: кисео, весео); Тешић Љешт.

198—199 (и: весб, деба, метнб, намигнб); М. Ник. Гороб. 658 (и: весб, дебо, викнб,

пдгинб и сл.); ФО 515 (Крива Ријека); Ник. Тршић 402—403 итд.
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72. Секвенце састављене од двају истих вокала по правилу се кон

трахирају:

a) a(x a S. aа - а: сат Мис Бу Па ВИ, два сата Арн, пола сата Ст,

ратлук (рахат-локум) Бу Кор Кр ВИ МВ, са ратлуком МВ, ратлуци

ВИ МВ, у ратлуку Мис, после смо рат били Ве, рат сам била Мис, рат

смо били О, рат сам Па, ману Арн, у три ма Др, у два ма Би, у два-ма се

бере ВИ., у два ма (< мá) Ам, мала ("махала) Рог, у нашом мали Н, Самала

(део Арнајева) Арн, дако обникне Би, дако дођу Бу, дако ја не-дбђем

Кр, ми ар (ахар“) звали Ј, баји О Ба, поред: бајаги Ст Па, стаће (стајаће“)

опанке Рож, сна (т. 119);

б) eje - ee is e“.

сведно Ам Рог Мир Мис Ба МЦ О Би, бна неде ништа Мир, неде

месо Мар Пру, Матево (топ.) СБ, неде-се О Арн, недемо Мис О Про, де

пепео Ве, да било Са, де себе Ст, де млеко Ду, Де Орашац, дијете? Мис,

iде Рудбвце Ст.

И група еe -- е, да рођена? Ба, да (где је) Рож, да је тај? Ме, дебијо

Ба, да је тај народ Ме, де-је Ара Меј итд. Комбинација де-је 1 де-је нови

јег је порекла: настала је контаминацијом двеју могућности: де-је 1 де-je

и дејде.

в) ији - ии - и:

дpтпца Тр, артицу Мис, казанипница Кор, у кутпцу СЕ, летурђице

Прк Би Рож, капаца, на капицу Ара, ћупртуа, ћуприцу Прк, шампца

(мала столица, хоклица“) О МЦ, шампце МЦ, мало ракице СБ, шевспцу

Ра; Андрано дете О, Василић О, Илин сестрић, Прк, Илана Бу МВПро,

Илино ВИ, Илино ВИН, Илић Мир, илпњаче (врста крушке“) Др, Јере

мина МВ, Јеремину кацу Др, кер комшин Пpк, Милино Бу О, млекаџина

кућа Мис, Пантелина Про, Тадана Прк итд., богати Ара, најбогати

Ду, болесна Ве Кр, здрави МВ, здрави Би О СЕ Пpк Тр Вр Ве, матдри

Мис, мирни Си, пекмез је слађи и витамна СБ, прдсти дар О, са најпро

палим човеком Прк, ситни Кор, стари Мар Н Ман Ду Рож, стари Бу О

Рож Мис Про Ра Ту Прк ВИ Кор, старим људима Рож, најстари СБ,

најстари Ст, ко је најстари ВИ, с овим старим Кор, чисти Н, ово је

најчисти МВ.

У примерима у којима се одржало -ј- изостаје, разуме се, и сажи

мање: ракијицу Ј, кутијицу Рог, у Милијину њиву Про, летурђијице Ара,

старији Ме итд.

И овде се говори: бдост син Ба Про Па, син бдост Арн, бдост пут

Бу Мис, ча је кревет добар, ча није Ба, ча је гроб J, ничи Вр, друкчи. Рог,

друкчи. Ту Ара. Овакви облици могли су настати и другим путем,“ а

*** Сажима се, иначе, и група ее добијена испадањем других сугласника.

Бројеви 30, 40, 60 могу да гласе и триес, тријес, триес, четерес, четерес, четрес, шесет,

шесет (т. 313). У ликовима јем, јеш итд. суочени смо са чувањем старе през. промене

атематског типа, а не са разултатом неког сажимања -е?- (< -eje-), како, истина са ре

зервом, претпоставља Р. Симић (Симић Левач 153).

*84. Белић ФоНетика 69.
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не сажимањем, мада ову другу могућност актуализују ликови типа:

Божији син, жена Божија, Божију мајку итд. (т. 272), друкчија Вр,

чија-си Пр итд.

г) ojo - oo - o:

мајки мом Ам, мом унуки Ам, мом жени Н, свом кући Кор Н, свом

мајком Сл, пред мом кућом Н, у свом рупи Ам, у свом кући Ам (в. т. 264).

Увек је со, вд., а записао сам и лик убо: де се убо Вр Ст, поред: убдо

Н. На овом терену, међутим, секвенца -оo- (< -oxo-), као и у примерима

типа поорати по правилу остаје неизмењена:

пдођани О Ра ВИ Кор Рог Бу Мис, поођани Бу, поођане Кор, ете

пдођана Кор, по сто поођана Ра, с поођанима Ра, у-пооде Ра Мис Кр Си

ВИ, y-поодима Ра, поддимо СЕ, пооду девојку ВИ, доддијо Пpк МЦ,

доддилаМЦ итд.: пооре Кор Ме, посре-се Коп, поорем Про, пооремо О Мис,

подремо Мар ВИ Кор, пооре Мис, пооремо Бу, поорато Мис Коп итд.

Овамо спада и облик поокрето: Ја се подкрето Кор.

У ретким случајевима типа: у-поди Ра, у-поде Ам Ду, деца подддила

(подоходила) Си пре ћемо имати елизију него сажимање вокала. Зев на

стао ишчезавањем -х- у похођани и сл. уклања се, иначе, и уметањем

сонанта —в-: повддијо, поводимо, повођани, повођани, у-поводе итд. (в. т.

119). Можда не треба искључити могућност да су ликови поводимо,

поводијо итд. настали народним етимологисањем и наслањањем на гл.

водити.

73. За сагледавање судбине вокалских група у нашој зони потребно

је имати увида и у следеће случајеве:

а) Група -ао- понаша се двојако. У одређеним, и другим говорима“

познатим, примерима долази до регресивне контракције: стрбта (стра

хота”) Про, санка (саоник“) Ба, сонке Ба, на санкама Ве, сднице Н, сонице

Мис Арн Ј Прк ВИ Ам СБ Си Рож Ст Ба Ра Кр, на сонице Мис, на сđни

цама Ве Ме Ј СБ МЦ, у сđницама Мис Ба, у сđницама Мар, соник МВ З,

два соника МВ, сđникови З, крчбник (део плуга) Др, у собраћају Па (кван

титет вокала о у наредним облицима: у сдбраћајној несрећи Мир, сдбра

ћајни несрећа Ј пре подсећа на елизију претходног -a-). Посебно издвајам

усамљени лик мом (махом”), мом пастуви ржу Ам.

У ограниченом, из литературе већ познатом, кругу речи и категори

ја -ао- се, углавном недоследно, своди на а;“ зава Пру Кор Н. Рог Ду

Ман Ме Сл Си Мир Арн, зави ко има доста Ме, три заве Рож, поред:

за°ва Пру, заова Мис Бу О СЕ Мар Ра Па Ве Ст Тр Ру ВИН СБ Си Ара

*** Уп. нпр.: Симић Левач 149 (сбнице, сонак); Јовић Трст. 45 (сбнице); Мил.

Кик. 18 (санице); Ник. Срем 322 (сбник, на саницама); Ник. Мачва 243 (сбник, сđнице,

са саницама); Ивић Ловра 194 (сбнице); Поп. Госпођ. 72 (на сđница); Стев. Гружа 452

(сбнице) итд.

*** За паралеле и успоредбе са стањем у другим говорима в. нпр.: Ник. Мачва

243 (раник, наколо, унаколо, напако); Поп. Госпођ. 74 (напако, равник); Ивић Биогр.

150 (зава, унаколо, напако, али и: заова, унаоколо, наопако); Симић Левач 152 (зава);

Јовић Трст. 45 (зава); Ивић Галип. 87 (податак да се зава говори „у многим банатским

говорима”); Елез. Речник I, 185 (зава), 444 (напок, напоко), II, 166 (рдник) итд.
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Ј Са З Би Ме Ба МЦ, заови Прк, заову Мис О, заове Кр, заовин син Бу

итд.; санке Мар, напако Ру Н Ман Др Мис Арн Рож Ба, све ради напоко

Ба, напоко Би, поред: наопако О Кр, наопако Вр Бу Мар Про Кор Ду

Арн ЈМЦ, унаколо Мис Па () Ра Ве Кр Прк Тр Арн Ара Би Мир Рож

З Ме Ба, унаколо Вр Па Ра Ру Др Рож Арн Ме, наколо Кр, али су обични

и ликови са -ао-: унаоколо Мар ВИСБ Рог Ду Си, наоколо СБ, унаоколу

Ра. Мислим да се укрштањем облика са на- и нао- дошло до форми:

унаоколо блузе Рож, унаоколо све пада МЦ.

У Тулежу сам три пута чуо им. раник, у Арнајеву по једном: раво

ник и расвник и у Јунковцу — равоник, а у свим осталим случајевима:

páоник Мис О СЕ Мар Ра Па Про Ве Ст Прк Тр Ру ВИ Ам Кор МВ СБ

Рог Ду Ман Сл Си Мир Арн Ј Са З Н Ба МЦ, на раонику Би Сл, до рао

ника Вр Си, раоници Мис Бу. Овамо би спадао и облик кано: кано јаглице

Би. Увек је, међутим: паоци Прк Мис, паоце Мар Коп Пpк.

Облик напако у источној Србији А. Белић тумачи редукцијом вокала

о.“ И. Поповић у бачком напако види „пре прелазао -ац - а, дакле ре

дукцију другог вокала, са компензацијом дужине, неголи сажимање.”°88

Аутор потврду за овакав суд налази у прелазним ликовима нарпако,

наопако.“ Практично исти развитак, са очуваним -в-, И. Поповић види

у равник, лику, који је, по Ивићевом мишљењу, добијен „очигледно

наслоном на раван, равнити”.“

б) За -оa- - -а- немам много потврда: резервар МВ Рог Ду (према

резерва), ма мајка Ту, поред неупоредиво чешћих примера типа, моја,

твоја, мđa, твба и сл. (т. 101). Група -oа- у експлоташу растерећена је

елизијом другог члана.

в) Секвенца -ae- - -e- пре свега у облицима бројева 11 —19: је

данес, дванес, дванес, тринес, четрнес, петнес, шеснес, седамнес, осамнес,

деветнес (в. т. 311), трпнес Н, петнес Н. Кор, шеснес Н, деветнес Н, једа

нести Ара, дванеста Ду, дванестога Др Сл, тринести, петнеста, шес

неста, осамнести (т. 315), дванесторо, тринесторо, четрнесторо, петнес

торо, осамнесторо (т. 316), петнестину година Би, четрнестак оваца Рог.

Изузетно се могу чути облици са -ăе-: петнаесН, петнаесте године Мар.

Ишчезавањем -ј- у називима места Арнајево, Барајево добијен је зев,

који се уклања и регресивним сажимањем секвенце -aе-: Арнево Арн,

Арнево СБ, из Арнева Арн Ара, из Арнева Арн, до Арнева Рож, преко

Арнева Рож, преко Арнева Рож, у Арнаву СБ Арн Ара, у ливадама арнав

ским Рож, поред: Арна ево Вр Ст, у Арнаеву ВИ; Барево Арн, у Бареву Арн.

г) Према књ. понедељак, понедељник и понедеоник“ чује се: понедго

ник МВ, понедедник Пру, понеденик Ра Ба Мис О, понеденик Н. Др Ман

Рог, понеденик Би Рож Арн Мир, понедбник Мар, понедејник Ра, понедељ

ник МЦ Би Рож Ме, понедељником Ј, понедељак Би. Село Прогореоци

*** Белић ДИЈС 248.

*** Поп. Госпођ. 74.

*** Поп. Госпођ. 74.

*99 Ивић ГаЛИП. 87.

*** рмс iv, 692.
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појављују се, као и у дефтерима (т. 3), у више варијаната: Проторовац

Ру, у Проторбвцу Бу Ру, Продрбвци Кр Би, исПроiдроваца Про Кр Ст;

тако и: код грббља прогордвачког Про.

У облику портине Б. Николић види -eo- - -о-“И ја сам у Дрлупи

забележио: дрин, портин, горјине, али мислим да је секвенца -ео- укло

њена елизијом вокала -e- а не контракцијом, јер би у том случају -о-

морало бити дуго.

д) Према књ. размимоићи се и размимоићи се“ имам: да се размимб

ђе војска Ра, да се размимбћемо Ра, да се размимбћеш Кор. Има мишље

ња да у примерима типа мимоћи, мимође итд. —ou- - -o-.“ Биће да је до

облика ове врста ипак дошло другим путем: а) по угледу на гл. као што

су доћи, проћи или б) на начин на који су добијени и доћи, поћи,“ за што

су постојали управо истоветни фонетски услови. Данашњи гл. ићи,

размимоићи секундарне су творевине, настале према доћи, поћи итд.

e) Потврде контракције групе -oe- (< -oje-) везане су по правилу

за облике присвојних заменица мој, твој, свој: моја брата Кр, за сина

мóia Kр, за моја сина Ј, мбра Ра, за мој унука Коп, коња тво ВИ, до

детета свој Мар, мом мужу Ара. Обичније је ипак: мојеја Мис СтБу О

ЗЕМар Ве Ра, без мојега знања Па, из моје села Ра, код моје оца Вр,

мојег Ра, твдје Ст, свдјеia Pа, мојем сину Арн, мојем житу Би и сл.

Колубарско село Степојевац појављује се и у лику са -оје- - -o-:

Степбвац Са Кр, и-Степбвца Арн. Но, знатно су чешћи облици са -оје-:

Степојевац, до Степојевца Рож, у Степо-евцу Арн, Степојевац Ст Мир, у

Степојевцу Са Кр. У Дрлупи сам презиме Благојевић слушао као Благо

вић, Благовића. Иако се у овом селу дуго о у наведеној позицији могло

скратити, ипак ће бити да смо суочени са још једним случајем елизије.

ж) До спорадичних облика през. 3. л. мн. Белићеве VI врсте типа

гледу, позавађу-се, паду, да се свађу (т. 328) дошло се вероватно аналош

ким путем, а не контракцијом -ау (< -ају-) – у, како мисле неки ауто

ри.“

з) Из Кораћице имам две потврде сажимања групе -оу- (< -оју-) у

у: му ћерку, на сву сису.“

Дуго е у следећем примеру могло је настати дуљењем вокала исп

ред сонанта: у Крајевцу, поред: у Крагуевцу Мис.“ То би значило да је

у првом лику претходно дошло до елизије вокала -у-.

74. Разбијање зева убацивањем сонаната в и ј није узело маха као,

на пример, у пречанским говорима. У нашој зони зев се на тај начин

уклања тамо где је формиран испадањем консонанта x (в. т. 119).

*** НИК. Мачва 243.

*** РМС V, 381.

*** Ник. Мачва 243; Симић Левач 152.

*** Белић Фонетика 103–104.

298 Симић Левач 149.

**? П. Ивић код банатских Хера бележи: на сву страну, му прију (Ивић

Хере 331).

*** Не треба, додуше, губити из вида чињеницу да се у Гружи говори: Кра

јевац, за Крајевац (Стев. Гружа 452).
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РЕДУКЦИЈА ВОКАЈША

75. Делимична редукција вокала сасвим је ретка, а ни потпуна није

честа појава. И још нешто. У добром делу забележених таквих случајева

само се условно може говорити о редукцији вокала као о чисто фонет

ском процесу. Многа скраћивања речи овога или онога типа морфолош

ког су порекла, она су последица угледања на „краће” облике из исте

грам, категорије. Но, због већ устаљене праксе у литератури а и лакше

упоредивости овдашњих података са приликама у другим говорима, по

себно ћу издвојити и на овом месту навести те редуциране облике.

АФЕРЕЗА

76. Редуковање почетног вокала није честа појава. Сагледавање

њеног домашаја у нашој зони омогућиће следећи примери.

a) Вокал а

боланта (према ликовима типа: болан, болесно, болело итд.) МВ, у

боланту Др, боланту Др, боланта МB,“ двокат СЕ ВИ Ман, двокат

СЕ, ко-двоката Мис,“ ероплан МВ, ероплани Н, ероплан Ст, лерија Ара,

легличан (алергичан”) Па, краљ Лександра Рож, краља Лександру Ам,

Лесандра (Ном.) Са Ба, у Лесандрово дошли Си, Леса, Лека, Леки, Леца,

Леко (т. 205),“ патека Ст МЦ Си Ра, патеку Ра, у патеци МЦ, патека

pица Па,“ утббус Си, није имало томобила МВ, тим Устријанцу, тукли

ме устринскога рата, устринске коње СБ.“ Али, у Дрлупи сам записао и:

адвдкат, адвокати, а у Мисачи -- ликове атобус, аустрински итд.

б) Вокал е

ванђелије Ман, ванђеље Ј, палета СБ Ду Са, са палетама Ст, стоји

тикет,“ цена Кр, каки-су ти нови лементи МЦ, малин (емајл) Рож,

малтрани лонци Коп О ВИ Бу, мартрани ђерђев Бу, манирани лонци

Коп, кипа (екипа“) Ј, летpика Мис, лектрика Мис, лектрични шпорет

мв.805

*** Појава примећена у левачком говору (Симић Левач 161).

*** За лик двокат знају многи говори: В. нпр.: Симић Левач 161; Арсовић

Блаце 61; Јовић Трст. 46; Барј. Ибар 70; Тешић Љешт. 196; Ник. Мачва 238.

*** У Александровачкој жупи и околини Бруса говори се: Лесандровац, Лесан

дровца, Лесандровчанин поред ликова са А- (Алекс.-Вуком. Жупа 297).

“ Исто стање бележе дијалектолози широм СХ језичког подручја (Арсовић

Блаце 61, 64; Симић Левач 161; Барј. Ибар 70; Барј. Чумић 14; Јовић Трст. 46; Барј.

Бихор I, 33; Ившић Посавски I, 188 итд.).

“ И Д. Јовић у трстеничком крају налази: Устријанац (Јовић Трст. 46).

*** Симић Левач 161 (палете, тикету).

*** Није ле(к)трика необична ни у неким другим говорима (М. Симић Обади

51; Јовић Трст. 46; Арсовић Блаце 61).
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в) Вокал и-:

некција Вр Ст, некцију МВ, некцију Кр, некције Вр Мис Прк МЦ,

две некције Прк, некције МВ Рог, није било некција Ра,“ поред ињекције

Ам, ињекцију Па, енекција Ту; малан за обућу Рож, да нагланцаш мали

ном МЦ.“07

г) Вокал о

сдвана Коп О СБ МЦ Ба, совина Ра Ам НСБ Ду, до сдвине СБ, на со

вини Ба, совине Мис, на совине Коп, дрвене сдване Мар,“ пајдара, пајда

pу (бестидница“) Ра, клалија, на Клајију Рож, клатијом Сл Рож,“ поред:

оклагијом. Вр. Биће да су слобођење Ра и младинац“ (?омладинац) СБ

добијени према, народу ближим, морфемама слобод- и млад(-), као што је

према круг настало и: кругли образи Си, кругло Бу Арн.

И овде међу примерима са о-> о убедљиво претежу прилошки и

заменички облици типа: вамо, вамбна,“ вамбнака, вамонака, вамокана,

вудије, вудијер, нудије, вуде, вудена, вудена, вуденака, вуднака, вуд, вуд,

нуде, нудена итд. (т. 466, 468), номад, номаде, номадена итд. (т. 470),

тдич Кор, волико, волика, волику, волика, волilцнб, нолико (т. 292), вакб,

вака, вака, вактi, накб, наки итд. (т. 291). Кључну улогу око постанка

оваквих ликова треба, по свему судећи, приписати аналошким уједнача

вањима унутар одговарајућих грам, категорија (према тамо и — вамо,

а према тудије — вудије и сл).

д) Вокал у-:

зентија СБ, зенгије СБ Мир З Ј, зенгије Ман МВ Др.“

СИНКОПА

77. Обично се редукује -и- понекад у чврстом наслону на морфо

логију. Изложићу све потврде појаве.

161; Тешић Љешт. 196; М. Симић. Обади 51; кладањски крај — мој материјал).

**? Малтн је и у горобиљском говору (М. Ник. Гороб. 657).

*** Као и у: Тешић Љешт. 196; Тешић Узовница 176; Ник. Кол. 36; Ник.

Мачва 238.

*** И другде се може чути клати(j}а (М. Ник. Гороб. 657; М. Симић Обади 51;

Ник. Кол. 36).

**" И у говору Блаца и околине записан је лик младинци (Арсовић Блаце 61).

*** Као и у другим идиомима (в. нпр.: Тешић Љешт. 196; Тешић Узовница

176; М. Ник. Гороб. 657; М. Симић Обади 51; Барј. Чумић (и: намо) 14; Барј. Церовац

118; Стев. Гружа 452; Ник. Тршић 402; Петр. ГБК 56; Вуковић П—Др. 61; Пецо

ГИХ 45; Рем. Кладањ 113 итд.).

*** Уп. зејтине у левачком говору (Симић Левач 161). Радоје Симић грешци када у

облику раоник гледа резултат редукције о-. Раоник је јамaчнo добијен од ралник (РЈАЗУ

XIII, 63: „од рало, рал-ник”). Сличну, али већу, грешку направио је својевремено

Радослав Ротковић мислећи да је „орало стари облик из којега је редукцијом настало

— рало) . . .” (Р. Ротковић, О неким „празнинама” у црногорском насљеђу средњега

вијека. — Савременик, Београд, 1978, књ. ХLVIII, свеска бр. 3 — март, 350). На

Ротковићев промашај указао је Светозар Стијовић у чланку Поводом претпоставке

Радослава Ротковића о пореклу „Маријинског јеванђеља”. — Савременик, Београд,

1978, књ. ХLVIII, свеска 12 (децембар), 560.
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а) Количинске заменице и из њих изведени прилози гласе двојако:

са -и- и без њега:

колко Вр О СЕМар Мис Ст Про Кр МВАм Рог Сл СиВИТр Арн Рож

Ара Ј МЦ Ба, колко пута Би, колко попбва Би, на-колко кила Рож, некол

ко Бу Мис Ст Про Кр Пpк СБ Са МПЦ Ба, неколко дана Ба, толко Ам Си;

колико Бу Ман Рож Ру, неколико Ам Вр Си Рог О Рож, неколико Ба,

некол“ко Ст МВ Мис, воликб, волика, волику, воликт, нолико, толико, то

лика итд. (т. 292).

б) Често, мада не и доследно, испада -и- у облицима гл. пр. радног

глагола видити, ведити, ведити:

видли, не-видли, видла, видле, превидла, превидли, превидли, тек се

развидло, ведла, ведли, предведла, преведла, преведли, ведла, ведли, ведли-се,

преведла, преведли (л. 43);

видили, видила, вид“ла, ведило (т. 43).

Ову непреврелост треба гледати кроз призму укрштања основа вед

и вид- и изједначавање гл. на -ети и -нти у Белићевој VII врсти, а не

треба занемарити ни утицај облика типа видо, ведо, ведо (уколико они

нису секундарног порекла — настали управо према видли, ведли и сл.).

в) Неки аутори у облицима императива типа зовите, говорте виде

редукцију вокала -u-.“ Р. Симић није убеђен да су узроци испадања -и-

у овом гл. облику „чисто фонетске природе.“ Не улазећи у то који су

фактори одиграли пресуднију улогу, фонетски или морфолошки, код

„скраћивања” императива, наводим да су ликови типа беште у нашој

зони врло чести: беште, беште, вите, овдpте, пожурте итд. (т. 357).

Мислим да је најзгодније овде поменути и потврде за императив 2. л.

jд. типа: дбђде ти Прк, изјурде га Ара, станде, сине МЦ, ћуде, мали Ба.

г) Вокал -e- често изостаје у 2. л. jд. през. гл. моћи, па отуда пара

лелно стоје ликови можеш и мош. Наши дијалектолози краћи облик

тумаче на два начина: а) чувањем старог оптатива и б) редукцијом -е-

(в. т. 400).

Од појединачних случајева испадања медијалног вокала навео бих

још неколика. Према књ. кадионица бележио сам: кадјбница О Ту, по

ред: кади"бница Па. Увек је Вујица, обично Вујичино, али из Тулежа

имам облик Вујчино. Спорадично се чује била, дчó Ара, поред диб Мис,

дтишо Вр Ст. Мис. Посуда за алат којим се оштри коса на овом уском

простору има више назива: вондир СБ Рог Ду Ман Сл, вдндир О Про

Ве Ба МЦ Би Ту Ст Прк Тр Си Мир Ара З. Ме, у вондиру З, водир СЕ

Ра, водир СЕ Мар Ра Рож,“ брусара Бу, брусара СE Мар, калабура ВИ

Пру Ам МВ О СЕ, калабура Мар Кор. У Дрлупи сам прибележио облик

*** В. нпр.: Ник. Срем 317; Барј. Чумић 14; Тешић Љешт. 197; М. Ник. Гороб.

656.

*** Симић Левач 164.

*** Ово је уједно податак да у во(н)дир нема појаве -ир - -ep (-bp). Секундарно

јат, односно -ер м. -ир изостаје и у: косир СЕ СБ Рог Ду, кдспр Ст Тр Си Ара Ме Ба,

МПЦ, косираћ Кор.
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калавра. Од информатора који мало брже говори, при чему, не ретко,

редукује (гута“) вокале, у Стојнику „Београдском” сам чуо: концларија,

шеф месне канцларије. Према турском sayaк и књ. шајак“ овде је

шајк, Арн Рож Сл, а отуда увек и: от шајка Арн Ј ВИ, шајком Арн.

АПОКОПА

78. Може се рећи да је апокопа на овом простору и обична и честа

појава. Нарочито се вокали и и е на крају речи у неким категоријама

понашају као покретни, тачније: стоје у слободној варијацији са -а.

а) Међу примерима са необавезним -и предњаче везници алби),

ил(и), јал(и), јел (и), речца ли, речца-везник нити, па и 2. л. jд. императива

неких глагола. Примери:

ал то је мало О, ал да видиш коња СЕ, ал нико неће ВИ, ми купили

ал је големо Ст, реко, ал је слагб Вр, ал погача пуста Рог, поред: било

суво али паде киша Сл,

ил купи ил остави ВИ, ил ће остати, ил ћеш променити О, ил сам

луда ил нема снега Мис,

Ја му дам јал пешкир јал чарапе Ба, Украшће ти јал паре јал прасе

Ст, оно јал су наше жене јал деца правили Сл, јал да аперише јал да

умре Про, јал га води кући јал га продај Вр. Са -и имам једну потврду:

нолови јали краве Си;

Јел имб јел немб — исто ти је Вр, јел га волу јел га мрзу Ам, оћеш

родити јел да те осечем Ра, извади купус јел кромпира, јел пасуља Ту, у

сöбијел напољу Кор и сл., поред: сира јели сланине Си;

Да л су овpли? Др, да л је чорба Ј, да л се бегену Рог, да л би је

дали Ра, Да л је жив? Ст, Да л се Збpка судила? Пру, да л смем СБ,

да л истиче? Мар, да л да се боримо? Мар, да л би мого? Са, Да л би

бн њу дао? Ба, бил је дао? СЕ, бил ишб кући? Ба, јел дошла Си, је л

такб Арн, је л ме неко подморо Рож, је л ти зима? Мис, је л жива Ра,

је л ту мајка? Ст, је лтако? Про Коп Прк Вр, Јел, солдати, шта радите?

Ба, Имате л чарапе Ст, дођоше л дéца? МЦ, стаде л киша? Кр, Можемо

л бити пријатељи? О, куписте л краву? Вр, шта л тамо има? МЦ итд. У

изразитој су мањини примери са -и: Да ли су Швабе тамо? Рож, Да ли

може ил не-може? Си, Је ли, Секо, шта радиш? Ам, ако ли не-пође Ба,

шта ли ће бити? МЦ;

а нит је било рака О, нит бн иде мајки нит она њему О, нит се

ишло лекару МВ, нит је ко ишč ВИ, нит ми је поодy ВИ, нит се бојимо

Ме, нит падоше нит нађоше Ве, нит има седла, нит има коња, нит има

кола МВ, нит бн миси о сестри нит о сину Н;

жен-се, мол-се Богу, диш-сe итд. (в. т. 357), поред чешћих облика

типа: бежи, вучи, ћути итд. (т. 357).

*** Уп. Шкаљић Турцизми 579; РМС VI, 920.
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б) У 3. л. jд. през. гл. моћи често изостаје -е: може бити Бу, може

да биде, можд оде итд. (т. 400, где ће бити речи и о тумачењу појаве).

Разуме се да је обичнији лик може. Без финалног вокала у 3. л. jд. пре

зента слушао сам још само нем: нем ко да ради Ду, а тамо нем ко да купи

теле ВИ., ту ти нем среће Сa.

79. Међу осталим потврдама покретних вокала највећи проценат

чине прилошке речи и облици придевско-заменичке промене. То је

доказ више да је необавезност изговора финалног вокала у ствари после

дица деловања првенствено морфолошких фактора (аналошка прекра

јања, укрштање облика именичке и зам.-прид. промене и сл.). Зато ће

такви случајеви и бити обрађени у Облицима, док ћемо их овде само

евидентирати, скупити на једном месту ради стицања представе о дома

шају појаве, и упутити их на одговарајућа поглавља.

а) За однос -а : -e; -о карактеристични су следећи примери:

тун : туна : туне;

отуд : отуда : отуде;

одонуд : одонуда;

вуд : вуда : вуде (вудије);

свуд : свуда : свуде (свудије);

овуд : овуда : овуде (овудије) и сл. (т. 468);

никад : никада;

кад : када : каде;

некад : некада;

сад : сада : саде;

саднак : саднака : саднаке;

саденак : саденака;

ондак : ондака : ондаке;

посленак : посленака : посленаке и сл. (т. 470);

белог : белога итд. (т. 262);

мојим : мојима итд. (т. 266).

вак ВИ, Ј : вакб

овдек : овдека;

вод : воде : води;

овденак : овденака : овденаке и сл.,

нод : ноде,

ноденак : ноденака,

ноднак : ноднака : ноднаке;

нонд : нонде : нонди и сл.,

top : iоре : гори,

iорен : iорена;

iоренак : iоренака и сл.;

дол : доле;

долнак : долнака : долнаке и сл.,

одуд : одуда;

откуд : откуде;

некуд : некуда и сл. (т. 469).
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Посебно издвајам Г-Д-А—Л зам, ја, ти и зам, за сва лица: мене :

: мен, тебе: теб, себе : себ (т. 295), затим Д-Л зам, он: њему : њем: њим

(т. 263), те наст. -им : -има у Д-И—Лмн. зам-прид. промене.

На крају ћемо поменути и то да речца нека обично долази без -а:

нек носи Кор, нек ти врати ВИ, не дођу деца амо МЦ, нек не-да Бог Кр,

Нек те Бог чува, сине Ра итд. (в. и т. 359), поред: нека чува бвце Мар,

нека биде дебео кајмак О, Нека, нека, нека види мали шта је мука Ме,

нека ме боле нога МЦ.

Овакво понашање финалних вокала у наведеним и сличним кате

горијама познато је практично целом штокавском наречју, што значи и

дијалектима и говорима у ближем и даљем суседству наше зоне.“

80. Истраживачи неких сродних говора налазе више потврда тзв.

делимичне редукције.“ Таквих примера овде, судећи према материјалу

којим ја располажем, нема много. Они су, у ствари, врло ретки: тек се

исел“ла Ба, належ“те Ру, осец“те Ру, одел“ла Кр, печен"цy Ј, воден“ua

Кр, наред“ли Мис, употреб“ла Ве. По правилу се, дакле, редукује и, и то

иза узлазног акцента. У Крушевици сам у једном случају наишао на

прилично редукован вокал -e-: дон“ла.

ХАПЛОЛОГИЈА И СРОДНЕ ПОЈАВЕ

81. Именица кукуруз јавља се и у хаплолошком лику: куруз Па Кр

Прк Ман Арн, по курузу Коп, куруза ПаСЕ, курузе Ара.“ Ипак се знатно

чешће говори: кукуруз Ст Кр ВИ Ра Кор Вр МВ Н Би Ду Ме, кукуруз

Вр О СЕ Мар Бу Мис, кукуруза Ам Мар, кукуруза МВ, от кукуруза Кр,

ране се кукурузом Са, кукурузом Бу, са кукурузом Ман, у кукурузима МЦ,

кукуручић Ара, кокуруз Ра Ту Др, кокуруз О Вр Мис, кокуруза Вр Мис.

Именицу мумуруз слушао сам само у хаплолошком облику: муруз Ба,

од муруза Ба, мурузи Ме.

Не би се могло рећи да је изостављање „комплетног” слога

(секвенце од најмање два члана) одвећ често. У грађи се нашло неко

лико појединачних случајева, насталих на принципу народног етимологи

сања, аналошког наслањања и уклапања у одговарајуће фонетске или

морфолошке моделе или, пак, перцепције одређених посуђеница у дефор

мисаном лику. Нешто више „реда” у изостављању слогова приметио сам

у гл. облицима типа видиш, оћеш, нећеш, кажем и сл., ликовима врло

фреквентним у свакодневном говору, изговараним често овлашно, ола

бављено и управо тада склоним редукцијама ове или оне врсте. Примери:

*** Уп. нпр.: Симић Левач 165—173 и тамо наведену литературу, Тешић Љешт.

197; Тешић. Узовница 176 итд.

*** Ник. Срем 319-320; Ник. Мачва 241—242; Ник. Кол. 37; Ник. Тршић

401—402; М. Ник. Гороб. 657 („врло ретко”) итд.

*** Хаплологија у лексеми кукуруз обична је појава у нашим говорима. Тако

је примећена и у: М. Симић Обади 66; Телцић. Узовница 187; Ник. Тршић 410 (чешће

куруз, а ређе кукуруз); Ник. Срем 334 (кукуруз“. || куруз“. || кокуруз“); Ник. Кол. 43

(куруз || кукуруз).
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a) валид ВИ, ратни валид Би, валида (инвалиднина”) Мис Про, ва

лиду Мис Про Н Мир, за валиду Арн, валира-се динар Сл,“ кобатор

("инкубатор”) Ра, кубатор Н, купатор (инкубатор”) Ту, лежи на купа

тору Ту, кулубатор (инкубатор) Ман, пијанлук и мурлук Про,“ на

Макчалану (“Кајмакчалану”) Ме, на Ведење (”Ваведење“) Па, из Росаве

(чешће облике Доросава и Даросава в. у т. 89) Кр, малнофон (магнето

фон”) О, престонаследник Ду, престонаследника Вр Па Коп Пру Др,

комант, команту Коп, поред: комадат, командат, комадант, комадант

(т. 195). Према књ. просјакиња и прдсјакиња“ забележио сам и

прдскиња Би. Наводим и ове примере: на тервизу (телевизору“) СБ,

кокаке (којекакве“) жене Рож.

б) вишВИ МВ Ам Рог Ст Тр Ј., Ја, виш, никад не могу Ара, да-виш,

дá-виш, море Ј, ето ти виш Ам, виш, каке су Мис, виш, бијо један бречић

Прк, да виш ти Н, да-пи Ба, да-вим (да видим”) ко је О;

неш О Мис Ра Прк Кор, Ти рече да неш д-учиш школу СБ;

каш (кажеш“) Ст Прк, само каш Китлер СБ, то ти кам (кажем?) Прк,

Не мого да ти кам Прк, кам ти СЕ, кам О Про Кр СБ, покам (покажем?)

Прк, не-можда га наш (нађеш“) Про, ја дбм (“дођем”) кући Ст.

Овамо би се условно могли сврстати и следећи облици: доис да радиш

Прк, Љубо, ди и-ти? Pa, де-и да и раниш? Мис, шта-ш бвде Прк, шта-ш

ту Ам, мош мало да пробаш Ј, колко мош J, мош како оћеш Мис, мош и-у

руке Про итд. (у вези са мош в. и т.400). Уп. и кад д („хоће”) да падне Ам.

И овде, као и у левачком говору,“ негиране облике презента гл.

хтети може да замењује форма не: и не да опрости Си, што не да ради

Арн, не д-иде Мис, ти не д-идеш Прк, ти не да радиш ВИ, Ми не д-имамо

ништа Ст, бни не да дођу Ве. У истој функцији на нашем терену појав

љује се и лик неј: Нико неј на село Рож, нико неј да прими Бу, Оне неј на

село Рож.

Класификација редукованих облика на случајеве елизије, синкопе,

апокопе представља, показало је и наше искуство, поступак скопчан са

многим тешкоћама, поступак који се практично и не може спровести

до краја. Често је врло танка граница између синкопе и елизије, на

пример, а понегде је у ствари готово и нема. Иако свестан свих мањка

вости оваквог разврставања прикупљене грађе, ипак сам тако поступио,

све у нади да су подаци тиме прегледније груписани и упоредивији са

приликама у другим говорима.

СУПСТИТУЦИЈА ВОКАЛА

82. Међу одступања од књижевнојезичке норме спадају и она која

се тичу изговора једног вокала тамо где у савременом језику стоји други.

*** По Р. Симићу, валид(а) је у Левчу „последица народне етимологије” (Симић

Левач 173). Мислим да се ово духовито али основано објашњење може применити и

на гл. валирати (са в « ф) у нашој зони.

*** Уп. књ. мамурлук (РМС III, 291) од тур. таћиниrluk < ap. mahmar + тур.

суф. -luk (Шкаљић Турцизми 441).

*** рмс v, 220.

*** СИМИћ Левач 174.
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Таквих примера овде нема у оној мери коју помињу истраживачи неких

периферних говора, билингвистичких зона, где су контакти са другим

језицима непосреднији. Домашај супституисања вокала на нашем те

рену може се начелно поредити са приликама у централним штокавским

ИДИОМИМa.

Прво ћемо изложити податке релевантне за сагледавање ширине

појаве, а на крају — осврнути се на факторе који су доводили до међу

собне замене појединих вокала.

1. ВОКАЛ А

83. а м. о

апатека Ст Тр Ру СБ Мир Са Ба Би,“ у апатеку ЈСи, у апатеци

Би, патека Ра Ст МЦ Си, у патеци МЦ, поред апотека Арн Ј; аперација

Ра Си Ст Ру СБ Би Рож Арн Ј Ме Ба,“ две аперације Рож, аперише Си

Па Ве Кр, да се аперише Ру, аперисати Па, да се аперишем Би, атерише-ce

Ба, аперишу Ра Мар Мир, Са Ба, атерисали Мир Рож МЦ, атерисан Мир,

атерисан Ра Ст. Пру Ме Си, атерисан Др Арн, атерисана Ј, атериса ме

бн СБ, Аливера Мар, толико бајанета Ра,“ палета СБ Ду Са, палете СЕ,

са палетама Ст.,“ аклалија Ме, аклајија Ман, аклајију Ј., поред: оклдiија

Ве Ман, клалија, на клатију, клатијом (т. 76), лакомотива Мис, матовило

СБ Рож, матдвило Па МЦТу Прк Рож Ме Би, на матовило Ст, мато

виланце Про,“ поред: мотдвило Ве Ам Ме Бу О СЕ Про Мар Мис Па,

мотовило СЕ Ра СБ МВ Н Мар Рог Сл, мотовиланце Мар, мотдвиланце

Па, мотавило Н,“ живот на палитику Ј,“ пантањер, пантањере, прешли

преко пантањера СБ,“ авамбнака ВИ, паскурица Ме, у пинaкатама,

поред: пинокоте (наћвице”) Сл, Сакдлова (колубарско село Соколова), у

Сакдлови Са, поред: поскурица (колач мешен за Задушнице, намењен

женском покојнику) Ба, по једну поскурицу СБ, поскурице СБ.

Према турском сомун (< грч. Psömion)“. овде је: самун Рог СЕ,

самун Би Бу Ст. Па Ра О Мар Рож, самуна Ра Бу Мис Прк Рож, самуне

МЦ, самуна МЦ, самунчић МЦ.

*** Као и у: Симић Левач 135; Пецо-Милан. Ресава 253; Арсовић Блаце 64;

Барј. Ибар 70; Пецо ГИХ 38 итд.

*** Детаљ примећен и у другим говорима. Уп. нпр.: Симић Левач 135; Ник.

Мачва 246; Пецо-Милан. Ресава 253; М. Ник. Гороб. 660; М. Симић Обади 55.

*** СИМИћ JНеRaЧ 135.

*** Као и у левачком говору (Симић Левач 135, 161).

*** Исп. Тешић Љешт. 200; М. Ник. Гороб. 660; М. Симић Обади 55; кладањ"

ски крај (мој материјал).

*** Симић Левач 135 (мотавило).

*** Пецо ГИХ 38.

*** Симић Левач 135 (три пантона, пантоне, пантони, пантонски мостова).

ћ *** Шкаљић Турцизми 570. И у чумићком говору налазимо самун (Ј. Грк. Чу

мић 146).
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Никада се не говори матика,“ субата,“ ваденица,“ воданица“ и

сл., као у неким другим говорима, него једино: мотика Мис Вр Ст, мо

тика Н. СЕ, мотику Ара Ве, мотиком Рож итд., субота ВеЗ Ј, субдту Н,

у воденици Кр Ве, у воденицу Ст итд.

Растајање (растојање”) представља резултат укрштања гл. основа.

У истом светлу вероватно треба гледати и гл. облик испаручила (изру

чила, испразнила”) тегле Ду.

84. а м. е

Албасан (према Албанија?) Мис, поред: из Елбасана Мис, ћарамида

Мис Ду Др, ћарамиду Мис, ћарамиде Рог Ба, арђела (ергела“) МВ,386

јамчим МB,“ паксијан ('пексијан”, прљав, замазан човек) Н,“ заитин

Па, заштина Арн МЦ Вр Ве, заитин Кр Ра ВИ Си Тр, на заштину Бу, на

заштину Ра, о заштину смо живили О, са заштином Ду Ман, са заштином

Ве,“ позаитинимо Сл, поред: зејтина Ј, зејатин Мис, поред: зејтина Ј,

зејитин Мис, зетин МВ Кор Н. Си, зетина, зетином, на зетину МВ, на

зетану Кор, са зајетином Кор, зитина Си, на затину О, расторан Ара,

Поћерак (аустроугарски војсковођа Поћорек) Па, кот цара Саласије СБ,

шашир Ам,“ егзациpпште Кр, абар, на-абар си дошла Ме, јасан || јасен Ј.,

чапркају Кр, чапркам Прк, чапркб Би, рачапркају Прк, uitiap сарма Ра,

uијарица О МЦ, али је обичније: џitiepица, џигерица (т. 129), uијер чорба

Ам, стдоксар Ве, стджар Мар Би, око стджара, до стджара Вр, поред:

стожер МВ МЦ Ман Ме, око стджера Ме, жеталица Ве Ра Рож,

жеталицом Н, жеталице Рож МЦ, жеталички МЦЈ, otcêталичке песме

Рож, поред: жетелица (“комбајн“) Н. Др, жетелички Ра Рог Мис,841

глађеисано Си, поред: iљеђеисан лонац Си, глеђеисано Ба, глеђеисани Си

МЦ, глеђани суд Са. О облицима типа началник било је речи у т. 60.

Парамида“ Ст и центрафута Рог једине су потврде за вокал а м. и.

*** Као у: Симић Левач 135; Јовић Трст. 50; Алекс—Вуком. Жупа 296, Грк.

Луково 123; Арсовић Блаце 64; Барј. Ибар 70; Барј. Бихор I, 33 итд.

*** Субата се говори у: Ник. Кол. 39; Ивић Ловра 195; Н. Петр. Мађарска

76 итд.

*** Ваденица је бележена на разним странама (Тешић Љешт. 200; Моск. Икав

ски (1веденица) 491, 503; М. Симић Обади 55; Ник. Мачва 246 итд.).

*** В. Симић Левач 135; Белић ДИЈС 35.

*** Уместо ергела и у кладањском крају се говори арђела (мој материјал).

*** Симић Левач 134; Рем. Кладањ 109 (јемац, али јамчим).

*** Шкаљић Турцизми 514, 515, 516.

*** Белић ДИЈС 34 (зајтин). И у кладањском крају (мој материјал) налазимо

заштин, позаитинит и сл.

*** Шашир је посведочен и у левачком говору (Симић Левач 135).

*** У књижевном језику: жетелица и жетелица, жетелачки и жетелачки

(РМС II, 31; IIравопис 287).

*** За паралеле са другим говорима уп. Белић ДИЈС41; Јовић Трст. 50; Симић

Левач 135.
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2. ВОКАЛ ЈЕ

85. e M. a

аперат Ду, аперати Сл,“ вашер Ра Ман Сл Мис Ст Ара Ба, на вашер

Би Ру О СЕ Мар Мис Прк Ра Про МЦКр Ду, на вашеру Би Ме, са вашеpa

Мис, вашери СЕ Ра, вашере Би, на вашере Ба, по вашерима Ман, вашерила

у опанцима Би,“ поред: вашар Кор СБ Ра Ара, на вашар Арн, на вашару

Мис Мар Си, вашари Ра Рож, буре (бураг“), буреће Па, бејати Па Про

Прк Пру Ру, поред: бајаги Вр, бајали Па СтЈ, баји Пру О Ба, бојати Мис,

деклeмују Мис, да декламују Н,“ јеребица Мис Па Ве Ру Би Си Ара Ба

МЦ, јеребица ВИ Рог МВ СБЈ Ду Арн, јеребицу Ру Ј Ба, јеребице СтЗ

Ба Ј Вр Ру, јеребице Ра Н,“ али и: јаребица Мис О СЕ Рож Ст Са, јаре

бица Мар Ман Сл, меуна, меуна, меуне, меуне, у меунама, измеунамо (т.

118),“ са неркбзом га аперисали Ду, министер Др, код министера, с ми

нистером Си, министери Ара,“ поред: министарсто Пpк, министарста

Пру, сердину купимо О, калибер Са, јермуника Мир, ифект (инфаркт)

Сл, Каченичка клисура Си, кешајија (према чешагија?) Н., поред: каша

iија Н, и-Швајцерске, у Швајцерску Мис,“ ћеремиде Мис,“ поред ћа

рамиде, ћарамида, ћарамиду (т. 84), машину шивећу Ту, шивећа машина,

шивећу машину Ба Др (али: везли шиватком, шиватка, игла за шиве

ње Рож), сутрeдaн Ра Рож Би,“ али и: сутрадан Би, сутрадан Рож,

шта ти, збиље, би? ВИ, џенерика, џенерике, од џенерике (т. 129),“ нарежу

на служевник Ј,“ коњеници О, са педесет копљеника Ду,“ кућеница Мар,“

Неранџа (име) Би,“ поред: наранџа Ј, наранџи (Гмн.) Ј Ст.

Према тур. Esad (< ap. asad)“ бележио сам: Всет паша Рож, Всет

паши ВИ. Птица шева Ве Ту Са МЦ, односно шевица Па, зове се још и:

* Аперат је бележен широм штокавског подручја (Симић Левач 136; Пецо

ГИХ 35 итд.).

*** Ник. Мачва 246 (fa); Ник. Кол. 39 (la); Тешић Узовница 178; М. Симић

Обади 55.

*** СИМИћ Левач 136.

*** Промена е - а у јеребица захватила је широк терен. Уп. нпр.: Симић Левач

136; Алекс,—Вуком. Жупа 295; Арсовић Блаце 63; Јовић Трст. 50; Белић ДИЈС 18;

Елез. Речник I, 260; Барј. Бихор I, 33; Барј. НП-Сјен, 47; Вуковић П—Др. 9; Пиж.

Колашин 60; Пецо ГИХ 33; М. Ник. Гороб. 659; Тешић Љешт. 200 итд.

**? Чује се ме(в)ун(к)а и на другим странама. В. нпр.: Тешић Љешт, 200; М.

Ник. Гороб. 659; Ивић Ловра 195; Јовић Трст. 50; Алекс.—Вуком. Жупа 295;

Елез. Речник I, 402; Арсовић Блаце 63 итд.

*** Уп. Симић Левач 136; М. Симић Обади 55 (и: цилиндер), кладањски крај

(у мом материјалу: министер, цилиндер).

*** Симић Левач (до швациерске гранћце, близо инваицерске границе) 136.

*** Симић Левач 136; Белић ДИЈС 30 (Белић супституцију вокала а вокалом е

у овој лексеми објашњава асимилацијом).

*** За паралеле са другим идиомима уп. нпр.: Ник. Мачва 246; Ник. Кол. 39;

Тешић. Узовница 178.

*** НИК, КОЛ. 39.

*** Пецо-Милан. Ресава 253 (послужевник).

*** У РМС II, 846 копљеник се упућује на лик копљаник.

*** У књ. језику је обичнији облик кућаница (РМС III, 142).

*** Према књижевном наранча (РМС III, 608), док су наранџа и неранџа упу

ћене на први лик (РМС III, 608, 752).

*** Шкаљић Турцизми 270.
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наврљута МПЦ, наврљуга МВ, иноврљуга Кор, иноврљија Ст, чаврљуга Ту,

шуврљута (бна има на глави као неку пупичицу) Ара.

Нисам слушао примере типа: ноћес, пријетељ итд. него само: ноћас,

ноћас, ноћас, ноћаске, ноћаске (т. 470), пријатељ Вр Сл Ту Кор.

86. е. м. и

ветрина Ба, оставиће у ветрину Ба, на ветрину О, као динамет Ба,

депломира Ду, леквидација, леквидацију Ам, леквидирана Ра, енекција Ту,

лететимацију Арн,“ летургија, летурђија, летурђија, летурђију, од ле

турђије, летурђинице, летурђице (т. 132),“ комесија Мис Др СБ МВ З

Ме Ба, комесију Др, комесију МВ, на комесију Мис, на комесију Ду, у

комесију МВ, у комесији МB,“ медецинска школа Рог, средњу медецинску

Мис, у војној медецинској Мис,“ Медница, од Меднице СБ, Мебница Др,

у Мебници Др,“ шеминар МВ, шемиuр (цвеће) Н., намернице Мис, по

релетији ВИ, ота ленија Би, прежидер (фрижидер“)“ поред: прижидер

Ара, кдбеле Ме, али су ипак обичнији и неупоредиво чешћи ликови са

-и- кобила Вр СтЗЈ, кобилу О СЕ, кобила Рог Сл итд., о-детењста Ба,

детење Ара, детенски (детињи”) Мир, Детенци Ј, Детенце Арн, Детенци,

Детенци Ман, летења Вр Ст, летењу Си, летења Ме, лепење МЦ, лепењице

МЦ,“ поред: лепиња ВИ, лепињу Кр, лепиња, од лепиње Арн итд.

Судећи по материјалу којим ја располажем, овде нема -и- - -e- y

примерима типа изести, колиба, коприва, корито, малина, сеница, слезина,

лисица, што би се могло, бар у неким речима, очекивати с обзиром на при

лике у појединим ближим и даљим шток. говорима.“ Бележио сам,

дакле, доследно:

изели Вр, изеле Кор итд. (в. и т. 41), колиба Мис Ј МЦ, колuба Др,

колибу Ам, кдлибе Мис Мир, колибе Н, коприва Др Мис Ме, коприва

МВ Би МЦ Др, коприве Кр Др Ра Мир Ме МЦ, коприве СБ Ду Др,

коприва Ра Би, копривама Би, са копривама МПЦ, копривица (врста цвећа)

Ту, корито Вр Бу Мис Па Мир Арн Ара Ме Ба, корито СЕ Ам Н Рог

Др Ду Арн, у кориту Рог, кдритаста Ме, малина Др, малине Тр, сеница

МВ Н Др, сенице Ара, сеница З МЦ, сенице МеЗ Мир, слезина З Ара

МЦ, слезина Бу О Мир Ве Мис, слезина СЕ Рог Ман Ду, слезину Ра, сле

зину Мар, лисица Вр Мис Ст, лисицу НМВ и сл. Нема овде ни мериc(ати)“

*** Симић Левач 137 (на лејетемацију).

*** Симић Левач 137 (летургија); Белић ДИЈС 41 (летурџија).

*** Симић Левач 137 (комесија, комесије); Пецо-Милан. Ресава 253; Ник.

Срем 335.

*** Појава примећена на широком простору: Симић Левач 137; Пиж. Колашин

64; Пецо ГИХ 40; кладањски крај (мој материјал) итд.

*** Појава регистрована у ваљевској Колубари (Ник. Кол. 39).

*** После супституисања ф гласом и при- се почело осећати и понашати као

префикс при- (в. т. 51), те је замењено префиксом пре

*** За подударност са другим говорима уп. Ник. Кол. 39; М. Симић Обади 55.

*** В. нпр.: Ник. Кол. 39; Симић Левач 137; Јовић Трст. 50; Белић ДИЈС 40;

Моск. Икавски 491; Тешић Љешт. 200; Ник. Тршић 405; Ившић Посавски I, 172

итд. У т. 43 наведена је копрева.

*** Како је другде бележено: Пецо-Милан. Ресава 252; Алекс.-Вуком. Жупа

296; Белић ДИЈС 40.
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већ једино: мирише, мирише, миришу, мирисати, мирисати, мирисала,

мирисало, мирилип, замиришт (т. 431). Напоредо се говори: лани и лане,

оловљани и оловлане и сл. (т. 471).

87. e M. o

јерiован МВ,“ поред јоргован Др; брдевито Ру Ј, Босна је брдевита Ј,

поред брдовито Мир Би, кишевито Ј. МB,“ Поћерак Па, Речце еве, ете,

ене обрађују се у т. 487; Осебито кад излазе Про (према себи?).

3. ВОКАЛ If

88. и м. е

iијаметар Ду,“ исплодира Ам Др Ду, исплддпра Мар Ам Др, не испло

дира Ба,“ поред експлодираћи метак Ра; Зајичар Си, на Зајечару, од

Зајичара, и-Зајичара Си,“ риiле (на шпорету) Ман, у ријлу Па, дизинте

рију Ру, дизантерија Ра, у Инiлеској Бу, ђерђав, ђерђивом Мис, у Витијему

(у “Витлејему“) Си, цимет Мир Са, цимет Мир Са, цимет МВ Ман, ци

мента Прк, у циментари Др, циметно (кафено, како се каже) Ара,“ ми

нако јеразни (?љути, срдити”)“ чекамо Мис, ималтрани судови, имали

рано Си Ру, поред: маларани лонци Коп О ВИ Бу; дарижљив (даровит,

öће да поклони, да да другим) Ара. Чува се архаизам у: у Израиљу Па.

Маћија и мијана наведене су у т. 119.

Вокал и М. обележио сам једино у: да индулира косу Н, а и м. а у

ограниченом броју глагола: премикни (алтернација основа мак / мик) се

мене Си, да наперимо (уберемо“, у кладањском крају наперамо“) перади

лука З. Ту су још примери: слабуњиво дете Ру, Препуцаше Срби и они

најлавичке бежи Ба, ђиласају се само по путу ВИ, коњ се ђилиcá ВИ,

пашилук (пашњак“) О, да га разинддим Прк.

4. ВОКАЈЕ О

89. o M. a

бојати Мис,“ боштовани МВ, жандомерија Про, џандомерија Мис

ВИ Ман, џандомерија СБ, поред џандамерија СБ; концоларија Мис Би,

концларија СБ, шеф месне концларије СБ, концоларије Рож Са, искон

*** Као и у Ник. Кол. 39; Ник. Мачва 246.

*** Симић Левач 139 (брдевито, кишевито).

*** Ги(ј)ометар није редак у нашим дијалектима. В. нпр.: Симић Левач 140;

Пецо-Милан. Ресава 253; Пецо ГИХ 40; М. Симић Обади 55; Рем. Кладањ 110.

Настао је као и облици типа није, тријота, маћија, мијана итд.

*79 Симић Левач 140.

*** Солунски борац од кога сам бележио ове облике могао је Зајичар донети из

околине града о којем је реч или из неког другог краја у ком се Зајечар изговара у

наведеном лику.

*** У РМС VI, 799 цимент се упућује на лик цемент.

*** У РСАНУ VIII, 735: јерезан, као и у кладањском крају (мој материјал).

*** Облик бележен и у другим срединама: Симић Левач 143; М. Ник. Гороб.

660; Моск. Икавски (бојађи) 503.
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целарије Арн, концоларију Прк, у концеларију Ба, у концуларију Рож.“

долако, долеко,“ пoдолеко (према доле — в. т. 466), митрдљез Мис Ра

Прк Рог З Ј, митрољез Рог МВ, пред митрољезом Си, митрољези Др,

митрољезе Ве Др, са митрољезима Мар Ру, митрољесци Са, пушкоми

трдљćз Прк З, пушкомитрољези Вр, два пушкомитрољеза Вр, између

два пушкомитрољеза Ба, пушкомитрољесци Са, митрдљеску ватру Ра, ми

трољеска чета Рог, митрољеско оделење Ба,“ Дордсава (Даросава, ста

рији назив данашњих Партизана) Вр Бу Ст Про Ра, у Дордсави Вр Па

Прк Бу Ра, из Дордсаве Ст Прк Про Ра, у Дордсаву Кр Др Ме, поред:

Дардсава Ру, у Дардсави, у Дардсаву Си; Пркосбвци, Пркосбвце Прк, по

Пркосбвцу (по становнику Пркосаве”) МЦ, вдндомет Ман, вирбна Рог,

фирбнia Poг, фирбне Бу Мис, вирбнie, фирбнiе Сл,“ поред: виранје Ме

Би, шпорет, чторет итд. (т. 144), службвник Рож Ме Др, послужбвник

Ме, послужбник Па, поред: служавник МВ, на служавник МВ, није

имало служавника МВ, послужаоником Ду; четири марјоша, марјош,

марјошеви Ме, положајник (полаженик на Божић), положајника Ба, по

ред полаженик Ме Ј, полаженик МЦ, полаженика Ј МПЦ, полаженика

Ј, полажајник Ме, полажанпк Би, полажоник Мар; помуклије (одећа од

памука) Ме, потаростмо Кр, чаршбв, у чаршбв, чаршов, чаршови, чар

инове (т. 112), суморени Мис, екстро, екстеро Рож, дребднi (?струг, токарска

клупа“) Рог,“ патолоне Мис, (limaнталбне МБ), тороњ на цркви Ј, у ливдде

СБ, лонцаш обућу МЦ, шджер (шаржер“) Кр, шомућен (ошамућен”) Пру.

О облицима типа совес, воспитати, сојуз, воскреснуо уп. т. 61.

90. o М. е

детдљина Ман Си, детдљину Ара, детољина Мир, детољину Арн,

поред: детељина Ман, о-детељине Ј, детељина, детељину, носиш дете

љину МВ, детелином Вр, кондуктора, кдндуктори траже карту Мис,

концоларија Мис Би, концоларије Рож Са, концоларију Прк,“ син Јев

рома (према Јевросима?) Обреновића Рож, пинтор, пинторпћ Си,“ по

лажоник, полажоника Мар (в. и т. 89), малкицо Пру, ловдлвер Би, лол

вер Арн, лорвар Арн (остале облике ове именице, изразито тешке за „пра

вилну” перцепцију од стране носилаца српскохрватског језика в. у т.

174). Збирни бројеви и бројне именице увек су на -opo- (т. 316).

*** Симић Левач 143 (концеларија, концеларију, концоларија, концуларију); М.

Симић Обади 55 (концолариа); Ник. Срем 335 (концуларија, концеларија).

*** Облик раширен у нашим дијалектима. В. нпр.: Симић Левач 143; Пецо-Ми

лан. Ресава 252; Алекс.—Вуком. Жупа 295; Елез. Речник I, 144; Јовић Трст. 50;

Грк. Луково 123; Арсовић Блаце 63; Ник. Мачва 246; Ник. Кол. 39; Тешић. Узов

ница 178; Тешић Љешт. 200; Ник. Тршић 404; Пецо ГИХ 35; М. Симић Обади 55;

Моск. Икавски 490; Вуковић П—Др. 11 итд.

*** Ликови типа митрољез нису ретки у нашим говорима (Симић Левач 143;

Ник. Мачва 246; М. Симић Обади 55; Тешић. Узовница 178; Пиж. Колашин 61). У

клaдaњском крају ја сам бележио: митрдљез, ђкну митрољез с класбва, митро

љесци итд.

29 *** Уп. Симић Левач 143; Пецо-Милан. Ресава 253; Алекс.—Вуком. Жупа

5 итд.

*** Уп. дребанк у РМС I, 772.

*** Уп. Симић Левач 144; М. Симић Обади 55. Уп. и напомену 375.

*** У РМС IV, 425 стоји: пинтер и пантар, али само пинтерска.
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Однос о : e у деклинацији и конјугацији (шупље: шупљо, дивље :

дивљој, ножем: ножом, виде: видо и сл.) обрађен је на одговарајућим

местима у одељку Облици.

91. о м. у

близо Рог Н, близо друма Н,“ али је чешће: близу Н Рог Мис Ст

Ра Ве ВИ, окопира Ду, окопирају Мис Ра, окопирала Ра, окопирали СБ,

окопирана Вр Сл, окопатори Бу,“ поред: окупатори Бу, окупатора Мис,

вдндомет (ºdpундамент“) Ман, ребма Ара Си, стигла и ребма ВИ, толмач

Прк Мис З Са Ба Др Си, толмач Рог МВ, толмача Ра, толмачу Ара,

поред: тулмач (укрштањем тумач и толмач?) Рог, да растдлмачи МB,“

ћумор (hумур, дрвени угаљ“) Ве, ваистино се роди Арн Рож МЦ, ваи

стино се роди Вр Ве Ду Мир, поред: ваистину Прк; кобатор (инкубатор”)

Ра, поред: кубатор Н, купатор (инкубатор”) Ту, лежи на купатору Ту;

поломоћје МВ, уполумдбили МВ, поломоћсто СE,“ боланта МВ, у бо

ланту Др, боланта МВ, накбмче (укрштањем накумче и наколче?) Ба,

поред: накумче Би МЦ, абуланта, у абуланту Са; кабч (кауч за

спавање), кабчи З, кокуруз Ра Ту Др, кокуруз ОВр Мис Бу СE, коку

руза Вр Мис, кокурузом Мар, кокуру-ситни СЕ, поред куруз, по курузу,

куруза, курузе, кукуруз, кукуруз, кукуруза, кукуруза, кукурузом, ку

курузом, кукуручић (т. 81); једва га котарисали (куpталисали“) Бу, у

Јеросали му ВИ, поред: у Јерусалиму Сл, у Јерасалиму Рог; поноплавац Бу,

пдноглавци Бу, али је знатно чешће: пуноглавац О МПЦ, пуноглавац Мар,

пундглавац Ст Ара, пундглавац Сл, пуноглавци О МЦ, пуноглаваца О.

Изгледа да је реч преузета из књ. језика, о чему сведочи и изразита

прозодијска непреврелост. Аутохтони назив за ову животињицу је мрмо

љак Ј З Ме Ба; мрмбљци (НМн.) Ба Ј. Замену у вокалом о имамо и у:

солундар Ду, солундар Др Си,“ али и: сулундар Вр Др Сa.

Паралелно, као и у књ. језику, стоји: подтово Бу О Мис Прк

Рож Ру, поготову Pa, poмуљице Вр Си, румуљице Ду Си, румуљичице

Рож. Ономатопеју кукуреку забележио сам и у лику кукуреко Ра (в. г. 55).

У мојој грађи нема потврда за у — о у именицама купус и купина.“

Доследно је: купус МВ Др Ј, купус Ви Бу, купуса Ст. Мис, купуса Н. Ду

итд., купиња Н Др, купиње МВ Ј Са итд. (т. 188).

О придевима волујски, вољуiска, вољуска итд. говорим у т.

276. Вокал о м. и срећемо у лику центрофују (машина за врцање

меда): Ми смо имали центрофу у Ам.

*** Дијалектолози близо налазе у међусобно прилично удаљеним и различитим

говорима (Симић Левач 145; Арсовић Блаце 64; Пецо-Милан. Ресава 252; Петр.

гбк 62).

*** Симић Левач 145 (окопира, да се окопирау).

*** Симић Левач 145 (растолмачи, толмача); Ник. Мачва 246; Ник. Кол.

40; у кладањском крају: тдлмач, зна л то ко растолмачит? (мој материјал).

*** Симић Левач (поломотњици, поломоћсто) 145.

*** Уп. солундар у горобиљском говору (М. Ник. Гороб. 660) и солунар у

околини Кладња (мој материјал).

**? Појаве познате суседном К-Р терену. В. нпр.: Пецо-Милан. Ресава 252;

Грк. Луково 123; Јовић Трст. 50; Симић Левач 145.
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5. ВОКАЛ У

92. у м. о

армуника Ам Мис Вр, армунику Мис, apмунике Вр, армунакице Рог,

јермуника Мир, адмуникаш Мис, кармунику Мис, кармуничину О, руму

нике Др Рож,“ Исус Кристус МЦ, поред обичнијих ликова са -о- (т.

209а), маувина (маховина”) Си, нумад, нумаде Ме, поред знатно чешћих

облика типа: ондмад, ономад, номад, номад, номаде итд. (т. 470), наручито

(према на руку) су бне добре Прк, полупривреда Ме, у полупривредној

патеци З, пољупривреда О, пољупривреду Вр Мис, о пољупривреди Тр,

пољупривредник Мис Ду, пољупривредна задруга Ара, пољупривредну за

другу ВИ,“ сувељаја (сова, совуљага“) Рог СБ Сл Арн Ду, сувељаја

Др З Рож Ру Ј Ме Ба Са, сувељају Са, сувељаји Бу Са, сувељаје СЕ, суве

љаје Ба, сувељаја ВИ, сувељега Бу, поред: совељаја Би МЦ, совељаја Ман,

совељаје Ме, совељау Са, савељаја Ман, поткувица Мис, три милијуна

Мис, поред: два милијана Рож, трумбозу имала Н, тумур Кр Ман,

умро о-тумура Кр, хаус (хаос“) Ме, унаоколу Ра, али је неупоредиво

чешће унаколо, унаколо, наколо, унаоколо итд. (т. 73); чукулада Н, чуку

ладу Мир, дреновина има пупуљчиће Си, пупуљак Др, са пупуљком осе

чеш Др, пупуљало дрво МЦ.“

Супротно приликама у књ. језику, где је обично боранија, овде је

знатно чешће: буранија Бу Мис Па Ра Рог Мир, буранија Мар Н, бура

нију О СЕ, а ређе: боранија Мар Ј, боранију Мар.

93. у м. и

буљуна ("буљина, сова”) Си Мир Ба З, буљуна Си Мир Арн Мар

ВИСБ Сл, буљуне Ра МВ, буљуне СE,“ капутулирала Ра, капутација

(капитулација”) Ме, конзулија (према конзул) лекара Вр, дизмучица (гре

дица на кући чатмари која се ставља између главних дирека”) Мис,“

цурук Мис, добројитро (преко редукције -y-) Ам. Шљиве мијавци (Prunus

insititia)“ овде се зову мутавци и митавци Ам. Са —y- сам увек бележио:

сурутка (сва села), дај ми сурутке Рож, сурутку Вр Коп Кр ВИ Пpк

Н Рож, сурутком Ту Ст, такуша, такуше Др, такуше Арн.

Према шапутати добијено је и: разговарали крадом, шапутом Прк.

На месту -а- изговара се -у- и у:кунцеларију Ј., a -y- м. -е- у концуларију

рож.

Осим већ помињаног лика шуврљута (шева) Ара у м. е имамо и у

именици сутурен Ст, која се у овом облику из Београда, изгледа, брзо

шири у унутрашњост. Примећена је и у левачком говору.“

*** Истоветан или сличан процес примећен је и у другим крајевима: М. Ник.

Гороб. 660 (армуника); Симић Левач 146 (армуника); околина Кладња (армуника,

армуникаш — мој материјал).

*** На сличне и овима идентичне облике, добијене народним етимологизирањем

или погрешном перцепцијом, наилазе дијалектолози широм нашег језичког подручја

(Симић Левач 146; Јовић Трст. 51; Пецо-Милан. Ресава 252; М. Симић Обади 56;

ФО 480 (Осладић: полупривреда).

*** Симић Левач 146 (пупуљак).

*** Пецо-Милан. Ресава 253 (буљуна и баљуна).

*** РСАНУ IV, 292, 293 (дизме, -ета, дизмпћ, дем. од дизме).

*** РМС III, 363.

*** Симић Левач 145.
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94. Објашњавање настанка свих наших примера супституисања во

кала далеко би одвело, мада су разлози који до њега доводе у многим

случајевима сасвим прозирни. И овлашни осврт на изложену грађу по

казује да ти разлози могу бити:

1. фонетске природе:

а) асимилациони процеси у примерима типа маћија, мијана, тијоме

тар, аклалија, ћарамида, буљуна и сл.,

б) дисимилациони процеси: аперат и сл.,

в) ширење артикулације неакцентованог вокала у примерима као

што су: палете, летења, матовило, апатека и сл.,

2. морфолошке природе:

a) вокалске алтернације у деклинационим и конјугационим пара

ДИГМама;

б) аналошко преношење вокала из једне основе у другу: шапут,

3. последица прилагођавања туђица и најновијих речи (посебно сло

женица) из књижевног језика домаћем изговору, при чему долази до:

a) народног (кадшто врло интересантног и духовитог) етимологи

сања: валира се динар, валида, поломоћити, полупривреда, исплодира и сл.;

б) перцепције појединих речи у деформисаном лику. Ово обично

долази до изражаја код посуђеница тешких за изговор (случај са лек

семом леворвер, на пример).

Међу нашим примерима има и таквих који су могли настати садеј

ством више фактора. Тако, па пример, комесија може бити резултат:

a) наслањања на именицу комесар; б) ширења артикулације неакц, вокала

и; в) преласка и у е на принципу гласовне дисимилације, г) комбинованог

ДСЛОВаH,а ВИШе ОВИХ МОМeНаТа.

Има у нашој грађи и изворних страних облика (министер и сл.).

СЕКУНДАРНИ ВОКАЛИ

95. Потврда секундарних вокала нема много, а и у оно мало посве

дочених случајева обично су аналошког порекла: ћéтен сејали ддоцније

(према одоцнити) Мир, олане (лане? — према оломлане) Арн, туримо

два пелцара и то се дприми (према омлади?) МЦ. Према књ. стеница

овде је: остeница Н, остeнице Н, детеница Ба, детенице Бу Мис Ра Са,

дстеница Рож, детенице Мир Рож, остeнкаче Др, поред: стеница МЦ,

стеницу Мир. Према књ. тровање и отровање у мојој грађи стоји:

да се добије отровање Мар, против отровања Вр.

Уместо цуцла и тиранство говори се: цуцула Би, тиријансто Би.

Поред екстро Рож стоји и: полаженику је то екстеро колач Рож. Према

књ. лебдети и „покр.” лебетати“ имам: а тице лебеду (дркћу). Ман.

*** РМС III, 173.



В) КОН СОН АНТИ ЗАМ

96. Фонолошки систем консонаната не разликује се битно од сис

тема већине суседних штокавских говора. Инвентар консонантских фо

нема представићемо следећим таблицама“

Сонанти Опструенти (шумни сугласници)

В М. п б (ф)

л р н т д

} Љ НЕ, ц (s) с з

ћ ђ

Ч Џ. Ш. Ж.

К Г

Систем сонаната, дакле, исти је као и у књижевном језику, а разлика

у домену опструената огледа се у одсуству фонеме х, а практично и ф

(в. т. 112, 113, 118—125), као и у спорадичном присуству фонемe s у

космајском крају (в. т. 127). Фреквенција сугласника ф и s jeсте ниска,

али се ипак не може говорити о потпуном уклањању непарних безвуч

них опструената, нити пак о два различита система сугласника у нашој

области.

Код артикулације консонаната нема битнијих одступања од онога

што се сматра књижевнојезичком нормом. Изузетак донекле представља

фонема /ј/, која, уосталом, и у књижевном језику има најнепостојанији

изговор међу сугласницима.

СОНАНТ Ј

97. Ни овде, као ни у већини других наших дијалеката, немамо

правој него (il, које се остварује јаче или слабије, све у зависности од

околних гласова, положаја у речи, акцента, темпа говора, артикулацио

них способности појединих информатора и других сличних момената.

У извесним позицијама глас ј се спорадично сасвим губи.

* Уп. и Фо 485 (неменикуће).
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98. Иницијалној се по правилу добро држи: ја Вр Ст. Н. СиО Мир,

јабука ВИ Ст, јагоде Ве Тр З Ј, јагодњаче (крушке). Ме, јармац (оно

што се закачиње за жешчанике, руда метута на тај јармац, учвршћена

за оплен) Др, јасен Мис О; - јевтика Др Ј., Јевреји Ба, Јеврејима Ба,

једем, једем, једеш, једеш, једе, јем, јем, јеш, јемо . . . (т. 397), јесам Сл

Н ВИ, јеси Си Сл, јесмо Мис СЕ О, јесу З Тр, јесен Вр З. Ст, јесени Ру

Тр Си Бу, један МВ Арн, један Арп, један Вр, једну Ба, једног МисАрн,

једнога сина Вр Мис, једанпмо конопљу Си; — Јудејци Па, цар јудејски

Па, југ З, јунад, јунади, јунади, јунадма (т. 214), јутру, јутри, јутре,

јутро, јуче, јуче (в. т. 470); — јбд ВИСл, Јова Ра, Јован коњ Pa, jöк Ј

Мис, jбј, шта си урадијо Ве, јдин Ме З итд.

Ретки су случајеви губљења ј-: Евреји МПЦ Ба, и још едну сестру

МВ, за глек СЕ, д-едем Мис, д-čдеш Мар, не можд-čдбин Пpк. У ствари,

у већини наведених примерај се губи практично у интервокалном по

Ложају.

99. У већини категорија ј се чува и на крају речи. Постојано је,

наиме, код именица, заменица, па и у императиву већине глагола: буј

-буј-буј (узвици за дозивање гушчића) Ј, јај Си, комбај О, на положај

Си, Космај Ве Ј Тр, Космај Н. Др СЕ, разбој Кор Би IIа, разбој Вр Бу

Мис ВИ, на разбој Прк, разбој Н, рај Мар Ј. Ме Н Би, стрбј Мар, нбј

Мис (в. т. 144), дбичај Рог, крај СБ Си, лој ВИ Ман Ту и сл., — мој

Па Ра Прк Кор Ман Би, свој Са, твој Ман Би Мис, двај, овај, днај, онај

(т. 290), дитај, тај (т. 289), другој, једној, мојој, њеној, својој, тој, црној . . .

(в. т. 264); — не бој се Ара Прк Си, не бој се Рог, јаја убућкај Ј, болуј

МЦ, веј Др, аргатуј Па, витлај Бу, везуј МВ, iiiiajce Рог, угреј Кор, дај

Мис Ст Па Кор Сл, предај се Мис, жњеј МВ, изувај се МВ, крвљај („једи”

— погрдно) Ам, плаћај Мис, причај Мис, парадај Ве, питај Бу, пуцај

Мc Мис Ст, одуживај Па, детај Про, сеј Н ВИДу, насеј Ара, седај О,

скидај се Кр, скидај ВИ, смрдљaj ("спавај) Ам, сиiрај Кор, снуј МВ,

спавај Сл, спуштај Ве, стој СБ, устај Ба, терај Коп СЕ, терај Ман,

ддтерај МB, ткеј Кор МВ, трпај Прк, растурај МВ, чекај Ст Ве Ба,

чувај Н, сачувај Би МЦ Мис и сл. -

Не би се могло рећи да су чести облици типа: да ми пешкир Др,

да ми Ј., Боже сачува Вр Бу Мис, не бб се ти Ам. Зато се, на другој страни,

без изузетка губи -ју облицима императива од глагола типа пити, сијати:

разби, покрп, подлп, насми се . . . (в. т. 356), три се Вр.

Напоредо долазе ликови немд О Мис СЕ Ст Ру Бу Си Арн Би,

немд да ме питаш Прк, немб СЕ Ам Н Рог СБ и: немој Ве Ј Ст. Си

Кр СЕ Арн, немај Прк Ам Рог.

160. У медијалној позицији ј се најбоље чува у суседству неког

другог сугласника:

а) испред сугласника: ајдемо ВИ, ајма Бу, белојка (конопља) Си,

са гајтаном Рож, војвода Бу СБ, за војску Бу, не дајте Мис, двојнице

Ту Др МВ, девојка Рож, девојка Ту Мис Вр Кр, подбјчила се бвца Би,

уживајте СБ, Јудејци Па, цар јудејски Па, кајмак Ра, кајмака СБ, ку

пујте Мис, ожујце СЕ Ра Арн, мајка СЕ Ст, повојничаре донесу повој



Говори централне Шумадије 147

ницу Др, певајте Ра, пујтуда Арн, пујтуда Сл, путујте Ам, положајнику

Мир, свирајка Ме МПЦ, у свирајку Ме, свирајчица Мир, свирајчицу МЦ,

слушајте Прк, Стојник СБ, тpбјка Ду, убојница, убојницу Бу, убојница

ВИ, убојницу ВИ, ујна Прк, устајте Па, пречекајте Бу, от шајка Арн,

шајтба што се окреће (део на круњачу) МЦ, шакајлијема купи челе

Ме, шарајка, ишараш шарајком како ћеш сејати кукуруз Ду и сл.,

б) иза сугласника: барјак, барјак, на барјаку, барјаци, барјака, бар

јактар, барјактар (т. 192), Гучје (Гуча”) Арн, кадјбница О, поред: кади

*бница Про, Дамјана Ра, изјутра Рог, изјурише МЦ О, изјуримо Вр,

курјак Мис Ј, курјаци Вр, курјачко око (жуљ на пети) Ара, иверје Ве,

öбјаву Рож, објавили СБ, дбјаница, пред дбјаницом Си, Нека се маћа

потреви па дрјатка Би, дружје Мар Мис Ст Ру Са Ме Ба, дружја Мис

Арн Са, оружја Рог, с оружјом СЕ, поред дружија Мис, парjбница Ст,

перје Ра МВ Н, подјаловила се овца Би, боје Мис, стручје СБ Н, суварje,

суварје (т. 119) и сл.

У материјалу којим располажем нема много потврда губљења -ј-

у консонантском суседству: у њбзи Ман, њбзи Ба Би, али је чешће: њбјзи

Бу Мис Ра Ман Мир Ара Би СБ, њбјзи Прк, Тијојка || Тијбка (ж. име)

Др. И овде се по правилу уклања секвенца -иј-ef- консонант:“ арти

љерпски Прк, финанцлски Па (примере са -ијск- се -инск- в. у т. 269),

убите, сакрите, прдлпте, наппте се, смате се, постте, умите се, саниште

(т. 356), завште Ст и сл.“ Напоредо стоје облици волујска, вољуска,

вољујска и сл. (в. т. 276). Говори се: наруче Прк, у наруче Мис, у Међу

луже Ам, а однос облика овче, овчи, овчо итд. и овчије, овчија обрађен је

у т. 272. Разуме се да су на судбину -ј- (на његово губљење) у неким

наведеним случајевима утицали и морфолошки и други нефонетски фак

тори.

101. У досадашњим истраживањима српскохрватских дијалеката нај

више пажње је посвећивано питању судбине и статуса међувокалској

ј, где је његова артикулација тесно везана са квалитетом вокала између

којих стоји, као и са удаљеношћу од акцента. У већини говора реги

стрована је ослабљена артикулација испред палаталних вокала, са тен

денцијом његовог потпуног ишчезавања.

Нема у погледу изговора интервокалног ј ничег специфичног ни

у нашој зони, ничег необичног за досад испитане суседне говоре, пре

свега за оне са Ш–B терена. Сонант ј се и у овом делу Шумадије између

**? Само изузетно -ј- може да се чује у случајевима типа: напије се ракијчине

Мис. Разуме се да чувању -ј- у наведеном пејоративу одлучујуће доприноси насла

њање на облике именице ракија.

*** Облици беđце (беланце у јајету) Ра Ст, бедце Коп О СЕ Мар, три бедцета

Мар одговарају лику белце Мис Бу Мар, док је -ј- у примерима као што су: беđјце Па

Ту Ман ВИ Рог Ду Сл Си Ара Ба, бебјце Мир Арн Ј Са МеМЦ— добијено угледањем

на именицу жујце Мис Бу Коп О СЕ Па Ра Про Ве Ту Ст Прк Тр Ру ВИ Ам МВ

СБ РогДу Ман Сл Си Мир Арн Са ЗМе Ба МЦ. У Малим Црљенцима сам забележио

и облике: белојце, од белдјцета. На нашем терену се чује и беланце Про Ве Прк Ру Пру

Ам МВ СБ Сл (из Копљара имам и форму белдвина), док се поред обичнијег лика

жујце могу срести и: жуманце Мис Вр Мар, осуманце Па Ру Пру Сл Ј, жуванце Ду
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вокала изговара приметно редуковано (његова вредност се креће од

(i) до (), али га ја овде, из чисто практичних разлога, означавам гра

фијом ј односно ) а спорадично и ишчезава. Губи се, дакле, врло ретко,

јер је овде приметна тенденција избегавања хијата. У ствари, и зев на

стао губљењем сугласника х често се уклања уметањем управо сонанта

ј или в (в. т. 119).

а) Судбину међувокалског јиспред вокала предњег реда илустру

јем делом прикупљене грађе:

-- iduла Про Рог Ме, гајили Вр Пpк Арн, та“п-се Бу, одгајили Прк,

одгајила Би, да им Рож, најранили смо начисто СБ, покосе салајицом

(врста косе) Ј. Ба, таин Ам Ме, комбаји (“комбајни”) Мис, — блејтмо

Ј, свји Ст; — боји се Н, не бојим се Ме, бојим се Прк Про, бојимо се Би

СЕ, бојили Ту, дбоºи Мир СЕ, брдјп Ту Рож, пребројише Ве, ка се зајноји

МВ, угдјила се Би, доја Вр, да надоји Ам, Живбин СБ, да се знда Ст,

која Кор Би, која је нестб Ду, моји Бу, моја Бу, са мојим грбжђом Би,

мојим Мис, Радоица Прк, ро"иле се Ме, појаш Бу, стоји Кор Арн Бу

Кр МВ Би Ба, стоји, стоји Н, стојам Мис Си, стојимо Вр, постоји Мис,

трдјнца Мис, штрдјп Мис и сл.; — зу“и Н, да бруји Сл, Вујица Арн,

славуји Ду; — у Аустрини Арн, на капи и Арн, комшији Прк, на ћупри”u

Вр Пpк, здравши и Ра, старији Мар (неупоредиво су чешћи примери

са -ији(-) > п; о томе в. т. 283).

— баје Н, даћемо Мис, даје Мир, даје Коп, даје-се Ба, не даје-се

Би, прддâе Ду, предаје, да се удајем Бу, удајеш се Бу, познајем Ме, ја?е

Мар, перане Бу, детане Ме Ба, детајем Мис, устајемо Ду, траје СЕ Ме,

чајеве Би; — брдје Ст, утоје Мис, двде Рож, двдје Вр, двојенице Мис,

Миливоје Рож, мće Рог Арн, моје Вр Мис О, мојега Бу, Мило?е Бу, бне

се изрдје Би, Радоје Кр, свде МВ, Спасое Кор, твоје Ам Ст, троје Арн,

— бдлујем МЦ, бујер (?богаташ”) бујери Ман, веру?ем Коп, не-веру?ем

Про, дарује МВ, одадује Си, задује се мало кад уједе стршљен Си, до

ручку!e СЕ, покладу?емо Мир Вр Па Рож, запокладујемо Мар, коледујем

(„служим“ болесну, непокретну особу) Ман, дбу?е Кор Ве Про, спа

кућемо МВ, рату?е Вр, псује Би Вр Па, путујете Ам, снујемо Мар, сну?еш

МВ, денућемо Пpк Бу, денујемо Арн, следује МВ, наслеђује Рож, отрује,

потрује Н, чамyºем сâма Ве, чујемо Ту Ме, чујеш Про, школу“e-ce Aм,

— бије Вр Бу, бијемо Бу Би, дбијеш МВ, од Божије судбе Н, довије Вр,

сломије Вр, сломијемо О, подли?еш Про, млађијета Ст (потврде -иј-) у

облицима компаратива в. у т. 283), пијемо СЕ, пијемо Си, пијено Н,

пиктије, пиктије, питије, питије (т. 121), разбије Рож, рије Мир, чекије

(дужа дрва за ложење) Би, чије Мис, — до Витлејема СБ, у тим Витле

јему СБ, вејеш, веје. . . сеје, сејемо . . . греје, угрејемо . . . смеје се, да се

смеје . . . (т. 49), леје, на леје (т. 49).

У изразитој су мањини примери са -ј- - o. мби Кор, моим Н, мđe

дете Н, мое Прк Кор, свде МВ, твде Мис, доручкуе Ду, купуе Мис, ку

пуе Н, денуе Кор, поштуе Арн, сачекуе Кор, да чуе Кор Арн, чуем Н,

ја како сам ideн Ра (примери типа д-едем, за елек дати су у т. 98), cěемо

Кор, два каиша Вр.
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б) У многим нашим говорима -ј- се добро држи испред вокала

у, о, а. За већину случајева то важи и на простору између Космаја

и Букуље: бдлују Пру, пребацују Мис, дарују Мис, купују Ј, купују Вр,

кују Ве, попију Вр, пијукара (секирица којом се дубе корито) Ман, брију,

брију се (т. 406), дивизију Вр Ст, вију, сију, грију . . . (т. 49), веју, греју,

сеју . . . (т. 49), бију Ст Би, бију-се Вр, бију-ia J., пију Рож Бу, ракију Н.,

нађе још коју бабусију (бабетину) Арн, у Србију Ман, шију МВ, моју

децу Ј, крдју Мар, уштрају Мар, бају МВ Н, ваљају Мар, лају Тр, кле

павају Ве, трају Н (примере овога типа в. у т. 327-328, где се разматра

однос наст. —ају : -ay : -у 3. л. мн. презента гл. VI врсте), Мају ВИ;

— ујармати (направити јарму од жита) Ду, ујармамо пшеницу и кукуруз

зајно МЦ, струја Бу, сеја Н., Цвеја Ру, таја (отац) Ст, Маја ВИ, до краја

Сл, лајало Н. Ту, најазимо туна да не провали вода МПЦ, пајанте (Паоци

на точку били оковани, имали неке пајанте) МЦ, Пишкопеја Си, бабија

(баба“) Др, атилерија З, тадија (мишеви”) Ара, змија Си, киша Божија

Мис (в. и т. 272), оклагија Вр, набијају Мар, пијано Ду, пијанка Ду, пија

ница Сл, пијаниура Др, увијачу (врста пите) Арн, усија се Вр, чија Мис,

пијачила сам стално Би, пријатељ СЕ, добијаш Про, скамлија (школска

клупа”) Ман, вијати, сијати, пријати, додијати . . . (в. т. 49), Bбја Ра МВ,

до Воја О, Жбја Росића Мис, дојадило Бу, пројарчамо Мир, да се која

чимо (да се рвемо”) Сл, ојаторити, ојатбрнути(ојачати, јакнути, порасти”)

Ман, крпицу налојавимо Др, појас Арн, појасеви Про, умро ники мој

својак (рођак“) Ме, тројанци (младунци тројке“) Ду, моја Прк ВИ Кор

Рог МВ Рож Ру, моја Мис Бу, — да ниси гладан, бајо? Ба, лајо, лајо,

прету ти миши Ман, сејо ВИ Ст, Цвејо Тр, мојбм, мојбм, мојој, мојој,

твојој, својој (т. 264) и сл.

Без -ј- су чести, знатно чешћи но са овим сонантом, ликови при

својних заменица моја, твоја: мајко мба Рог, моа Кор Ам МВ Н Рог,

мба деца МВ, мđa друга Рог, моа кућа СБ, моа браћа ВИ Ме, моа кума

Ст, моа мајка Ст Ам Ду Рож Ра Ту Прк Тр Пру Ман Сл Др Мир Арн

Са МЦ, мČа унука Си Про, моа сна Прк, мđa Böјска Си, мđa céстра Са,

твба кућа Прк Ам Арн, твоа мајка Н. Арн, моа мајка СЕ. У грађи имам

још облике: ребн Си, криући Мис, с мбом мајком Сл, мбу ћерку Н.,

свду Н.

Облици типа моа, твоа обична су појава на С-В дијалекатском

подручју.“ П. Ивић мисли да су у биограчићком говору могли настати

„можда према облицима мои, твои, мое и сл.”.“

102. Секундарно јније реткост ни у нашој зони.

a) Протетичкој долази углавном у лексемама у којима је примећено

и у другим идиомима: јеfе Мир Н. Ру, јететом Ру, јексер Н. СБ Ман Ру

Би, на јексеру Ду, јексери Ст, јексери Ман, јексере Коп Кр, јексера Бу

Мис Ру, јексере Н Ман Ду, јексерчићи Ру, јексерчићима ВИ, jбве (обге”)

Ме, јдпет, јдпет, јдпе, поред: длет, длет, длеткена (т. 471). Разуме се

да се секундарно ј у наведеним и сличним примерима прво јавило у

399 пвић Биогр. 152; IIавл. Рача 35; Ивић Хере 331.

*** IIвић Биогр. 152.
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зеву; према и-јопет, на-јексер добијено је касније јопет, јексер и сл.

Због прилика у неким другим говорима наводим податак да се овде

говори искључиво: улар Ст. Мис Вр Ј, улар ВИ МВ, ужину О.

б) Секундарно јје још чешће у зеву, насталом губљењем неког

другог сугласника (пре свега х и ређе в) и вокализацијом л на крају

слога. Убацивањем ј обично се уклања и зев у позајмљеницама. При

мери: драји, драје итд., чаја, чојица итд., стреја итд., леја, лија, леја итд.,

снаја, снајица итд., прđја итд., тијо итд., мијуреви итд., аждаја итд.,

Мијаило, Мијољдан итд., соја итд., креја итд. (т. 119). iљаница Ј, за сва

тдима Мис, седми дан прездем се ја Ме, прајили правили? Ј, стајиш

ºставиш“ М, догдбе Васкрс О, дајем (в. т. 390), кајем О Н, али и: кажем

Кр Н Ст. Си ВИЗЈ, не каел Ман, оћу кам онб што јесте Мар. дванес,

тријес, тринес (т. 312, 313), бијо Мис Прк Н, убијо Про, беiенијо Н, за

блесијо Мис, јавијо Вр, сваријо Мар, долазијо Про, помодријо Н, запатијо

бвце Мир, прорачуњијо (прорачунао“) Тр, каише Вр, поред: каиш О,

каише БУ; радијо Бу Рож Би, решијо Ст итд. (практично доследно

-ио (< -ил) -- -ujo),“ камијон Мис, камијбн Рог, радијан Ра, радион Ра,

авијани Рог, милијан Др, два милијана Рож, три милијуна Мис, мајаци

јднер Би, Мис, баталијана Ру, парада”ис Н. Си Рож Ара, парада”ис Мис,

парадајис Вр, парада”иса Ра Ру Ј, парада иза О, поред: парадаиз Си,

парадаиса. Па Кр,“ еклали миљеја Ам и сл.

У Арнајеву сам регистровао лик бифеј, а у Медошевцу — према

турском аwag (перс. arvas „глас”)“ — чуло се неки јаваз.

Изнета грађа јасно говори да је сонант ј у селима смештеним између

Космаја и Букуље упадљиво стабилнији него на К-Р па и С-В терену.“

Ређе он ишчезава овде (мислим првенствено на међувокалски положај)

него и у неким другим Ш—В говорима.“ Према ономе што се досад

писало о овом проблему у суседним и сличним идиомима, рекло би се

да је овдашњим приликама“ најближе стање уочено у Бачкој.“

СОНАНТ В

103. У погледу изговора и судбине в наша зона се ничим битно не

разликује од суседних и сродних говора. У већини случајева, без обзира

на место акцента и природу суседних гласова, овај сонант се изговара

*** Овамо спадају и именице типа победијоц, спасијоц и сл. (в. т. 203).

*** У књижевном језику је: парадаиз и парадајз (РМС IV, 330).

*** Шкаљић Турцизми 105.

*** В. нпр.: Симић Левач 81—108; Јовић Трст. 57—60; Пецо-Милан. Ресава

268—271; Алекс,—Вуком. Жупа 298—299; Арсовић Блаце 66—67; Грк. Луково 123;

Пецо Ђердап 197; Стојан. Врњци 216; Барј. Метохија 115—116; Барј. Ибар 71—72;

Барј. Чумић 15; Павл. Рача 35; Барј. Церовац 120; Ивић Биогр. 152 итд.

*** Судећи по Стевовићевом материјалу, интервокално ј је најрадикалније

уклоњено у Гружи (Стев. Гружа 452—453).

*** П. Ђорђевић о судбини ј не расправља посебно, али доноси само ликове типа

мдим, свдам, у свдам, накдам (II. Ђорђ. Кановачки 135—136), а Б. Аранђеловић-Жив

ковић пише: „У позицијама он, oе и сл. глас ј је врло лабилан или не постоји” (Живк.

Кораћица 193).

**? Поп. Госпођ. 140—143.
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и држи као и у књижевном језику. Увек је, дакле: ваш, весели, вино,

вода, вуна, нов, плав, навала, невен, нова, увалити, вредан, гвожђе итд.

Само у појединим гласовним секвенцама и усамљеним лексемама в се

губи или пак лежерније, редуковано изговара.

104. Испадањем -в- доследно су уклоњене секвенце -ств- и -штв

у именицама типа божанство и јунаштво: богасто Ра Па Ве Ст Ру ВИ

Кор Ду Ман Сл Си Мир Арн Ара Ј Ме МЦ, богасто Мис СЕ Мар, у

богасту Мис, сује божансто СБ, божансто Ст Ман Др, ваше височан

сто Ра, дежурсто Ам, дејсто Ме, о-детењста Ба, домаћинсто Бу Па

Ст Кор МВ Ду Ман Си Арн Ба МЦ, по домаћинсту Ме, из домаћинста

Си, за ђаволсто Др, задовољсто Кош Про Прк МВ Са, незадовољсто

Ру, така зверста Мис, још је у знасту (тј. при свести) ВИ, издајсто Ру

Сл, у инострансту Мис, у инострансту ВИ, искусто З, неће у задругу

па тражи јединсто (тј. да живи сам) Си, јединсто Н, јемсто Др,“ љусто

Мис, љусто Ара, мангупста. Бу, министарсто Прк Рож, у могућсту ВИ,

по могућсту Кор, наслесто Си, због наслеста Мис,“ пун о неваљалста

Арн, доусто Па Ве Ст Ру Си Мир Ара МЦ Ме Ба, осусто Ду Ман, на

дсусту МЦ Мир Ру, от пијанста Ст. Си, познансто Ду, првенсто Мис,

пријатељсто Про Мир Ст Пру МВ Н Рог, непријатељсто Ду, у пресу

сту ВИ Са, у присусту О СЕ, у прсусту СE,“ ропсто Ра Па Ст ВИ

Py МВ Ду Ман Ст. Си Ј Са Мир Ара Ба, ропсто Мис Бу О СЕ Мар,

из ропста Рог, у ропсту Мис Вр О, у рбасту Па Ве АмВИ Н Рож Арн

J. Са, под ропстом Ме, сресто Па, није имало среста О, срдсто Мар,

србсто Ру, у србсту Сл, српсто Мар Вр, он је узо старесто у-кући Си,

старешинсто Ра, старинсто Ме, убисто Би, самоубисто Па З, кербјсто

Мис, царсто Н. Ду, са царстом Ду и сл.,

друштo Мис Вр Си Арн МЦ Мар Ра Па Ве ВИКоп Ам МВ Ман,

са друштом Мис Мар Па, више друшта Мар, у друнту Мир Би, з

друштом Кор,“ у заробљеништу Мис Пру Ман Са, у заробљениинто Пру,

и-заробљеништа Мис О, јунашто Мар Ра Па Ман Мир Арн,“ са раде

ништом Си, сиромашто Ра, у сиромашту Си, у старенту Мис, по ста

решту Мис, на старешту Ме, ударништо Пpк и сл.

Испадање —в- у овој позицији готово је редовна појава на терену

К-Р дијалекта,“ за разлику од Ш–В подручја, где је -в- у примерима

типа детињство, јунаштво, изгледа, врло постојано.“ У већини радова

*** Тако и је истово Др.

*** И шеф месне канцеларије у Стојнику „Врском” прима странке и „по пи

тању наслеста”.

*** Тако и: присустују О, присустујемо О, пресустује Кр, пресустујем! Па, пре

сустовали IIa, пресустово Па. Истог типа су и ликови: госпостенија о тебе Мар, уче

стово Прк.

*** Ређе се чује: друсто Пру, у друсту Арн.

*** У МЦ сам записао и: јунасто.

*** В. нпр.: Симић ЈПевач (недоследно) 211; 1Кецо-Милан. Ресава 278; Алекс.—

—Вуком. Жупа 301; Арсовић Блаце 66, 72, Грк. Луково (углавном се губи) 124; Јовић

Трст. 72; Барј. Ибар 73; Барј. Метохија 114. И у Елезовићевом Речнику налазимо

облике: детињсто, друсто, јунасто, кнесто и сл.

*** Стев. Гружа 455; IIик. Срем 266—267; IIик. Мачва 210. Једано у Поцерини

(Моск. Поцер. 16, срећемо облик ђаволсто (можда штампа. грешка, али: злочинство,

познанство, убиство (стр. 16), детињство, јунаштво, лукавство (стр. 15).
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о говорима Ш—В базе ово питање се и не обрађује посебно, што опет

представља поуздан ослонац за претпоставку да на том пољу нема бит

нијег одступања од новоштокавске норме. Како засад ствари стоје, наша

зона не иде заједно ни са целом С-В облашћу. Подударност са ов

дашњим приликама показује Чумић,“ док већ у Рачи срећемо: детињ

ство, богаство, момаштво и сл.“

105. И овде се на источноштокавски начин упрошћава група —вљ

у итеративним глаголима на -вљати (набављати, остављати и сл.) и у

трпним придевима типа направљен: набаљаш Мис, набаљали Мис, на

баљати Мис Ст, набаља МЦКр, набаљo Ру, набаљен Си, набаљено Бу,

набаљено Н, забаља Ст Прк Би, забаљају Ст, забаљала Мис, да се ручак

дбаља Про, обаљају Ам, позабораљб-сам СЕ, поздраља Кр, поздраљаш

Ба, праљено Ду, праљене Мар, напраљено Бу IIа Прк Ру Ба, напраљена

Мир, напраљено МВ Н Ј Ду, напраљена Ра, попраљали Мис, попраљено

Ман, попраљено Прк, упраља Па Про ВИЈ, упраља Ман, упраљено Прк,

упраљај Ба, успраља Ара, стаљајте Прк, стаљаш Са, стаљено Кор, злд

стаљали Ру, истаљена МЦ, настаља Ара, детаљаш Па, детаља Ве, остаља

Ам Кор Ду Арн, детаљај О, остаљај Мис, детаљамо Мис, детаљају

Ви, детаљен Бу Ве, детаљено Ве Ст Кор Рож З, детаљали Про, оста

љали Ам Кор, постаља Ме, постаља-се Вр, постаљају Мис МЦ, поста

љали Ам, постаљен Ба, постаљено Ј, постаљено Рог, састаља Др, саста

љали Бу Кр Ст, састаљен Вр, састаљено Вр Про, састаљено Н, зауста

љена Ам, испдстаљено З, препдстаљени Прк, уштаљена кожа Мир и сл.

У облицима ове врсте секвенца —вљ- може се чути само изузетно:

позаборављo СЕ, заборављамо Ме, прављен Ј, направљен Коп, оставља

Про, састављала Вр.

Распрострањеност појаве је огромна. Обухватила је, између осталог,

практично целу област призренско-тимочких, К-Р, С-В и Ш—B го

вора — цео екавски исток.“ Појава није захватила и групу -вљ— добијену

новим јотовањем, јер је увек: здравље Ве Ј Ба Вр Про, крављача О, у

здрављу Си, здравља Ба, дивље трешње Вр, дивље јагоде Ду, дивљи Мис

Вр З Ј, дивљб дрво МВ, дивљб Мир, на дивљб се калеми МВ. Увек

је и: Борисављева, Војисављево, Радисављев итд. (в. т. 271).

Промена —вљ— с. —љ- у примерима типа остаља прилично је стара.

Писани споменици показују да се ту -6- почело губити већ почетком

ХIV века (можда и раније!), дакле знатно пре новог јотовања.

*** Барјактаревић у ствари доноси једино примере са упрошћеном сугл. групом

-ств-: срдсто, доусто, подансто итд. (Барј. Чумић 16), док, по М. Грковић, у Чумићу

влада двојство: деверст(в)о, војводст(в)о, убист(в)о (Грк. Чумић 1, 135), сиромаштво,

задовољст(в)о, поглаварст(в)о, сведочанство, човечанство, пророчанство (стр. 136). И у

Церовцу је: кмество, осуство (Барј. Церовац 122). -

446 ILaBЛ. Рача 24.

*** Уп. нпр.: Белић ДИЈС 161; Стан. Тимок 386; Богд. ГББП 44; Симић

Левач 209–210; IIецо–Милан. Ресава 277; Грк. Луково 124; Јовић Трст. 73;

Алекс.—Вуком. Жупа 300; Арсовић Блаце 66; Барј. Ибар 72; Елез. Речник I, 238 :

испраљат, испраљам и сл. ; Барј. Чумић 15; IIавл. Рача („понекад”) 43; Ивић Хере

333; Ник. Мачва 249; Ник. Срем 324—325; Ник. Кол. („Група -вљ- или се чува или

-вљ-> -o-.”) 41; Мил. Кик. 20; Пош. Госпођ. (недоследно) 138; Ивић Ловра 195 итд.
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То, по Ивићевом мишљењу, „значи да процес није морао захватити

нову групу вљ”.“ Наћи ће се и говора у којима је према напраљен и

сл. добијено и здраље, као у кикиндском крају,“ на пример, али стоји

факат да нигде нема односа направљен : здраље.

У вези са судбином групе —вљ— на овом терену наводим и податак

да се именица прочевље (на огњишту) изговара двојако: прдчевље Мис

Бу Ра Про Прк З МЦ Би, прочевља Ра, на прочевљу Ве Ба, прочеље

Бу Па Ру Ман Са МЦ, на прочељу Ст МЦ. Секвенца -вљ— се чува у

презентским облицима: позивље, како се бн прозивље Ра итд. (в. т. 424).

106. Изостављање —в- у консонантском суседству изван групе —вљ

није честа појава. Изгледа да -в- нешто мању отпорност показује испред

неког другог сонанта: да зене Па, презене Н, проданице Арн, совину

резерну Ра, резерни Ру ВИ,“ дбјаница Си, пред дбјаницом Си, сене па

престане Бу, сене муња Рог З, сенуло Ду, излачим Кор Ман, излачим

Кор, излачу СЕ, слачим Ман, слачи се Ман,“ поред провлачи се Ру и,

разуме се, влачимо Бу. Уклањање секвенце -лв- прати перцепцију посу

ђенице девалвирати: валира се динар Сл.

Говори се: Једдкија Мис Вр ВИ Др, учи Једдкије Мис, радили на

Једдкију ВИ, црне кб зит Мис, надратњак || надвратњак (горњи део

јарма, који говечету належе на врат) Арн, кумдски СЕ, прљаштина Пру.

Спорадично се чују и ликови типа у Аранђелоцу Па О, колечица Ба,

али је обичније: колевчица, колевчицу Ба итд.

Именице мртвац и квочка говоре се увек са -в-, грудва без —в-, док

се бресква и ротква изговарају двојако:

мртвац Мис, мртвац Ме Ду Са Арн, мртвац Рог, мртваца Мис,

мртваца Си Рог Ст МЦ Арн, код мртваца Ме, преко мртваца. Ст,

мртвацу Ду, под мртвацом Ст, мртваце Ду;

квдчка МВ Мис Си Тр, квдчку Ве ВИ; тако и квдче Си, бна се

pдсквоцала Ба, расквоча-се МЦ, расквоче-се Прк, кокбш ка-ce-packВочи

О,422

груда Ара Би, груду Ман Ара; отуда и: уруда-се Си, мешам да

се-не-упруда брашно Ј;

бреска Ду Рог Ман, бреске МВ Рог Кр Сл Мар, бреску Рог, две-три

бреске Бу, поред: бресква МВ,

pдтка Ра СЕ Арн, ротку Ра МВ, у ротки Арн, ротке МВ Арн СБ,

pдткице МВ, десет ротки МВ, поред: pдтква Мис, pöткву Мар Ам.

* ивић галип. 111.

** Мил. Кик. 20.

*** У Левчу је међусугласничко-в- елиминисано „само у позајмљеници резервни”

(Симић Левач 211).

*** И у Срему се могу срести случајеви оваквог упрошћавања групе -вл- (Ник.

Срем 325).

*** Од опште праксе одудара једино лик раскоцала, забележен у Буковику.
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Увек је: дигнем, дигнеш, дигнемо, диiнете, подини и сл. (в. т. 401),

а по правилу и: бвде, бвде, бвде, бвде, овдена, бвденак, бвдека, бвденака,

бвди, бвдинака и сл., а само изузетно: бде (в. т. 466).

107. Међувокалско-в- се углавном добро држи. Нешто мању отпор

ност показује у секвенцама -ови-, -ави-, -уви-, где се, при лежернијем

изговору, реализује као го или, пак, сасвим губи: са сватдzvима Ру Рож,

баца сено родима Арн, са сватдима Рож, за сватдима Мис, прет свато

има Мис, синдима МЦ, вдлои Ј., вдлоима Па, ладдина Ј, iЛаица СтЈ, iЛаице

Ј, напра”и Ст, напраимо МЦ Арн, састатм ја Рож, састапмо Ј. Ст, при

стаимо (представимо“) МЦ, прапмо Ј, назуице Мис, назуице Рож, наћуи

Па, да-пи (да видиш?) Ба. Разуме се да су неупоредиво чешћи ликови

са -6-: бикови, вдлови, пред воловима, возовима, везови, вртови, дланови,

зверови, рогови, сватови, сватовима итд. (т. 198), прави, направи Н, навили

Мис, назувице Рож, назувице Ра, наћуви О, имам наћуви О, у тим наћу

вима Н., наћуве Ни сл. Оуклањању новонасталог зева убацивањем сонанта

-ј- биће речи у т. 119.

У секвенци -ове- међувокалско в недоследно испада у лексемама

повесмо и човек: поecмо Рож, поecма Рож, поред: повесмо, повесмо, са

повесметом итд. (т. 41, 212), чоек Ам, Мис Бу Вр Ст О СЕ Арн Рож, три

чöека Вр, чоече Мис, чоек МПЦ, чоека Па МЦ, от чоека Ст, поред:

човек Ра Кр МВ Рог Н Са, човек Мис Рог Вр, човека Мис, човека Про итд.

108. Секундарно в се не среће нарочито често. Њиме се обично

разбија вокалска група: јанувар Н, јанувар Мис, фебрувар Мис, сакбви

Па, сакбве Па (отуда и саков, Ду), депбви (отуда и депбв се звао || детд)

СЕ, испод лавабова Мис, за трикбве (врста одеће) Пру, месовеђе Ве,

месдвеђе Вр Тр, ту месдвеђу Прк.“ И овде се говори: осмога августа

Би, августа Па, поред: diус Са, а према свирати добијена је: свирена

Мир, свирену Мар. Вероватно је према штетовати настала и штетдв

чина Кр. У Дучини сам прибележио реченицу: Треба да се издиства

месо, а у Рожанцима: па се удустује. Ликови кабов, петов поменути су

у Вокализму (т. 69), а примере типа суво, кова доносим ниже (т. 119).

Ликови типа увиђу обрађени су у т. 394.

Нема на нашем терену секундарног в у зеву испред вокала задњег

реда у примерима типа навопако, завова, жаво, чуво, јево, присутног у

неким војвођанским говорима.“ Овде је доследно и: паук Мар Ст

Кор Ба Рог Ду Ман Сл Си Мир Арн Ј, паук Бу Па Си МЦ, паука Н.,

паучина Па Ме Ст Кор Рог Ман Сл Ба Мир МЦ Арн Ара Ј, паучину

Бу Ду Мир, упаучи се лебац Ту.

*** Овде је уклоњен зев настао испадањем -ј-. Уп. у РМС III, 350: месојеђе и

месојеђе.

*** Уп. нпр.: Мил. Кик. 20—21; ФО 492 (Уљма: пав, цев, чув); ФО 611 (Ловра);

Ивић Ловра 194; Ник. Срем 323; Поп. Госпођ. 72.
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СОНАНТ Л

109. Артикулационим својствима сонант л практично се не разли

кује од вредности која се сматра нормалном у већини новоштокавских

говора па и књижевном језику. Једино се испред веларних вокала и

на крају речи спорадично изговара нешто тврђе, отприлике као на вој

вођанском терену.“ волови МЦ, вдњове Мис, кола Си, на селу Прк,

мала Вр, на вољу О, бокал Вр, астал СЕ.

110. Сонант л на крају слога (односно и речи) јавља се само у туђи

цама и ситуацијама где је васпостављен аналогијом:

алал ти вера Ду, алал ти вера Др, акокол Би, амрел МВ, у Алба

нију Ра, алка Ј. Мис, Аранђел Мис Пру, Аранђел Пру, Акранђел Ду,

апостол Ба, април О Мис Ра Са Би, април Мар Ман, бокал Мис МВ Ме,

iенерал Мис Ра Пру СБ Ду, ђенерал Ра СБ Др, зумбул Н, Елбасан Си,

до Елбасана Коп, каранфил Арн, маршал Па, материјал Пру, профил

(врста крушке) ВИ, мометално Н Сл, мобилни Мис, сдлдати Ба, фузбал

се и сл.;

ббл Др З, астал Вр Бу Мар Мис Про Прк Ман Си, астал Мар

ВИ МВАМ Н, болница Си, у болници Коп Мар, валиија Арн, слути нева

љалнос Са, пуно неваљалста Арн, жалцом Мар, колски точак Са, Милка

Мис Мир, округал Ту Ба, топал Ра, у пресблцу Ру, селска капија Сл,

челни Рог и сл.

Посебно истичем да се напоредо чују ликови коца и колца: око

кбца Вр, до кбца Мис, два кбца Про, с коцом Мис, кочић Вр, два . . .

кбчића Ве Рож, кочиће Црк Ара, поред чешћих потврда типа: око кблца

Ру Ст Кр, до колца Ба, два кблца Ве Прк Кор Ам Си Рож Ј Ру Ме МЦ,

три калца Ј, на колцу Ара, убије га кблцом З, два кблчића МЦ итд. У

свим селима сам бележио лик стеона, а само по једном: стелна Мис,

стелна Мар, стевона Ру.

СОНАНТ Н

111. Сонантн се испред велара к, i peализује као у: баука Ст, бајку

Мис, за бајку Рож, з Будлуком Мис, Велпука Ара, Дарпука Рож, Да

pитка Ара, Десауку Би, виткедаши (викендаши“) Др, ђерзбуке (врста кош

ница) Мис Ара Ме, ђерзбуке Н, опауке Ту Мир, дпауке Мис Коп МЦ,

палачиуке З, сетка Мир, са-чууком МВ, чупукови МВ, чутукаши (ћилими

који се раде „на чункове”) Ба и сл.;

вајле МВ, витет (викенд“) Ман, вијеташи (викендаши“) Ман, ви

pôjiе Мис Бу О Па Кр З МЦ, вирбује Мар Н Ду Сл Арн, вирајте Ме

Би, фирбује Сл, у вреуiији Рож, чарапе извежéне на којурез Ман, на којj

ipeЗу Рож, прауiије ВИ., шатарепа Мис Н. Рог Ј, шапутарету Рож и сл.“

*** Ивић Банат 148; Мил. Кик. 21; Ник. Срем 325; Поп. Госпођ. (испред свих

вокала) 16, 129—131.

* Из практичних разлога у осталим случајевима у раду (7) означавам

графијом н,
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СУГЛАСНИК Ф

112. Овај глас, неједнаке судбине на штокавском терену, у највише

случајева се супституише сугласником в.

вабрика Ра Ара, у вабрики Мис СЕ Ара, вабрични Ст, вазан Ра, вазани

Ра, вајда Мис Ст, вајдица Мис Ру, ни ми је вајдило Пpк, нисмо вајдили

ништа Тр, вакултет Мис, валкутет Мис, шта ти вали Мис Ду, валичан

му мозак Си, валичан Арн, вамилија Ду, вамилија Мир Мис З Вр СЕ

Ст, вамилијаш (рођак“) Рог, варба Кр Ст Ду Ман Ме, варбати Мис

Ду, варбау Кор, од варбара Ст, варзило МВ Др, варзило Ам Др, ваши

зам Сл, Вемија Прк Си, Вемка Ст, са ведерима З, вењер Ра Па Ту Кр

Ст Кор Ду Ман Сл Мир Рож Ара МЦ, у вењеру Бу МЦ, вењери Мис

Бу, вереџу Па, у вереџама Па, вериз (клис”) Рож, Веризовић (презиме)

З, не верма-га З, има вериек на глави Ду, вијакер Мис О Па Про Кр

Ст СБ, вијуче ветар Си, Вилип ВИ, Вилиповић Мис, вилџан Мир, вило

ване торте Мис, вилоздвира Ам, вирбнiе, вирбнiе, виранте (т. 89), витаљ

СЕ Мар Рог Ду Сл, витаљ Мис Вр О Пар Про Ст Мир Ме Ара Рож Ј

МЦ, какћ вића (кола) Мис, чика-Вићо Др, вишек Па Кр СБ Рож Ј З

МЦ, вишек О Мар, вишеклије Кр Ст. Рож Арн Ј, Вишековић (презиме)

Мис, вириз МЦ, играли се вириза МЦ, пуште га, а бно виризне („одлети,

фркне“) чак тамо МЦ, влаша Мар Па Про Ту Н Кр Би Ст Ду Мир

Арн Ара, влашу ВИ, у влашама Мис Са, са тим влаинама Бу, у влаше

Н, влашетину Ара, влашица О, влашпрамо вино Мис, вдндомет (фунда

мент“) Ман, на вбрму јарца Мис, Вранцуска Арн, у Вранцуској Коп, Врања

Тр Рож З, Врањи Н, Врањиној сина Арн, врднт Ве, на врднту О Ве,

са солунска врднта О, вруштук. Мис Коп О, вруштукујем Мис, вру

штукују Мис МЦ, вузбал Кор, не вункцијонише Ра, вуњара О, вуруна

Ман Н Др МВ Рог Сл Мар, вуруна Коп Па Рог Про Ту Прк Тр Ру

Рож Ј Са З Ме МЦ, вуруну Мир Рог, у вуруну Мар, вуруне Рог, вурун

чине Мис, вуруницу Рог и сл.;

dсват Мис, асватиран Ам, асвалт Ду, алсват Мис, Давина Ст. Др,

ко-Давине Ст, завркава Мис, заврљачи Вр Бу Ст, извитиљиваш Са, да

извитаљиш да више горе Са, увитиљиш, увитиљиваш Са, у ђерђеву Би,

извутујем Мис, јевтика Ј, јевтика Ј. Си, пуна је јевтике Рог, кава Кр Ме,

каву Кр Ра Др, закављено млеко Мир, кадива Кр Н.Ме, кадивица Ман

Сл, кадивице Кор, катастрбва Мар, кдва Мис О Бу Мар З. Ме Ра Па

Ст Тр Н Ду Сл Ман, у кови О, у ковама МЦ, навака, наваку Ман, навис

кује Рож, дварба Ту, оварбасмо Мар, овицири Мис Коп, овицире Мар,

платворма (скела на колима) Мис, прдвесор СБ, páвићи (рафови“) Тр,

равови Ме, Cдвија Др Си, Совија МВ, сдвра Мис Бу СЕ Па Би Ст Кор

Н Сл Рог Ду Ту Ј МЦ Ман Мар Мир Арн, у вр-совре Мис, сдвру Мис

СЕ Па Рож, за совру Мар, низа-cдвру Кр, сдврица Ра, сдвт МВ, сдвчано

се даје јарма Ру, совјтант Пру, Теовановић Бу, тивуз О, тивуза Мис,

треви Про, тревљавали Мис, ни ми се то тревљавало МЦ, потревим Ј.,

потреви Мар Кор Рог Ду Ман Сл Арн, потреви Мис ВИЗ Ве Кр Ст

Мир, потреву ВИ, потревила Мис О, потревили Ј Ба, стреви Мис Ве

Ст Ру Ду Ман Ара Арн Са Ме МЦ, стревијо Ст, стревљавам Прк, уту
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вила Бу, чаршови Мис, чаршове Бу Па Прк Си Мир Рож Би, шивдњеp

О Ра, испадне кисик и-илавука (из шлауфа“) Ду, шравови Сл Ст, заш

равили Мар, ошрављује-се Мис и сл.;

ђерђев Бу Би, ђерђав Мис, чаршбв Мар, чаршбв Мис Вр О Кр Др,

у чаршбв Ме, чаршов Мар Ба, шрав О Ст Би.

113. У неколико најновијих посуђеница ф - п: пазани МЦ, у малој

пискутури Рож, преза („фреза”, култиватор за обраду земљишта) МВ,

прижидер || прежидер Ара, теп се то утупило Ам. Разуме се да је увек:

пасуљ Ве Вр Ст. Мис Ј З, у пасуљу Мис Вр итд.

113а. Посебан случај представља лексема нафора (карта бр. 15 на

стр. 158), која се појављује у два лика. У већини насеља -ф-> 0, а у

„ерском” крају и његовом непосредном суседству -ф-> -6-: наора Бу

Па Про Ве Ту Кр Ру ВИ Кор Рог МВ Н Ду Сл Си Мир Арн Мар Ара

МЦ Би, наору Ве Ту ЗКр Ст Прк Тр Ру ВИ МЦ Би Ам Н Рог Ду Ман

Сл Си Мир Рож Арн Ара Ј. Са Ме, са наором Би Прк, наоре Ду, од

наоре Ба; навора Мис Вр СЕ Бу О Мар Ра Па, наворе Мар, навору Бу СЕ.

Навору налазимо у ваљевској Колубари и код Вука.“ Наора је

посведочена у Бачкој и у Елезовићевом Речнику.“

Интересантна је и судбина речи софра на нашем терену. Поред нај

чешћег, већ помињаног лика совра бележио сам и: собра Бу Мар, сдпра

Мар, сдра Мир, у вр-соре Мир. Сдбра представља још једну спону из

међу „ерских” насеља и Груже.“

114. Чињеница је да се ф најчешће супституише другим гласом,

углавном в, али се ипак не би могло рећи да је изгубило статус члана

фонолошког система. Таквом евентуалном закључку опонирају следећи

примери:

фабрика МВ, у фабрики СЕ Па Ст, у фабрики Мар Н, фазана О,

фазане Са, фалцификује Н, фамилију Ј. МВ, фамилијаш (рођак“) Рог,

фењер Ара Кр Ј, Фердинанта Па, фијакер Кр Мир, у фијакеру Мар Ра,

са фијакером Ра, фијакерис Рог Ду, филују З, фино Вр, финанциски Па,

фирбне Сл, на овим . . . фићи Ду, фитиљ Си Ви, флаше Ј, флизерка Ру,

флижидер МЦ, фижидер МЦ, у Француској СЕ, у Француску СE Мис,

ис Француске СЕ, у француском оделу Са, Француз СЕ, Французи СЕ

Па Ам, фрднтови ВИ, фрднта СЕ на руским фронту Бу, на солунском

фрднту Са, фрче Ј, фузбал СЕ МВ, на фузбалу ВИ, фузбалери Н, у фур

jбне Мар, фуруна МВ Сл, фуруну МВ, фуруну Ј, фуруне Ру Арн, фуруна

Бу, фуруне Н Ам, граната учини вако: фу-фу-фу-фу-фу-фу и сл.;

кафа МВ Ра Ме, кафу Вр, кафу Ј Ра МВ, кафе Вр, у кафани Кр,

кафанџије Кр, кафеџија, кафеџије Са, ифект (инфаркт) Сл, афуз бели (врста

грожђа) Ам, зафркавамо СЕ, каранфил Арн, кафеџика Па, кофа Кор, кофу

Вр Ј, са кофама МВ, кдферата Ам, Кристифор З, кpбнфла (крофна“) Сл,

офанзива Ам Мар, дфарбају Па, да офирау Кор, официрима СЕ, плафон Рог,

*** Ник. Кол. 40; Вук Рјечник“ 425.

**? Пош. Госпођ. 147, Елез. Речник I, 443, 450: наора || нафора.

*** Стев. Гружа (II совра) 457.
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КАРТА БР. 15: Фонетизам именице нафора
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клафбн (“плафон”), от клафона Рож, тим прдфесору Си, што је префект

знао немачки Са, софбра (јапанска топола“) ВИ, сдфра Мар, телефбни

Ам, тифуз Вр Бу Мар Кр Ст. Ам МВ Ду Мир Рож Ме МЦ, трефљавало

(ce) МЦ, центрофуу Ам, шофери Ст Мир, штофови СЕ, от штофа МВ

и сл. 5

Крф Ду.

115. У неколико случајева долази ф уместо в, као резултат хипер

корекције у изговору страних речи: фал Ру Кор Си Ба, поред вал Ам

Кор Рог, фату и завоје Ам, фалификацију (квалификацију“), СБ, физита

Ам, фирус 3.

116. Изложена грађа недвосмислено сведочи о фонолошкој инди

видуалности гласа ф али намеће и питање: да ли смо суочени са једним

континуитетом, непрекидним егзистирањем овога гласа у фонолошком

систему, или са скорашњом рестаурацијом под утицајем књижевног је

зика? Чешћа и доследнија замена ф са в у старијем лексичком слоју,

позајмљеницама са дужим стажем у нашем језику, и његова чврста

позиција у најновијим посуђеницима типа плафон (домаћа реч је шту

катор), фузбал, центрофула, финанциски и сл. упућују на закључак да

је ф у овој зони ипак новијег датума. Овакво тумачење подупиру и

примери типа физита, фата, фирус — поуздано сведочанство о свести

овдашњих Шумадинаца да греше замењујући ф са в, као и о њиховом

напору да говоре „правилно“ и раскину са временом доскорашње „про

стоће“. Рестаурација је, разуме се, тежа а зато и ређа (или пак потпуно

изостаје) у случајевима где нема провидне етимолошке везе дате речи

са изворним ликом нити пак пандана у савременом језику (навора и

наора, совра, Вемија и сл.). Слична лексичка издиференцираност беле

жена је и на К-Р подручју“ и у неким другим говорима.“ Иначе,

у погледу судбине фонеме ф простор између Космаја и Букуље, у на

челу, иде са већином говора Ш—В и С-В основе,“ изузимајући Банат,

где је овај глас углавном сачуван.“

СУГЛАСНИЧКА ГРУПА ХВ

117. У корену хват- доследно, а у хвал- по правилу секвенца хв

своди се на СОНаНТ 6:

*** Уп. нпр.: Симић Левач 110—113; Јовић Трст. 63.

*** Пиж. Колашин 84–85; Стев. Гружа 457 итд.

431 Ник. Мачва 248; Ник. Кол. 40; Стев. Гружа 457; Ник. Срем 335 („У при

личном броју случајева ф из страних речи прелази у вº); Поп. Госпођ. 147—148;

Ивић Биогр. 152; Барј. Церовац 120; Барј. Чумић 15 итд.

432. Ивић Шток. 234; ФО 452, 454 (Башаид); ФО 491, 493, 495 (Уљма). Изгледа

да се ф добро држи и у говору Ловре, те осјечких и даљских Срба: Ивић Ловра 195;

Секереш Осијек 145; Секереш. Даљ 149. „Глас ф редовно се чува у модерним позај

мљеницама из других језика” у говору Помази, Калази и Бате код Будимпеште (Н.

Петр. Мађарска 77).
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a) вата Кор Н Рог Ду Ман Сл Си Би, ватамо Ба, ватамо Мар,

увати-се Мис Стј Си МПЦ Би, увати Н. Ман Сл Кор Ду, уватик Мис,

увату Рож, увату СЕ МВ, увате Ме, уваћен Ве Ст Си МЦ, уваћен

Кор Н. Рог Ду Ман Сл, заватили Си итд. По једном сам чуо: фата З

и да се прекватим радничке Прк;

б) Богу вала СЕ, вала Богу Мис Ду Бу О Па МЦПро Ве Прк Кор,

Вала је Богу О, вала Богу Мис Ду, вала Рог Ман Си, валим-се Ба, да

се-валим Бу, што се-валиш Про, вали-се Ве Ст Кор Рог Ман, валимо-се

О, валу Рог, валијо-се Ме, валијо Ме Вр, валиша Ру Си Ара МЦ, валиша

Мар Кр Н. Ду Сл, валишу Ман, валција Арн, вали узица (хвалиша, хва

лисавац') Ду и сл. Ретки су случајеви са хв - ф: фала Богу Па Ј, фала-ти

Н, фала ви МВ, фали-се Арн, фалиша Ру, фалиша Кор Ара, зафалан

Ст, зафаљива Ара. У лексеми поквалницу Са сугласник -х- се пона

ша као и у осталим речима недавно преузетим из књижевног јези

ка. Чешће свођење хв- на ф (преко хв - xф) у хвал- него у хват- подсећа

на прилике у говорима Војводине.“

СУГЛАСНИК Х

118. Глас х је темељито уклоњен из фонолошког система. У сусед

ству других сугласника и а он је у највећем броју случајева ишчезао

без икаквог трага:

дбровe Ст Си, абрдноша Па, дуво ветар, нема ни аберка Ме, абар,

на абар (хабер“) Ме, ајде ВИ Др, ајдемоте Мис, ајдук МB, ајдук Мис Be

Прк, ајдуке Ра, ајдуцима Мис, ајдучки трагови Мис, ајдучица (врста

траве) Рог, ајдучица Би, ајдучицу Ј, алал ти вера Др, аљина Мис О, у

аљинама Бу, амбурка (врста грожђа) Ам, апсе Са, апсана Ба, у апсани

Ба, апсанџија Др, армуника Мис Вр, армуникаш Мис, дртија Бу Коп

О Па, дртица Тр, артицу З, бна екла Ара, еклају СБ, еклам, еклање Ам,

čктар Рог Ман, čктара Мар, ектара. О Вр МЦ, два čктара Ара, иљада

Мис, иљаде Вр, иљада Ру Арн, да се иљади Рож, дабогда те мајка иља

дила (тј. множили се такви на хиљаде”) Арн, Итлер Мис, њиног Итлера

Мир, лад Мис Ра Кр Пpк Н Ба, по ладу Прк, у ладу Ба, у ладић Мир,

ладдвина Мис, ладовина, ладовину, ладноћа Кор, направи ладник од грања

у-њиви МЦ, ладно Мис, ладна ракија Мис, ладније Про 3, ладује Ара,

ладњачу Па, леба Вр, два леба Пар, лебац Мис Ст, бд Ба, у бду Ба, сат

дда Мис, дои Са, дклица О, душа Мис, днеш Мис СЕ Мар Па Ве Рог Ј Са

Би, бЊу Про, дбе Мис Мар Про Кор Н, дјеју (в. т. 333, 334), páмље Ам,

рамућеш Ду, рана Ра Ду, рани-je J, ранијо Про, ранили МВ Ст, рањачи

(они што (рану дреш), тј. стављају снопове жита у дреш на вршалици)

Ду, ранац Мис, рас Мис МЦ Ман, Рвати Си Тр, Рвацка Ду (в. и т. 53),

тела, тео, тели, теднемо (в. т. 463), уји Про, само уји ВИ, ујило нешта Са,

уче Ба и сл.;

*** Ивић Хере 333; ФО (за Башаид) 454, 456; ФО (за Уљму) 493, 495; Поп.

Госпођ. 152; Ник. Срем 326.
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уапсе Са, Аранђел Мис Ра, Аранђо Ра, буан Н, видомо Ве (при

мере са -xмо — —мо в. у т. 340), на вру Мис, на вру Прк, по вру Мис,

у вру О, вровак (троп на комини). Си Ба (в. и т. 64), вро (врхао”) Мис,

врли Мис (в. т. 396), врбвци (опанци”) З, праораста МВ, ipaopица (“кокош“)

МВ, радpчице О, градранка (грахораста кокош) Ј, предта, требта, требта

итд. (в. т. 50), да дâнем Мис, станите и даните Си, издануо Мис Ј, да

данем душом Ам, подуданем (подбухнем“) Ман, да доиту Кор, доитиле

Ам, да доити Вр, доитијо Арн, доитила Ба, доддити Па, доддили Ве ТрЗ,

доддиле Кр, доддила Кр Ме, доддијо Ст Рож Арн ЗМе Кр, да су пододдили

Ст, поођани Ме, Дуови (празник) Мис, заита Кр, заитам МЦ, заладак

Сл, скрам О, скра Кр, неће да кра кола Мис, скрб-се Мис, скрају Тр, сва

се скрала Ба, крнуше Прк, купи Па, куамо Ј., Куала Па, куан Ба, маије

(греде) Ст. Ба, мадвина МВ Рог Др, ред мадвине Вр, мадвину Н, мане Мир,

ману он главбм Ра, замане СЕ Пpк, заманем Ба МЦ, длади-се кава Кр

Ру, заладало Кр, маом Мар ВИ АМ Ду, мđoм Ам, маувина (маховина“)

Си, меови Мис Мар Ра Па Про ВИ Са, меове Бу О Прк Ве Про, смеовима

Прк, меови Арн, меуна Ра Ве Ту Кр Ру Мис О Па Ј Са Ба МЦ Би, меуна

Мар Ам НМВ Рог Ман, меуне СБ Рог, меуне Мис Pa Бу, у меунама МЦ,

пасуљ измеунамо Арн, код меанд Тр, муар, мудрчина Прк, бн наоди СЕ,

наране Ве, нарани Арн, неотично Си, омаучке (из трка”) бацамо Сл,

панаија Кр МЦ, Панаија НВ М, Панаију Ра Прк Др Рож, панаију Н. СБ

Ду, поабо Мис, поара Мис, поапшени Па, спљдне се мијур Ман, у-пооде

Мис Ра ВИ Кр Си, у поодама Мис, у поддима Ра, поођани ВИ Мис, рат

сам била Мис (в. т. 72), сат Мис (в. т. 72), сарана Про ВИДр Арн, сарану

О Др Мир, саранили Мис, саранила Ст Прк, сарану Н. Ман, сарањивали

Ду Арн, одранила Др, одранили Си, слади-се Рож, то се слади, док се

слади Сл, зној се бели, просануло Си, кроз блузу зној просануо Си, би се

дсмену Ам Ду, страдта Мис Мар, настровали ме у рату млого СБ, на

страовала-се Вр, настраовало-се Тр, страујем Ам, страовала Ам, о страдте

Др, било страдите Ара, у страбтен (у страху“) Др, стреа Ра, потстргама

Ман, стрее Ман (в. и т. 119), по трбуy Н, у трбуy Ман, док тренеш Мис,

уáпсу Ра, зауја отуд нешто Са, усане З, удрили Би, подунти Прк и сл.,

вр Мис МВ Ј. Мар Ра Ст Ру Кор Ду Ман Си, од вр села Ам, на вр

куће Вр МПЦ, у вр-совре Ара, у вр-совре Мис Ве, на вр-совре Мис, ipé

му на-душу. Ст, у тај ма Про Рог, у којима ВИ, у други ма Кр, њti, Мис,

на-нsи Рож, иж-њи МЦ (в. и т. 302), дома Прк ВИ Ј Са, дма Мис О СЕ

Мар Ра Кр МВ Н Ду Ман МЦ, yома (одмах“) Мис, стра Вр Н, трбу

Мис, дну (очух”) СЕ Пpк, ја забадрља Про, ја превика Про, дадо Мис,

ја се дбрто Про, што не залуди ја Кр, и ја дишину волове Кр, ја сркну

Прк, стијо, устадо Мис, како се ја потреви Ст итд. (примере 1. л. jд. ао

риста в. и у т. 340), из други држава Мис, суви шљива Ве итд. (в. т. 265).

119. Зев настао испадањем -х- често се уклања убацивањем сонаната

ј или в.

а) Уметање јбележио сам у следећим случајевима:

драји ЗМис Ара ЈБу О Ме Па Арн Ве Ба Кр МЦ СтБи Прк Тр Ру

Пру Мир, opaju Pa Kop СЕ СБ Рог Ду Ман Сл Си Рож Арн, драје Мис

Бу Па Др Си МПЦ, opáје МВ Ду Сл, с орајима Ам Кор Сл, с драјима Мис
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О Па, од драја МВ, из драја Би, на орају Н, под драјом Вр, драја Вр Мис

Вр О Ра Па Кр Ст. Прк Мир Арн ЈМе, драја Ам СЕ НСБ Рог Ду Ман,

oрajeвo Pa Aрн, драјево дрво Мир, орајеву кору Ра, у драјевој љуски Вр

Ара, драјевина Па Ст Гр, орајевина Ј СЕ СБ Ду Рог Мир Арн, у драјевини

Вр Бу Про итд. Према наведеним облицима добијено је и: драј Мис СЕ

Бу О, брај (посведочено у свим кановачким селима). У Врбици сам забе

лежио лик драса (Гмн.), а у Пружатовцу од жене рођене у МB — драси.

чаја Ве МВ, чаја Ра Ту Др, чојица Бу Ту, чојице Мис Бу, чојанб

одело Ам Ду Ра. Зев добијен после испадања -x-у речи чоха понекад

се и чува: чђа СE, чđa J, от чое Мир, чоанд СЕ Ара Са, а чешће се разбија

уметањем -в- (в. ниже).

снаја Мис Бу Вр О Ве Др Си Ара Ј МЦПрк Тр Ру Ам Кор МВ СБ

Сл, ни снаје нема Тр, кот сна?е Ара, сна?е Про, снаје Ве Тр Пру МВ Рог

Ј, по снаји СЕ, са снајбм Си, за снајбм Си, са снајбм Кор, снаји МВ Ду

Арн Са Мис О СЕ Мар Ра Про Ве Кр Пpк ВИ, снају Ве Пру МВ Рог

Ара Ј, снаја (Гмн.) Ст. Тр Пру, снаја Рог, снајама Си, снајица Рог итд.

Отуда и снајка Мис. У овој лексеми зев показује нарочиту отпорност,

те су чешћи облици типа: снаа Мис Вр Бу МЦО СЕ Па ЗПро Ту Ме

Кр Ст Прк Тр Ба ВИ Пpу Н СБ Рог Ј. Са Ду Ман Мир Арн Ара,

снаé Ду, снае Мис СЕ Па Ру Н Рог Ду Ара, снаи О, сна у Ам Кор МВ

СБ Ду Ман Мир Рож Арн Ара Мис Вр О СЕ Мар Ра Па Ст Прк Тр ВИ,

cнао Мис СЕ Па Ру Н Рог Ду Ара, са снабм Мис Ра ВИ Арн, са снабм

СБ Ду Арн, пет снаa Be J МЦ, пет снаа Мис, снаa O СE, снаa (Гмн.) Мар

Ст Ру МанДр Мир Арн Ара Са Би, снаама Мис Ве СЕ Кр Ст Кор МЦ, са

сндама Мар итд. У Нjд. именице снаха зев се елиминише и контракцијом

двају истих вокала: сна. Мис Мир Ве Кр Ст Н Са Ме Ба СБ О Ара Рог

Ман Си Арн, сна (< сна) Н. Може се узети да су ликови снаја, снаa

и сна међусобно комплементарни, а да је уметање -ј- нешто чешће

испред палаталних вокала.

аждаја Сл Ј МЦ, аждаја Мар СБ Арн Ј, аждаја О Ту, аждају Бу

Ту, аждају Ј. Судећи по изразитом колебању у акценту, не би се рекло

да се аждаја одомаћила у овој средини.

Мијаило Мис МЦ О Ра Па Ту Ст Тр Ј. Ду Си Мир Арн АраЗ Ба,

Мијаило СE Мар Ра Кор Рог Ман Сл Си Арн, код Мијаила Ам, Мијајло

Ара, Микаило || Микаило је друго име (в. ниже).

Мијољдан СЕ Мар Ра Ам СБ Ман Сл Др Си, Мијољдан Ду, Мијољ

дан Кор, Мијољдан Па Са, Мајбљдан Ту МЦ, Мијољдан Ст Ру Си Мир Ба,

од Мијољдана Ј, о Мијољдану Прк Би, мијољско лето Би, мијољица МЦ,

крушка мијčљача МВ итд. Овде наводим и лик Мијова мајка Мис.

проја (посведочено у свим селима), от прбе Мис, от прбе Мар, да

имам прде Си, на прđји Ве Ба, са пројбм Ј, пројица Рож Ме, пројицу Мис

Ра, пројино брашно, прбјина брашна Ра, пројанб брашно Кр, прдјара (проја

преливена зрелим кајмаком) Бу Ј, пројара Кор Арн, са прдјарбм Ј., прд

јаре се праве Би, проју Вр СЕ Па Кр Прк Кор, пројбм Ст итд. Ретки су

примери типа от прбе Ме.

тијо време Мис Па, тијо Ду Мир Ара Са, тија Кор Са, тија ноћ

Ду, истотија ишла киша Кр, сушу се истија Рож, дошло испотија Мис.
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маћија, маћија, маћију, поред: маћика, маћика, маћика, маћека,

маћеки, маћеку, маћака, маћа, маћи, маћу (т. 248).

дијам, дија, дијаш, дијамо, задија-се, надијала-сe итд. (т. 425).

мајати, мајем, маје, не маји итд. (в. т. 425), прдмаја Мис.

вијор Мис.

креје Па, креју О, краја Бу О Па Рог.

соја Бу Си, соје Бу О Ве Ам Н Ду Си, сде Коп Ту Ст МЦ Н Рож,

на сое Кор, на со“ и Ара, сојама Ду. Паралелно се чују примери са —в-:

сдва Па Кр Ара МЦ Ј, сове Прк Кр Ј. Ба МЦ Мис Би Па. Ређе се хијат

држи: сда Ст Ру Ара, сде СЕ (3x) Па Ст.

опашу от коже силаје Ду.“

тријата Н, трејбта Кр, али је по правилу: предта, требта, требта, у

требити (в. т. 50).

мејана СЕ, мејана Ра Кр Пpк ВИ МВАра Рог Ду Мир, у мејани ВИ,

у мејану Рог МВ, код мејане, пред мејанбм Ба, мијана, у мијани Ј. Чини

се да је мање обично: меана Ам Кор З, медна Мар.

стреја, стреје, на-стреју, на стреју, око стрејице, стреја, пот-стреју,

поред: стрева, стрева, стрга итд. (в. т. 50).

лија, лију, лије, леја, леје, леју, лејица, леја итд. (т. 49).

мијур, мијур, мијуреви, по мијуревима, мијурак ВИ, мијуркови, поми

јурају, подмијурила-се итд. (в. т. 48).

б) У ограниченом броју примера зев је уклоњен уз помоћ секун

дарног —в-:

бува Мис, буве Мис Бу, бува Мис Ба, бува Ра Ве Ту Ст МВ Н ЈСи,

било и бу“а МЦ, бу"а Си, бу“е ВИ, бу”е Си Рож, за буве Ро .

бувач (инсект који напада купус) СЕ, буваћ (буба, једе купус и па

суљ|| Си.

iљува Ра Па Мир Арн Ара Би, било глуво Мис, глу“о Ј, Луво Бу СЕ

Мар Ба Ве Ту Кр Ру Ст Прк Кор Ман Сл Си, глуви Рог, има тлувој на

рода Тр, глувак Си Мир Ара Ј МЦ, глувак Кор, глуваку Си, оглувио Мар

Са, оглувијо Ду, оглувила О Мар Па Си Мир, оглувило Бу Ст, оглувили Па,

оглувићеш Па, оглу“ини Си итд. Изузетно се чува зев: глуа Са.

правбрка (“кокош“) Ман, правораста Ман, поред већ наведених облика

праораста, праорица, градpчице, градранка (т. 118).

грува ВИ, поред: труач, изруамо, уруам со Ба.

дува Ра, дувб-је Би,

дуван Мис, дуван Мар, поред: дуан Арн.

кува Ам, кували Бу Ту, шта се кувало Мис, ку“амо Си, ку“ате Си,

то искува Мис, скува-се Про, скувам Ј, скувамо СЕ, скувана Вр итд.

мавовина, мавоина Ј.

мува Вр, му“а Мар Мис, мува Ст, муве Прк Сл Си, му“е Др, од

му“a Ба, од мува Прк, са мувама Ст.

*** Од арапског silah (преко турског silah): Шкаљић Турцизми 564.
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пастува. Мис Би, пастуви Ам Ме МЦ, пастуве Ј. М., пастуву МЦ.

Отуда је добијен и: пастув. Мис Др Арн Ме МПЦ Би, пастув Ду.

поводијо Мир, поводимо нашу унуку Мир, повођани СБ Ара Ду,

повођана Ме, у-повод Ст, ишли у-повод Ара Мир, одоше у-поводе Мир,

идемо у-поводи Рож.

пувар (белкаста материја, будући пепео, на површини жеравице) Н.

РОГ.

пуваћ (бела округла гљива, расте на земљи, величине мање главице

купуса, када узри пуна је праха боје какаоa) О Па Ве Ту Ј Би Мир АраЗ,

пуваћ Кор СБ СЕ Мар Сл, на пуваћу Бу.

пувач (1. пуваћ”; 2. човек хвалисавац, пуваџија) Рог.

pуво Бу Коп О СЕ Ра Па Ме Би Ве Ту Кр Кор, ру"о ВИН Ј. Сл. Ме

МЦ, поред: pyо СЕ Ј МПЦ Ба Ара.

сдва, сдве (в. т. 119), четири сдве Мис, поред: соја, соје, сде, на соје,

на со и, сдама, сда, сде (в. горе).

стрева, страва, поред примера са -ј- и о (в. т. 50).

стува О.

суво Мис Вр Бу СE Мар Ве Ту Ст Тр Ру Кор Рог Ду Ман Мир Ара Ј,

сува Мис Па Ту Мир, сува меса Мис, cy"a Ба, суве Мис ВИ Ме, суви О,

сувба дрвета Бу, била посува Про, насуво Ме, сувар ("суво дрво, суварак”),

Ду Арн, сувар О Ра Кр Тр Ј З Ме Би, сувари СЕ Арн Ба Би, суварje

Бу Ту Кр Ду Си Ара Са, суварје Коп, суварак СтЈ Ман Мир, суварци

О СЕ, суварака О, суварчић, пуно суварчића Ј, сувина ("суво дрво”) Кр Ст

Ј, сувота Кр, сувота Коп, сувара (сува грана“) Мар, суварика ("суво дрво”)

Кор, спремиш дрва по сувовици колко оћеш Ба и сл. Према суво, сува

итд. говори се и сув (регистровано у свим насељима), су“ ВИ.

уво Мис Мар Ра Па Ту Ст Кор Ду Би Ман Сл Др Си Мир Ара Ј З,

из увета Мис Па Си Про Ара, иза увета Про, за уветом Ман СБ, у увету

Мис Ра, у“о Са, поред ређих случајева типа: уо Ба МЦ, на уeту МЦ,

из уeта МЦ.

чавура СE Мар ВИ Ам Ду, чавура Бу О Мар Па Ту Мир, чавуру

Мар СБ, навуру З, чавуре СЕ ВИ, чавуре О ЗМир, чавурчица, чавурчице

Вр, чавурки О, чавурак је, сине, љуска свилене бубе СБ, у чавурке се

бубе савијају СБ, ча“ура Ме.

чдва Мар СЕ, чова Тр РуЗ Ба, чдве О, от чдве Ба Би, чованб О Мар

Ст Тр Ј. Са Ме Би Ба, чованд одело Би, поред: чаја, чаја, чдјица, чојице,

чојанб, чба, чоа, чоанд (в. горе).

Посебно стоји в - ху: твор Мис Бу Ру Па МВ БиН СБЈ. Мир, о-тво

ра Ба, твдрови Ме.

За однос х и в наводим да је овде увек зев- // зев- (в. т. 41).

Око уклањања зева у нашој зони нема, дакле, практично ничега

што би било необично у многим другим српскохрватским дијалектима.

Подоста лексема са -в- и -ј- добијеним на овај начин стекло је, уосталом,

право грађанства и у савременом књижевном језику. За сагледавање

места наше зоне на овом делу штокавштине подсећамо на сличне прилике
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у осталим III—В говорима,“ као и на К-Р“ и С-В“ терену. Рекло

би се да је разрешење зева на овај начин нешто чешће на северу, где се

на исти начин понашају и секвенце чији је први члан вокално р.“

120. У многим позајмљеницама, углавном оним новијег датума,

а у домаћим речима само изузетно, сугласник х се супституише гласом

к. Наводим потврде према позицији фонеме х у речи:

камбур (грожђе“) Ду, камбур Би, кармунику Мис, кармуничину, кар

муничине О, кауба Мис, каубица Са МЦ, каубица Н, у артиљерији кау

бичкој Рож, кербјсто Мис, Керцеговци Мар, исЖерцег-Новога Ду, Керце

iовина Рож, само каш Китлер СБ, спава у кбду Мир, кддник Са, кддник

Мис Ду Сл. Мир, кдклица Ра Ара Сл., кдклице Ба, Комбљске планине

Мис, кднорално СБ, кднорално ради Си, Београцка кроника Сл, крабније

Ара, крабнија СБ, крабри-нас Мис, крабру-се Сл, крабрици Мис, кабар

(храбар“) Рож, крану СБ, крану Прк, за крану Мар, да-се-крани Ра

(в. и т. 16), крастово дрво Вр, Крват Мис Мир Арн, Крват СE Мар Кор

Ду Арн, Крвати Мис СЕ Мар Ду, Крваска Кор, до Крваске Мар, у Крвас

ком Кор, Крвацка Мис, крвацки Мис, поред: Рвацка Ду, Рвати Си Тр,

Кристос, Кристос, Криста, Криста, Кристу, о Кристу, Крис (в. т.

209а), муке Кристове Прк, мајка Кристова Арн, цвеће Кристово З, криш

ћанин Мис Ра, кришћанка Па, кришћанска мајка Ра, Кристифор З, ктео

Др и сл.;

алкокдличар ВИ, Акранђел Па, Акрđнiел Ду, о светим Акранiелу Ду,

акокол Би, аркива ПркЗ Ру, аркиву Прк Ара, вpкбвна команда Кр (али

увек: вр, на вру итд., в. т. 64), ваздука Кр, по ваздуку Мар, из ваздука

Кор Ду, по чистим ваздуку МВ, река Па Ман, бојиш се прека, у преку 3,

шездракми (грчки новац”) СБ, светог дука Мар, светбг дука Бу МЦIIа,

дукбвне Прк, дуковске дане Пик, предакну, предакни Рог, докодак (лични

доходак”) Мис, зактев Мис Ра, зактева Коп Кр Ба, зактеваш Рог, закте

вају Мис ЈАм, зактево Ра,“ контракира Ман, ликт, ликтије Мар, макер,

макери Мис, маћика, маћика, маћика, маћека, маћеки, маћеку, маћака

(т. 248), Микаило Бу Па О Ве Кр Ру Ст Ду Др З Си Мир Ара Са Ме

Ба МЦ Би, Микаило СE Мар Ра Кор Рог Ман Сл Си Арн, књаз Микаило

Н, књаза Микаила Рож, Златија Микаилова Ве, Čкрид СЕ, у дкриду Си,

Окрпско језеро СЕ, дука (очух“) Бу, пардкија Бу Мар Кр МВ МЦ, паро

кијаши Си, от плека, у плеку Вр, два плека Кр, от плека Тр Ду Сл Кр Рож

Са Пру Кор, с плеком Рог, плекови Ру, плекове Бу Ам, на плекићу Прк,

“ Поп. Госпођ. 144; Мил. Кик, 20; Ивић Ловра 195; Н. Петр. Мађарска 77;

Ник. Срем 323—324; Ник. Мачва 251; ФО 482 (Осладић); ФО 455 (Башаид), ФО

495 (Уљма); Ник. Кол. 38; Стев. Гружа 455; Секереш Даљ 143 итд.

*** Јовић Трст. 61—62; Пецо-Милан. Ресава 266; Симић Левач 118; Алекс. —

—Вуком. Жупа 298; Барј. Ибар (само обавештење о -х- - -в-) 73; Елез. Речник:

аждаја, дијанија и дијанија, леја II леа, мејнр, таја, тајо и сл., али и: глуан, сда, стрга,

чда и сл. ; Арсовић Блаце 65; Грк. Луково 124.

*** Уп. нпр.: Ивић Биогр. 152; Барј. Чумић 15; Барј. Церовац 120; ФО 492,

495 (Уљма).

“ Поп. Госпођ. 144; Мил. Кик. 20; ФО 495 (Уљма: скрја, покрјо).

*** Зактев и његове изведенице су књишког порекла. У међусобном комуни

цирању употребиле би се домаће речи типа иште, тражи . . .
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плеканд Вр О Мар Пpк Мир Рож ЈМЦ, плекант судови Ра Ве Ба, плеканд

нешто Мар, пиле се покује Ман, Праково Коп, прекладила-се Мис МВ,

управа прикбда Мис, мало прикода З, раскод Мис, раскодован Мис,

прекранијо Мис Са, сакранили Са, сакранимо СБ, сакрањен З, сиромака,

сиромаку итд. (в. т. 250), текника. Па Ра, текничар Са, тепике Па, Ј“

Тика (хип. од Тихомир) Ра Па Ту Би Ст Тр Ру Ам Кор МВ Рог Ду Ман

Сл Мир Рож Ара Ј Са Ме Ба МЦ, Тико Мис О Бу, Тики Па Си МЦ,

Тикино Бу Па Ам Си, Тикомир Мис Мар Ра Кор Рог Ду Ман Арн Сл Си

Ј, Тикомира Мис Ст, Тикомира Си, у Тикомирову шталу Мис, цекови (ре

као конобар рођен 1949) Рог, Чекословачка СБ, Чекословачка Мис, у

Чекослдвачку ВИ и сл. На целом терену према књижевном дрхтати“.

налазимо једино: дрктати, дpктати, дpкћем, дркћеш, дркће, дркћу, дрктим,

дpктиш, дркташ, дркти, дpктимо, дркте (т. 426), дрктб Мис МЦ, дрктао

СБ Кор, дрктб Ду, дрктали Мис, дрктали Ду, дрктало Мис О, дркташ

— звокоташ, свани, зоро, ако Бога знаш (говори се при великој хлад

ноћи, не би ли што пре минула ноћ и дошло топлије јутро) Сл итд. Овде

се ради о изворном -к-, насталом једначењем сугласника по звучности

(уп. стсл. ДРЂTЋТАТИ). Сугласник -x-у неким дијалектима и књ. јези

ку секундарног је порекла.

121. Посебан случај представља именица пихтије, одн. пиктије

(карта бр. 16), која нашу зону дели на два неједнака дела. У већини кано

вачких места она гласи питије, а у јасеничким и неколико суседних,

углавном космајских, села — пиктије. Потврде: питије ВИСБ Рог Ду

Ман Сл Си Арн, питије IIа ЗПро Ра Ту Ара Ст Прк Тр Ру Си Мир Арн

Ј. Кр Са Ме Би Ба МЦ, мало питаја Прк, пиктије Мис Вр Бу О Коп

Мар Ве Ра Ам, пиктије Ду СE Мар Ра Пру Ам Кор МВ Рог, ис пиктија

О. Досадашња литература не даје, на жалост, основа за успостављање

изоглосе ширих размера. Оно нешто потврда расутих по дијалекто

лошким и етнографским расправама не сведоче о уочљивијој везаности

наведених ликова за одређене дијалекте. У Елезовићевим Речнику нала

зимо пиктије и питије,“ питије (одн. пити“е) у Сретечкој жупи,“ а у

„срезу бољевачком” — пиктије.“ У Скопској Црној гори регистроване

су пившије.“ У Великим Крчмарима и Бадњевцу код Крагујевца и Ћи

ћевцу код Крушевца срећемо пиктије,“ као и у кладањском крају, ра

зуме се са новим акцентом: пиктије.“ Више потврда ове именице, али

махом из објављених литерарних дела и стручних расправа, садржи лек

сичка грађа Речника САНУ, из чије картотеке сазнајемо за лик пиктије у

*** Судећи по облику тепици (Па), тепик се уклопио у парадигматски модел

именица типа војник. Нешто супротно догодило се у им. Чес (према Чеси) Пру.

441 РМС I, 794; Правопис 273.

*** Елезовић пиктије (II, 73) упућује на патије, али на одговарајућем месту

срећемо другачији акценат: патије (II, 78).

*“ М. Павл. Срет. 104, 105. Питије су и у говору „Планинаца” под Фрушком

пором (СЕЗб ХLIV 58).

444 СЕЗб ХХХII, Београд, 1925, 214.

*** СЕЗб VII, Београд, 1907, 441.

*** Према саопштењу академика Војислава Ђурића (за В. Крчмаре), Милице

Вуксановић (за Бадњевац) и мр Милорада Симића (за Ћићевац).

**? По мом материјалу.
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КАРТА БР. 16: Фонетизам именице пихтије
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ужичком крају, као и у делима Сремца, Ћопића, Пелагића, Нушића,

Карића и других аутора. Питије долазе у делима Змаја, Пелагића, Мили

ћевића и других писаца. Релативно танка дијалекатска подлога лексеме

пихтије проистиче из типа кухиње у нашим крајевима и чињенице да

овај кулинарски специјалитет у неким пределима гласи другачије: дрх

палица, паче и др. Интересантан је фонетизам ове речи оријенталног

порекла“ у нашим нормативним и њима сличним речницима. У РЈА су

пиктија ф. и питије „исто што пихтија и истога постања”,“ што значи

да се примат даје лику са -x-. У Лалевићевом речнику пихтија, пихтије,

пиктија и пиктије су синоними,“ док у Андрићевом Речнику жаргона

стоји једино пихтије.“ Речник МС, Ристић-Кангpга и Клајић пихтије

упућују на пиктије, а велики правописни речник уз пихтије и питије

експлицитно каже „не него пиктије”.“

122. Није ретка супституција ни у финалном положају: брук Ве,

ваздук Мар Сл Рог, ваздук Мис Бу О Па Про Би Кр Пpк Мир Ба МЦ,

ваздук Ду МВ, рек З., свети дук Бу, плек (у свим селима), тепик

Па, цек || цек Рог. У Орашцу сам забележио: на врк стругу.

123. Именица кожух нема исту судбину на целом терену. У већини

насеља — космајском и колубарском појасу - Нjд. по правилу гласи

кбоксу Ра Про Ту Кр ВИ Са Ст Ру Ам Кор Н СБ Рог Ду Си Арн Ара Ј

МЦ Би, а у „ерском” крају — кожук Мис Вр Бу О Мар Бу. Однос к : в

(ређе о) чува се начелно и у парадигми, уз нешто потврда облика са -к-

изван јасеничке области: два кожука О, кожуке Мис Бу, кожуке Мар,

кдонсуци Бy ВИБа, кожуци Мар, пот кожуком Ра; тако исто и: кожучић

Рож Арн Ј, кожучић Кор, кожучина Мис, — два кожува Ра, два кожува

Ра, бес кожува Ј, кджу“и ВИ, кдонсуви Ве Кр Са, кожуви Ду Сл, кожуве

СЕ, кожу“е Пру МЦ Сл, кожуве Ра Па Про Ве Ту Кр МЦ Ст. Ве Би,

кожу“e Py ВИ, пет кожува МЦ, завијо ноге кожувима Коп, по кожу

вима Ду, на кожувима МЦ и сл., поред: пот кожуом Н, кожуи МВ, ко

жуи Ара, кожуе МВ, кдонсуе Ру МВ, кдонсуа (Гмн.) Рог, кдонсуима Ара.

Само једном сам у Стрмову чуо лик кожуси. Мајстор који прави кожухе

на целом терену се зове кожувар: кожувар Ам МВ, кожувар СЕ Па

Про Ту, кожувари Ра ВИ Пpу, кожувари Ру Бу итд.

124. У Мисачи сам записао више потврда појаве -x = -к у 1. л. jд.

аориста: видок, дбђок, не идок, не-идок, зубе искварик, покварик, кдлак

мало, помакок, не-моток, нађок, попик, пустик, причак-ти ја, рекок, са-се

ја сетик Мис, донек, донек, док ја кући, падок, питак, једва се устадок,

уватик, узек, не-чук. Два примера сам забележио у Раниловићу: како

рекок, што се потревик (в. т. 340).

*** Уп. Шкаљић Турцизми 517—518. pihtije (piktije) < тур. pihti < перс. риђti <

перс. риђte „кухан”.

*** РЈАЗУ IX, 846, 900.

*** Лалевић Синоними 533.

135) *** Уп. израз „грицкати пихтије” у значењу „плашити се” (Андрић Жаргон

5).

*** РМС IV, 421, 439, 440; Ристић-Кангpга Речник 649, 653 (пихтијаст

в. пиктијаст); Клајић Рјечник 1014; Правопис 544, 545.
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125. У Јасеници се могу срести и случајеви замене –х сугласником

—i. Појава је примећена у:

а) 1. л. jд. аориста;

б) Гмн. придевско-заменичке деклинације (в. т. 265),

в) Г—Амн. л. зам, 3. л. множине.

Примери:

а) дбђој О Мис, донет Мис, идо Мис, живи лоше Мис, дој О, оста

дој Бу, отвори О, полдми ограду Мис, унет О;“

б) кола вака Мис, бели оваца Мис, јака Мис, још мања има Бу,

два ствари Мис, два О, од рогова дни Бу, разни Мис, чуо сам од ста

ipai Мис,

в) код њиг Мис, двојица њti oбрћу О, триста њиг Бу, код-ња Мис О,

два-три њиi Бу, од-ња Бу, нашли њи Мис, њti Бу О, на-њлi О; — колко

и има О, бију-fi Мис, вата-иi Бу, Потревили и на ручку Мис. Изван

„ерских” места једино из Дучине имам: не-б-тi Möгли истерати и из

Стрмова: њti двојица, свију-ми-г жао.

Супституцију —х сугласницима-к и - у јасеничкој зони треба гледати

кроз призму динарског порекла огромне већине тамошњег становништва.

126. На крају наводим податак да смо и на овом подручју суочени

са почетком инфилтрирања сугласника х из књ. језика: хамбур (грожђе“)

Ду, "амбурка Ам, *ајде Мис, хармунику Мис, хаус (хаос“) Ме, хербј Арн,

Хитлер Мис, хипка (цупка, скакуће“) Ј, ходник Ара, у Охриду Си сахра

нимо СБ, прехрањује Би, хушкали Вр.

Вероватно неће бити случајно што код већине забележених примера

х стоји у иницијалном положају пред акцентованим вокалом. На овако

размишљање упућује и његово понашање у неким другим говорима.

Познато је, пре свега, да се само на том месту х факултативно одржало

на војвођанском терену.“ На другој страни, у говорима у којима је овај

сугласник члан фонолошког система уочена је тенденција елиминисања

иницијалног вокала додавањем управо протетичког х.“ У светлу из

нетих чињеница могу се предвидети путеви утемељивања х и у говору

овога дела Шумадије.

АФРИКАТА S

127. Већ је речено да се у космајском појасу спорадично може чути

сугласник s., звучни парњак фонеме ц. Бележио сам га:

*** У примерима: детадог жива О, полдми зубе Мис -а је могло настати једна

чењем сугласника по звучности.

*** Ивић Хере (в. тамо и објашњење појаве) 332—333; ФО 493 (за Уљму); ФО

454 (за Башаид); Мил. Кик. 20.

*** Уп. нпр.: ФО 560, 564 (за Тријебине код Сјенице); Рем. Кладањ 117; Рем.

IIлаховићи 185; Окука Рама 52.
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a) у именима: Sула Кор, Syна (надимак) МB, Söка, Söки (датив)

Др; тако и презиме (надимак) Sдлић Кор;

б) у позајмљеници буse (усне”) и изведеници буsáто — само у Не

меникућама,“ и то од жене рођене у Влашки;

в) у лексемама обsđва и брбнsа — једино у Кораћици. По правилу

је: брднза ВИ Кор Ман Арн Ара Са З Ба, од брбнзе Ме, бронзани Рог,

бронзанб З, бронзане Ме (у Медошевцу сам чуо и лик: блонзане) итд.,

збва, збву итд. (в. т. 143). Африката s и овде, разуме се, настаје у санд

хију код додира д и з, као и ц са суседним звучним опструентом: o-seмње

Вр, датаŠ-да ти дође Мис, бтаs би га убијо Н, у месез-дана Ј, лебаз-бијо

Рог, њен се бтаs-зове Јездимир Ј итд.

Изнета грађа представља комплетан, исцрпан репертоар потврда

ове африкате. Њена фонетска индивидуалност је јасна и неоспорна,

што се, ипак, не би могло рећи и за њену фонолошку посебност. У

примерима изван специфичног ономастичког слоја (ради се, у ствари,

о надимцима хипокористичног или, пак, пејоративног порекла) и за

овај крај необичне и, по свему судећи, неаутохтоне позајмљенице буse,

чује се у именицама бронза и обsова, где се опет понаша као алофон

фонеме з.

СУГЛАСНИК Џ

128. Код изговора гласова и, ђ, ч и ћ нема битнијег одступања од

прилика у књижевном језику. Посебне пажње једино су вредне неке

појаве из области дистрибуције и и ђ. Имам у виду њихов међусобни

однос, као и супституције са другим сугласницима.

129. Не би се могло рећи да је консонант и чест у свакодневном

говору, али је ипак чешћи него у књижевном језику. Бележио сам га

првенствено у:

а) туђицама;

б) оријенталним суфиксима типа -џија;

в) резултату различитих, не увек сасвим јасних, асимилационих про

цеса у неким консонантским групама (в. и т. 144), али понекад у сло

бодној варијацији са ж.

Примери:

а) могу иавлије (лопови, пси?”) да уђу унутра Ба, поред џаде Ме,

IIајбаре || Џај баре (топ) Ам, џак Ст. Ба, иакови Мис, иакове Ра,“ иака

босански Ара, иакају Ј, да мало иакамо Би, џам Мис, нигде нема џама

Ам, шатвара (жена свађалица, жена која много прича) Ам, џембере (цем

пере“) Пру, џемпериће Рог, џенерика Рог Ман, џенерике Бу Ба Ра Ру Ј

Ара, од џенерике Ј, uибра Ра Рож, од џибре Ман, иitiapица О МЦ, џигар

сарма Ра, интерица Бу Па Ве Кр Прк Тр Ру Ара Ј З, џигерица СЕ Мар

Рог Ду Ман Си Мир Арн Ј, uида (копље”) Мис, џиламо се ка кобиле

Би, идка Ра идра (округла израслина на дрвету, у облику лоптице,

458 Уп. и ФО 485, 487, 489.

*** Из Мисаче имам и једну потврду и — ж: у осаковима.
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служи као „чуга” у игри „свинке”, игре сличној голфу) Пру Кор, идру

Пру, ибра Ам МB, иукеле лају Тр, џулуси (тера, гони“) га брат да учи

СБ, џулусијо децу д-учу СБ и сл.; — буна (рупа у коју се „тера“

џора у игри свинке) Ман, начинимо буџу Ј, буџасто Ара, буџак Ам,

вереџу Па, у веренама Па, има вериек на глави Ду, вилџан Сл, вилџан

Мир, iliuа Мис СЕ, на iuџи СЕ, јанџик Ам, канџа Ме, канџе Н, кара

кбнџа Рог, заковрџено Прк, Ја требам да сам сковинила, а ја јок, још има

меса на мене Рож, Маџар Мар Ам МВ СБ Сл Ман, Маџар Бу Ве Ру

ВИ Пpу Ду Си Мир Ба МЦЗ Ме Би, Маџари О Мир ЗБа МЦ, у Ма

џарску Прк, у Маџарској Ст, маџарско грббље Ба, маџаруша (врста шљиве)

Мис, маџарка (врста шљиве) Пру Ст. Мир Ј. З Ме Ба МЦ Би Вр Коп

О Па Ве Кр Ст Ру ВИ, маџарка Ам МВ СБ Рог Ду Ман Сл, диак Мис

Pa Ба Би, на диаку Би, у оџаку Н, оџаке Кор, оџаклија (соба са огњиштем)

Кор, патлиџан Ба, патлиџани Кор, на пенџер МЦ, помдранџу Ј, да прд

иакамо Ба, саџак Ра, саџак ВИ Ј и сл. ;

б) ваљкаџија Сл, ваљкаџије (што ваљају сукно) Сл, валџија (хва

лисавац') Арн, проводаџија ВИ, проводаџију Прк, проводаџијати Рог, раз

iоворџија Мис, комбpиија СБ, комдрџија СБ Др Ба, коморџије СЕ Ра Ру

Рог, крчагиије ВИ Ду, крчагиије Ам, от крчагиије што пеку од земље

Ам, млекаџије Вр, млекаџпна кућа Мис, рачунџија Би, шалиција (шаљив

чина”) Мис Мар Рог. Разуме се да суфикс -џија стоји и у речима пре

узетим из турског језика: абаџија Сл, бојаџија О Ра МВ Сл, код бојаџије

СЕ Са, бојаџији Пру, занаџијама Др,“ казанџија ВИ (тако и: казан

ипница (качара, шупа у којој стоји казан“) Кор, катранџије Мис, ка

сам бијо кафеџија Са, тужили ме кафеџије Са, кафеџије Кр (тако и: кафе

ипка Па, кафеипна кућа СБ), муштулугuије СЕ МВ СБ, муштулунџије

Би, мустулунџије Н, рабаџија Мис Па, рабаџије Кор, рабаџију Мис,

тобџија Ам, тдбиија Ме, а апсанџија звао се Павле Штурма Др.

Преко суфикса -иија“ дошло се до ликова: мирајџинка Ве Ту Ст

Py МВ Са Мир Ј, мирантнку Ве, мираитнка Мис Коп Тр О Бу Мар

Ра Па Про Вр З. Кр ВИПру Ара Ба МЦ Би, мирашанка Кор СБ Рог

Ду, мирашинка Ам Н, миранинка Н, мираитнку З. Па Ара, све су биле

мираитнке Би и сл., поред: миразинка Мар ВИ Рог, миразинка Ам Ман

Сл Рож Ду Арн, миразинка Рож, миражинка Ман, миражпнка Ру;

миразуша Ме МЦ, миразуше Са. Приметио сам да је масанка Кор Н

Сл Мир, бар у неким селима, синоним ове именице.

в) Асимилацијом у сугласничким секвенцама прилично је повећан

лексички фонд са овим гласом. У већини речи, како домаћих тако и

позајмљеница, и се шири на рачун сугласника ж.

ибун (свугде), за џбуном Ме, у џбуну Кр, на џбун Ба, џбунбва СЕ

Ту Ру, ибунови Мар Ман Мир Арн, џбундви Н, са џбундвима СЕ, uбуње

Бу Ј О Мар СБ Рог Ду Ман Сл Мир Арн Са Би Ра Па Ве Ту Ст Тр

МЦ Ру Кор МВ, из онога џбуња ВИ, џбунићи МЦ итд., поред ређих

*** Према арапско-турским приликама, у српскохрватском језику је, изгледа,

обичније заначија (Шкаљић Турцизми 646).

*** Уп. мирашчија || миражџија (< тур. тirasci; Шкаљић Турцизми 464).
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облика са жб-: жбун Коп Ра Па Ст. Си, жбуње Н. Појава жб– - иб

у речи жбун није ретка у нашим говорима.“

веџба Рож Ба Би, на венби Ба, веибу Арн, три верибе З, веибају Би,

веџбање Ј, веиба МВ Рог Ду Ман Сл Др Си Мир Са З МЦ О Мар Ра

Па Про Ве Ту Ст Прк Тр Ру Кор, с венбе Рог, са веибе Са, на веиби Мис

Ст Прк МВ, на-веибу Ра Ст МЦ, на веибу О Тр Ру Кор МВ Н СБ Рог

Ду Ман Ст. Са, веибали Мар, веибам-се МВ, веибају Ра Па Кор Рог Ду,

веџбање МВ, иду на вербање Ду итд.,“ с тим да промена није доследно

извршена: вежба Ј., вежба Ара О СЕ, на вежбу Ам, да се извежба О.

ибрiлан (дериште, мало дете“) Би.

дтацибина Др.

иiеба (слаба, жгољава особа) Ман.“

враџбина Бу О Мар Мис Ра Па Ту Кр Н. Ст Кор Рог Сл Мир Ј. Ме,

о враџбини Кор, враџбине Мис Па Ду Ман Сл Ст. Уверење да је овде

-иб- < -жб– заснивам на следећим примерима: вражбина Ам МВ Рог

Арн Са МПЦ, вражбине Рог, није било вражбина Рог, вража Ст МВ Н

МЦ, вражају Ру МВ Н Ман Арн МПЦ, вражала Ту, вражале Кор МВ

Ман, уврaжале Арн, уврaжали му нешто Рог.“ Не треба, додуше, у

свему овоме изгубити из вида ни потврде основе врач-: врачати Кр,

врача Бу О Па, врачају Си, врачара Па, врачаре Арн. Из Јунковца имам

интересантну синтагму: вражају врачаре.

иiлавак (зглоб“) Мис Ара Са Бу Коп О СЕ Мар Ра Па Прк, иiлав

кови Ара Мис Ам СБ Бу Коп О СЕ Н, у иiлавковима Ме, иглавцови (sic!)

Кор, илавак“ Про Ве Ту Кр Тр Ру СБ Ду Би Ман Сл Ст. Мир Арн

Ј Са ЗМе Ба МЦ, за илавком МЦ, илавкови Ве Ст Прк Тр Пру Ду Ман

Сл. Ст МЦ Би Мир Арн Са Ме Ба, са илавковима Ст, у илавковима Си,

илавкове Ру Би, илавкова Ру, илавци Ј, иалак СЕ и сл., поред: ославкови

Бу Про.
-

иiлдб (зглоб“) Мар Н, илдбови Мар МВ, поред: ослобови Мар,

поред глдб, болу глобови Сл.

имари (неумерено пуши“) Прк, имаре-се (дуго кувају, крчкају“) и ску

вају Кор,“ импри Ду, имарка Ду.“

- 460 Уп. нпр.: Симић Левач 176; Пецо-Милан. Ресава 284; ФО 575 (за Буковац);

Јовић Трст. 74; Арсовић Блаце 67; Ник. Мачва 253; Стев. Гружа 456; ФО 493, 495

(за Уљму); М. Ник. Гороб. 664; Тешић Љешт. 205; ФО 517 (за Криву Ријеку), Ву

ковић П—Др. 41; Петр. ГБК 69 итд.

*** Да ликови типа верба не представљају никакву специфичност само ове

зоне, показују прилике у многим другим говорима. В. нпр.: Ник. Мачва 253; Ник.

Срем 334; Рем. Јат 25 (Стублине код Обреновца), 26 (Црвена Јабука код Уба), 40

(Драгодол код Пецке); Тешић Љешт. 205; М. Ник. Гороб. 664; ФО 517 (за Криву

Ријеку); Арсовић Блаце 67; Симић Левач 185; ФО 575 (за Буковац) итд.

*** Уп. у РМС II, 19: осјеба и осјеба, VI, 912: ијеба и иiеба (с ознаком „нар.”

и упућивањем на прве облике). И РСАНУ V, 315 доноси ликове осјеба и жгеба.

*** Облици вражати, вражбина посведочени су и у РСАНУ, II, 799. Уп. вра

жати, вражба и сл. у РЈАЗУ ХХI, 420—421. И у Чумићу је: вражат // вражат (Ј.

Грк. Чумић 129).

*** Џiлавак и илавак налазимо и у Осладићу код Осечине (ФО 483).

*** Уп. жмарити у РСАНУ (књ. V, 429) и у РМС (књ. II, 44).

*** Уп. осмаркати у РСАНУ (књ. V, 433) и у РМС (књ. II, 45).
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да закрџа (закржља, заостане у развоју“) Мис, мало јагње закриало

мц.467

помоћи ћу ти то ранџирати Мис.

наранџа Ј, наранџи (Гмн.) Ј Ст.

инџињер Па Ст Ру СБ, инџињер Мис СЕ СБ Рог Ман, инџињера СБ,

за инџињера Рог, два инџињера Па, инџињери Мис Па, инџињере Па,

инџињерка Мис, ишињер Ј Ст, цињер Мар Ду Ј, завршијо за ци

њера Ду,“ али паралелно долазе и облици са -нос-, одн. -ж-: два ин

жињера Мис, инжињер Ара Ст, инжињерија Мис, ижињер Бу Ру Ст

Мир Са, за нжињера Арн.

Биће да је асимилацијом (даљинском) добијено џандар“ итд. од

жандар(м): џандар СЕ Мар Коп Рог Ду Ман Сл Ј, џандар Тр Ру Сл

Мис Си Бу Коп О Па Ве Ту Кр Ст. Мир Са З Ме Ба МЦ Би, иандару

СЕ Ру МВ, џандари Мис Бу Коп Мир СЕ Арн Мар Ра Ве Ту Кр Ст

Прк Тр Ру ВИ Кор Н Ман МВ СБ Рог Ду Сл Са ЗМе Ба МЦ Би, џан

дара МЦ, иандарима МЦ, иандомерија Мис Ман, иандомерија СБ и сл.

Примери са ос- су убедљиво ређи: жандар Ду, жандар Ру Си, жан

дари Рог Ду Арн Ара Ј, у жандаре Мис, жандарима Си.

Према књижевном жарач (гвоздена шипка за подстицање ватре)“

и чарати и џарати (подстицати, потицати ватру)“ овде практично до

следно имамо џар-: џарати Ј Ме, шараш Мар, иара Мис Бу Ме СЕ Ра

Про Н Ве Ст Прк Кор Рож, шарамо Кор, иарају Рог, џаро Ј, иарали

Рож, цараћемо и-ми Рож, иарач Мис Бу Па Ду Ј, иарач Мар Рог Ду,

тим џарачом Бу, нарачом Рог. У МЦ сам једном чуо: чара у-ватру.

Настанак наведених облика најупутније је тумачити гласовном аси

милацијом. У примерима типа ибун, веџба, неба, иглавак, враџбина (ра

зуме се — уколико последња лексема није настала као отаџбина) кон

стриктив уз плозив прелази у одговарајућу африкату.“ Код случа

јева као што су ранџирати, наранџа, инџињер, џандар (не видим разлоге

због којих им се не би могли прикључити и гл. имари, илири, цимирка),

*** Према (-)крж- у књ. језику. Уп. нпр. у РМС III, 59: кржави кржљав, кржа

вити, кржљавити и кржљавити; у Правопису: закржљавити и закржљавити (стр.

298), кржљавити и кржљавити (стр. 390). У РСАНУ поред оваквих облика стоји и

крџав с ознаком „покр.” (књ. Х, 726), закрџати и закрџати (књ. VI, 41) с упућивањем

на облик закржљати.

*** Овакво стање примећено је у неким другим говорима. В. нпр.: Барј.

НП-Сјен. 66; ФО 483 (за Осладић); ФО 575 (за Буковац).

*** Лик забележен у многим говорима: Ник. Мачва 253; Ник. Срем 335; ФО

493 (Уљма); ФО 483 (Осладић), Симић Левач 176; Грк. Луково 124; Арсовић Блаце

(1) иендaр) 67; Ј. Грк. Чумић 151; Ник. Тршић 406; Тешић Љешт. 205; М. Ник.

Гороб. 664; ФО 517 (Крива Ријека); М. Симић Обади 59; Барј. НП-Сјен. 66; IIеш.

СК–Љ 127; Мил. Црмн. 364; Окука Рама 68 итд.

*** РМС II, 15; Правопис 285; РСАНУ. V, 295; РЈАЗУ ХХIII, 245.

*** За џарати и џарати в. РМС VI, 911; Правопис 819; за чарати: Правопис

807; рмс vi, 842.

*** И А. Пецо и Б. Милановић цибун у Ресави објашњавају асимилацијом по

начину изговора (Пецо—Милан. Ресава 284), а Р. Симић оспорава овакво тумачење

појаве (Симић Левач 177).
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закрџало, иарати, на другој страни, суочени смо са готово истим усло

вима под којима з-s у говорима у чијим фонолошким системима фо

нема ц има свој звучни парњак.“ Можда је асимилационим путем до

бијено и мpнџа МВ,“ мада је овде превага, по свему судећи, ипак на

страни ономатопејске компоненте, као и код именице маџбр“ (?мачак”.)

Н. И у неколико наредних примера суочавамо се са семантичко-стил

ском функцијом гласа и. Његовим присуством као да се појачава експре

сивна страна израза, наглашава пејоративност. Укратко — његовом

употребом постиже се одговарајући стилски ефекат: главуџа Ве Ту Прк

Сл, од главуџе Арн, а клис омаче па по главуџи“ — буп Кор, кутлаца

МЦ, кутланицом МЦ, сељанџура, сељанџуре МВ, пијанџура (“пијаница“)

Др. Можда не би требало губити из вида чињеницу да две последње

именице имају секвенцу -ни-, у неким, претходно изложеним, случа

јевима — добијену путем гласовне асимилације.

130. На овом терену није нарушена фонолошка опозиција између

тврдих и меких африката. Колебање између и и ђ налазимо углавном

у примерима који и у књ. језику гласе двојако. Тако сам, на пример,

према књ. игзва и ђезва“ на нашем терену бележио: uезва Бу Коп О

Арн, џезве Коп, иезвица Коп, иезвице Арн, иазма Бу О СЕ Мар Ра Па Ве

Ту Кр Ст Прк Ру ВИ Пpу Ам Ду Мир Ј. МЦКор МВ СБ Ман Си, игзму

Мар Си МЦ, у игзми Си, игзмица Бу О Ра Па Ве Ст Ам Ман Мир, игз

мицу Ту Ст, игзмице Мир, у џезмици Ам, иезме Па, џезба Арн Ара, џез

бица Арн, поред: ђезва Са З Ме Ба, ђезву Ј, у ђезвици Би, ђезба Тр З

Ба Би, ђезбу Тр Ј. Би, у ђезби Тр, ђезбе Тр, ђезбица Ба. У Дучини сам,

од информатора који је као мајстор обишао многе крајеве Југославије,

прибележио: Мађари, Мађарска, а у свим другим случајевима -- доследно

сам слушао -и- (в. т. 129).“ Поред каракбнџа Рог говори се и кара

кбнђа Ј.“

478 Уп. нпр.: Ивић Дијалект. 112; Белић ДИЈС 200-203, 217; ФО 581, 584

(Ораховац); ФО 590, 593 (Кална); Симић Левач 119; Пецо-Милан. Ресава 272;

ФО 575, 577 (Буковац и: бенsин, брбнsа, кбнsула, пенšilja, sypüм); Јовић Трст. 64

(и: sинsöв, syнsара); Алекс—Вуком. Жупа 297: spно, sapуда итд. ; ФО 532 (Горана у

Мрковићима: stлма, spно, брso); Ник. Срем 334: sинsöв, брбнsа, бpбнsула; Ивић Банат

149: варsило, saнsов, брбнsа и сл.; ФО 454, 456 (Башаид) итд. Уп. у Дубровнику Sopa

и језеро (Будмани Дубровачки 158).

*** Мpнџати улази и у лексички фонд књ. језика (РМС III, 444; Правопис

434).

*** Према књ. мачор (Правопис 418; РМС III, 320). Ономатопејског порекла је,

мислим, и именица иавор: Чује се џавор код наше мејане Ба. Уп. и у РМС VI, 908 гл.

ушаворити у значењу жагорити, чаврљати“.

*** Главуша долази и у књ. језику (Правопис 238; РМС I, 489; РСАНУ III,

300).

477 РМС VI, 913; РМС I, 818. У Правопису је само џезва (стр. 820), а код Шка

љића: шевза и џезва - тур. сеzve < ap. gadzwa (Шкаљић Турцизми 240).

*** Према стандарднојезичком двојству: Маџар и Мађар (Правопис 418; РМС

III, 271, 321).

47° Нормирана је само каракбнџа: РМС II, 663; РСАНУ IX, 272. Караконџа је,

иначе, реч турског порекла (< karakoncolos; Шкаљић Турцизми 395).
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131. У вези са односом ђ: j треба на првом месту поменути чињеницу

да се и овде паралелно чују ликови типа госпођа и госпоја:“

a) ióспођа Мис Бу О Мар Ра Па Кр ВИ Ам СБ Рог Ман Си Мир

Ара Ј Би, од 1дспође Си, јдспођо Мис, iоспођица Ман, ióспођицу Мир,

Велика Госпођа Би Ра Па Тр, око Велике Госпође Тр, о Госпођи Ве,

Мала и Велика ДТоспођа Ве, о Великој Госпођи Мис, Госпођин пос Мис

Мар Па Ст Рож Ме, Госпдlђин дан Ра, Госпођини постови Ме, Госпдlђинов

пóc Ба, Госпођински пос Тр Си Рож МЦЈ Арн Ме, госпођинке (крушке)

Ду итд. ;

б) јдстоја Па Ст Ба Ман Сл Арн, iоспојица Ман, ióспојицо Тр, Велику

Госпоју (празник) Ру; Госпојина Ра Ру Ара, Госпојину Ру, о Госпојини

СБ, Госпојина Мис Бу О, Велика Госпојина Па Ве Ту Арн МЦ Кр Ст

Ру Кор СБ Рог Ман Би Сл Мир, Мала Госпојина МВ Ду, Друга Гос

појина (Мала Госпојина“) Ј, Достојинин посО, Госпдiин пос СЕ, iоспојинка

(крушка) итд.

132. Однос ј: ђ у познатим позајмљеницама приказујем следећим

примерима:

Аранђел Мис Пру, Аранђел Пру, аранђеловска пос Ме, Акранђел

Па, Акранђел Ду, поред: о светим Акранiелу Ду;

генерал Пру СБ Мис Ра Ду, поред: ђенерал Ра СБ Др, ђенерала

Пру, код ђенерала Ам;

еванђеље Арн,

apђела МВ, поред: артела, ренела, Рнгела Др,

лећен Др;

летурђија МВ, поред несравњиво чешћих ликова типа: летурђија

Ара МЦ Др Ра Др Ту Арн Рож Ј, летурђија МВ Ман, летурђију Др

Рож, од летурђије Рож, летурђинице Ара, летурђице Прк Рог Би.

133. Облик (-)год јавља се у три фонетска лика:

де гдд оћеш Ј, ка-ióд на куке Ве, ка-ióд Прк Ду, ка-föд и ово Бу,

ко-јдд на Опленцу Би, ко-тдд оде Прк, ко-ióд они Вр, ко-ióд наилази

Кр, кад-год је Божић Кор, кад-год одем. Па, дејдд Арн, дегод Вр, гдегдд

Ст, дејдд Рог, чуо си кад јдд МВ, што-јод има Ру, штојбд Арн,

штобд Кр, докле јдд оћеш Си, дидд. Н итд. ;

- W

кб-ióђ и-бн Мис, ко јд дође Мар, као гдбу заграду СЕ, како дј

у затвору Рог, како гдј оћеш ВИ, кад јд дођеш Ман, што гдј бн има

Вр, што јд бн иска Мис, штогођ Мар, деfођ Мис, ка гдј Ра, кадгођ

Кор, ко-ióћ камен Мар итд;

шта јој имаш Мис, ко-тој за госте Вр.

Гој сам бележио једино у јасеничком појасу, где се спорадично

чују и примери типа: док дој ред Мис, ко неј да ради Мис, Нико неј

*** Правопис прописује једино облик госпођа (стр. 244), док је госпоја у РМС

I, 541 означена као „нар.” и „покр.” реч.



176.
Слободан Реметић

да прими Бу, нејд-иде СЕ, изајте О. Реч је, разуме се, о наносу са ије

кавског југа, одакле су у XIX в. досељени практично сви овдашњи

ЖИТСЉИ.

ЈОТОВАЊЕ

134. Ново јотовање је извршено у готово свим категоријама и слу

чајевима: дивље лозе Кор, лоза дивља Пру, дивље, дивљи, дивљб, дивљб

(в. т. 105), дивљака (“дивља крушка”) Ду, здравље, у здрављу, здравља (в.

т. 105), снбпље БуЗ Ра Ме МЦ Ба, на снбпље Би;

браћа Си Ст. Мис Вр, браће, браћи, са браћом, браћа, браћама (в.

т. 218), трећа сестра Ве, лишће Ст ВИ Кор Мис, влаће Си Ј, од влаћа

МЦ, брешће Ј. Према влаће, брешће и сл. добијено је и: клашће (влаће”)

Мир, нема бића него стоји зрно голо Ј., поред биље у класу Бу;

болешћом, глађом, са жеђом, заповешћом, крвљом, сđљом, машћом,

мiлошћом, мнадошћом, младошћом, памећом, старошћом итд. (т. 251),

iвбжђе, трбжђе (т. 193);

Увек је: јасење Ј, iљедање Вр Ст, мучење Са Мис итд. И у речима

преузетим из црквеног језика обично се врши јотовање: Благовештење

Бу, очи Ваведења Пру, Предбражење О Мис. Не би се могло рећи да

су ретки и случајеви типа: преказаније Н, Пpдбраженије О, страда

није Ра, даду оглашеније Мар. У Барошевцу сам наишао на усамљен и

За ово подручје неочекиван лик снбије.

135. Подновљено јотовање спроведено је у:

a) трпном придеву гл. Белићеве VII врсте: искорпићен, кршћен,

замашћен, намешћена, дпрошћено, упрдпашћено и сл. (т. 366 и 446), униш

ћено МB;

б) Код неких итератива VI врсте: кршћава, укршћамо, заменића,

намешћа, пушћати, спушћау, пушћа, унишћавају и сл. (в. т. 446 и 447).

136. Код глагола изведених од основа пусти- и (-)мести- убедљиво

претежу облици са -инт- над ликовима са-сиi-: пуштити, пуштим, пушти,

пушту, пуште, пуштили, напуштили, да попушти, спушту, распуштајо,

упуштини и сл., поред: пустити, пусте, пусту, попусту, спусту и сл.;

намештини, намештимо, премештили, смештам и сл., поред: наместим,

наместу, наместили и сл. (в. т. 440 и 447). Према итеративу пушћати

—шћ- се кадшто чује и у следећим облицима: да пушћи, пушћили, пуш

ћијо, спушћимо (т. 446).

137. Остало је и нешто трагова јекавског јотовања, бележених по

најчешће у јасеничким селима: ђевер Ве, доље Прк, ђе да и нађем Си,

нéiђе Бу, нађе О Мис, понеiђе О, ниђе Мис Бу О, бвђе Про Ра, бвђи Мис,
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бнђи Мис, доћерају Ба, поћерај Ме“ зађевице, зађевају Мис. Ови при

мери представљају поуздано сведочанство о снази динарске метанаста

зичке струје у неким деловима наше зоне.

138. У неколико наредних итератива не ради се о јекавском јотовању,

већ о умекшавању коренског сугласника, познатом иначе и у неким

суседним говорима:“ побољева МВ Др, извдљева Ара, сажаљева Др,

сажаљевати СБ, сажаљевају МВ, оскуђева-се Ду, не оскуђева-се Ду, оску

ђеваш Др, оскуђевамо Ду МЦ, оскуђевали Мис МВ, оскуђевало-се МЦ.

На исти начин добијен је и гл. равњати: равња О, равња Н, да се-равња

Ба, равњаш Про, равњд Тр, равњд-се Ду, равњајте Н, равњају Мис Рож,

изравња СБ, поравња Мар Ара, да се-поравња Па, поравњаш МВ Ба,

поравњамо Арн, поравњају СЕ, поравњај Мис, поравњато Мис, уравња

Вр, рамњамо Ду, рамњаш Ду, порамњају, срамњају Ту, порамњамо Ман

Си, порамњб Ј, рамљб-је О, порамљамо Си.

139. Алтернације тврдих и меких сугласника настале на бази ана

лошких угледања на категорије где је својевремено извршено јотовање

обрађиване су по правилу у Облицима. Примери типа вежена, до

вежено, донешен, изгрижено, немyжена, истрешено итд. дати су у т. 365,

украђена, јеђено итд. у т. 367, говеђина, јучећина, пилећина, телећина,

ћурећина итд. у т. 274 и сл. О фонетизму лексема клешта, ослеб, iЊездо

говорим у т. 144.

140. У вези са јотовањем сугласника истакао бих још само неколико

ДетаЉa:

a) Поред, у свим местима бележених, облика узјашати, узјашу, уз

јашо, узјашала итд. у Рудовцима сам записао ликове: уђашати, да уђаше,

уђашо, а једном и — ујашо (в. т. 427). Није ли превише смело у три

наведена случаја“ гледати остатке динарског наноса?

б) У сложеницама гл. ити јотовање је извршено практично досле

дно. Усамљени, ретки ликови типа дојем, доје (никада дојде и сл.) резул

тат су пасивнијег изговора ђ (в. т. 390).

в) Дисимилацијом су уклоњени резултати јотовања у примерима

као што су: оделење Прк Ве Ман Вр Ба, у оделењу Ј. Мис, запалење Ј

СЕ Мис Би, пуно оделења Мис, три оделења Прк, два оделења Ве Ра,

мишлење Мис, телење Пру.

141. У вези са судбином групе шт наводим да се овде, према оче

кивању, говори искључиво:

а) штап Си Ст Ман Н, штапом Вр, на штапу Сл, штета Си, ште

тили су ВИ, штенđд Ст, штенади, штенадма МЦ Ст, приш, прегрш

. . . (в. т. 194) и сл.,

*** У Дучини сам од човека који је добар део живота провео на градилиштима

хидроелектрана широм земље „сазнао” где је „река Сућеска”.

*** Уп. нпр. Симић Левач 188.

*** Уп. нпр.: уђахати, уђаши у: Пецо ГИХ 64, уђашати код Вушовића (Вуш.

#“, 17), уђати, уђо, уђашем, уђак итд. у пивско-дробњачком говору (Вуковић

П—Др. 45).
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б) косиште Н. СБ, са косиштета Коп, на косиштету Мар, бије

овим дрвпштетом Мар, дгњиште Ст и сл.;

в) д-uиштем, иште, иштемо . . ., ишти, заишти, биштем, баште,

бüштемо, побиште итд. (т. 429), вриштим, вриштите, вришту, пишти,

пишту итд. (т. 455).

КОНСОНАНТСКЕ ГРУПЕ

142. Познато је да у области дистрибуције фонема у српскохрват

ском језику посебно место заузима управо проблем броја могућих консо

нантских група. Ово питање интересантно је за праћење још од времена

испадања слабог полугласа, појаве која је радикално повећала репер

тоар консонантских секвенци. Зна се и то да је убрзо после тога на

сцену ступила тенденција нових ограничења и растерећења група непо

десних за изговор. Фонетски процеси растерећења новодобијених група

одвијали су се путем:

а) испадања одговарајућих сугласника;

б) супституције на бази асимилације и дисимилације.

Разуме се да је у овом процесу видну улогу имала и морфолошка

аналогија. Може се рећи да је цео доцнији период историјског развоја

нашег језика обележен сталним осипањем инвентара консонантских група.

Ово нарочито важи за народне говоре, који се прилагођавањем посу

ђеница из других језика локалном фонетизму успешније бране од про

бијања оквира важећих дистрибуционих ограничења. Отуда је и јасно

зашто је инвентар могућих сугласничких група у књ. језику богатији

него у већини народних говора.“

Обради сугласничких група у овом раду приступило се селективно.

Остављени су по страни ограничења и консонантске комбинације по

знати свим суседним и сличним идиомима. Разматране су у првом реду

секвенце битне за сагледавање степена унутрашње компактности наше

зоне и њеног места на овом делу штокавштине. При одређивању ширине

захвата проблематике, као и при одабирању примера за егземплификацију

имала се у виду чињеница да се обрађује терен сучељавања различитих

дијалекатских типова, а тиме и разнородних тенденција у развоју мно

ГИХ КОНСОНаНТСКИХ СеKBeНЦИ.

*** О питању конс. група у нашем језику писано је досад у више наврата. В. нпр.:

Milan Surdučki, The Distribution of Serbo-Croatian Consonants. — Slavic and East Euro

pean Journal. Vol. VIII, No 2 (1964), 159—181 (П. Ивић, приказ наведене расправе

Сурдучког). — ЗGРЛ Х 227—236; П. Ивић, Развој принципа дистрибуције фонема у

српскохрватском језику. — КЈ, год. ХV, бр. 2, Београд 1968, 13—32, посебно 25—31;

З. Павл. Конс. секвенце 69—119. Уп. и П. Ивић, Судбина полугласа у српскохрват

ском језику. — КЈ, год. ХIХ, бр. 2—3, 6–11.
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143.

КОНСОНАНТСКЕ ГРУПЕ У ИНИЦИЈАЛНОЈ ПОЗИЦИЈИ

У многим говорима почетне консонантске групе састављене од

плозива и другог опструента елиминисане су ишчезавањем првог члана.

Овдашње прилике илустроваћу следећим примерима:

1/14/-.

пиш-:

пc

Nћ-:

тица Вр Мар Ра Па Про Ве Кр Ст Тр Ру Кор Мис Бу Би

Ду Ман Сл Си Арн Ара Ј З Ме Ба МЦ, тице Мис Ст Тр

Н Ме, тицу Па Ду, о-тица Про Би, тичица. О Мар Ра Па

Про Ве Кр Ст Кор Ман Сл АраЗ МЦ Би, тачаца Би, тичице

Бу Ба, тичурина Сл, тиче Бу О Ра Па Ве Кр Ст Си З, тичићи

Мир, тичије јаје Мар, тичија (назив за дивље птице) Си Кр,

тичија којекака разна Ба, о-тачније Ба, тичију Кр итд. ;

чела Мис Бу Ра Кр Ру Н Ду Ман Си Арн Ара Ј Ба, челе Вр

О Ра Про Ба Ст Прк Ру Са МЦКор Рог Ду Ман Сл Си Ј,

чела (Гмн.) Ду, челарник Ра Н, умесиш челарицу (тесто за

Божић) Кор, сличито је чели Мис.“ У Буковику сам запи

сао и лик пчеле;

а) пишеница Ра Па Про Ве Ту Ст Кр Прк Ру Тр Си Рож Арн

Ара З Ме МПЦ Би, пшеница Сл Си, нема пшенице Ме, пше

ницу МЦ Бу Ба; рани га пишеницом СБ;

б) шеница Н. Си, шеница Мис Мар Па Кр Прк Рож Ара Са,

шеницу О Бу, по шеници Бу, от шенишна брашна Мис, шени

чно О, шеничнба брашна О, брашна шеничној Па. У Стрмову

сам, неочекивано за колубарски појас,“ регистровао лик пче

ницу.

a) псето Мис Ме Ба Па Кр Ара, пси Ра, псећи живот Мис,

псу“e Ра Ве Прк Ду Би Си Мир МЦ, псујем Мис О, псујем

Мар, псују Вр О Мар Арн, псовали Ст, псовати Ст, псово Ст;

б) сују Ст, сује СБ, сдвач Ман;

в) пието Н Сл, пцујем ВИ Ам Ман, пцовали ВИ, пцово Ам,

пцбвка Сл. “Од старије жене у Медошевцу четири пута сам

чуо всето.

ћер, ћерка, до ћери, о-ћерке, о-ћерке, ћери, ћерки, ћерки, ћерку,

ћерко, ћеро, са ћеркбм, ћерају, ћерију, ћерију, ћерају, ћери, ће

jрима итд. (в. т. 252 и 254);

*** Упрошћавање групе пч- у речи пчела познају многи други, па и суседни, го

вори. Уп. нпр.: З. Павл. Конс, секвенце 90; Ник. Кол. 41; Ивић Биогр. 154; М. Ник.

Гороб. 666; Тешић Љешт. 207 итд.

*** Неочекивано, јер би се африкатизација пре очекивала у космајском, односно

С-В рејону, по много чему ближем и наслоњеном на К-Р залеђе. За пш- - пч- у

К–P говорима в.: З. Павл. Конс, секвенце 88; Симић Левач 185; Пецо-Милан.

Ресава 273; Јовић Трст. 74; Арсовић Блаце 69, Грк. Луково 124.

*** Африкатизација у секвенци пc- веже Космај са говорима С-В и К-Р ос

нове. С тим у вези в.: Симић Левач 185; Јовић Трст. 74; Алекс.—Вуком. Жупа 300;

Пецо-Милан. Ресава 274; Арсовић Блаце 69, Грк. Луково 124; Ивић Биогр. 153;

Барј. Чумић 16 итд.
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тк-: ко (свугде), наравно и: на ком Ве, о ком ВИ, коме Мис Пру

Ара, кдм је даље Вр, ком си платијо Се, ком да се жали Ра,

кат ком треба Кор итд.; ткéм, ткеш, тке, ткемо, ткете, ткеду,

ткеду, ткеду, ткеду, тку, ткајем, ткајеш, ткаје, ткајемо, ткају

итд. (т. 407) али: каница Си, каница Ра Ст, канице МВ, канице

СБ Ду Сл Ман, сто кантца Коп,“

iд-: а) да, где, где (т. 467);

б) да, де, де, де рођена, да (ди је) било (т. 467);

бз-: збва Мис Рог Са Би Бу Вр Мир О СЕ Мар Ра Про Ве Ту

Ст Прк Ру Ду Сл. Др Си Ј МЦ Ме Ба, од збве Па Мир, од

збве Ме, збву Бу ВР Ве, збвино дрво Сл, збвин чај Ара итд.

У космајском крају обичан је и облик обзбва ВИ Ам МВ Н,

од обзбве Ам. Већ је речено (т. 127) да је у Кораћици посве

дочена и обsöва.

дј-: iyња Ман Арн Па, гуње Ме, туњу Са, поред: дуња Ра Кр,

дуње Н, дуњац Ра.

144. Супституције на принципу асимилације и дисимилације у ини

цијалним групама не представљају никакву реткост у многим српскохрват

ским дијалектима па ни на нашем терену. Мислим да су такве природе

промене у свим наредним примерима:

ши-: члијун З, члијун Ам Ра, члијунира Ам, али и: шпијун

МВ Н. Изузетно се чује и члдрет Ам Н. Дуо, поред

обичнијих облика: шпорет Вр Мар Па Ду Сл Си, кот

шпорета Вр, шпорети, на шпорету О, у-шпорету Би,

шпоретпћ Мир,

ик-2. чкарт Мис Бу Па Ам Ду Ман, чкартиран Мис, чкембе

Бу, чкембе Ра Па Ту Кр Прк Тр Ру ВИ Пpу Ба Ам

МВ Н СБ МЦ Би Рог Ду Ман Сл Си Арн Ара Ј Са, у

чкембе З, чкембета Си, са чкембетом Кор, у чкембету

Ру МЦ, чкембићи ВИ, пет чкембади Би, са толиким

чкембадима Би, чкдла Ст Ам Кор Н Рог Ду Ман Сл,

чкдлу направили Кор, у-чколу Мис, у чколу Ду Ме,

чкиљи, болесно је Си, да чкиљи Кор Рог Ара Сл, чкиља-га

Ду, чкрмка (ломка) Ј.“ Но, промена није конзеквент

на: шкарт Ве Сл Ара Мар Кр МВ Си, шкарту један

МВ, шкембе Кор, школа Бу Мар Ра Па Ара Ве Кр Тр

*** Изгледа да однос ткати : каница није редак и необичан у нашим дијалектима.

Примећен је, на пример, у Левчу (Симић Левач 175), код Биограчића (Ивић Биогр.

154) и у кладањском крају (мој материјал).

*** Појава чк- < шк-, позната многим СХ говорима, присутна је практично на

целом србијанском простору: З. Павл. Конс, секвенце 91—92, 116; Стев. Гружа 456

(чкембе, чкакљив, чкембар, чкембићи, али: школа, шкоди); Јовић Трст. 74; Арсовић

Блаце 70; Грк. Луково (чкöла || школа) 124; Пецо-Милан. Ресава (само у чкдла) 275;

Ивић Биогр. 153; Тешић Љешт. („раније се, по причању неких старијих особа, гово

pило чкдла, у чколу, — тога данас нема”) 205; М. Ник. Гороб. (чкиља лампа“ али

школа) 667 итд.
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жб–:

otci-,

ОИСЛИ

tic-:

пиц-:

ЛИЛ--

МВ Си Арн Ј МЦ, школу Про, у-школу Мир Ме, ти

си школка, ти умеш да возиш Др, школарице (ученице“)

Ман, шкоди Бу Кор Си и сл.,

ибун, ибунови, ибунићи итд. (т. 129);

илавак, илавак итд. (т. 129);

имари, имаре-се, импри, имирка (т. 129);

пцето, пцу?ем, пцовали, пцово, пцбвка (т. 143);

пченицу (т. 143);

мнáд Ру Си Арн Би, мнада Ст. Мир Ара, мнđди Ст Би,

мнада Си, мнаду Ара, мнади Др Ме, мнади-су Арн,

мнадпћ Ст, мнадићи Мир, за мнадића Ј, мнđдос Ру, било

мнадости Би, мнадджењу Би, Мнаденовац Рож, у Мна

денбвцу Арн Би; тако и: дмнадина Ара, омнадина Н,

омнадину Арн, мнако Си Ј, мнaкано (млакушно”) Си,

мначија Би; тако и умначи-се Си Ме, умначи-се Арн,

подмначимо Ј, мнáтимо Си, мнеко Ве Ст Тр Н. Си Арн,

за мнеко Ј, мнéчац (ка-скинеш кајмак горе, масло сиђе

доле, потоне посе унутра. Оно дође дол, обеси се! Арн.

Ипак, знатно су чешће потврде старијег стања:

млад Мис Н. Мар Ра Ве Ст Ру Ду СБ Ман Сл, млада

Па, младо Пpк, млади Па, млада Рог Мар Ме, млади

Кр Мар Рож, млађе Мис Ве Ме, млађи О Ра МВ Сл

Др Ба, младос Ра Ст, младожења Рог Мар Си, младд

жења Ба, младић СЕ, младић СЕ, младићу Кр, узу

млађике од зове и направу цеви СБ, млађик Ме, млађике

Ме; тако и: омладина. Па Рог МВ, омладина Про Рож,

младина (време када се „мења” месец) Про, у Младе

новцу Про, млако Мис, млаку воду Ам, млачија Би,

млакан (млакушан?) Мир, млакану воду Мир, млакушна

вода Ду, млакушно Рож Ба; тако и: подмлачимо Вр,

измлачила-се вода Рож, смлачи-се вода Рож, умлачим

Ман, млати Мис Ме, млатини Ме, то се измлати О,

млатимо Бу ВИ Кор МВ Ба, млатили Вр; тако и: из

млатимо Ба, дмлатим Ве, дмлатиш Па МЦ, омлатимо

СЕ Мар Са Ра Ве, омлату Рож итд., млеко Вр Коп О

СБ Си Мар Па Ст. ВИ Пpу Ам Кор Ду, млекар Вр О

Ман, млекар Пру, у млекару О, млекњаче (врста печур

ки) Ду, млечница (јело: прави се од брашна и млека)

РОГ И СЛ.490

*** Нисам приметио да је асимилација групе мл- географски обележена, али

искуство у Арнајеву заслужује да буде поменуто. У говору Лепосаве Павловић, ро

ђене 1908. у Рожанцима, промена мл- у мн- извршена је, чини се, доследно (узмначи-се,

мнако, мнеко итд.), док сам од њеног мужа, рођеног у Арнајеву, бележио једино облике

са мл-. Моје искуство у Рожанцима, опет, не даје ваљан повод за претпоставку да је

Лепосава ову црту донела из родног села.
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iн-- но-:491

Кл-L-Кљ:

Кн-c- Књ-:

О/СЛ-> ЈfСљ

fњиздо, из тњизда, из тњиздета, са њиздета, у гњиздету,

на њиздету, на њиздету, на њизду, гњиздета, гњиздади,

из тњиздада, гњизданце, гњиздара, гњиздара, гњиздару, у

fњиздари, у њиздари, на њиздари, гњиздаре, низдаре, из

тњиздара, по њиздāрама, гњездо, из гњезда, гњездара,

јњездара, у гњездари, на њездари, у гњездару, гњездаре, у

fњездарама итд. (т. 476), iљиван, iљавно, њивни, њиваво,

јњивп-се, разјњиви-се, разјњивило-се, разјњивијо-сe итд.

(т. 47a), ibéосдимо (?гњетемо, гњечимо“) Ст. Ру Си Са,

гњежди кромпир Си, не-iљеждимо, Са, fњеждила Ст

Би, гњежден Са, неждени пасуљ Па Ст МВ, ibexсденик

(густи, гњечени пасуљ, „папула”, једе се увек уочи

Божића) Па Прк МВ З Са Ме Ба, окусимо тога гнежде

никаПрк, fњежђеник Ра, гњеждак (гњежденик“) Ме, тако

и: изгњежди Ве, изгњежди Тр, изгњежди-се Ам, изгњеж

ди-се Ме, изгњеждини Ба Би, изгњеждиш Др Би, изјњеж

димо пасуљ Др, изгњеждимо Са, изгњежђено Ј, згњеж

дим лебац Тр, угњеждити Про Тр Ру Си, угњеждим Ј.,

угњеждим Ара, угњеждиш Про Рож, угњеждиш Др

Ара, угњежди МЦКр Ме, ујњежди-се Ара, угњеждимо

Па Ст Прк, угњеждимо Ра Ду Рож, ујњежден Ра Про

Ру и сл., гњетав ("мекан, мецав“) лебац Ба МЦ Би, нетав

лебац Сл, iЊěтав Бу Па Ве Тр МВ Рог Мир Ру Би,

јњетава Ве Ам Ба, гњетаво Ј, iЊěтави Мир, iЊéта (гње

тава земља”) Арн, iЊéтемо ВИ, најњетемо (умесимо“)

Рож, да угњетемо лебац ВИ, iЊеташ Мир, угњеташ

лепо лебац Ту, њекав (гњетав“) Ве Прк Ман Си, Ара,

тњекава земња Ман, гњецав Ду, гњечава земља О и сл.,

гњила Тр, гњиле-су СЕ Ту, гњиле крушке О Ра Ст Прк

Тр СБ Рог Ман Са Ба МЦ, Пњили Мар Ве Рог Си Би,

почела да тњили Си, гњилу Мир, гњилава (гњетава, леп

љива”) земња Мар, iЊилава земња Ду, њилав Рог, тако

и: поiњилт-се Кр, погњиле Би, угњили О, да угњиле Ру

Прк З, угњилу СВ. Сл. Си, угњилу Ра, угњилила Ве ВИ.,

угњилиле Ст Ј. Са Ара, угњилило Па и сл. Увек је, међу

тим, нај Мис О Мар Ј Ра Па Ве Кр Тр Би Ру ВИ МВ,

ка се-зајнд”и МВ итд. Само сам у Буковику наишао на

ликове ујниле, ујниле;

кљешта, кљештима, са кљештима (т. 244), бијо се зак

љештијо О, да-л се бно само закљештило Ј;

књéiља Си, књеiле Сл;

жљезда Бу О СЕ Мар Са Ба Ра Ве Ту Ст Прк Тр Ру

ВИКор Н Рог Ду Ман Сл Си, жљезда Мир Ме ЈМЦ

*** Уп. Белић Фонетика 133; Симић Левач 181; Алекс.–Вуком. Жупа 300;

Арсовић Блаце 70 итд. Промена гн- у гњ- у случајевима типа гнездо захватила је, између

осталих, све говоре призренско-тимочке, К-Р, С-В и III—В основе. О томе в. и

Рем. Јат 93—94.
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Би Рож, жљезде Тр ВИ МВ Рог Ду Ман, жљезду СЕ

Па Ру Сл Ме, жљезду Ј,“ жљеб Вр Бу О Мар Па Ра

Про Ве Ту Кр Ст Прк Тр Ру ВИ Кор МВ Н СБ Ду

Рог Ман Сл Си Ара Са Ме Ба, осљеб Рож Арн ЈЗ Ме

Би, низа жљеб Арн, жљебови Кр, у жљебу Прк, жљеби

СЕ Про Сл, то се осљеби ВИ, што се жљеби Би, осље

бимо Ј, жељебе Кр Пpк, жљебу Па Рог Си, жљебљена

пераја Си, жљебљено Кр, ижљебити Про Ве, uосљеби

Ст Ру, ижљеби Сл, ижљебиш СЕ, iосљебљено Бу Си,

ижљебио Ру, прджљебиш Ара, прджљеби Вр Ту Ара

Са, прдосљеби-се Прк Ба, прджљебиш Би, прдосљебе

Ве, прожљебимо Др, прожљебљено СЕ Ра, прджљеб

љено Ве Тр, прджљебљено Рож, ужљебити Вр Бу Па

Ру Ара, ужљеби Н. Ман, ужљеби-се З, уосљеби Арн,

ужљеби-се Бу СЕ Ам, ужљеби О СЕ Ту МВ, ужљебили

Прк, ужљебимо Ст, ужљебимо З, ужљебу Мар Рог,

ужљебу Мар, ужљебе ВИ. Ам, ужљебљен Мис, ужљеб

бљен З Ме, ужљебљено Мис Ве Ту Ду, ужљебљено Ра

Ве, ужљебљено Ме, ужљебљено Ј, ужљебљива З итд.,“

шл-> шљ-: шљем Ду МЦ МВ Мис, на шљему МЦ, шљемови СБ,

шљемове Ам, поред: шлем О Ра Ду Др, шљитер от пруге

мв.494

чл-S-чљ-: чљанак Бу Тр Ру, поред: нога у члањку Тр, члањкови

Ру.“

Примери са јн-> iЊ-, кл-- кљ-, осл-с жљ-, ил---шљ- различито су

тумачени у нашој литератури. Д. Јовић у облицима кљешта, осљеб,

жљезда види резултате ијекавског јотовања.“ И Б. Николић мисли да

су кљешта у ваљевској Колубари траг „ијекавских насељавања”.“

Имајући у виду судбину дугог јата на терену одакле су досељавани преци

данашњих Колубараца, мислим да би требало очекивати пре лик кли

јешта. И саме прилике у ваљевској Колубари говоре да тамошња кљешта

треба тумачити као и у другим говорима III-В, С-В, К-Р и призрен

ско-тимочке базе: „Сви се ови примери (ијекавизми, С. Р.), разуме се,

јављају и у екавском лику; једино нема клешта”.“ Прилике у нашој

зони, а уосталом и у највећем делу србијанских и пречанских идиома,

дају за право онима који наведене примере тумаче гласовном асимилаци

*** Из МЦ имам и лик ослезда.

*** Само сам у Копљарима регистровао један облик са -осл-: ужлебиш.

*** Д. Јовић сматра да је код речи шљем „усвојена ијекавска варијанта” (Јовић

Трст. 75).

*** Избегавање двају палаталних сонанатаљ и њу суседству сведочи о деловању

закона дисимилације. Иначе, ова реч има и синонимну варијанту: чукаљ Бу Мар, чук

љеви Мар.

*** Јовић Трст, 53.

497 НИК, КОЛ. 34.

498 НИК, КОЈИ. 34.
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јом, тј. палатализацијом изазваном „природом веларних сугласника к,

i и фрикативних и, ж”.“ Услове под којима ил с шљ, жл - жљ имамо

и код именице чљанак.

145. Супституција на бази дисимилације знатно је ређа. Бележио

сам је у следећим случајевима:

мн-- мл-: млдiо Мис Бу Вр О Бa СЕ Мар Ра Па Кр Ст Тр Ам

МВ Н ДуМир, млога стока О, млда-је киша била Мис,

тако и: да се намложи Мис, намлджило МЦ, намлджи

ло-се Кр, умлджава Са и сл.“ Спорадично се чује и

мн-: мндо Ру Би;

дл-c- гл-: „Разбијање консонантске секвенце условљено је блис

кошћу консонаната по месту творбе“: iљето МВ Н

Др, летом Ру Коп Пpк, глетенце Мар, прожљебиш га

iЛетом Ба, жљебиш га лететом Ба, поред: длето Рог.

Овде изостаје К-Р дисимилативна промена дм- - iМ-80°,

те је увек: Дмитар Ве, Дмитровићи ВИ, Дмитријевића

Ра, до Дмитровадне Тр, Дмитрдвске Задушнице Прк,

до Дмитровдана Ве.

Осврт на неке иницијалне консонантске групе

146. Очекивану судбину доживеле су групе чP- и чр-: црн Си Н, црно

ВИ, црви Ве, црве Ст Мир, црвено Мар, црево ВИСБ Н Мис, цреветом

ЗМир, са цреветом Ара Ба, цреветом Кр, цреветом Ра Н, у цревету Ара,

цревад Ра, црева Си Прк, са цревима Ру, на цревима Прк, трешња Мис Бу

О Мар Ра Па Ту Кр Ст Ру МВ Си Ду Ман, трешња Ј Ба итд. О пред

логу через говори се у т. 474.

147. Доследно је: шљива (у свим селима), шљиву Сл Ст. Ман О, на

шљиви Вр ВИ, шљиве Мис Мар Ра Прк Ру Ман Си Ј Ме Би итд.

*** И. Поповић, О изговору речи жљеб и жљезда. — НЈ, н. с. књ. I, св. 1-2,

стр. 318—322; Поп. Госпођ. 130—131, 153. А. Пецо иБ. Милановић не искључују могућ

ност да је код гњездо, кљешта и бљешти извршена даљинска асимилација, с тим да је

fњездо могло настати и асимилацијом „по месту творбе” (Пецо-Милан. Ресава 282).

Уп. и: Белић ДИЈС 220, 223, 224; Скок Рјечник I, 579: у гњести, гњетем . . . „Гњ је

настао из дн као у Гњој - гној. У Врбнику је одатле њ као у њазло”.

*** Појава мин- с мл- позната је многим, па и већини суседних говора: Симић

Левач 198; Јовић Трст. 69; Пецо-Милан. Ресава 283; Алекс.-Вуком. Жупа 300;

Арсовић Блаце 71; Барј. Ибар 75; Пецо Ђердап 201; Барј. Чумић 16; Барј. Церовац

123; Ивић Биогр. 153; Стев. Гружа 456; Ивић Ловра 195 итд.

*** Јовић Трст. 70. IIромена дл у гл у овој лексеми честа је појава у нашим го

ворима. Уп. нпр.: Симић Левач 200; Грк. Луково 125; Арсовић Блаце 71; Алекс.—Ву

ком. Жупа 299; Поп. Госпођ. (у западној Бачкој) 154; Ник. Тршић 409; кладањски

крај (у мом материјалу: плијета); РЈАЗУ III, 197; РСАНУ III, 343.

** Симић Левач 200; IIецо-Милан. Ресава 285; Алекс.—Вуком. Жупа 299;

Елез. Речник I, 99; Барj. IIбар 74; Барј. Метохија 129. Из Осојана и Тучепа код Ђура

ковца имам и свој материјал, који садржи примере типа: Гмитра, Гмитровдан, Гми

tПровица и сл.
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148. Према књ. и левачком сврака“ овде се чује: а) сврака Мар

Ту Ст. Ру ВИН СБ Ду Ман Сл Си Би, свраке Ра Ту Ара, свракељица Тр

Ј. Са Би, свракељица Арн, свракељица Ме МЦ, свракељице Ме, свракељице

Ме, свракуљица Ра, тако и сврачине (стражњи, рачвасти крај руде”)

Ду; б) шврака“ Мис Бу О СЕ Па МЦ Ве Рог Мир Рож, швраке О Па

Рог Ба, швракељица Ве, швракељица, швракељицу МЦ.

149. По правилу стоји иницијално тв- у облицима гл. вирити (из

виривати, гледати крадом“); гвири Ве Ту Ст Пру Ам Рог Ду Ман Сл

Си Ба Мир Арн Ара Ј. Са, вирили Ст Прк, највири-се вамо Мир, највирили

Ам, извирива Ту ВИ, извири Ба, извиријо Ст, извирило Ара. Судећи по

мојој грађи, ликови са вир- су знатно ређи: вири Мар З. Кр, извирива-се

Па З Би, бно се извирива Би. Не би се могло рећи да је гл. вирити (и

iвирати) редак у нашим говорима.“

150. Према књ. станаћ и штинат“ овде је шпанаћ Мис.

Сандхи и сродне појаве у додиру морфема

151. Када се у сандхију и између префикса и основе нађу сугласници

различити по звучности, обично долази до регресивне асимилације:

a) з-бока Си, з-браћом МВ, з-Бугарима Ра, з-брашном Кор, з-бом

бом, з-ббмбама Прк, з-братом Са, шез браће Мар, страз божија Рог,

страз божија Бу, з-fоведима. О Ба, з-iоведима Н, з-грабуљама Си, шез

јддина Др, петнез грла Мис, з-друштом Кор, брез-дрвета Ба, поздбђуДр

Ра, поз дођоше Ст, поз девојка уиђе Ра, поз држи Арн, поз-другу Мар, поз

друга дође Ман, петнез дана Ру, петнез-дана Н, патоз доле Кр, шез деце

Мис, приж-ја разно ВИ, јдж ióре Ам, метеж-га Рог, шибаж-ia Py, за

кољеж-га МВ, баж-де су је нашли Ара, мож-да га тражиш Мар, мож-да

удесиш Сл, мбразис-да даш Ам, ако неж да правиш Рож, ож да родиш

Прк, јез ђавола Кор, пед зрнади Н, вамо је веђ боље Прк, девед буради Ј.,

нег-живу бни Рог итд.;

б) ис-куће Кор, ис-корена Ј, ис-кише Ме, ус-кућу Ба, искондиље,

ис-кондпаља Н, исплетемо Бу, крос-поток Ба, крос-прсте Про, бес-теб

МВ, крос-тра Ба, нис-пругу Ру, прес-пасоша Ду, прос-прозор Са, ис-те

њиве Ба, от-купања Са, от-куће Рож, прет-кућу Мир, пот-сенима Ба,

пот-пазом О, код* шнајдера Мис, ток Ћбла кућа Мис, Бок-те ведо Ме,

преко двчек Поља Си, од живот“ човека Рож, дрш-сe добро Кор, ниш-Ћи

риће Про, крош-Ћелије Са, беш-чарапа Ара, крош-четири Ба итд. (в. и

т. 166).507

*** Правопис 688; РМС V., 702; Симић Левач 174. Сврака је и у говору Блаца и

околине (Арсовић Блаце 66).

*** У РМС VI, 937 шврака се, као „покр.” реч, упућује на свраку.

** Уп. Симић Левач 176; РСАНУ III, 219-220; РМС I, 473; Скок Рјечник I,

642 итд.

596. Правопис 709, 826: РМС V, 924, VI, 992. Уп. и Тешић. Узовница 187: шпанаћ

и станаћ.

*** Сасвим ретко сам наплазио на потврде аналошког ширења резултата асими

лације по звучности у примерима типа: глатак СЕ, péтак Арн Ба, усак Ј. Мис, теинак

живот Мис. Основно је, разуме се: сладак СЕ Си Мис Мар Ра Арн Рож Ј Па Ме,

узак Арн Ба, тежак Си итд.
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152. Када се с из нађу испред љ и њ, често долази до једначења по

начину и месту образовања:

зњ – осно: иж-њега Коп, иж-њи МЦ, иж-ње Тр Ба, изис-њиве Ве

Бу Ара, иж-њега Мис, кроз сењега Ара, крдж-њу ј Вр Ара, преж-ње Ту,

уж-њу ЈКр, уж-њега Др, бреж-ње Ј, обнижу га челе ниж-њега Би итд.;

зљ - осљ: ижљуби Ра Коп МЦ, ижљуби Ам СБ, ижљубим Рог, ижc

љубимо-се Си, ту се ижљубимо Мис, ижљубимо Коп, ижљубе О. Мис, бн

се ижљубијо Ве итд.;

сњ – шњ: ш-нsöм СБ, ш-нsим Би ВИ, ш-њима Мар, ин-њбме Си, би

њак (осињак”) Арн,“

сљ - шљ: ш-људма Ст. Вр.

Да опозиција између зи ос, с и ин у примерима ове врсте ипак није

истpвена, показују следећи примери: из-њиве О Н, из-њи О, крдз-њу О,

уз-њу Ба, брез-ње Кр, лозњача (буранија плиткара) Ба, изљуби Мар Ст

ВИ Арн Са Ба, изљуби Ду, изљубимо О, ту се изљубимо Ст, изљубиш О,

iизљубе Мис, изљубу, изљубу-се Ду, изљубили Мис, изљускали оне љуске

МВ, тако се разљутијо Ду, с-њбм Коп Ст Ду Вр, с-њима Мар Ст Ам Рог,

пласњача (мотка која се подбије пот плас”) СБ, c-људима Мис Ј.

153. Наша зона припада говорном подручју у којем консонанти с 3 ц

не могу стајати испред консонаната и ж ч и ћ ђ. Само изузетно, и то

више као последица индивидуалне говорне особине, а не као општа

појава, с може да се чује испред ћ: зарасће Ст, прдпасће Вр.“

Разуме се да је увек: лишће, болешћом, заповешћом, машћом, милош

ћом, младошћом, старошћом, кршћен, наметићена итд. (в. т. 134). У мате

ријалу немам потврда за групу зђ. Бележио сам искључиво грбомсђе,

iвöжђе (т. 193).

154. И на нашем терену има случајева тзв. африкатизације у сек

венци т, д — с: у арнауцку земњу Рож, арнауцки кош СЕ, брацки (из

леда доследно) Кр Ст Ман Па ПркДу Си АрнJ, љуцки (свугде), Крвацка

Мис, крвацки Мис, Рвацка Ду, рвацки Ман. Појава није ни честа ни оби

чна као у неким суседним говорима“ и много је обичнија потпуна редук

ција дентала: војвдски момак Ра, војвдски СЕ, гдстоски живот Мис, гдстоски

живот Ве Мир Ба Прк, госпдски живот МВ Рог, гдстоски ради Прк,

Крваска Кор, до Крваске Мар, у Крваској Ра, у Крваском Кор, свески рат

Ј, свеска рат Вр, стардсваска Ра СЕ, суске трошкове Ба, у Швеској Ду,

Окрпско језеро СЕ, деустујемо Ј, докаче СЕ, преседник Мис ВИ, преседник

Ду, деек Мис, деечена Мис, осечено МВ, дееца МВ, декочи Н, оступили

Н, оступили Ст СБ Ме Пру, оступила Мис, оступали Ам Са Ј Ме, дотупа

Си, оступише Са, оступање Ј итд. Исту ситуацију налазимо и у сандхију:

*** Ново, и за овдашње фонетске прилике необично, име Сњежана, забележено

у Раниловићу, свакако је однекуд импортовано.

*** Појава је знатно израженија у александровачко-бруском говору (Алекс.—Ву

ком. Жупа 299).

*** Нарочито у Левчу (Симић Левач 182—184). Уп. и: Арсовић Блаце 72; Јовић

Трст. 72. |-



Говори централне Шумадије 187

ка-се тресо Пру, ка-сам се удала ВИ, ка-су се вратили Рож, ка-се седе

Ме, после ка-смо распали се Мис, са-се ја сетик Мис, са-се сами узимау

Ам, ку-смо прошли Мар, ка-се помисим Вр, ка-су били Ам, ко-сестре Н,

ко-свиња (код свиња) Ду, д-смија. О, о-стоке Ба, пре-сина (пред сина) Ду

итд, о-земње МЦ, о-зида Ве и сл., поред: од-земње МЦ.

155. У радном прид. гл. отићи долази понекад до потпуне редукције

вокала –и- и стварања африкате ч: очб-је Ме, дчо Ара Би, била Ара. У

осталим случајевима, а углавном се ради о сандхију, секвенца -ти-,

односно —дин-, отклања се редукцијом дентала: нас пе-шес Рож, диштету

Арн, пе-шес јаја Вр, ошрављује-се Мис итд. Исто тако, бележио сам и:

д-жице (од жице) Кор, пре-жену (пред жену) Мар. За уклањање фи

налних сугласника д, т, з, с, у сандхију в. и т. 187.

156. Нисам слушао примере са -ћски - цки, познате неким нашим

говорима,“ али сам, додуше у само једној лексеми, приметио неизмење

ну секвенцу —ћск-: домаћски Кор, домаћске снае Ра, да домаћским же

нама Про.

КОНСОНАНТСКЕ ГРУПЕ У МЕДИЈАЛНОЈ ПОЗИЦИЈИ

157. Супституције настале асимилацијом бележио сам углавном у

познатим приликама и случајевима:

мтент: пантим О ЗМис Ра Прк Пру Ам Рог Ду Са МЦ Ба,

не-пантим Ст Па Ра Ру, не пантим Ра, пантиш ВИ,

пантљив (има добру меморију“) Кр, пантљив Прк, запан

тила Рог, запантиле Ду, запантила Бу Па Ве Тр Ме

МЦ Прк Ба, запантијо Ара, запантијо ВИ, улантила

Ара Ј Вр Мис Ст Прк Ба, утантили Ј и сл., планти ватра

Мир Мис, све планта Рог.“ У грађи имам само две

потврде чувања групе —мт-: упамтила Па, запамтила

них мfi: црвемперка Ара Пру МВ Др Сл, црвемперка Ду, црвем

перке Ду, шаремперка (врста птице) Арн, једампут Pa,

једампут Прк СЕ МВ МПЦ Си, поред: једанпут (-н- се

овде држи захваљујући наслањању на лик један) Ра

Прк Ст. Би Мис,

* Уп. нпр.: Симић Левач 184; Алекс.–Вуком. Жупа 299; Мил. Кик. 21; Пеш.

СК–Љ 127; Стеван. ИЦД 51. Маретић (Граматика 89) на овај начин објашњава на

станак ојкoнима Пецка.

*** Промена -мит- c -нт- захватила је изузетно широк простор. На источном

штокавском терену изван домашаја ове појаве остали су практично једино Галипољци,

у чијем су говору потврде са -лит- чешће: З. Павл. Конс, секвенце 93—94; Симић

Левач 180; Пецо-Милан. Ресава 287; Алекс.—Вуком. Жупа 299; Арсовић Блаце 72;

Јовић Трст. 74; I1вић Биогр. 153; Ник. Кол. 40; Стев. Гружа 456; Тешић Љешт. 209;

М, Ник. Гороб. 668; Ник, Тршић 410 итд.
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нб– мб:

бн-мн:

6Н X-ЛИН .

6ЊX- „ИНb :

зелембаћ Мис, зелембаћ Мар Пру МВ Н Рог, зелембаћу

Ст, зелембаћи Си Тр, бомббле (бомбоне“) Ман, бомббне

МВ, поред: бонболе Ман, болббне Па;

Самница СБ Др Мир, и-Симнице СБ Др, до Симнице Рож,

на Симници Др, у Симници Ман Мир Ара, у Симницу Сл,

Самничанин ВИ, симничку ћуприју Др, уз ређе: Сибница

СБ, Сибницу Ст; били смо присемни Си, зомница Рож,

(не нарочито често); збмнули Арн, збмну, збмне Ара,

здмнаш Са, на пламној Морави Арн, гламне стубове З, за

jбмно СБ, блина Рож, дамно, одамно, одамна, дамно,

ддамно (в. т. 470), рамно Рож Арн, рамнина Арн, зарам

нијо Ве.“ Ипак претежу примери са очуваном групом

—вн-: давно, давно, одавно, давно, давно (в. т. 470), чара

пе . . . одавнашње Ст, одавношња сам и ја МВ, даровнина,

свекар проси девојку и да јој даровнину Рог, државна

МВ, брвнара Ба,“ гривна Мар, збвнеш Мис, збвне Вр,

збвнемо МВ, збвну ВИ, куповне Бу, бвна Ру Арн МЦ, три

бвна О, двнови О ВИЈ, двнбва Ру МЦ, двнове МЦ, службв

ник Рож, равна Ве, равне Вр Арн, равно Ве Кр Ру Ду Рож

Ман Си Мир Ба МЦ, равница Кр Сл Си Мир Ј. Па Ду

Ме, равница Мар, у равницу Ба, поравнимо Ара и сл.,

усправно СE, равномерно Вр, држиш насевнице (вакб ми

једно идемо, бележимо напред, а бн за нама сеје) Ј;

гламња“ СЕ Ра Ве Ту Ст. Тр Ру Ду Ман Сл Мир Ара Ј

Са З Ме Ба МЦ Би, гламња Ам, о-те гламње Ту, поред

пламње Ра СБ, ламњу Ве Др Ту Ру Мир Ду Ман Рож

Ара Ба, пламњам Ара, пламње О Рож Са Ба, две пламње

Ду Мир, две гламње Ме, пламњи (Гмн.) Ст. Ду Би Ара,

пет гламња СЕ, са пламњама Мир, по пламњама Би итд.,

жрмневи Тр З. Би Си Мир Ј, жрмнева Мир МЦ Би,

са жрмневима Би, на жрмневима МЦ, жрмнићи З,

жрмнаш Мир, жрмна-се Ара, жрмнала Мис, жђм

њало-се З, жрмнали Кр Тр Мир, то се жрмнало Би,

ужсpмња Тр МЦ Би, ужсрмње со Ме, преземњујеш (пре

зевњујеш”) и лупаш Рож, рамњамо Ду, рамњани Ду,

срамњају Ту, порамњају Ту, порамњб Ј, порамњамо

Ман Си“. Наведени примери чују се и са неизмење

ном секвенцом -вњ-: главња Вр Мар Ра ПаКр ВИ, iљав

*** Промена медијалне секвенце -вн- у -мн- сматра се типичним штокавским

обележјем. Детаљнијим истраживањима већег броја извора З. Павловић (која, свакако

омашком, у примере са извршеном асимилацијом сврстава и лексему ломница, у којој

је секвенца -мн- примарна) долази до закључка да је појава најдоследније спроведена

на староцрногорском тлу, за којим следе призренско-тимочки, ИХ, Ш—В, те К-Р

говори (З. Павл. Конс. секвенце 75—77; уп. и: Ник. Кол. (недоследно) 41; Ивић

Биогр. 153; Симић Левач 182).

*** У Мисачи бележим и брвњара.

*** Одакле је дисимилацијом добијена пламља Па.

*** А одатле — дисимилацијом — рамљб-је О, порамљамо Си.
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њу Мис Мар, главње Вр Коп, главње ВИ., пет главња Бу,

жрвњеви Бу Про Ст Прк Ара Ј Ба МЦ, жрвњева Ара

Ме, жрвњеве Па Ба, у жрвњевима Ба, жрвња Вр, жрвња-ce

Прк, жрвњаш Па, жрвњали Ара Са, жрвњала Ст, пре

зевњива Прк, равња. О, равња Н, равњаш Про, равњате

Н, равњају Мис Рож, равњб Тр, равњд-се Ду, равњала

Пру, изравња СБ, поравњаци МВ Ба, поравња Мар Ара,

поравњамо Арн, да се поравња Па, поравњају СЕ, порав

њај Мис, поравњато Мис, уравња Вр. У вези са основом

жpв- пажње су вредни још неки детаљи. Нису, наиме,

ретки ни примери испадања —в-, разуме се уколико ту нис

мо суочени са дисимилативним процесом (-њ- < —мњ-):

жрњали-су Ту, да жрњам со Ба, жрња се Ту, ужрња-ce

Ба, жрњеви Ту, а у Барошевцу сам записао и лик жрљеве.

Асимилацијом добијено-м- из секвенце —мњ- спорадично

се преноси и у Нјд., одакле ће утицати на финално –њ,

које ће, на принципу дисимилације, бити замењено со

нантом -љ: жђмаљ Ст Ба. Разуме се да је неупоредиво

чешће и обичније: жрвањ Бу Вр О Мар Ра Па Прк Ве

Ру ВИ Пpу МВ СБ Рог Ду Ман Сл Арн Са Ме. У Орашцу

сам, да наведем и тај податак, наишао на информатора у

чијем се говору -а- у овој лексеми не понаша као непо

стојани вокал: жpвања, жрвањи. Вероватно је реч о

почетку губљења осећаја за фонетски и деклинациони

модел речи којом се именује предмет практично ишче

зао из свакодневне употребе.

мљо-мњ: земња Вр О, земња Ра Ве Ба Ст Тр Ј. Кор Н Ду Ман Си Са

Рож Арн, до беле земње Ба, земње Ду, земње Рог, земњи

Би Кр, земњи мацо (говори се роју „пуштаних” пчела да

се спусти на земљу) МЦ Би, на земњи Ра Про Тр МЦ, по

земњи Кор, на вакој земњи Рог, земњу Мис Рож Бу Вр

О Про Ту Прк Ман МЦ Си Арн, у земњу СЕ Тр, у-зем

њу Ра Ј Кр Прк, то се некако изметуло земњом Ман,

земњом МПЦ, у земњама Про, земњани Си, земњана Ара,

земњански и сл., дрeмњива Си, рамње Рож, Римњани Ара,

урамњен Вр, Дамњан З, Дамњановић З. Равноправно са

наведеним стоје и облици са очуваном групом -мљ

земља Мар Бу О, земља Ру Арн, земље Па, од земље Кр

Ст МВ Ру МЦ, земљи мацо МЦ, до земље СБ, земљу О,

на-земљу О, у-земљу О МПЦ, и-земље. ВИ, земљани СЕ Ве

ОКр МВ Са Др,земљана вуруна Прк,земљана Ст, земљанб

Па Рог, земљана ћáса Ба, земљане Про Ам, у земљаним

лонцу Ј, дремљем СБ, дремље Ман СБ, дрeмљив Ара,

дрeмљива Ара, дрeмљиви Ара, дрeмљиво Кр, рамље Ам

СБ, Дамљан Др Би, Дамљановићи Ба.

Биће да су преко асимилације у групи —мљ- (< —мј-) добијени и

ликови: тамњан ВеЗ Би, тамњана Би, поред: тамљан Про Кр МВ Др

Ме МЦ, тамљана Ту Арн, тамљана МВ, тамљаницу Про, тамјан Мир.
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Ипак, не треба одбацити ни могућност да је на нашем терену тамљан

млађа творевина,“ тим пре што се зна да у српскохрватским дијалектима

имамо: а) тамљан - тамњан - тамјан и б) тамњан - тамљан - там

јан.“ Предност асимилацији дајем из простог разлога што се ради о

истом односу као и код имена Дамјан : Дамљан : Дамњан, а последњи

лик изводи се од Дамљан, без помињања могућности обратног процеса.“

жб с џб: верба, веибу, веибају, веибање, вериба, с веибе, са веuбе, на

веџби, на-веибу, на верибу, вербали, веибам-се, венбају, веи
му „“ у . . .“

бање, на веибању, враџбина, враџбине (в. т. 129);

нж се ни: ранџирати Мис, наранџа, наранџи, инџињер, инџињер,

за инџињера, инџињера, инџињери, инџињере, инџињерка,

иџињер, ишињер, за иџињера (в. т. 129);

зи с џi: (преко: за - ост?):“ pдија Мар МВ СБ СЕ, pдију

Мар СЕ, на роuiу Ам СБ, око рђије СЕ, на рђији

МВ СЕ, pдије МВ Мар, десет рђији СБ, дванес

pдији СЕ“, поред: на том рôжciu, pöжја, рожје, десет

pôжiи МВ, али и: розга Мис Коп Ам Ба Мар, розгу

Бу Мис ВИ Рож Би Коп, на розгу Ба, на-розу Би, на-роз

ји Би, розе Бу Пру, на розје О Рож. Роџia је добијена

по истом принципу као и примери типа веиба: фрика

тивни консонант је пред плозивом прешао у одговарајућу

африкату.

158. И у медијалној позицији налазимо потврде асимилације, односно

палатализације, у секвенцама кн, тн, гл испред предњих вокала:

кн - књ: никње Н, викњемо Си, натaкњеш Ба, да рекње МВ, поред:

никне Бу Рож, не дбникне семе Ба;

iн — гњ: стигне МВ Рог СБ, стигне Ду Си, диiње Си МВ, да се

диiње МВ, ти се диiњеш МВ, бна се подиiње Н, подиiњем

Ст, стitiЊемо Ба, али су чешћи и обичнији примери типа:

дiliље Ст, дигнеш Рож, дигнемо Мис, подигне Ст, легне

Мис, легнем Па, санеш-сe Mир, стиiнем Рог, стене МВ

Сл, затегне Си;

гл - iљ: тегљила сам сукно Ам, тегљим СБ,“ штitiљић Сл,“

поред: стигли Мис, стигле Мис Прк, цигле ВИ., от ци

лица Ру.

**? Тако Р. Симић, на пример, тумачи настанак ликова тамљана, тамљаника,

Дамљандвић у Левчу (Симић Левач 199).

*** Скок Рјечник III, 441; РЈАЗУ ХVIII, 57, 67.

*** Скок Рјечник I, 379; РЈАЗУ II, 246.

*** Уп. код Скока (Рјечник III, 161). И у РЈАЗУ ХIV, 193, 198 стоје розга и

jрджја.

*** И у Чумићу је рђија (Ј. Грк. Чумић 146).

*** Примере типа тегљи бележе и испитивачи других говора. В. нпр.: Симић

Левач 181; Алекс.—Вуком. Жупа 301; Јовић Трст. 76 итд.

*** Према књижевном штитлиц и „покр.” штiliљић и штитљац, те „дијал.”

шталец (РМС VI, 1008).
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159. Асимилацијом, тј. палатализацијом, добијено је (као и шљем,

шљитер, жљезда итд.): тuиљер“ МВ Ам Рог Си Др, тишљерија МВ,

тuиљерија Др, Удари от старе тишљерије Др, тишљерај Па, лешњик

Ду МB,“ али је увек брашно (свугде). Не треба искључивати ни могућ

ност да је љ у примерима шљем, шљитер, тишљер у ствари последица

овакве перцепције носилаца српскохрватског језика немачког л, које је

НеIШТО МеKШе ОД НаIIIеГ.

160. Промену -нк-у-њк- приметио сам у следећим примерима: мало

шљуњка (потпомогнуто даљинском асимилацијом?) Кр, штрањка Ве Ара Ј

Би МВ СБ, штрањку Ту,“ поред: штрана Вр Мис. Имајући у виду при

лике у неким суседним говорима, наводим да је овде увек: чункови МВ

Ду, са-чунком МЦ, Чункаши су ћилимови што се раде са-чунком Ме,

чункаш Ме. Разуме се да је доследно: чунак Бу О Мар Ра Па Ве Кр Ба

Ст Ру Ду Ман Сл Арн Са МЦ.

161. У нашој зони су доста ретке потврде промене секвенце —зм

у —зн- у през. основи гл. узети. На првом су месту ликови типа узем,

узеш, узéмо итд., затим: узмеш, узме, узмемо итд., а тек на крају: узнем,

узне, узнемо итд. (в. т. 398).

162. Дисимилацијом по месту творбе долази до -њч-> -нч-: на

конче Н Мар, накбнче Па Прк Рог Ду Си Ме, свинче Мис Па Ве ВИ

Pa H Ба СБ Тр Ст, али и: накбњче Кр Ра, накбњчету Кр,“ свињче Ме,

свињчету Ба Би, свињчету Рож, свињченце Мир.“

163. Измене у медијалним секвенцама на бази дисимилационих про

цеса бележене су углавном у примерима и ситуацијама познатим сусед

ним и сличним говорима:

пч — вч:*** клувче Коп О Ра Ве Ст Ду Сл Ме МЦ, клувчад Ду Ве,

клувчад Ду, клувчади Си СЕ Ба, клувчади Ве, са клув

чадма СЕ Ве, у клувчадма Си, поред: а) клуче Ра Па

Про Ве Кр Ст Прк Тр Ру Ман Арн Ара Са Би, на клуче

МЦ, два клучета Ара, клучад. Ту Ра Па, на клучад Бу

Па Прк Си Ара Ру Са, клучади Ру Бу Прк, клучади

Ара Ту Би Си Ба Са, са клучадма Са Прк Ара Ру, у

клучадма Би; б) клубе Пру, клубад Ра, клубад Пру, клу

бади Ве, клубади Мар Си, за клубадма Мар;

*** Тишљер се среће и у многим другим говорима. В. нпр.: Симић Левач 182;

Поп. Госпођ. 153; кладањски крај (мој материјал).

*** Уп. Симић Левач 182; Ник. Мачва 247.

*** Према немачком Strang и у неким другим нашим говорима говори се штрањ

ка (Ник. Кол. 40; Ник. Мачва 247; Поп. Госпођ. 153).

*** Сматрам да мачванско наколче није резултат промене -нч- у -лч-, како мисли

Б. Николић (Мачва 247), него обичаја да невеста, када стигне младожењиној кући,

мушко дете прима на колима, а не на коњу, као у неким другим крајевима.

*** За промену -њч- - -нч- у примерима типа свинче у суседним и сличним го

ворима в. Ивић Хере 333; Ивић Биогр. 153; Поп. Госпођ. 155.

*** Промена -пч- - -вч- присутна је „у скоро свим јекавским” говорима а није

ретка ни на Ш—B терену. О томе в.: З. Павл. Конс, секвенце 89; М. Ник. Гороб. 666;

Тешић Љешт. 207; Ник. Тршић 408; Ник. Кол. 41; Стев. Гружа 456 итд.
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пиш - ви

tic c- вc

ик - вк:

пiт - вит:

кдвча Мис О Мар Ра Па Про Ве Ту Кр Ст Тр Ру Пру

Ам Кор Ј З Ме МЦ Би МВ Ду Ман Сл Си Мир Арн

Ара, ковче Бу Вр О Си СE Мир Арн Би IIро Кр Тр МВ,

ковчу Ру СБ Ду Ман З МЦ, за ковчу Ра, кдвчица Ве

Арн Ра, кдвчице Мир, заковча ВИ СБ Кор, закдвча-ce

Си О Ру, то се закдвча Мир, закдвчаш Кр МЦ, заков

чаш Сл, заковчо Ј, закдвчаваш Ст Ме, закдвчава Са Мис

Бу Ту Кр Тр, заковчава Ду Мар Ман, откдвчавали Арн,

откдвчава Ве, прекдвчава Кр, сковчаваш Ст, да укдвчам

Др итд., шивчица Про Кор Би, шивчицу Коп Вр, поред:

шипчица Ба, шипкица, шивкица итд. (в. ниже);

(спорадично): двиштина Ра МВ, у двиштини СБ Ара, дв

штинара Па, левши Би, поред чешћих потврда групе

-пш-: дпштина Мис Си О, из дпштине Прк, до дпштине

Арн, опшивено Си, лепина, лепше, лепша, лепше, лепшија,

лепит (т. 283);

(ретко), тевсија Си МЦ, тевсија Ду, тевсију Ра Си, у

тевсију Рож, двсује О (у Орашцу сам забележио и лик

дcује), поред обичнијих случајева без дисимилације: тет

сија МВ Вр Арн, тепсија Рог Ман, тепсију О Вp Pa Би,

тепсију Ам, у тепсију Би, тепсијаш (врста кантара) Рог,

липсала Ам МЦ Си Ам Арн Ј, ја га попсујем Ба, дпсо

вала Про. Само изузетно -пс-> -пц-: опцују Н.

шавка Тр Ве Кр Н. Рог Сл Си Мир Рож АраЗ Ба МЦ

Би, на шивки Ме, шивку Про Са Н Би Си Рож, на шивку

Арн, шивком Прк Ара, бију шивкđм Рож, шивке Про

Кр, три шивке Ту, шивкица Прк, шивкицом МЦ, са тим

шавкама МЦ. Дисимилација није извршена доследно:

шипка Вр СЕ Па Ту Ру ВИ Ам МВ Ду Ман Си Мир

Арн Са Ба, от шипке Пру, шипку Др Мар Си, на шипки

Кор, са шипком Ј., шипке Ст ВИ МВ, шипкица Мир.

Нема ликова типа опклада, овклада већ само: за дкладу

Ман, дкладе-се, дкладили-се Ман.

IШüвтар Ру Ман Си Ме Ба, Шивтари Па Кр Ман Си

Ара Ба, Шивтарија Па, о Шивтарији Па, млого Шив

тарије Па, шивтарски цигани Ме, двтужи Па, поред:

Шиптара Кр Прк Ру Ј, Шиптари Ј, оптужи ВИ, зап

тиво Мир, лопту Ман, заптијемо СБ, лептир Ара Ба,

лептира Ара. Мислим да наредне облике треба довести

у везу са народном етимологијом, тј. да је према летети

добијено: летир Н МВ, летар Си Ба, сто летирбва Ра,

летиреви Ра, летирић Рож, летирић Н., летирица (леп

тир“) Вр,“

*** За летир(ак) у другим говорима в.: Алекс.-Вуком. Жупа 301; Грк. Луково

125; Елез. Речник I, 362.
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ми - ви: увно Мис Бу Вр Кош О СЕ Мар IIа Ту Ст Ру ВИ Кр

Ам СБ Ј Са Ме Ба, по јувну Бу, два гувна Кр, на гувну

Ст, на сред гувна О СЕ, iiiвназија Мис, тавно Мар, рев

нак, ревници МЦ, ревник (3x) Ду. Чешће су потврде

старијег стања: умно Би О Мар IIа Про СБ Ве Ту Ст

Тр Ру Рож ВИ Ам МВ Рог Н. Ман Сл Си Мир Арн

Ара Са З Ме Ба, на гумну ВИ Рож Ам, по гумну Ара,

изван гумна Ба, на сред умнета Про, тамно Па Ст Ман

Сл Мир Ара, тамница Бу МПЦ О Па Ара, тамница Мар

Ду Ман, у тамници Арн, у тамницу Па, тамново у Сиб

ници Па итд.

164. За именовање „белог жита” и његових производа у српско

хрватским дијалектима и писаним изворима користе се придеви стрни,

стрмни, стрвни.“ На нашем, релативно уском, простору регистроване

су све три наведене могућности:

а) стрна брашно Коп Си, брашна стрнба Па, стрнба брашна Ме,

стрнбi брашна МЦ Про, стрни лебац Мар, стрнина Кр,

б) стрмнб брашно Си, стрмнб Кр, стрмни колач Пpк, стрмни леба

Ба, стрмни лебац Ба, стрмни Мис Си, стрмнбi брашна Ам, стрм

нба брашна. Ст, брашна стрмнба. Ту, брашном стрмним Ј, стрмну

Ј, стрмну попару Ра, стрмнина (1. бело жито, 2. леб од белоја

жита) Кр Прк Рог Ме;

в) стрвни лебац Тр, стрвна Мис, стрвнб брашно МЦ, стрвнд О

Па Бу стрвнина Бу, стрвнина Тр Мир Ме Би. По Скоку је од при

марне форме стрни дисимилацијом добијено стрвна,“ из чега

произилази да је стрмни — резултат асимилативног процеса.“

Према књ. дбрамница, дбрамица и дбраменица,“ те обравница у не

ким дијалектима“ бележио сам:

а) обраница Ра Пру Сл, дбраница Би СЕ, дбраница. О Сл Ј, дбраница

је једна дугачка мотка, зарезана, напраљена како ће тељиг од

видрице да стане Ру, дбраницу Мир Ј. Рог, дбраницу Би, обра

ницу Ра, на дбраницу Ба, на дбраници Бу Ст, на обраници Ра, на

дбраници Би, с-дбраницом Би, подупро врата дбраницом Ба;

б) дбрамница Ме;

в) на обрамици Си; уп. и: носили смо обрамичке Си.

мњ - мљ: сумља Кр, сумљам Мис О, сумљаци О, сумљамо Мис,

пдсумља. Мис, сумљиви Рог, сумље Мар, сумљо Ра, сум

*** Уп. нпр. у РМС VI, 22, 30, 32: стрвни, стрмни, стрмина, стрни итд. ; у

РЈАЗУ ХVI, 752, 756, 759, 789: strman, strmnina, strn, strni, strv, strvan итд.

*** Скок Рјечник III, 347. Д. Барјактаревић у Чумићу бележи стрвно (Барj.

Чумић 16).

*** Према моме материјалу—стрниште се у овој зони зове: стрњика (што је пож

њевено жито) Ду, по стрњикама Арн, у стрњик (њива када се пожње жито) Прк,

штрњака Ам, пожњу се штрњаке Н.

534 РМС III, 878.

*** У ваљевској Колубари је на дбраницу (Ник. Кол. 41).
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љив Кр, сумљиве Кр, осумљичили З, димљак Ст.“ По

тврде дисимилационих процеса у секвенци —мњ- ипак

су неупоредиво ређе од примера типа: сумњам Па СБ

Ду Си Арн Ј. Би, сумња Па, сумњао Ам, сумња Ман,

димњак О Мар Ру Ј Вр, димњаци О Кр, сламњача Мир,

сламњачу МЦ Би, пошумњава Мис.

165. Група -ћн-, као и у неким другим говорима,“ прелази (истина

недоследно) у -тњ

божитњи пос Мис Па Ту Арн Ру, цео пос божитњи

Арн, божитњи Вр ВИ, божитњи СЕ, Божитње покладе

Ара, божитњега поста Ра, божитњу сламу Вр, кутњи

домаћин Мир, патњик Др Ру Ј, мотњија Кр, бн је мо

јутњи Тр, ко је могутњи Вр, Нотњица је била и сисала

човека Арн, плутње болеснике Мир, сретњи људи О,

сретњи Ду, сретња Си Па, сретња би била ВИ, Добро

вече и сретњо Бадње вече Мар, најсретњија Ј, несретња

ћери Мис, несретњик Н., несретњик Мис, три несретњика

Мис, али и: бджићни пос Мис Мир Ст Прк, божићни

Арн Ме Ба, божићни посPa Bи МВ Сл Рож, Божићни

поклади Бу, Божићне покладе Арн, божићне Си, бо

жићне Коп, божићне поста Тр, могућније Коп, ако смо

могућни Би. Поред облика типа божитњи и божићни

бележио сам и: бджићњи пос Вр Кр Арн Рож, божићњи

Ба, божићњи пос СБ, божићњеi“ поста Мар.

Исто тако сам у Крушевици записао: да сте срекњи,

несрекњи.

Код именице воћњак секвенца -ћњ- (изгледа досле

дно) = -тњ-:

вотњак Вр Мис Ра, уз вотњак Вр, преко вотњака Вр,

вдтњака Бу, у вотњаку Мис Кр Ра Би, вотњаци Кор,

вотњаке Ба, вдтњаке Бу, на вотњацима З, по вотњацима

О итд. Немам потврде аналошких форми типа сретањ

него сам слушао: сретан ти пут Си, несретан Мис, по

ред: срећан ти пут Ра СБ Мис, срећан дан МЦ.

Дисимилацијом је захваћена и група -тљ— у петљ-:“

на пекљи, по пекљи Мар, пекља Сл Ман, бабе пекљају

МВ, пекљање Сл, пекљанција Сл, затекљб Си.

*** Тенденција избегавања ове, као и осталих назалних секвенци, позната је

практично целом штокавском терену, па и суседним и сличним говорима: З. Павл.

Конс. секвенце 84; Јовић Трст. 69; Барј. Ибар 75; Стев. Гружа 456; М. Ник. Гороб.

668; Тешић Љешт. 208 итд.

*** Уп. нпр.: Симић Левач 199; Алекс.-Вуком. Жупа 300; Арсовић Блаце 71;

Грк. Луково 125; Барј. Ибар 74, 123; Мил. Кик. 21; Поп. Госпођ. 154; Ник. Срем

333; Ник. Мачва 253; Ник. Тршић 409: помдт”њак, кутња; Пиж. Колашин 102;

Стеван. ИЦД 54; Ћупић Бјелоп. 47–48, 60; Мил. Црмн. 348; Пецо ИХ 97; Вуковић

П—Др. 48; Ивић Галип. 147 итд. Уп. и: Белић Фонетика 133; Маретић Граматика 118.

*** Појава позната на ширем простору. В. нпр.: Белић ДИЈС 228—229; Симић

Левач 200; Алекс.—Вуком. Жупа 300; Арсовић Блаце 74; Јовић Трст. 76; Богд.

ГББП 43; Мил. Црмн. 349 итд.
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166. Дисимилативно упрошћавање секвенци -сц-, -ич-, -жи- пре

ко редукције првог члана бележио сам у готово свим насељима. Прво

ћу изложити прикупљену грађу, а после тога се осврнути на распро

страњеност појаве у српскохрватским дијалектима и на однос нашег

терена према суседним и сродним идиомима:

-сц-: праци З Би Ме МЦ Ра Па Ру Про Ве Ту Кр Ст Прк

Тр ВИПру Ам Кор МВ СБ Н Рог Ду Ман Сл Др Си

Мир Рож Арн Ара Ј, працију, працију (т. 199), праце

Ст Ру Пру Ам Кор МВ Н Мир Рож Ара Ј З Ме Ба

МПЦ Би, працима Па Ру Би, с працима Ра, са працима

Ј, дициплина Ве А, дициплину Н, дициплину Мис СЕ.

Група -сц-се тако понаша и у додиру префикса и основне

речи: ишеде Тр, ицеде Бу Тр, ицедиш Н Рог, ицеди Бу

Тр Н Ду Ман Сл, после се шчеди Рог, ицеди-се Рож,

uцедиш Н, ицедимо Н, uцедимо Ст Са, ицеди Ст, ицеди

Арн, ицепа Ара, ицепа Пру Кор Н. Ду Сл, uцепамо О,

ицепано Кор, uцепано Ру Ара, ицепана О, ицепане Ара,

ilцепане О, ицепани ВИ, ицепају Ара, ицепа Арн, ицепамо

Ј, ицепај Рож, ицето Ст Рог, ицетка Ј, рацепи Ту, рацепи

Н Ра Ман, рацепи Тр Ме, рацепи Рож Арн, рацепи-се Ду,

рацепиш J МЦ Рож, рацепимо Др, рацепимо Би, рацеле

Ј Би, рацепљено Арн, рацепљено Прк Др, рацепљено Ду,

рацепијо МЦ, рацеп (разрез у који се ставља калем

приликом калемљења воћака) МЦ, uцветале Сл, рацве

тала-се Ман, рацветала-се Ду, да се рацвета Ду итд.

Нешто су ређе потврде старијег стања и концен

трисане су првенствено у јасеничким и колубарским насе

љима: исцеди Бу О Са Ве Ара, исцеди-се Си, исцеди Бу,

па се исцеди Мис, исцеди МЦ, исцедиш Ме, исцедимо Мар,

исцедимо Па Ту О, исцеде Бу, исцеде Про, исцеди Ве,

исцепаш Мис, исцепаш Ба, исцепа Мис, исцепан Ра, ис

цепамо Са, и цето МЦ, исцепаје Ме, расцепи Ман, исце

димо Ст Прк, и цедимо МВ, дисциплина СЕ Ба. Секвенца

-сц- остаје неизмењена у примерима типа: митрољесци

(нова реч) Са, квасца. Ту Сл, са квасцом Ту, у квасцу

Вр Си. Стабилности су квасц- доприносе облици типа

квасац, квасати и сл., где нема услова за његово испадање

(секвенца -сц- не може се пратити у познатој лексеми

косци, јер на целом терену налазимо косач — косачи).

Група -сц- држи се и у примерима типа дасци уколико,

разуме се, нису уклоњени трагови палатализације (в. т.

232). На другој страни, у праци ова фонетска појава је

лексикализована, а тиме — доследно спроведена, изу

зимајући „ерски” крај, где по правилу стоји: прасад,

прасади, прасад(и)ма.“

*** У Орашцу ми је „објашњено” да „прасад неки зову прđсци”.
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—tf("ž— . болечина Ду Си, болечина Н, болечину Ду Си, бречић Си

Прк, бречfiћ Рог Мир, на бречићу Рог Си, јуче СЕ Сл

Др Си Мир Рож Ј Ме МПЦ Ара З Ба Арн Про Ве Ту

Ст Ру ВИ Пpу Ам Кор МВ Н СБ Ду Рог, јучета Ра,

јучиће Кр Ст. ВИКор Ара Ме Ба, тучићи Ра Ве, јучића Ра

Ру Кор МВ Сл Арн Ара МЦ, јучеће Кр МЦ, учећи Ам СЕ

(в. т. 274), јучићима Ра, са јучићима Ру итд., дачица Бу

О Ра Па Про Ве Ту Кр Ст Прк Тр Пру Ру ВИ Ара Са

З МЦ Ме, дачица Ра ВИ Ам Кор Н СБ Ду Сл Др Си

Мир Рож Арн, дачицу Бу Па Про Ту Кр Прк Тр Си

З МЦ, дачицу Кор, на дачицу Рож, оне дачице Рог,

дачице Бу О Па Са Ба Би Ст Прк Рож, три дачице Про,

дачаце ВИ. Ам, дачара (зграда од дрвета”) МЦМВ, да

чара Кор Н. Ду Сл, дачару Н, дачар (дрвени кревет”)

Ту, дачари Мар Рог Ра ВИ, кожуче Ду Арн, кожучић

Арн, кдонсучић, кджуче Ара, кочица СE Мар Ра Ам Кор

Н СБ Рог Ду Ман Сл Др Арн, кочица Мис Са З Ме

Ба МЦ Вр О Па Ј Ве Ту Кр Ст Прк Тр Ру Си Мир

Ара, кочицу Бу ВИ О Пру КорЗ, кочицу СE Ду, с кочи

цом Ру, с кочицом Арн, кочице Коп СЕ Арн Са З Ме

Ба МЦ Би Мар Ра Па Ве Кр Ст Прк Тр Ј. Ру Си Мир,

кочице Мар Ра Кор Н СБ Рог Ду Ман Сл Арн, кочица

Мир Бу Са, са кочицама СЕ Ду, са кочицама Ру итд.,

кричице сира исечеш Са, кукуручић Ара, мачину нисмо

јели Мир, драчић Ст Ру Си Мир Кор Са Ба, орачић Кор

Ман Др, драчићи З Ба МЦ Би Кр Тр Си Мир Арн

Ара, орачићи ВИ Кор Н Ду Арн, орачиће ВИ, драчиће

Ру, прачара (крмача која има прасиће) Ра ВИ Ве Пру

Сл Др Си Мир Арн Ам Кор МВ Н СБ Рог Ду Ман,

прачара Кор Си Рож Арн Ара Ј З Ме Ба МПЦ Би Ра

Па Про Ве Ту Кр Ст. Прк Тр Ту ВИ, Прачару Па Тр

Ба Би МЦ, Прачару Кор МВ, прачари Тр Би, прачаре

Би, прачарама Би, прачићи Кр Си Ме, прачићи Др, пра

чиће Ра, прачиће Кр Мир, прачића Па, са прачићима ВИ,

прачићима Кр, рочићи Ра Ј З Ст Си Ара Про Ве Кр

Тр Ру Мир, рочићи Мир, рочиће Ве Кр Тр Ру Па Про

Ст Др Би Си МПЦ ЗАра, рочићи СБ Ду Сл Рож Арн,

poчиће СБ Рож, на рочићима Си, рочић Би, послачица

Ту, послачица, послачицу, послачица Ту, послачице З, по

слачице Ра Пру Мар Рож Сл Рог Ду Ман Мир Арн,

рачапркају (рашчепркају“) Прк, д-ичаши ногу Прк, да

се рачешља Ме, да се ичимка Пру, да рачини Н, рачи

стити Ду, да се рачисти Ман, рачишћено Ду Ман, ра

чуло-се Би Си, рачуле-се његове речи Си, брзо се рачуло

Би, ичупа-се Рож, ичупа-се Ве, да га ичупа СЕ, wчупа

колац Ам, ичупам Н, ичупам СтЈ ВИ, ичупамо Ве, ја га

ичупа Пpк, шчупо ВИ, инупала СБ, једва се ичупамо

СБ, ичупо МВ, ичупани Ам, рачупа Ду Ман, рачупа-ce
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Н, рачупаш Н. Ман, рачупано Кор, рачупамо О Н, рачу

пава Кор, рачупавају Кор, рачупајте Сл, рачупана Ду

Арн итд.“ Упрошћавање секвенце -ич- најдоследније

је извршено у космајском крају. Отуда су и потврде

старијег стања чешће у колубарском и јасеничком по

јасу: болешчине Ра, завешчић, завешчиће Рож, јушче

Мис Би Бу Коп О Мар Па Про Кр Тр, гушчићи

Бу, гушчића Па, гушчиће Коп, гушчица Ј., гушчади

Би, дашчица Вр Ру, дашчице Бу, дашчар О Пpк Мир

З, дашчара Би, дашчара Ј, натрпа машчине Рог, криш

чице Мис,“ парадаишчић Мис, пашчад О, ко-пашчади

Мис, прашчара Бу СЕ, прашчару Бу, кдичица Бу, рош

чићи Мар, драшчићи Ј., пушчане драмлије З, ишчеречимо

МЦ, ишчита Прк, ишчекијају дрвеће (исеку на чекије“,

дуже цепанице за ложење старих, земљаних пећи) Са,

рашчисти Мис, ишчупали Мар, ишчупала Ам, рашчупали

Вр, рашчупаш Рож, рашчуперијо-се Би. Из Раниловића

имам лик паприкашчић.

167. Облици: на брекчићу МЦ, на брекчићу Ам, драјчићи Бу, орајчићи

СЕ, рокчићи СЕ Кор, рокчићи Коп О Бу СE Мар Па ВИ, рокчиће Бу,

рокчића Кор не сведоче о некој посебној судбини групе -ич-. Овде је,

у ствари, на Нjд. орај, брег, роi додат деминутивни суфикс -чић.

168. У обележеном контексту — при набрајању „берићета” у на

редној години -- полаженик на Божић ујутро уз „џарање бадњака” изра

жава жељу да домаћин, између осталог, има доста пракчића Ара Рож.

У граничним, јасеничким селима Марковцу и Копљарима именица праш

чара понекад долази са -кч-: пракчара Коп, пракчара, пракчару Мар.

169. Према књ. извештати (остарети, похабати се, постати ветах“)“

слушао сам: извекчало Ст, извекчале Ст, извекчало МВ, извечати Ј, изве

чало Др.

170. Мислим да је најупутније посебно посматрати секвенцу -ич

у неким речима оријенталног порекла. Према књ. аничија,“ баштајбашча,

баштајбашча,“ те бдича, бошчалук (уз бокчалук стоји ознака „нар.”)“

ја сам у овом делу Шумадије записивао:

“ Према књ, ничепати бележио сам: четам Прк Вр, чепала мараму Прк,

шчепа СЕ.

*** Деминутивне форме именица ж. рода на -инка не представљају погодан лек

сички фонд за праћење секвенце -шч-, која је практично ликвидирана аналошким

повраћајем -к-: крушкица, пушкица итд.

541 Правопис 327; РМС II, 368; РСАНУ VII, 335. У РЈАЗУ IV, 331: izveštati

се упућује на izvečati, док се у РМС II, 369: извеинчати, као „покр.” реч, упућује на из

вештати. Извечати је у РСАНУ VII, 333 упућено на извештати.

*** Уп. Правопис 189; РМС I, 115: auичија (< тур. asci, ahci; Шкаљић Турцизми

ваз РМС I, 154, 155; IIIкаљић Турцизми 123: bašča - тур. bahće, bagge < перс.

bagče (bag-če).

*** Правопис 210; РМС I, 256, 245.
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акчија Арн, акчије МВ Др Рож,

бакча. О Н Ра ВИ Тр Др, у бакчи Мис О ВИ СЕ Пpу Си, по бакчи

Н, поред бакче Мис, бакче Н, бакчу СЕ, у бакчу ВИ, у бакчама Н, Бак

чине (топ) Ам Н, иза Бакчина Ам;

башча Тр, у башча Кр Ру Би Рож, у башчу Рож, у башчама Тр,

у башчици Па;

у башти Рог,

риљала бавче Н;

бача (градина) Ман;

бокче (кецеље“) Ду, бдкчалук Ам Кор Др;

бдишчалук Вр Ра, бдишчалук Вр МВ Ј, бдишчалуке МВ,

бдлчалук Сл.

У наведеним позајмљеницама група -кч- је, по свему судећи, добијена

супституцијом изворног -х- фонемом к. Видели смо (т. 120) да је суп

ституција ове врсте врло честа на нашем терену.

171. Судећи по мом материјалу, секвенца-жи- је практично доследно

упрошћена:

иџакали смо све Ам, ишара ватру СБ, раџараш ватру јутри Ра,

иџиiљало МВ, мирдитнка, мираитнку, мираишнка, мирашинка, ми

рашинка, миранинка, мираитнку, мираитнке (т. 129), мирдитнкино Мис.

Неизмењену групу -оси- имам у само једном случају: ижиарам Ара.

172. Дисимилативно упрошћавање група сц и шч карактерише мно

ге наше говоре. На истоку се суочавамо са прилично пространом тери

торијом континуинираног присуства ове интересантне појаве. Промена

сц — ц и ишч - ч забележена је у дубровачком, Перашком, прчањском,

црмничком, делимично, односно — „веома ретко” — у кучком и зет

ском говору, да би преко призренско-тимочког, К-Р и С-В терена

допрла до Крашована.“ Регистрована је и у говору Галипољаца.“

Не би се могло рећи ни да је ретка промена шч - кЧ (ређе и сц се кц)

на истоку нашег језичког подручја. Појава је бележена на терену Враке,

Црмнице, Зете, Метохије, ибарске долине, у Александровачкој жупи,

*** Ивић Галип. 144 (и тамо наведена литература); З. Павл. Конс. секвенце

96—97; З. Павловић-Стаменковић, Консонантске групе сц и шч у штокавском дија

лекту. — ЈФ ХХVII, св. 1-2, 349—356 (и тамо нав. лит.); Петр. Зета 237—241 (и

тамо нав. лит.); Пецо-Милан. Ресава (праци, а у једном селу и пракци) 283; ФО 575

(Буковац); ФО 595 (Јасеница); Јовић Трст. 72; „Групе сц и шч у додиру префикса и

корена дају ц и ч“, али је: кокчина, укче и сл. (стр. 70); Пецо Ђердап 202; Симић

Скицa 114; Арсовић Блаце 71: ишетала, али: гушче || пукчићи, кдкчица, нокче; ФО 587

(Пљачковица: праци, наче, бача, сиромаче, али гушче); ФО 589 (Д. Душник: прđци,

јуче, јучетина, наче, тојаче); ФО 592 (Кална: усамљено кочина, кочине, јер, „сугласничке

групе (-сц-) и (-ич-) обично остају неизмењене”); Богд. ГББП 44: шч - ч, сц - ц,

жји - и итд.

*** Ивић Галип. 143—144.
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трстеничком крају, Левчу, Чумићу и околини Раче Крагујевачке.“ Зна

тно су ређе потврде замене првобитних група сц и ич секвенцама јц. и

ч. Појава је нешто обичнија на чакавском терену, а што се тиче за

нас интересантних говора— примећена је на Косову“ и у пожарева

чком крају.“ Детаљнија истраживања ближе и даље околине Пожаревца

показала би да ли је у праву З. Павловић када претпоставља да се

„групајц” у Малом Црнићу може „схватити као нанета особина, вероват

но од насељеника са југа — из Косова, а ни у ком случају као аутохтона“.“

Фонетски процес ликвидације група -сц- и -ич- текао је, по Иви

ћевом мишљењу, овако: -сц-, -ич- - -xц-, -xч-, а одатле: » -кц-, -кч

или –ц-, -ч-, одн. -јц-, -јч-.“ Да је П. Ивић у праву када претпоставља

овакав развој, показују а) говори са очуваним секвенцама -xц-, -xч-;“

б) говори са-фу-, -фч-(< -xц-, -xч- < -сц-, -ич-),“ па не видим ваљане

разлоге који би оправдали Пецину и Милановићеву сумњу у изнето

тумачење појаве.***

173. Група -стр- спорадично се још држи углавном у космајском

појасу: бетро МВ, детро Мар Ра, детра Мар, острач СБ, остра Кор

МВ, остра-се кбса Ам, надстрим Ра, надстрим Мар Ра, да надстри Др,

наостри МВ, за детрење Пру, а тако и: детар Н. Овим космајска зона иде

са К-Р тереном.“ Но, и у селима подно Космаја знатно чешће, а у

осталим местима доследно, стоји -штр-: диштро СE Мар Ве Си Рож Ара

Са, битро Ра Тр Ру Ман Сл Мир Арн Ј Би, диптар Мис Па Н, битра

Ра Тр, оштриш Ам, дитра Бу МВ, оштра ВИ СЕ, дитрије Прк, оштрач

““. Петр. Врака I, 197; пракци, пракчина, пракчеви; Мил. Црмн. 364; Петр. Зета

237; ФО 566 (Тучеп, укче, кожукче, бакча || бакча, Лакчићи, али: рачупа, нигилана.

»У материјалу недостају лексеме са групом (сц) у основи, док је увек ишеди, ицедит,

рацепи“. ; Барј. Ибар 74: пакчадија, пакчад, ФО 570 (Дренча: тукче, тукчéнце,

јукчићи, кожукче, али: рацепи, рачепиш и сл.); Алекс.–Вуком. Жупа 298, 300; Јовић

Трст, 70; укче, макчана и сл., али: ичистио и сл. (стр. 72); Симић Левач 200; ФО 571

(Велика Крушевица: укче, двикне, дакчица, али: ичупа, рачетio); Барј. Чумић 16;

јукне, дакчица, кококчица, пакче, дркчица; Ј. Грк. Чумић 131: двикче, двакчица, 114:

пракци; Барј. Церовац 122: пракци, дакчица, кокнина. Уп. и: Ивић Дијалект. 100;

Ивић, Шток. 120; З. Павловић-Стаменковић, Консонантске групе сц и шч у штокав

ском дијалекту. — ЈФ ХХVII, св. 1-2, 354—355.

“ Д. Дебељковић, Косово поље. — СЕЗб. VII, Бeoгрaд 1907, 285 (гујчиће),

312 (прајци).

“ У Кули код Божевца бележио сам: прајци, прајцају, прајчара (ФО 521). У

грађи из Малог Црнића прикупљеној за Српскохрватски дијалектолошки атлас стоји

лик прајци. Грађу је прикупио проф. др Радомир Алексић.

“ 3. Павловић-Стаменковић, Консонантске групе сц и печ у штокавском ди

јалекту. —ЈФ ХХVII, св. 1-2, 355.

*** Ивић Дијалект. 100—101; Ивић Шток. 120.

*** Уп. нпр.: Петр. Зета 237—238; Ћупић Зета 270; Ђорђић Гусиње 185; Мил.

Црмн., 364; Пахче, ФО 545 (Голубовци); ФО 561 (Тријебине); Брабец ТО 65;

Рем. Плаховићи 185: xц, xћ (< шћ, шч); Ружичић, Тешањ-Маглај 248 итд.

“ Спорадично у Зети (Петр. Зета 237: правца//прафца), а честа појава у маке

донским говорима: А. Белић, Галички дијалекат.— СДЗб. VII, 125; Б. Видоески, По

речкиот говор, Скопје, 1950, 29; ФО 633 (Лазарополе); ФО 641 (Вруток); ФО 671

(Радожда), ФО 681 (Звечан); ФО 697 (Пештани), ФО 714 (Дихово) итд.
*** Пецо—Милан. Ресава 283.

“ В. нпр.: Симић Левач 174; Јовић Трст. 74; Арсовић Блаце 71; Стојан.

Врњци 216; Елез. Речник II, 40 итд.
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Ман Арн, дитрач Си Ара, диштрпц (сечиво ножа и другог оруђа) Ту,

оштрицом расеко Ту, за диштрење Пpк, наоштриш О Коп МЦ, да на

оштри Мис Па Би Мир Ара Ј, наоштре Про Ст, изоштрен Ба итд. Нисам

нигде бележио облике тица строји него искључиво: штрдјп Мис Ј,

уштрдји Арн, да уштроји Мис, штроју Ман, уштроју Мар, уштројен

Ј, уштрдiен Мар Арн, штројач Ман итд.

Даљ и н с ка д и си милац и ј а

174. На принципу даљинске дисимилације често долази до а) суп

ституције и б) ишчезавања појединих сугласника. Мислим да прву појаву

имамо у следећим случајевима:

градијала (цвет гладиола“) Кор;

зламење Вр, зламење Ра Ам Ду Др, са зламењом Ам, зламење Ј, оду

y-цркву за зламење, да се зламенише Ба, дете се зламенисало Ба, зламе

нисало-се дете Ба;“

оће да интелирају Ме;

кднорално Си, кднорално (хонорарно”) СБ;

кулпp ("курир“) СБ;

лејатор (регал”) Ман;

мангартн Си, манјарина Ст;“

ренiел О, ренгел Сл, ренгел Мир Ст, рентели Мир, поред: ленicр СБ

Ду Ман Си Ј МЦ Бу Кр ВИ, лčнiep Ам, лентер Па, на лентере Арн,“

рентер Ба Би, рентер Мар, рентер Си Са, рентери МВ, рентен Ара;

слимити Ту, да слами Ве МЦ, слами-се МЦ, слими те часком Ба,

слими Мис, слимијо Мис Па Ра МЦ, слимни Ра Прк, слима Бу Ра Мир

Арн Ара Ме, слимаш Ра Мис СБ Тр Ме Ба, слимају Ве Арн, слимо СБ,

слимб-је Мис, слимб-ме МЦ, слимали Н. Рог, слимали Мар Ме, слимала

Ам, на слимању ВИ, слимак Па Прк,“

у флижидер Мир, у флижидере Мир, флижидер МЦ, али и: фри

жидер МЦ;

флизерка Ру;

шангарета Мис Н Рог Ј, инантарепе Мар, шангарету Рож,“

шињер О, шињер Ра Са, шињере Си СБ, от шињера Ру, са шињера

Са, у шињеру МЦ, погорели шињери Ба;“

*** Појава позната и другим говорима: Барј. Чумић 16; Ник. Мачва 247;

Арсовић Блаце 70. Уп. и Маретић Граматика 83.

*** Као и у левачком говору (Симић Левач 202).

*** Уп. у Ресави лентер (Пецо—Милан. Ресава 288) и у Левчу лентери (Симић

Левач 202).
-

*** Облици типа слими посведочени су широм српскохрватског језичког про

стора: Тешић. Узовница 186; Петр. ГБК 84; Пиж. Колашин 107. Уп. и Маретић

Граматика 83.

*** Ни у овом детаљу наша зона не представља изузетак: Симић Левач 202;

Јовић Трст, 70; Тешић Узовница 187.

*** Реч се у овом фонетском лику среће и у другим говорима. Уп. нпр.: Симић

Левач 201; Тешић Љешт. 210; Ник. Мачва 247.
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леволвер Мир, лаволвер Са Ба, ловдлвер Би, лолвер Арн, поред: левор

вер Бу Кр Мир Ара Ј МЦ О, леворвер Ам Сл, лавдрвер Па, лаворвер МВ,

лаворвери ВИ, лервовер Си, лорвер Арн, ливовер Ман, равдрвер Мар, ало

вер Ду, алолвер Ду, олвере Ара.“ Овако шаренило ликова свакако

је последица тешкоће код перцепирања ове, за носиоце српскохрват

ског језика иначе „тешке” посуђенице.

рела (рерна у шпорету) СЕ, у релу СБ, у рели Ам, поред: рерну Си,

ребна З, pиiле Ман.

175. Прилагођавање позајмљеница нашем изговору често је праћено

губљењем, избацивањем појединих сугласника. Појава је знатно ређа у

домаћим речима. Биће да су дисимилативни процеси непосредно ини

цирали или бар потпомагали губљење консонаната у следећим случаје

ВИМа .

компир Мар, компира Ра, компирđ СЕ Мис, от компира Про, на ком

пиру Про,“ али је, изгледа, чешће: крдмппр Бу Па Кр ВИ Тр Рож,

кромпир Н. Рож Си, кромпира Ту Кор Др Ара, кромпире Рож, кромпирић

Прк, кромпирак (кромпириште, њива са које је скинута летина) Н, кром

пируша (кромпирова златица?) Ба;

шаосер (шаржер“) Др, инджер (шаржер“) Кр,

невирб-се СБ;

eisäцириште (полигон за обуку војника) Кр,“

атиљерпски пук Прк, атилерија З, поред: алтиљерац Ве;“

цикулатор (циркулар“, кружна метална пила) З;

шапнери (шрапнели”) Са;

иандомерија Мис Ман ВИ, џандомерија СБ, џандамерија СБ, жандо

мерија Про,“

да матретпра Ру;

дваес, двајес, тријес, триес, шесет, шесет (т. 312, 313), дваести, два

есте, дваеста, дваесте (т. 315), али и: двадес, двадесет, тридесет, (т. 312,

313), дваесторо (т. 316);

благосдвијо Са Вр, благосовила Мис,

кдндуктори Мис, поред: кондуктори Мис, кондуктер Др;

Борисав Ра, Борисав Ду Кр Са, код Борисава Ам, з-Борисавом Про,

са Владисавом Ј, Драгосав Арн, Добросав Са, Дралдсав Н., Љубисав Би

Ме, Љубисав МВ, код Љубисава Арн, Љубисаву Би, Милисав Ду, Миро

*** У Левчу се говори: ловорвер, лововер (Симић Левач 201), а у Ресави леволвер

(Пецо - Милан. Ресава 288).

*** Компир се чује и у другим идиомима: Белић ДИЈС 238; Симић Левач 212;

Алекс. — Вуком. Жупа 300; Тешић Узовница 187; Ник. Мачва 247.

*** Појава позната и другде. Уп. нпр.: Симић Левач 212: езекцир; čiЗецир,

егзецират итд. у кладањском крају (мој материјал).

*** Уп. алтиљерија, алтиљериа итд. (укупно 22 примера), поред: артиљерија,

артиљерцима у левачком говору (Симић Левач 202), алтилерија у ресавском (Пецо

Милан. Ресава 288).

*** В. Симић Левач 212; осандомерија, жандомернски, џандомерија.
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сава Мис, Прибисав, Привисав, Прибисаве (вок.), са Прибисавом Ме, Ра

дисав Са Ду Мис Ј, Радисава Ду, Радосав Кр, Станисава Си, Борисављево,

Борисављева, Борисављево, Бранисављеву, Владисављевој, Војисављево, До

бросављево, Милисављево, Радисављев и сл. (T. 271). Маретић мисли да

је -л- код наведених именица изгубљено најпре управо у облицима при

својних придева (било је на кратком растојању од —љ-), а одатле се по

том појава ширила на проста имена. Овакву хронологију потврђују пи

сани споменици.“ Губљење -л- у примерима типа Борисав, Борисављев,

благосовити не представља никакву специфичност наше зоне, јер га

помињу истраживачи неких суседних а и многих других говора.“

176. Пада у очи често испадање сонанта -н- у страним речима.

Појава је најрадикалније извршена тамо где је она, у ствари, последица

деловања више фактора: дисимилативних процеса, тенденције уклањања

финалне секвенце састављене од -н- и неког другог сугласника (в. и

т. 195), слабијег, лабилнијег изговора -н- испред спираната и других

дентала.“ Изнету констатацију потврђују следећи примери:

кдзерва О, козерва СБ, кдзерве О, четири козерве СБ, козервице СБ,

али и: из они конзерви Мис, у неку конзервицу Мар;

не-зам (не знам“) Па Рож,

лбнци брозани Ве, поред неупоредиво чешћих потврда са секвенцом

-нз-: бронза, бронзани, бронзанб, бронзане (т. 127), од брбнзе Ме. У Медо

шевцу сам забележио: ступе блонзане, а у Кораћици: брбнsa,

испекције Арн, испекција Арн Мис Ст, испектор Ра;

демострацију Ру;

ордднас СБ, вордонас Ба;

расформатор (трансформатор“) Би;

тразистор Н,

траспортује Мис,

итедант, итеданта Ду, итеданти Ду Ара, итеданци (питомци интен

дантске струке) Ду;

итернирали Мис,

итересатно Ба, итересатно Мис, најитересатније Мис, итересује Арн,

комадат Мис Н Ам, комадант Ра Си Рож Ру, командат Си, кома

дант Си, комаданта О, комаданта Про, комадантина Прк,

на комбају МВ, комбаји МВ Рож, комбаји вршу Мир;

концетат, концетат (концентрат“) Ман, коцетрак Па, поред: кон

центрат Ман, концетрисали-се Мис,

*** О томе: Маретић Граматика 116; Белић Фонетика 143—144.

*** Уп. нпр.: Симић Левач 212—213 (недоследно); Арсовић Блаце 72; Јовић

Трст. (благосов, благосовао) 70, Ник. Тршић (благосов, благосдвити) 410; Ник. Мачва

247; Барј. НП Сјен. 72; Белић ДИЈС 238; Тешић. Узовница 186; Барј. Церовац 122

итд.

*** До губљења -н- у оваквим и сличним случајевима долази и у другим нашим

говорима. Уп. нпр. Симић Левач 214.
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кофекција Мис,

мометално Мис, мометално Вр Па Ду, мометално Би, мометално

Н Сл, мометано Би;

модеризација Бу;

вáбрачно дете Бу;

у букерима (у бункерима”) Ме;

изиграција Ам;

уживацију Мис,

патолбне Мар Мис,

суђери || сунђер Ра;

Фердината Арн,

вöндомет ("фундамент“) Ман,

uимет (цемент“)МВ Ман, меша цимет Мир Са, излију циметом Са.

Лик ивалид Мис треба гледати у светлу чињенице да се уместо

инвалиднина готово доследно говори валида (т. 81). Испадањем -н- у

келер Сл отклоњена је концентрација трију сонаната у непосредној бли

ЗИНИ.

177. До промене лика члoвек у човек дошло је, по Белићевом миш

љењу, под дејством дисимилације „по акустичком утиску: л и в имају

у себи нешто од тембра звука у, и то је, изгледа, било довољно, па да

се дисимилација изврши.“ Могло би се десити да су исти принципи

одређивали судбину позајмљенице асвалт у нашој зони. Не треба, до

душе, губити из вида ни тенденцију уклањања финалне секвенце сонант

+ опструент (в. т. 195). Према књ. асфалт“ ја сам бележио: äсват

Мис Сл Мир Ра ВИ, dсват Ман Сл Си Арн ЈМЦ Би Па, асватом Мар,

асватиран Ам, да асватира Би, асватирају Ра, алсват Бу Мис МВ О,

алсват Арн Ј, асвалт Бу, асвалт Ду, асвалт Са, асвалта (ж.) Ба, асвал

тпра-се пут Мир.

На по ме не о ел из и ј и неких су гласника

178. У излагању о појединим консонантима и сугласничким групама

било је и речи о испадању неких сугласника, а местимично — и о раз

лозима који до тога доводе. Предстоји осврт на још неке случајеве

елизије појединих консонаната.

179. Сонант л је склон елизији у следећим примерима:

пдсе, посен, идсенак, посенака, посенака, посек, посека, посекана,

поред: после, послен, послена, посленака итд., посна, поснака итд. (в. т.

470);

мисим, мислм, мисиш, да миси, мисите, мису, помисим, ка-се-помисим,

да помиси, мисијо, помисијо, поред: мислим, мислим, мислиш, мисли, мис

*** Белић Фонетика 144.

571. РМС I, 105.
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лимо, помислим, маслијо, мислили, мислила, измислили, помислила итд.,

мишљела, мишљо, мишљč, мишљала, мишљали (т. 449);

баван, бавани МЦ,

доке се живи Мис, доке не иситниш Кор,

кокица (хоклица“) Рож,

у малој пискутури (”фискултури“) Рож.

180. Сонант м изостаје у речима:

абасадорско ћебе Ман,

абуланта Са, у абуланти Са;

бобардује ј) бомбардује Мар.

181. Плозив б не чује се ни у облицима:

амрел Ј, од амрела Ј, куће биле са амрелима Са. На месту књ. обле

пити ја сам забележио: длети-се Бу, олепили га земљом. Ст. Чување пре

фикса об- имамо у: дбдржало-се Ара, да се обдржа Би. На другој страни —

немам потврда типа обвладати“ него искључиво: двлада Бу, двладамо

Мис, овладо Мар Са, овладали О МЦ Мис, овладало Бу Мис, овладале

Рог, како овлада? Пpк, овлaдаше Ра.

182. Губљење велара к и у регистровано је углавном у случајевима и

примерима познатим и суседним, а и неким другим говорима:

Алесандра Н Рож, Алесандру Рож, Лесандра (Нjд. м. име) Са Ба,

Лесандра (ж. име) Мис, у Лесандрово дошли Си, али и: краља Лександру

Ам, краљ Лександра Рож,“ есплозија Коп, есплбзију Мис, исплддира

Мар, не исплддира Ба, тестила Си, чашире Н, летpика Мис, поред:

лектрика Мис, лектрични шпорет МВ, кдндутори Мис, поред: кондук

тора Мис,

јаббме, дабоме поред обичнијих ликова: јабдiме, јаббјме, дабогме,

дабогме (в. т. 487). Облици типа боме, јабоме нису ретки ни на другим

теренима.“

183. Као ни у суседним говорима, нема упрошћавања секвенце

-it- у им. јајње и њеним изведеницама: јагње Ст Н Вр, јајњету Вр СтСл,

јатњад, јајњад, јајњади, јагњади, јагњадмa итд. (т. 214); тако и: сјајњена

Бу Коп О З СЕ Ме Мар МЦIIа Би Про Ве Ту Ст Прк Тр Ру ВИ Ам

СБ Рог Ду Ман Сл Си Мир Ара Са, сјајња МВ, ojčiHњила-се Мир, дјагњи

ла-се Ара.

184. Позната је склоност дентала д испадању у већини наших дија

леката и говора. На простору између Космаја и Букуље ова појава није

досегла шире размере. Глас д се, наиме, губи:

*** У РМС III, 842, 896 наводе се форме овладати и обвладати, с тим да је

предност дата првој.

*** Примери типа (А)aесандра обични су на К-Р терену. В. нпр.: Јовић Трст.

77; Алекс.—Вуком. Жупа 300; Симић Левач 213.

*** Уп. Поп. Госпођ. 156; Тешић. Узовница 187; Петр. ГБК 83; Симић Левач

214; М. Симић Обади 63.
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(недоследно) у прилогу одмах:“ дма Мис О СЕ Мар Ам Ра МВ Н

Ду Рог Ман МЦ, yома (одмах“) Мис, поред: дома Прк Ј Са ВИ АМ Ст;

у секвенци-дт- добијеној испадањем вокала и у облицима императи

ва неких глагола: ите Ме Про Кр Рог Арн Са Би, ите Мис СЕ, не ите Ме,

јете О. Мис, сете (седите”) Мис Рог Ара Ве. Тако и у презенту: да вите

„видите” Ј;

спорадично у групи (-)дн-: трипут је невно Ј, јано сироче Би, јену

видрицу СБ, нанице Мис Рож, стане Рож, зајно Вр Бу Мис Мар Ара

Ра ВИ МЦКр Рож, зајено Арн. Знатно су чешћи и обичнији облици са

очуваном групом -дн-: јадни Мис, једном Мис Ст, једнако Прк Ру МЦ,

једна Арн, једнака Мис, гладна Би, гладне Ду, гладни Бу Па Рож, гладни

Арн, ладнија Би, надница. О Мис, надницу Бу Н Мир, наднице Мис, лад

нöћа Арн, слободно Мис, заједно Мис Ве, заје"но Бу Тр, залудни (беспо

слени”) Ара, залудница билаБи, да падне Ме, паднем Па, падну Па, испадне

Ду Рож, испадне Ј итд.

Слично се понаша и група —дњ-. У мањини су, наиме, потврде ње

ног упрошћавања испадањем дентала: бањачица (бадњак”) Мар, послењу

одбрану СЕ, труњак (грудњак”) Си, протуњак (Он је сашивен од вуне)

СБ, бањак (бадњак”) СБ. Убедљиво претежу форме са -дњ-: бадњак Коп

Па Ве Си, ишли смо за бадњак Ру, са бадњаком Си, три бадњака МП,

бадњаке О Мис Ст Прк Кор Ду, за бадњаке Про, бадњаке СЕ, бадња

кове МЦ, бадњачиће Ст, бадња дан Мар, грудњача (дрво на које се ставља

кеса са сиром да се оцеди). Рог, из грудњаче, на грудњачу Ба, потрудњаци

(мушки су се звали погрудњаци, а женски - памуклије) Ру, последњи Си

и сл. Као посебан куриозитет наводим спорадичну употребу облика бар

њак ум, бадњак: барњак Ду (10 х), барњак Ве Ба, са барњаком Ду, бар

њаци, барњаке Би. Не видим јасан пут настанка ових ликова. Не

верујем да су добијени деловањем фонетских промена и закона.

185. Још је ређе губљење сугл. т.: äсму Вр, дирекно Арн Ара Тр,

дирекно СБ. Већ је речено да секвенца —тств— (и —дств-) - -ст-:богасто,

богасто, у богасту, љусто, љусто, наслесто, због наслеста, доусто, осусто,

на дcусту, србсто, у србсту, сресто, среста (в. т. 104). Према књ. нуткати

и нукати“ слушао сам једино: нукају Ман Ст, па нас нука Ду, нукати

Ру, нукала Ман, ја своју децу нукала Ру, понука те да ручаш Арн.

186. Од осталих, усамљених и појединачних случајева губљења

сугласника наводим:

iљдб Сл, поред: злдбови Сл,

бо-градина (због градина) Кор,

концетат (концентрат”) Ам;

лабина ("слабина”) Бу, лабина Мар;

са поразумом Кор,

саопштавали Ам, поред: саопштавају, саопштавау Ам;

*** Ома је чест лик на терену Ш—В и С-В дијалекта. Исп. нпр.: Ник. Срем

333; IIоп. Госпођ. (дмо) 156; Ник. Мачва (óма || дома) 250; Мил. Кик. (дмо) 30; Н.

Петр. Мађарска 81; Ивић Хере (“дма поред дма) 333; Ивић Биогр. 152 итд.

*78 рмс iii, 827, 829.
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Аустро-Угарија (према угарски?) Ду;

хамбур || камбур (грожђе хамбурi) Ду, хамбур || Камбур Би.

187. У сандхију је прилично често уклањање финалних дентала д,

т и фрикатива з, с:

о-дрвета Н. Мис Па Ба, о-дасака Бу Прк Мар Мир, о-дасака Мис,

о-дудовине Н, о-дрењина О, о-длака Ра, једно д-другога Рог, једно д-дру

гога Бу, ка-дбђе Ве, ко-дуда Рож, ко-другога Мир, пре-девојку Рог,

неку-даље Мис, поре-друма Ам,

о-тебе Н, о-тетке Ме, о-тифуза Мис, о-тичије Ман, чува-се о-тица

Би, о-твора Ба, о-три овце Рог, по-Турцима смо били Па, пре-тобом

Мис, ку-ти нису ишли Арн,

д-јутра Тр, о-земње Мир,

ка-ће сарана Про, ку-ћеш ВИ Ара, ку-ћемо Ст Ам Мис, ку-ћу (куда

ћу) О Сл, ку-ђу сад Са Прк, са-ћу и-ја Мис, са-ћемо Си;

брат о-чиче погине МЦ, д-чојице Бу;

д-шљива Прк Ру, о-шуме Си, д-што ће да лежи Тр, пре-шталом Мис,

пе-дана Ст. Мир, пу-до-куће Ст;

it-шака Мис, и-штале Мис, i-школе Ру, и-шљива Мис, и-шуме Ј,

it-шуме Бу, крд-шуму Прк, кро-шуме Ба;

и-Зебка Би, и-заробљеништа О;

бе-силе Мис, бе-сата Ве, бе-стакла Ман, бе-стаклета Мис, бе-стари

јега Н, бре-снега Ве, бре-свекрове Про, и-села Бу, бегам ја и-села О.

О неким међу консонантским одно с има

188. Као и истраживачи других (ближих и даљих) говорних под

ручја, забележио сам извесну количину примера у којима се огледају

одређени консонантски односи. Обично је у питању прилагођавање туђих

речи фонетским, морфолошким и творбеним моделима и принципима

српскохрватског језика. Полазећи од прилика у неким другим испита

ним говорима и од стања у савременом језику, за осветљавање поменутих

односа доносим следећи материјал:

однос т : д: āтресу Ам, атресу Прк, атрестра Др, атреспрам Др,“

видраже О,“ карабат“ СБ, карабит СБ, карабитом

МВ, карбит Па, карбитска лампа Па, карабитне лампе

СБ, карабитну лампу Сл, комат (од грч. Коџuxтiov)

МB,“ комат О Мис Прк, два комата. О Мис, обадва

они комата О, комати Мис Ра, дваес комата МВ,

пет комата Вр, десет комата Вр, деветнес комата

*** РМС I, 50: адреса, адресирати итд. ; 108: атресирати, с упућивањем на

адресирати.

*** У РМС I, 389: ватраж.

*** У РМС II, 666; карбад; карбат се упућује на први лик.

*** Комат бележе и други истраживачи наших говора: Јовић Трст. 77; Мил.

IЦрмн. 371; Пеш. СК–Љ 80. У РМС II, 736 стоји: комад, комадати, док је комат

(стр. 798) означен као „покр.” облик.
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однос н : њ:

однос н; м.

ВИ, шеспес комата ВИ Ве Кор, на комате Мис, ко

матић Др, на коматиће Вр Мис, на коматиће МВ,

коматић Н. Ду, искоматаш Мис, поред: комад Па Рож,

у комаду Ба, комади Ба, сто комада Ду, комада (Гмн.)

Бу Прк Ј, комадић Па Прк Тр, на комадиће Прк,

постад Ду, понижемо се на постад Би, изиђемо са

постадом Би, постат Ду,“ руковед, руковеди, руко

ведаш итд., поред руковеђ, руковеђи итд. (в. т. 257),

тобош Н, тобош МВ, тобошар МВ, тобдинар Мис,“

сâме трукујемо Мир, натрукујемо Мир,“

жуња Мир Рож Би Ам Рог Сл, жуње Рог СБ ВИ, ку

пања Н, купиње МВ Са Ј, купање Н Ду МВ Др, купања

Про Др, от купања Са, от-купиња МВ, Приштиња

(3x) СЕ, триња Кор, отпадају триње Рож, то сено

ка-се истрињи Мир, трњине Н, разграњао (према

трање?) Си, дграњци Мис, от струње Си, струњенб

(сукнено”) Рож, сукнене Др, лењ Ман, лењи Ба, лен Прк,

ленштиња Рог, заворан Ба, у шифонеру Си, ситња

("ситнији“) Ман, уситњимо Си, уситњини Ман, поред:

уситниш Мар, уситници Коп, то се уситни Мар, ситније

Рог, глањцали Кр, све ново плањц Рож, рукуњица Ме

ПркМЦ, рукуњице МЦ, рукуњицу Ба, рукуњичица Ме.“

Према књ. рачунати овде је доследно: рачуњати“ Бу

Па Ве Ту Ст Ру Са Ба, рачуњати Ду, рачуњам Мис Вр

Коп Ра Па Ст Прк ВИ Бa Би, рачуња Ра, рачуња Мис

Бу Ра Ту, рачуњамо Ра Мир, рачуњају Мис РуЗ, рачуњд

Коп, рачуњали Вр ВИ Ме, рачуњала Рог, израчуњо Па

Кр Ве, израчуњала Па, капетан израчуња (аор.) Ду, пора

чуњаш Кр, да се прерачуња Мис, срачуњам Би, срачуњаш

Би, срачуњај З итд. Увек је, међутим, рачун Мар, рачун

Мар Би, у рачуну Ст, нема рачуна Ме. У књ. језику је

крајни и крајњи,“ а овде: крајна кућа Са, крајну

песму Ара, крајна СБ Ду, кот крајне куће Сa.

барен Кор Рог, барен Мир, барен Кр Вр Мис, барена

Вр Мис Ам Ду, под багрeнoм Прк, бареново Ме, ба

трендвина, од багрендвине Н, од багрeновине Ј, од багре

нића до баренића Ме; отуда и: барење Вр Си Ј, бај

*** У РМС IV, 765 налазимо само постат.

*** Ова позајмљеница из мађарског језика у РМС I, 700 долази у лику добош.

Тобош је бележен, између осталог, и на К-Р терену. В.: Јовић Трст. 77; Пецо—Милан.

Ресава 289.

*** Уп. у РМС I, 792: друкати, друковати, док је труковати (РМС VI, 316)

упућено на друкати.

*** На овакве и сличне случајеве наилазили су истраживачи других области.

В. нпр.: Симић Левач 188—189; Јовић Трст. 75; Алекс.-Вуком. Жупа 301; Арсовић

Блаце 73; Тешић Узовница (трања) 187; М. Ник. Гороб. 669 итд.

*** Рачуњати се може чути и на другим теренима. Исп.: М. Ник. Гороб. 669;

Арсовић Блаце 74.

*** РМС III, 31.
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jрење Ам, барења Н, барењак Ме, у барењаку Рог,

беден Мар Ам, будинка, будинке (врста јабуке) ВИ, Виљен

(немачки цар) ВИ, Виљенове слике ВИ., комшинка Прк,

комшинку Вр, коншилука Вр, на костину Ара, опијун

Вр, потонци (потомци”) З, таман посла Си, текне, у

текнету Би, имам неку трену (према тpнути?) Про,

вам (ван) гркљана Арн, векма, векму леба Си, две

векме леба Ме, влакмо МЦ, вуруме Арн, у вуруми Кр,

вуруму Арн, али су неупоредиво чешћи ликови са -н-

(в. т. 112), ћупови грмчарски Ру, мерима вуна Арн,

першум Мис Ман, першума ВИ, пламке (дебеле даске?)

Ј, заплемили, заплему СБ, чесмо лука Мис, иемерика

Ра, али су основни ликови са -н- (т. 129)“, шумка,

шумку Ру, шумке Ру Па МВ Сл. Увек је: песма СтСл,

песму Н Кр итд.

однос њ: ј: вaрњача“ (варјача) Ду, варњак (варјача“) МЦ, мај

кати Ман, мајкала Мис Мир, мајкала Рог, мајкало

Бу, мајкали Ст Са, мајкавала су деца ус-пут Ба, помај

камо Ме, поред: мањкати Арн, мањкати Ман, мањ

кала Мис, мањкала Рог, мањкавам Би, мањкаваш Би,

мањкавали су од глади Ба (у Рожанцима бележим и:

били смо дошли до маљкавања), мањ ко Ме, поред:

мете се церово дрво мај како Ме, скочи детету или

мај коме Би,

однос њ: љ: наковаљ Сл, наковањ Мар Ј МЦ, на наковањ Би, без

наковања МЦ, седењке (порадимо, превучемо сено,

куруз и седимо, то су ти седењкеј Ара, црнањ (црно

мањаст човек ) Ду;

однос љ: л(o): босиљак“ Бу О Па Ве Ту Кр Тр Ј. Си Мир Арн Ара

Са З Ме Ба МЦ, босиљак СЕ Мар Ра ВИ Пpу Ам

МВ СБ Ду Сл, босиљка Ду, бдстљка Мис Бу Кр,

кити бдспљком МЦ;

однос ј: љ: пуљтуде, пујпуде Ду, славуљ Ман Ра СБ, славуљи Ра,

поред: славуја Кр, разбољ Вр (усамљен пример, јер

је једино обично: разбој Кор Би Па, разбој Вр Бу Мис

ВИ, разбој Н);

однос л: љ: виљеров боблем Сл (тзв. Вилеров гоблен), најомиља-ce

жито Кор, зfомиљамо Кор, детељина, детељину МВ,

носиш детељине МВ, детељина Н, детољину Арн, дру

жлица Про, крештаљица Мис, рекла“ (женски капу

587. Примери типа багрeн, беден, першум обични су у многим говорима. В. нпр.:

Пецо-Милан. Ресава (багрeн) 289, Симић Левач 219; Арсовић Блаце 73; Тешић

Узовница 187; М. Симић Обади 67, Тешић Љешт. 210; М. Ник. Гороб. 669.

*** У РМС I, 333 варњача је, као „покр.” реч, упућена на варјачу.

589. Уп. босиљак у: Ник. Тршић 410, Петр. ГБR 85; Арсовић Блаце 73.

590. У РМС V, 498, 499 стоји рекља, али је претпостављена лику рекла. У

ваљевској Колубари се говори рекља (Ник. Кол. 40).
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тић“) РогМЦ, реклица Рог, реклицуМЦ,цивиљ МВ, циви

љи Сл Ба, са цивиљима Ба, цивиљно одело МВ, цивиљно

МB.“ Према књ. тpлити и трлица“ бележио сам:

трлимо Бу Мис СтЈ, па трли Коп, трлила О, трлили СE,

трлица Вр Мар Па Мис Бу О Ст Н, итд., поред знатно

чешћих примера са -л,-: трљити Ј МЦ, трљаш Рож,

трљамо Рож Бу МЦ О Ст, трљимо Рог Ме Са, трљимо

са трљицама Ме, трљу Ман, трљила Ра, трљили Би,

истрља-се О, истрљиш Ду, истрљамо МЦ Ра, отрљиш

Мар, утрљити Би, трљица Ј О Ра Ман Би Рож МЦ

Ру, на трљицу Ра, трљицу ВИ Ра Н Са Ј Кор, трљи

цом. Ст, трљицбм О, трљице Ду Па, са трљицама Ме;

тако и: направу трљац Си. Исто тако, уместо грлити

и сл. једино се чују ликови са трљ-: прља-га Мис, бн

прљи СБ, прљy-ce Pa, ipљили и љубили нашу војску Ру,

загрљим Рог, загрљаш Про, загрљu Кор, да се-зарљи

Мис, затрља-га (аор. 3. л. jд.) Прк, затрљу Рог, запрљy-ce

Ра, затрљу МВ, загрљијо СБ, ipљица МВ Ам Др МЦ,

прљице Ту Ам СБ З. Увек је и: трља (трљаста бвца)

МВ, лепа, око-врата трљаста Ј, трљасте тикве за

воду Рож, ласица је прљава под вратом Са. До ликова

типа прљи могло је доћи преко облика као што су:

загрљава, загрља, загрљен Кор и сл. Примамљивој прет

поставци о даљинској асимилацији ј: л опонирају

случајеви типа грло (свугде).

однос л: н: грбтно (гротло”) Арн, крајла, крајлица Рог,“ машлица

Рог, таслица (тасница“) Др, суну масти у таслицу Ара,

ушпилујемо шећер Са, ушпилује-се Са, убаци шљиве у

штин ВИ;594

однос л: р: кроз Арбанију Ра, уз Арбанију Ра, поред обичнијих и

чешћих примера са -л- (в. т. 110), бризу (близу“) Рож,

глушим вино Бу, прућа му нису здрава, слимала сам

прућа Ам, церофан Ман. Именица притка гласи дво

јако: а) притка О, пратке Бу О Па, на притки О, ус

-притку Бу, на приткама Па; б) плитка СЕ, плитке

СЕ Мар МВ Ам Мир Са Ј Би МЦ, на плиткама Ам.

Отуда и плиткара (буранија која се пење уз притке)

Са Би Ба;

однос б: п: за џембере Пру, пукет“ цвећа Мис Па, лампа Кор Рож

Ру, лампу СБ Ру, лампе Кор, лампицу Ба, лампик (врста

*** Цивиљ(-) се говори на разним странама нашег језичког простора. Уп. нпр.:

клaдaњски крај (мој материјал); М. Симић. Обади 67, Ник. Мачва 247 итд.

*** рмс vi, 295, 296.

*** У РМС III, 28 облик крајл е претпостављен ликовима крајн и крајна.

*** Из Стојника „Београдског” имам сасвим деформисан облик гл. шпиновати:

па се шећер шпицује. - . “

*** И у трстеничком крају је пукет — „према јужнонемачком изговору” (Јовић

Трст. 77).
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ракијског казана) Ј., поред: ламба (са новогрч. прела

зом рт - мб)“ Ст Ман Тр, ламбу Ру МВ Ј, сунемо

у ламбу гаса Ара, ламбе МВ, ламбице Про МВ Мир,

ламбицу Ту, ламбик Ман, ламбик Ба;

: ж: у ближини Коп,“

с: аутобуза Би, каптуз (кактус”), каптузи Ту, клиз (клис”)

МЦ Би, лимунтуз, лимунтуза Са, у сервис Сл, тифуз

МВ Вр Бу, о-тифуза Мис, циркуз МВ Бу, у циркузу

МВ, циркузаши МВ. Коломаз СБ је старији, примарни

облик, из којег ће се касније аналошким путем добити

кoлoмаст. Аутобуз, тифуз и сл. облике, иначе, налазе

дијалектолози у суседним и удаљенијим областима.“

однос с : ш: кештен Кор МВ, мештер (место, уместо”) нас Арн, ту

се размешивало Кор, премpшивали Кор, везеш како

ти је на муштри Ба, нишка дуката Си, раскршница

(према раскршће?) Арн, раскош, ускош (отуда и: кож

баша) Коп, раскос Рог, Ческу (према Чеси) машину Ј,

чешма Арн, ни штајског ђубришта Би;

однос с : ц: вaксина Би, дваес сантима Прк, финанци узимају Ру,

тераса Мир,

иезва, џезве, џезвица, џезвице, џезба, џезбица, ђезва,

ђезву, у ђезвици, ђезба, ђезбу, у ђезби, ђезбе, ђезбица,

али и: иезма, иéзму, у џезми, џезмица, иезмицу, иезмице,

у џезмици, игзме (в. т. 130), трезбено || трезвено Ј,

трезбена Ам, совељаја Би МЦ, совељаје Ме, совељаја

Ман, савељаја Ман, сувељаја Ду, сувељаја З Др Рож

Ру Ј Ме Ба, сувељаје Ба, поред: субељаја ВИ;

однос 1: к: автута || автута (Sambuсus ebulus) Про,“ “амбурка,

дмбурка (врста грожђа) Ам, клдт (равно ткиво) Би,

сашијем клдт, сашијем от четири поле МЦ, криз

(*гриз”) Мар Рог Мир, шкркље || шкрiље (шкpге“) Др,

штитлети (војничке чизме“) Ме, у штитлетима сара

њивани Ме.

ОДНОС

ОДНОС

б:
Однос 6 :

ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ О СУПСТИТУЦИЈИ СУГЛАСНИКА

188. Од осталих, појединачних потврда супституције сугласника

наводим и следеће:

ангар (*ајгир“) Рог,

duете || адет Мар;

soе ламба (већ у старословенском су посведочени облици даливада, ладиљкада)

ће се срести у још покојем нашем говору. В. нпр.: М. Павл. Срет. 127, 143, 249; Елез.

Речник I, 353; Поп. Госпођ. 148.

*** Уп. исто у: Тешић Љешт. 209; Тешић Узовница 187.

598 В. нпр.: Пецо-Милан. Ресава 286; Симић Левач 219; М. Симић Обади 66

ИТД.

*** И у кладањском крају је: двтика, автовина итд. (мој материјал).
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бундер (дулек) МЦ, бундељ, бундељи ("бундеве“) Си;

није осме вен девете Арн,

iеiета ("вегета) МВ,

дезентиро ВИ;

uшијак Ам, од ишијака Рог, ишијац Мис,

Корајица (Кораћица“) Кор. Информатор од којег сам чуо овај лик

упорно је тврдио да „Корајица говору у Великој Иванчи”;

крабнија СБ. У Рожанцима сам регистровао и форму кабар,

клафон (“плафон”), страдо от клафона Рож,“

луктара-се, излуктиране Бу;

нокширка (јокширска свиња“) Сл,

плиза-се, плизавица (клизавица“) Ам. Можда не треба искључити

могућност да су ови облици настали укрштањем основа клиз- и плз-;

сађе (саће меда”) Ара;

саковац || саковач (врста плуга”) Ј;

тамаши пилиће Сл,

до тумбета, на тумбе цара Мурата Коп.

Према стандардном цврчати ја сам слушао: чврчи Рог Си, чврчи ли

на шпорету? Сл, чврчу и чиричу (цвркућу“) тице Ман, чврчеду Ба, чврче

Вр, чврче Ба; тако и: чвркне, не-чвркне Арн.

Исто тако, уместо књ. чекић (и Вуковог чекич и чекић) бележио сам

једино: чекич Про Сл Ара Са, чекич Бу, чекичом Мар Ам Н Ду, чекичом

О Ту Прк Ба Би, са чекичом Бу Про Са, чекичић Мир, чекичић Па Ра.

Овакав фонетизам одговара стању у језику из којег је реч преузета,“

док је чекић — накнадна творевина — резултат аналошког ширења веома

продуктивног суфикса -ић.“

И на крају, реч-две о грађи изнетој у т. 188 и 189. Јасно је да сви

наведени подаци немају исти значај. Неки су записани само једном, од

једног јединог информатора, па можда представљају индивидуалну

говорну особину, а не сведочанство о одговарајућим сугласничким одно

сима, потврду одређених гласовних промена. Ти усамљени примери, по

правилу, нису проверавани, јер за тај додатни посао и поновно враћање

у већ посећена села треба предузети посебну акцију и посебно истражи

вање. Иако сам свестан свих мањкавости оваквих података, ја их овде

ипак доносим из два разлога.

а) Мислим да могу бити интересантни и због својих прозодијских,

творбених или лексичких карактеристика и особености;

б) Не искључујем могућност да ће будућа истраживања ове зоне и

суседних говора показати да (бар неки од њих) могу имати и одређени

лингвогеографски значај.

*** Клафон говоре и Обађани (М. Симић Обади 62).

*** Уп. тур. cekic (Шкаљић Турцизми 168).

*** P. Симић у левачком говору чекич објашњава супституцијом ћ сугласни

ком ч (Симић Левач 202).
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УМЕТАЊЕ СУГЛАСНИКА

190. Досадашња истраживања су показала да је уметање сугласника.

познато већини наших говора. Секундарни консонанти, нешто чешћи у

посуђеницама него у домаћим речима, могу бити фонетског и морфолош

ког порекла. Бележени су и на нашем терену — у домаћим и страним

лексемама — у мери уобичајеној за говоре овога типа.

а) Сугласник рдолази у следећим случајевима:

бристра Кр Ман Мир Ам Ба Арн, бристра Бу ОСЕ, бристар Мар Па

МВ Ду Ме, бристро Прк СБ Рог, бристро Ве Ду Ара, бристри-су Мар,

бристром водбм. Ве, бристpдћа Мар, бристра-се Ј, бно се брастрт ВИ,

тако се бристра ВИ, избристри-се СЕ МВ Сл, избристра-се Ту Мир,

азбристра Па, избристрило-се СЕ Ве Па Кор, избристpила-се вода Мар,

избристpила-се Ра Арн МВ СБ Ду Ман, избристpила-се вода Си Арн Би,

Бристрица Ст. Би, Бристpицу Сл итд.“ Знатно су ређи облици без „аси

милативног” преношења p „из једног слога у други”:“ бистар Ст,

бистра МЦ Би, бистро Ст, избистpила-се МЦ Би Ст, на Бистрици Ме.

парцбв Ра Ве Ст Си Ба, парцов Мис Бу Би Па Ве Ј Кр МЦТр Ру Н

Ду Си Мир Арн Ара Са Ме, парцова Кр, парцови О СЕ Па Тр Др Мир

итд.“ Само једном сам забележио лик пацов МВ.

седми аршов лечи (тј. „смрт односи болест”) Ру;

ipдмила Ман, промилице Вр, на прдмили Ст,“ али су обичнији облици

без -p-. гомила Си, на јдмили Ба, на јдмилу Кр Ба, сад је у гомилу све МЦ,

iомиле СБ, гомилчице Ам, гомилчице сена МЦ, гомилчицу Мис, омиљ

чицу, омиљчице МВ, по десет се згомиљау Ам итд. Громила је, по Скоку,

односно Бернекеру, резултат утицаја именице промача на лик гомила,“

добијен метатезом од ранијег мотила. Мислим да су у истом смеру могле
деловати и лексеме типа: ромуљица, промуљице Вр, промуљичице Мис,

iрумуљице Би, румуљице Ман СБ;“

тритрају сламу Ве, тритрамо сламу З, тритрај, тритрај вилама

сламу Ме. У истом значењу бележим и гл. триткати Ј, триткамо па

преврћемо на другу страну Ј, триткамо Мир,

трапацири (кревети са ведерима) З;

Мусу Кесерџију (према кесер?) Си;

*** Појава регистрована и у другим идиомима. Уп. нпр.: Ник. Мачва 246;

Ивић Биогр. 154; Ник. Кол. 40; Поп, Госпођ. 158; Елез. Речник I, 60: Бристрица;

Тешић Узовница 187.

994 Ивић Галип. 149.

*** Парцов је регистрован и у Биограчићима и Узовници (Ивић Биогр. 154;

Тешић Узовница 187).

*** Уп. исто у: Ник. Мачва 247; Ник. Срем 335; Поп. Госпођ. 159 (у неким

западнијим бачким екавским говорима); М. Ник. Гороб. 669.

*** В. Скок Рјечник I, 588.

*** Уп. и И. Поповић, Неколико прилога речнику нашег језика. — НЈ н.с. II,

св. 5—6, 209.
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Укрштањем предлога без и през добијено је: и брез, брез (в. т. 475),

брездбразни Мис, брездбразан Ра, брездбразна Кр, брезобразна Ду, брезо

бразлук Кор, Нико није реко брезвезне речи Си, бресправан Са. Ликове

без, през, без, през в. у т. 475.

б) Ново н налазимо у познатим примерима:

комендија МВ, кдмендија Кр Др, комендије МВ, комендијамо Ве,

комендијају Бу Про Пpк Мис, комендијо Мис,“

мандрак Бу, мандраци Мис Ве МВ, са мандрацима Др,

прандеда Ј, прандеда“ Рож Арн, прамдеда“ (према: прамбаба?) СБ,

Ман, прамбаба (< пранбаба) Ра Мир Ј. Са, прамбаба Кр СБ, прамбаба

СБ Ду Ман Сл (према: чукумбаба Ј Са МЦ). Утисак је да ипак пре

тежу облици без секундарног сугласника: прадеда Мис Ту Тр Ру Ам

Ара Ба, прадеда Мар Ра Па Ве, прадеду Тр, прабаба Ту Ст Тр Ру Си Ара

Ба МЦ Би, прабаба СЕ Бу Мар Па Ве ВИ. У Пружатовцу сам од жене

рођене у Великој Иванчи чуо: парабаба, парадеда, параунучићи. Поводом

последњег облика напомињем да сам у осталим селима бележио искљу

чиво: праунук Мис О СЕ Мар Ду, праунук Прк Тр, праунука ВИ О Си,

праунуку О Ра, праунуци ВИ, праунучићи ВИ, праунуче Бу Ман, прауну

чад Па ВИ итд, а никада параунук итд.

в) Међусобним утицајем назива за месеце октобар, септембар до

бијено је:

сектембар О. Си Са, сектембар Ра, сектембра Рож, до сектембра Си,

поред: сетембар Мис Арн,“

секундарно —м- у: октомбар Мар Мис Са О СБ Ман, дктöмбар Мис

Га Би, дктбмбра Па, октомбра Пру Ду, у октомбру Ра СБ Ду Си СЕ.“

г) Према књ. зрак, зрака, зрети итд. говори се:

здрак Мис Ра, здрака“ Си, здрачили ме Про, ждрак, ждракови,

ждракова Па, ждрака (ж.)“ Бу Про Ве МЦ, ждраке Бу О, по ждраки

Ве, ждракица Ве, сваки ждрака шта ко има ВИ, са ждраком Ве;

*** Ликови типа комендија обични су у многим говорима. В. нпр.: Ник. Мачва.

248; Ник. Кол. 40; Ник. Срем 335; Симић Левач 216; Јовић Трст. 76; М. Ник. Гороб.

669; Тешић Узовница 187; М. Симић Обади 67; Барј. НП-Сјен. 74; Барј. Бихор

I, 49; Ившић Посавски I, 85 итд.

*** Уп. прандедGа) и у: Ивић Биогр. 154; Ник. Кол. 40; Ник. Тршић 411; М.

Ник. Гороб. 669; М. Симић Обади 67; Тешић. Узовница 187 итд.

*** И у мачванском говору (Ник. Мачва 248) је: прамдеда, прамдедови, а у По

савини: прамђед || прадјед (Ившић. Посавски I, 85).

*** „Замена п у к у сектембар заснива се на сличности са октомбар, а подр

жана је моментом акустичке сличности поменутих сугласника” (Ивић Биогр. 154).

*** Широк је круг говора са секундарним —м- у лексеми октобар. В. нпр.: Ивић

Биогр. 154; Симић Левач 215; Јовић Трст. 77; Алекс.–Вуком. Жупа 301; Арсовић

Блаце 73; Барј. Лепосавић 423; Ник. Тршић 411; Тешић Љешт. 210; М. Ник. Гороб.

669; М. Симић Обади 67, Барј. НП-Сјен. 74; Петр. ГБК 85; Барј. Бихор I, 49 итд.

Уп. у Тешић. Узовница 187: дктбнбар/јоктонбар.

*** Уп. у Алекс.—Вуком. Жупа 300: здрака; Барј. НП-Сјен. 73: здрака || ждра

ха; Елез. Речник: I, 206, 178: здрака || ждрака; Барј. Лепосавић 423: здрака, али

и: ждракање, ждракнут.

*** Уп. Јовић Трст. 76; Симић Левач 215; Тешић Узовница 187. Уп. и Белић
Фонетика 142.
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здрао СE,“ поред: зрео, зрелби, зрели, зреле. Увек је: срећа (срећа),

срамота, жрвњеви, жрмневи и сл. (т. 157).

Уместо књ. ноздра и ноздрва (са давно уметнутим -д-)“? овде је:

ндждра Мис Бу Арн О Мар Ра Па МЦТу Би СБ Рог Мир, нождру Па,

нождре Прк МВ Рог Мир Би Бу Коп О СЕ Мар Ра Па Про Ту, нождрва

Ру Ара Ј Ба, нождрву Ве, у нождрви СтСл, нождрве Коп Ве Тр Ру Си Ду

Ам Сл Арн Ара Ј З Ме Ба, у нождрвама Тр.

бележио сам само: дбазрео-сe Рог.

д) Од осталих, појединачних, случајева уметања сугласника поме

нућу још и ове:

И у књ. језику устаљени стршљен“ (по П. Скоку: „суметнутим т као

у страмота”)“ и на нашем терену гласи практично само тако: стршљен

Мис Н СЕ Мар Ра Па Про Ве Рог Ман Сл Си Ј Са Ме МЦ Би Бу Ам

МВ Ду, стршљен Ту Ара Вр Мис, стршљенови Арн З МЦ Прк О Др,

стршљендвима МЦ. Једино из Пркосаве имам лик cршљенови.

Спорадично се чује старештинсто Ра, али и: старешинсто Ра,

старинсто Ме, старесто Си, у старешту Мис, по старешту Ме.

Према стандардним ликовима тресак, есенција, трефити се (на

ћи се, задесити се, срести”) слушао сам: Виче да ће ме стресак потревити

кад бегам Рож, сунеш сексенцију Прк, стревијо-се, стревили-се, стрев

љаво-се Прк, али је чешће: треви, тревљавали итд. (т. 112).

Вероватно је контаминацијом гл. прекорачити и прескочити (или је

можда реч о през + корачи) добијено: да прескдрачи преко прага Па. У

ослањању на друге глаголе треба тражити и објашњење за настанак

облика струцало: У фијакеру није млого струцало ВИ.

Поред обичнијих ликова типа трешња, трешња (т. 146) у Медо

шевцу сам прибележио и: стрешња, стрешње.

Уз ређе потврде облика пуж Па МВ на целом терену се може чути:

спуж Мис Ра Сл Ту, за стужом Ра, спужеви Ра.

Према књ. (-)комешати из Бистрице имам. И црева се токомешљају,

а да неће народ.

На принципу народне етимологије настао је двоглед Мис, а можда и

раклета, раклете (јер лете”) Мис.

Комбин Ба је могао настати угледањем на камион, а и деловањем тен

денције уклапања оваквих и њима сличних именица у деклинациони

модел им. м. рода на о (као што је случај са именицама типа саков, петов,

кабов, в. т. 69).

По угледу на прилоге типа једном добили смо: првом да мене Би,

првом Бога па њу Ба, они су тукли првом њега Ме, првом како који

иде пос Мис.

*** И потврде облика типа здрео нису ретке у другим говорима: Барј. НП—Сјен.

73: здрео; Барј. Лепосавић 423: здријо, здрело; Ивић Галип. 141: уздре“во, здра“ли.

**? Белић Фонетика 142.

*** РМС V, 982, VI, 43—44.

*** Скок Рјечник III, 322.
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Говори се: иментује Н,“ здоговоре-се О, толмачу Ара.“

Паралелно се чује: ордднас СБ, вордднас Ба. За судбину секундарног

в у примерима типа: јанувар, фебрувар, сакови, трикбве, лавабова, месо

веђе, кабов, петов уп. т. 108 и 69, а за случајеве типа суво, кова уп. т. 119.

Према латинском tуrannus и мачванском тирјанство“ забележио сам

тиpијансто Би. Остали примери секундарног ј наведени су раније:

јеiе, јексер, јопет, -ио (<-ил) - -ијо, парадајиз и сл. у т. 102, а уклањање

зева (насталог губљењем -х-) убацивањем -ј- у т. 119. Проблем аналошког

васпостављања л на крају слога и речи обрађен је у т. 110.

МЕТАТЕЗА

191. Метатеза је извршена у заменичком корену вњс”— : све, сва, свд,

отуда и сав (свуда), али: ваздан ВИ. Остале потврде ове фонетске појаве

своде се, с незнатним изузецима, на прилагођавање тућих речи домаћем

изговору. Наводим их азбучним редом:

Акранђел Па, Акранiел Ду, о Светим Акранiелу Ду;

бешље, бешљи Рог, поред неупоредиво чешћих облика: бељши, бељина,

бељшија итд. (в. т. 283),

болеми, поред: боблеми (гоблени“) Сл,

- w

бољери (бојлери”) Сл Ман,

по црној брези Ра, али и: на црној берзи Ра Сл,

валкутет || вакултет Мис,

инкедаши (викендаши“) Др, али и: викерице (викендице”) СБ;

нема му дукомента Мир,

ифракт ВИ;

јукве“ Мар СтБу Па Ра Прк Сл Ме Мис, јуква Мис, јукву Ра Мар,

са јуквама Мис, јукава Па, поред: јувке Ра, јувку Ра, јупке Кор Ра. Кора за

гибаницу зове се, поред јуква јувка, и дба“ Си, дбiе МВ Кор Си, две

ббiе СБ, по дбiи Си, ббiе Нмн. Ј, бве (дисимилацијом од обге?) Ман Рож J

Кор, бве Ам Сл, две МВ Арн Рож, јбве (протетичкој- према јукве и сл.?)

Ме;

*** У левачком говору су посведочени ликови: иментовао, иментуем (Симић

Левач 215).

*** Ликови типа толмач, толмачити бележени су у другим говорима. Уп.

нпр.: Симић Левач 145; Јовић Трст. 53; Ник. Мачва 246.

*** Ник Мачва 247

*** Позајмљеница: од тур. уијka < ар. ијда (Шкаљић Турцизми 373).

*** „Ријеч обја је . . . префиксална сложеница о —- iz ба, с метатезом ió - б7.

Иде етимологички заједно с ганути, гибаница” (Скок Рјечник II, 536).
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колтови (котлови”) Мис,

кöчотове Бу, уз обичније облике: чокот Н, чокотови Н;

Крушумлија, исКрушумлије, у Крушумлији, али и: Куршумлија СE,

мáвоина || мавовина || маовина Ј;

маневра Ду, Узи кола па манервиша по авлији Сл, манервисати Сл,

мрезје у орају Н, поред: мезгра, мезгру МЦ“

намастир“ Па Ст. Си Ј, намастир-је . . . у цркви Ј, три намастира

Рож, намастири Арн, намастире Па, намастирка, намастирка (ракија) J,

поред: манастир Бу Ве Ст Ду Ман Сл Ара, манастира Мар итд.,

да се нежпрам (женирам”) Ам;

не долази у дЗбир Мис,

питкије (само једном записано) Ам, јер је, у зависности од тога из

ког дела територије потиче податак, пиктије или питије (т. 121);

онај што плавијазом (народно етимологисање: већина оловака пише

плаво) пише Ме;

полувер, у полуверу („логично” перцепирање посуђенице; уп. енг.

pulover) Па;

префект знам Ду, што је префект знао немачки Са. Биће да је овде

реч о прилагођавању префиксационом моделу нашег језика.

реоплан (авион”) Ам;

рондонас (ордонанс“) Кр,

скерлбз а, скерлбзу Ам;

стрелејка (стенлејка, врста шљиве”) Пру.

192. И овде је, као и у већини српскохрватских дијалеката (с изу

зетком већине муслиманских говора) дошло до метатезе у турској речи

bayrak (у перс. bayrag)“: барјак О Мар, барјак Бу Ра Па Ве Ту МЦ Ст

Тр Ру Ду Са Ме Ман Сл Си Арн, на барјаку Ра, барјака Рож, тако и:

барјактар Бу Па Мар Ве Ст Си Мир Ара Ме, барјактар Мар Ду Ман итд.

193. Метатезом се могу тумачити и неки прилози: вбд, води, воде,

вбден, водена, водена, воденака, воденака, вбденаке, водека, водека, вбде

кане, вбдекана, водна, вбднак, воднака, вбднаке, нбд, нбде, нбденак итд.

(т. 466), донак, данак дđнаке, донаке, доак, дак, даке (т. 470).

Због прилика на К-Р терену и у неким другим говорима С-В

основе скрећем пажњу на чињеницу да овде нема метатезе у примерима

типа тројзе, твојзе, лојзе, пајси, пројсак, којзи, гарван итд. Доследно сам,

625 И у левачком говору је мреза (Симић Левач 217). Уп. у РМС III, 333:

мезгра и мезга. -

*** Манастир је доживео метатезу и на другим теренима: Алекс.— Вуком. Жупа

302; Ивић Ловра 195; Арсовић Блаце 72; Тешић Љешт. 209 (1) манастир).

**? Шкаљић Турцизми 114. .. -
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дакле, бележио: ipóжђе Мис Мар Ра Па Ве Кр Ст Тр Ру ВИ МВ СБ Ду

Си Ј. Са Ба, гвожђе“ Коп Мар Ра О Па Ве Кр Ст Тр Ру ВИ МВ СБ Ду

Си Ј Са Ба, прдсјак Ст Рог Ду Ман Сл Ара Си, прдсјак Па Кр Ман, прдс

јака (ж.), О Рог Ду Ман, просјакуша МЦ, прдсијак Мар Ве Ст Н Ду Ман

Арн Ру, прдсијака (ж.), Ду, козја, козје, козји, козија, козије (т. 272), гавран

Мар Па МВ Ду Сл, гавранова Бу Ве Ман Би, гавранбва Ве итд. Једино се.

чује и: сване Ст, свануће Мис итд., наћве, наћви . . . (т. 241).

СУДБИНА ФИНАЛНИХ СУГЛАСНИЧКИХ ГРУПА

194. У домаћим речима нема завршних консонантских група, јер

су секвенце-ст, -шт, -зд (за -жд немам лексичког примера у материјалу)

упрошћене доследним“ губљењем денталног плозива:

брес Мис, влас Мис Бу О Мар Ра Па Ве Кр, глупос Вр Мар, јбс О

Мис Мар Ра Па Кр РуЗ, жалос Па КорЗ, жалбе Бу, јес, јес, нашб-je

Про, кбс Ра, Крис (т. 209а), лудос Кор, мас Бу О Мар Ра Па Ве Ст,

младбе Бу, напас ВИ, слути неваљалнос Са, плас Бу Па Коп Ј О Мар Ра

Про Ве Ст Ру ВИ Пpу Ам Кор СБ Рог Ду Са Ба Си Мир Рож Ара, прдс

Про, савес Мис, слас Кр Ду, старбс Тр, старос Ру, решеткас Вр, чврс

Мис Мир итд. Према ликовима типа мас, масно и сл. добијено је и: ма

сан Мис Ст Ду Ман Ба Сл Си Ј Ме, болесан Мис Бу Вр Коп О СЕ Па

ВИ МВ Н Сл СБЈ Ба Си Рож, жалосан Бу Коп Мар Кор О Па Кр ВИ

Н Ман Сл Др Си Рож Ј Са Ба, пакосан МЦ, посан Мис Вр Мар Ст. Си,

попoсан Ј, радосан Бу Коп О Др Мар СЕ Па Кр ВИ Кор Н. Ман Си

Рож Арн Са Ме Ба, свесан Мис Ам, часан Пру Си итд. Изузетно ретко

може да се чује: бдлестан, мастан Ара. У Сакуљи сам записао и лик

дпастан.

бн је ту веш (вешт) Н, млого је веш Мис, веш је за себе Коп, једну

прегрш СБ Рог, прегрш СБ Рог, прегрш Бу Мар Ра Па Ту Кр Ру ВИПру

Кор Ду Ман Си Ара Са, преiрш Ве, преiрш СЕ, прегрш Ј., прери Ба МЦ;

одатле, аналошки и: пет прегрши Мар, са две прегрши Ра, са препршом Ра.

Мар, прегршом Ра Рог Ду Арн Са, прегршом О Ра Мис, са препршом МВ,

али и: прегршћом Бу, прегршћом Би, са прегршћом Ј Би, прегрштом МЦ, пет

прегршти Ст, прегршти Ру, прегршти МЦ, приш Мис О Мар Ра Па Про

Ру ВИ Пpу Ам Кор НМВ СБ Рог Ду Ман Си Мир Рож Арн Ј, а одатле

аналогијом добијамо и облике: пришом Кор Ду Ман, пришом Мис О Мар

Др Ј, са пришом Ра Па, са тим пришом СБ, са својим пришом Ра, са при

шом МВ Мир, от приша Па, от приша умро Па Про итд. Једино сам у

Имн. регистровао старије стање: са приштевима Ру.

ipóз (свугде), али: грбздови Ст.

*** Већ у Кусатку, затим у Церовцу, те у околини Смед. Паланке и код бан. Хера

налазимо гвозје и грозје: Ивић Извештај 398: Барј. Церовац 121; ФО 520 (Глибовац);

М. Павл. Шумадија (лојзе, грбјзе, твојздењаци) 372; Ивић Хере 333 (и твдјздени) 333;

Ивић Дијалект. 78. - -

*** У Пружатовцу је у лето 1982. године „Црвени сигнал” из Младеновца

обавестио заинтересоване о почетку курса за обуку возача. На плакату је назначено.

да ученици и студенти имају „попус 10%”.



218 Слободан Реметић

Овакво упрошћавање група -ст, -шт, -зд покрива огромна простран

ства српскохрватске језичке територије. Појава је, на пример, захватила

све говоре призренско-тимочке“, К-Р“ и С-В“ основе. На војвођан

ском делу Ш–В дијалекта упрошћавање је практично извршено само у та

мишком говору.“ На србијанском тлу, опет, тенденција упрошћавања по

пушта удаљавањем од К-Р и С-В терена. Тако су секвенце-ст,-шт, -зд,

-жд доследно уклоњене у говору Груже.“ а већ у ваљевској Колубари

група -ст „код именица не чува се доследно”.“ Изузимајући категорију

бројева, ове финалне групе остају неизмењене у Мачви, Поцерини и

ваљевској Подгорини.“ Исте прилике владају, изгледа, и у целом запад

нoсрбијанском Подрињу,“ Упрошћавање покрива широку ијекавску

територију: од околине Чачка,“ па преко Гoрoбиља (код Ужичке По

жеге), Златибора до Неретве и Дубровника.“ Појава је, дакле, захва

тила санџачке,“ већину староцрногорских“ и неке (пре свега југо

источне) говоре ИХ дијалекта.“

Гово Белић ДИЈС 241—243; Стан. Тимок 385; М. Павл. Срет. 130—131; Стеван.

Ђак. 83; Богд. ГБВП 45—46; ФО 581 (Ораховац); ФО 592 (Кална) итд.

*** Симић Левач 218; Пецо— Милан. Ресава 279–280; Јовић Трст. 71; Алекс.

— Вуком. Жупа 301; Арсовић Блаце (али: вешту 69, Грк. Луково 124; Барј. Ибар 73;

Стојан. Врњци 217; ФО 575 (Буковац); Елез. Речник: крс, пос итд. Уп. и Ивић

Дијалект. 101.

*** Ивић Хере 333; ФО 493 (Уљма); Ивић Биогр 155; Барј. Чумић 16; Барј.

Церовац 122; Павл. Рача 29 (жалос, радос, младос, старос итд.), 34 (беличас, будалас,

враголас, дугуљас итд.). Уп. и Ивић Дијалект. 88. Елиминација завршних група -ст

-зд, -жд извршена је и у галипољском говору (Ивић Галип. 138).

*** В.: Ивић Хере 333; Ивић Галип. 138; Ивић Дијалект. 77; Ник. Срем 333

(„Група -ст”, изузимајући категорију бројева, „добро се чува”); Поп. Госпођ. („изу

зев категорије бројева” „по правилу је очувано крајње -т и -д”) 157; Ивић Ловра

195; Н. Петр. Мађарска 80; ФО 453 (Башаид) итд.

*** Стев. Гружа 455.

*** Ник. Кол. 41 (али је једанес итд.; стр. 26).

*** Ник. Мачва 298 (прекрст; аутор се, иначе, у раду нигде не изјашњава

о статусу секвенци-ст, -зд, -инт, али: једанес, тринес, стр. 267); Моск. Поцер. 32

(част, сваст), 33 (пест, блајбст, верност, дужност итд.), 45 (алатаст, праораст), али:

једанес, четрнес, петнес итд. (стр. 52); ФО 479 (Осладић) итд.

*** В. нпр.: Тешић Љешт. 207; Тешић Узовница 184; Ник. Тршић 408.

*** Мој материјал из Паковраћа код Чачка.

*** ФО 515 (Крива Ријека); М. Ник. Гороб. 666 (и аналошко пришом), Буд

мани Дубровачки 159.

*** Барј. НП—Сјен. 72; Барј. Бихор I, 48.

*** Реш. Шток. 152; Стеван. ИЦД 57; Брајк. Пераст 6; Мил. Црмн. 387; Петр

Врака I, 195; Ћупић Зета 272; ФО 545 (Голубовци); Ћупић Бјелоп. 59; Ђорђић

Гусиње 187 итд. У Мрковићима (Вуј. Мрк. 150) чувају се „углавном добро кад се

ријеч употријеби изван реченице или на на крају реченице”; у СК-ЛБ -ст се углавном

чува, а „у групама -шт, -жд, -зд оклузива се обично чува, иако знатно редукована”

(Пеш. СК–Љ 113). Нема упрошћавања ни у говору Кртола (ФО 525; Радовићи),

а у Његушима ове се групе „срећу само спорадично, можда под утицајем прилика

у књижевном језику“ (ФО 539).

*** В. нпр.: Пецо ГИХ 105—106; Вуш. ДИХ 31; Вуковић П—Др. 32; Реш.

Шток. 152; Будмани Дубровачки 159; Шурмин Сарајево 194; Станић Ускоци I,

135—136; Пиж. Колашин 105: -с, али -шт|-ш, -зд.
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195. Тенденција упрошћавања финалних сугласничких секвенци

захватила је и двочлане групе сонант + опструент код посуђеница нови

јег датума. Процес се одвија у два правца: а) елиминацијом сонанта или

б) убацивањем секундарног вокала између сонанта и опструента:

комадат Мис Н. Ам, командат Си, поред: комадант Ра Си Рож Ру,

комадант Си, вдндомет ("фундамент“) Ман, цимет (пемент“) МВ Ман,

цимет Мир Са;

парак Ам, тенак Ам. Вокал а остаје и у косим падежима: истенака

Ам, седу у параку Ам.





III.

ОБЛИЦИ

А. И. М. Н. Н. И. Ц. В.

ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА

а) Једнина

196. Вокатив. Уочљива је тенденција уопштавања наст. -е и међу

именицама са некадашњим меким консонантом у основи. Тако су томе

моделу пришла имена типа Милош, а углавном и именице (имена — до

следно) на -ар. Разуме се да је -е увек код именица са некадашњим тврдим

консонантом у основи. Потврде:

Адаме Ме, брате Мис Ст Си, побратиме Рог, побратиме Рог, Вука

шине Ру, глупане Мис, господине Мис Си Рож СЕ СТАрн, господине на

редниче Арн, Живане Н, Јоване ВИ, капетане Бу ВИ Кор Рог Сл Рож

Ара Са Ме, капетане Са СЕ Кр Ст, Милане Ме Се Ст, Миловане Н.,

Милуне Мис, сине Мис Бу Ра Ду Ст Прк, Србине Си Ве Вр Тр, Радоване

Др Би, Рогачанине ВИ., Турчине Бу О СЕ Па Про Ара Ј Са Ме МЦ Би Ве

Ту Кр Ст Прк Тр Ру Си Мир, Турчине Ман Сл Рож Арн Мар Ра Кор

Рог Ду, Цијанине Бу О СЕ Мар Ра Па Про Ве Кр Ст. Тр Ру ВИПру Рог

Ду Ман Сл Си Мир Ј Рож Арн Ара Са Ме Ба МЦ Би, чобанине Мис Бу

О СЕ Па Про Ве Кр Ст Тр Ру Мир Рож Ара Ј Са Ме Ба МЦ, чобанине

Мар Ра Ве ВИ. Кор Рог Ду Сл Арн, ióсподе Н. Ст Прк, попе О, генерале

Poг Кор Си Рож Арн Ара, ђенерале Ду Бу Сл, Боже Мис Пру Ј. Би ВИ,

Боже господе Прк, пашеножа Мис, Прздраже Ара Са, војниче Ба Мис

Вр О, друже мој Арн, зече Мис, јуначе Ман, јуначе Мис О, лудаче Ру,

Миодраже Ара, наредниче Арн Рог, поднаредниче Мис СЕ, началниче

Мис, дче Н Мис, синбвче Си, Е мој синбвче Сл, несретниче Би, старче

Би, господин-потпуковниче Коп, поручниче Рож, ујаче Си О Пpк, човече

Мис Ра О, чоече Мис, Добросаве Са Др, Привиславе Ме, Милосаве Прк,
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капларе Ст Ду Ман Ј. Ме, Лазаре МЦТр СтЈ Ме Ду Би, Лазаре ВИ.

МВ СБ Ман Сл, Светозаре Мис, царе Мис СЕ Ст Кор Ман Си

Арн Са Ба, џандаре Би, Богомире Прк, црни Будимире Ду, Велимпре Па,

Живомире Вр Ра, Јездимпре Ј, командире Бу Си, командире Ман Ме, Ра

домпре О, Светомире Би, Тикдмире Си, Тикомире Ба, мајдре Мис Ам Ду О,

госн-докторе Мар, Милоше Ра Бу О СЕ Ду Ман Сл Си Мир Рож Арн Ара

Ј Са З Ме Би Ба МЦМис Ту Кр Ст Прк Тр Ру ВИ Пpу Кор СБ Рог,

ЛМилутне Ба, Уроше Бу О СЕ Ра Па МЦ Про Ве Ту Би Прк Тр З. Са Ру

ВИ Пpу Кор МВ Рог Ду Арн Ман Ме Сл Си ЈМир Рож и сл.

Спорадично се од неких наведених позајмљеница чује и вокатив са

наставком -у: господине ђенералу Ду, стани командиру Сл, Е мој коман

диру Кр, кдмандиру Тр Ара, господине капетану Рож, капетану О Ј.

Ови вокативи говоре да најстарији Шумадинци чувају успомене из бал

канских и светских ратова, да се добро сећају својих војничких дана и

догађаја из тога времена.

Од следећих именица бележио сам једино вокатив на -у: ковачу Ара,

копачу Про Ара, кдсачу Ара, драчу Ара, трубачу Би, кдњу стари Кор,

кдњу један Ду, пријатељу Мис Кр Н СБ Арн Бу Коп ОВИ Про СЕ Ст

Кор МВ Рог Ду Ман Сл Си Мир Рож Арн Ара Ј Са Ме Ба МЦ, молим

те, учитељу Мис, немој, Божићу, родићу Мис, Крсмановићу, стани Мар,

приђи, Маринковићу Н, шта радиш, Марковићу? СБ, Милићу Кр, иди,

Милићу Са, Милбишевићу Мис Рож, младићу Мис Кр Арн Са Ст, мла

дићу МВ, Николићу, бежи Ба, Петрдвићу Др, дбђи ти, Радојичићу Прк,

Росићу Мис, сестрићу МB, стани, бре, Симићу Ру.

У облицима прдбисвету Мис, шкарту један МВ, изгледа, не треба

гледати аутохтону особину овдашњих говора, јер су у оба случаја инфор

матори наводили речи својих некадашњих војних старешина.

Вокатив једнак номинативу од именица на сугласник чуо сам само

једном: Мб синдвац, тако је то О. О конструкцијама типа господин-капе

тане говорим у т. 247.

197. Инструментал. Има практично само један наставак, јер је -ом

уопштено и код некадашњих меких основа: Узрћљај са ашовчићом Ме,

бакрачом Вр, батићoм Про, пред Битољом Си, бичом Ба Ман Арн, з

Босанцом Рог, са мојим братићом Рож, бријачом Бу Ру Прк, брусом Прк,

брусом Ба, са бубњом Рог, будачићoм Про Мир Рож МЦ, ватраљом Бу

Ст МЦ Па Ве ВИ Кор Рог Ду Ме Ту Си, са ватраљом Па, с једним

војничићом Н, осигуран дбзом Ба, пре-Драчом Ду, са дрвшом НДр, са

дупићом Ду, жалцом Бу Ве Про Ра Ту Ру Би, жалчићом Тр, жуљом Мис

Кор, са знојом Си, за јарцом Ст, за јежом Мис, каишом Н, за Карађор

ђом ВИ, пот Карађорђом Ме, квасцом Мар Ј, кључом Арн Мис СтЈ,

кблцом З, коцом Мис, кдмбајом Рог Ман Др, конопцом Мис Рог Кр, с

кбњом Н Ве Кр З. Ст ВИ Рож, с коњом Мис Вр, концом Мар Мис Н, с

копачом Мис, корбачом СБ Мис Ве, за косачом СБ, пот Космајом Ра Н

Рог, кбчићом Би, прет кбшом Др, крајом пута Ба, са краљом Коп Мис,

кречом Прк Са Ме МВ, круначом Па, с кукачом Мар, сипају купцом Ј.,

кутлићом Ве, ланцом О, лđјом Ра, под лонцом Ве, с лучом Мар, маљом
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Коп Ра Прк Рож Ру Ба, за Миливојом Рог, за Милићом Арн, са Милошом

Ту, под мишићом Мис, с мишом Мис, за неким младићом Др, са млата

чом Рог, са момчићом Би, под мртвацом Ст, с мојим мужом Мар, са му

жом Вр Рог Ду Рож Ара, с мужом О Мис Пру, са Мутаповићом Ру, с

мушкарцом Ра, под Немцом Ст, за Немцом Рог, с нбвцом Ду, нбжом Вр

МисЈ Ме Би Ба Ст Па Ра НСл Са, ножићом Мир, под драјом Ду Вр О Ј,

са бцом Ст Ве Ду Арн Ру, с биом ВИ Кор Рог, с дуом Мис, оштрицом

расеко (ном. диштриц сечиво секире“) Ту, за пасуљом Мис, с певцом Мис,

са пилежом Пру, пиринчом Ру, с пиштољом Мис, потегне пиштољом Ду,

прет положајом Ра, сврнем поточићом Са, правцом Ра Са Ба, прљом. Ст,

са прљићом Мир, са пријатељом Ст, пришом Кор Ду, пришом Мис, са

пришом Ра Па, прскачом полива З, пучићом (путићем“) МЦ, за разбојом

Мар Ту Прк Ј, Како је село названо Раниловићoм Ра, за родитељом Про,

за синбвцом Н Би Кр, са синбвцом Мис МВ СБ ВИ, погинуо несрећним

случајом Па, сокачићом Ст, са спужом Ра, са старцом Ст. Ра, са неким

тањирићом Ба, на-тулцом Н, под угљом Ме цеђом Бу Мис Са Мар, са

цеђом Про Прк Сл Ду, са цеђом Мир Рож МЦ, са Црнојбрцом Сл, чеки

чом Ам Ду, чекичом Ту Прк Ба Би, са чертачом Ра, чешљом Мис, иарачом

Бу Ра Рог, са шарачом Па, са Жиком Шпанцом СБ, замане штапићом СЕ

и сл. Примера са -ем практично и нема.“ Једном сам од им. пут прибеле

жио: иде путем Ба, поред несравњиво чешћег путом Бу О СЕ Мар Мис

Ст Па Кр Ра Си Про Ту Прк Пру ВИ Кор Рог Ман З Арн Ара Ру Ме

Ј Па.“

Наставак -ом и код некадашњих меких основа, који иначе није редак

у нашим дијалектима, познат је углавном свим говорима Ш-В и С-В

базе.“ Његово порекло на овом терену не треба тумачити утицајем са

стране, како то неки још увек чине.“ Две исте појаве на различитим

странама могу бити и плод паралелног, међусобно сасвим независног,

развитка. У овом случају такав суд најубедљивије поткрепљује домашај

саме појаве. Померање у корист некадашњих тврдих основа извршено је,

наиме, на терену од Груже па све до Ловре и Банатске Црне горе, у

просеку доследније него на динарском подручју. То се не може тумачити

утицајем динараца.

197а. На терену сам два пута чуо сасвим неочекиван и тешко објаш

њив Иjд. на -у: идем путу Ам, пот стомаку стоји кôлан З, а у Америћу

сам, опет, од изузетно интелигентног и поузданог информатора обавештен

“ Остављам по страни облик мужем, забележен у Мис од 21-годишње жене.

*** О старини облика путем и његовом настанку угледањем на ликове типа

мужем пише Белић (Деклин. 10).

*** Стев. Гружа 449—451; Ник. Кол. (недоследно) 45; Ник. Мачва (чешћи је

наст. -ом) 256; Ник. Срем 336 (ређе-ем); Поп. Госпођ. 161; Ивић Ловра 196; Мил.

Кик. 23—24; Ивић Банат 151; Секереш Даљ („понекад о м. е”) 144; Веску ГБЦГ

147; Ивић Хере 334; Ивић Биогр. 156; Барј. Чумић 17; Павл. Рача 18 (// ем);

Барј. Церовац (ножем сас ножом) 125; Ивић Дијалект. 75. Само -ом је и у говору

Галипољаца (Ивић Галип. 170—171).

*** Симић Левач 226: „Познато је да у многим другим говорима долази до

поремећаја у репартицији наставака -ем и -ом. У једнима од њих померање је извршено

у корист наставка тврдих основа — у говорима динарског подручја, као и у онима

где се осећа утицај тог подручја”.
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да у том селу „говоре неправилно: бије маљу и бије бичу.“ Његову инфор

мацију нисам стигао проверити, али искуство са овим информатором,

свесним унутрашње дијалекатске диференцијације наше области (упозо

равао ме је на многе интересантне диференцијалне појединости) не

остављају простора за било какву сумњу у веродостојност податка.

Како објаснити наведене облике? За конструкцију идем путу могло

би се помислити да је резултат паралелне употребе синонимних конструк

ција путем и по путу. То значи да се према односу путем: по путу дош

ло до модела путем : путу. И док се о оваквом објашњењу за један

облик може разговарати, за три преостала оно је једноставно — незамис

ливо. Можда код реченице Пот стомаку стдјт кблан треба поћи од чиње

нице да синтагма пот стомаку носи типично месно значење, за што се,

опет, обично користи облик локатива. Било би одвише смело у свему

овоме гледати почетак уједначавања сингуларских облика I именичке

врсте, до којега би евентуално могло доћи угледањем на:

а) прилике у плуралу;

б) придевско-заменичку деклинацију (овим бичу - (c) овим бичу — о

овим бичу).

У оба случаја би се радило о радикалном засецању у именичку про

мену, за што би се, уверен сам, морало наћи знатно више потврда у мом

материјалу. За сада ипак остајемо без објашњења ове необичне и још

непримећене црте. За њено тумачење неопходан је допунски терен

ски рад и утврђивање домашаја појаве.

б) Множина

198. У вези са плуралским формантом -ов-|-ев-“ треба посебно

истаћи две детаља: а) продуктивнији је него у књ. језику па и у западним

говорима; б) нема озбиљнијег нарушавања стандардног односа -ов--ев

1. Проширењем је захваћена огромна већина једносложних именица:

бüкови Мис, богове Мис, бравови Кр, брегови СБ, бркове ВИ Др, на

брковима Си, у вирове Мир, вицове изводијо Си, влатови Ме, вдлови Ба,

пред воловима СЕ, бни се возе вдзовима Ба, везови Рож, врiови Мис, од

врiова Ј, вукови Мис Рог, јакови Па МВ, из градбва Бу Па, грдббва Ара,

ipóздови Бу, дарови Кор, дЗбpoвe Сл, дедови Мис СБ, дланови МЦ, дланове

Бу Арн, ђонови Мис, жљебови Кр, родили жирови МВ, зверови Мис,

зетови Мис Пру, зетдвима Про, зидови О, зидове СЕ Мис, клинови Бy СЕ

Мар IIа Про Кр МЦ Ст Прк Би Тр ВИ Рог Ман Си Мир Ара Ј Ме Ба О,

клинове СЕ Кop ВИ Ам Мир Са О МВ Ме Би, клинбва Ту Ст. Ман Ара

МЦ Би, с клиндвима Ме Би, клипове СБ, кљунове (део саона) Би, кругове

Па, крстови МВ, крстове Ру Мис, кукбва Мар, кумови Мис, лактови Ве,

*** О приликама у стандардном језику писао је М. Пешикан у раду: О уметку

-ов- (-ев.-) у множини именица прве врсте.— НЈ н.с. VII, св. 7—10, 270—275. Уп. и

Стеван. ССХЈ 1, 200—206.
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„“

лебови Ве Си, лебове Са, десет лебдва Мир, лекбва Про, лекове Мис Др,

лукови (поврће”) Мис, лукове Кр, млинови СE Мар Ам Кор, млинове Ам,

мразови Рож Би, на низовима Мис, пластове Би Про Кор, плекове ВИ. Ам,

плугови Мис Па Про МВ Ам, попови Мис, постови Па Про Арн, пратови

СЕ, радове Мис, рамови Ј, ратови Рож, редови МB, pöiови Мис Кор, у

pдвовима Мар, сатове (направе за мерење времена) Мар Кор, сатбва

Мар Мис, сачови Ара, сватови Бy Мис МВ Арн Рож, сватова Бу ВИ Би,

сватовима Про МВ Кор, синови Мис О Н МВ, снегови Мис Ам, смукови

(саонци на саонама) Коп О, снопбва Вр СЕ Ру Ме, сндлове Мис ВИ Бa

Be Ра Др, снопдве Ра, српови ВИ Мир, жели српдвима Мис, станове Па,

судови (посуђе") Би Рож Мир, судове Мар, у судовима Вр, топови Мис,

трутови, трутове Рог, ћупови, ћупове Мис, цветови Мис, цугови (на колима)

Мис, иакове Па БуЗ Ст Ве, иакбва Па ВИЈБу Мар, иамови Мис, шму

кове (саонци на саонама“) СЕ, неки шракови црни О, шравови Ст и сл.,

бичеве СБ, брусеве Тр, вешеве // вешове Ба, врањеви Ам, Врачеви (вер

ски празник) СБ, Врачеви Кр, по Гајевима Мар, грдшеве Ве, грчеви Ара, ју

њеве Мис МВ Кор, дрешеви Мис МВ, жуљеви Мис Ара МВ, зечеви Мис

МВ Арн Пpу Н СБ Тр, зечеве Сл З Са МПЦ, јежеви Ме, класеви Мис,

кључеви Мис, клучеве Мис О, у кошеве Са, крајеви Ве, крајеве Ба, с крајева

Вр Мис Про Мир, у . . . крајевима Па, преко кршева Мис, маљеви Ј,

мишеви Па Ра СБ Тр, мишеве Мис Па МВ Ме, мишева Ра Тр, ножеви

Мис Ве Ст Ј. Би Ба, нбжевима Мис, дчеви Мис Ст Про МВ Са, очева

МЦ, пањеви МВ, пањеве МВ, плацеви Па, прљеви Ст, пет прљева Ст,

пужеви, пужеве Па, сачеви Бу Ара, спужеви Ра, сређеви Ам, стричеви

Мар Мис Си, стричеве Ра Мар Ам Рож, от стричева Вр, судеви (уста

нове) Ду, девет царева Си, чајеве Би, чиреви Бу, шпицеве Про, шпрајцеви

(дрвета за подупирање) Ман, шњиреви Про и сл.

Мањи део наведених именица може се чути и без проширења: брави

Мис, браве Мис О, миши ВИ АМ Рож Др Тр Са МПЦ Мис Ман, мише

Кр Мар МЦ Би Си, отаца Мис, свати СЕ. Проширење нарочито често

изостаје у облицима генитива када се њима означава партитивност.“

пет пласта Рог, по десет пласта Би, тријес пласта Ба, осам снбла Н. Ду,

öсам снбпа Мис, педесет снбла Рог, једанес снбпа О, пе-шез иака Ј, десед

иака ВИ, пет џака Ст. За облике Гмн. брава, сати в. т. 199.

Ликови пре Цвети (верски празник) Ман, Цвети, о Цветима Ба

условљени су и потребама диференцијације у значењу.“

2. Проширење је често и код двосложних именица:

öбровe Ст, бадњакове МЦ, банкови (банак је озидано узвишење око

огњишта) Н, барјакове, барјакбва Мис, вепрове Са Ба, витлови Мар Ј,

гавранови Бу Па Ра МВ Са Ве, гдлубови Бу Си Ме, гдлубове Па, дењкови,

*** М. Пешикан, О уметку -ов- (-ев.-) у множини именица прве врсте. — НЈ

н.c. VII, св. 7—10, 274.

*** Као и код именица сатови (направе) и сати (временске јединице). Исти

случај је и са ликовима очеви (родитељи) и Оци(празник)ВИБа, на Оце Ба, учи Отаца

О, о Оцима Бу.
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дењкове Мир, дуварови Мис, дуварове Рог, жишкови Са, жишкове Вр,

жлавкови Бу, јармове СЕ, јастребови Бу О, јечмови Би, калемови, кале

мова, калемове Ам, каменови Ба, девет они каменбва Рож, колцови Про Би,

на колцовима Би, коренови СБ,котлови Мис, кочотове (чокоте“) Бу, Сипа-ce

горе купцовима Ме, лактови Ст, лептирдви Н, лемезови Би, лешњикови

Мир, лешњикове Мир, у лешњиковима Ара, лимунови Си, у лонцовима Ст,

мачкови Са МЦ, меткови Бу О СЕ Па Про Ту З Ст Прк Ду Ба МЦ Би,

меткдва Ра Па Ст. Ба Би, мијурови Си Ту, мијурове Ту, мирисови Бу, Нису

правили никаке нередове Бу, дбручови Мар Ман, дпленови, дпленове Прк

Др, петлови Ст Ду, послове Мис, прашкови Кр Кор, прашкбва Бу Ве,

чули су се пуцњови Си, ручкови ВИБи, ручкове Бу Коп Кор СЕ Мар Мис

Про Пру МВ Рож, сврдлови Вр, склдбукови, склобукбва (мехури од сапу

нице“) Мис, стршљенови СтБи, сđникови З, трескови ("громови”) Арн, ћи

лимови Ра Рож Ст Би, ћилимове Ра Рож Са Ј Ман Мир Арн, ћилимбва

Ман Ме Мир Ј, ћилимдвима З, са ћилимдвима Би, усекове Пру, чаброви

МВ, у чаброве Мис Ара, чанкови Мир ЗJ Са, чанкове Ј, у чанкове Ј, чвор

кови ВИ, чвдpкбва Ду, члањкови (на нози) Ру, чардакови, у чардаковима З,

чопорови Ман Мир Арн Ара Ј Са, чопорбва Ман Са Арн, чункове Ара,

илавкови (зглобови“) Ме Бу Мис . . . (в. т. 129), шиљкове Ам и сл.,

дмбареви Тр, амбареве Би Ба, у бајашеве Ду, бубњеви Мис, динареви

Рог, динареве Ве Ара, дувареви Кр, жрмневи Си Би, жрвњеви МЦ, жрм

њева Би, са жрмневима Би МЦ, јарчеви Па Про Ту Кр Ру Ман Сл Рож

Арн Ба Бу Мар Ст. Тр Рог Ду Ј Са Ме МВ Би, јарчева Сл Бу Ст Тр З Ме

МЦ, кдтареве Ме, на ланчевима Са, лептиреви Ра, сто лептирева Ра

мијуреви Бy Pa Би, мијурева Кр Ра Про, марјашеви Рог, дбручеви Мис Са

Би Ба, дбручеве Би Ба, палчеви МВ, појасеви МЦ, појасеве Про Рож Ме,

дчеви Ара Са Ме Ба, ражњеви ВрЗ Би, ракљеви (Нjд. páкаљ) Ам, салашеве

Бу, сирчеви Си МЦ, сирчеве Си Са, у сирчеве МЦ, случајеви Мис, чешљеве

Ру, чешљевима Ру, чопорева Ј, чукљеви Бу, шанчеви, шанчеве Мар, шан

чеве Па, шућуреви ("ситне, украсне тиквице“) Ту и сл.

Ни код свих ових двосложних именица аналошки уметак -ов- одн.

-ев- није унет доследно, јер се поред проширених могу чути и краће

форме:

дмбари Ду О, барјаци Арн, барјаке Арн, барјаке Н. Ман Ве, јаврани

Арн, гдлуби Ам, динари О, дуваре СЕ, жрвања Мар, јарци О, јараца О

Ме, калеми Вр Ј, калеми МВ, калеме Бу ВИ Кор Пру, калема Кор, колаца

Ара Би, до лаката Мир, лемезе Н, лбнци Ба МВ, лонаца Мис Ара, полбн

цима Би, ланци Ара, пет мијура Си, дбруче Си, петли Ст, ћилими Мис

Прк МВ Ба Кор Коп, ћилима Бу, ћилима Рог Ара, ћилима Кор МЦ, ћи

лиме Вр Бу Н. Са Би Кор, чанци О, дрвени чанака Ј, чопори Кор Ара Кр,

чопора Мар Ст, чопори (в. т. 199), шиљци Рог СБ, шиљке ВИ. Рог.

3. Дужи плурал може се спорадично срести и код тросложних име

ница: камичкдве Н, има заметкова доста Ду, мијуркови, мијуркове Ам,

поред: мијурака Ам.

4. У вези са множинским формантом -ов-|-ев- наводим још и ове по

јединости:
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a) Им, пут у множини има двојаке облике: путови Си, путове Др,

за путове Ру, путдва Ба, по путовима Мис Си, путеви Мис Ду Ме,

путева Ба Ру, путеве Ба Ду.

б) У множини дан има краће и дуже облике: дани Сл Арн Ара Би

Вр Ст Кор Коп, дана Рож Арн Ара, данима седи Мар итд., поред: Благи

данови Рож, данови МВ, бн мења данове МВ, данове Рож.

в) И овде су увек без уметка једносложне именице типа: прст, зуб,

мрав, црв, гост, ар, хват, гост, коњ, Рус, Грк и сл.“

Однос дуже и краће множине углавном не одваја нашу зону од

суседних говора Ш—В и С-В основе.“ Иако број именица од којих су

посведочене дублетне форме није занемарљив, ипак је избор и распоред

дужих и краћих облика мање слободан него, рецимо, у западнијим, ије

кавским говорима.“

Изнета грађа показује да уопштавање наставака тврде промене у

облицима множине видно заостаје за приликама у инстр. jд., јер према

доследним кључом, ножом увек стоје кључеви и ножеви. Неравномерност

у степену реализације исте тенденције, регистровану и у другим гово

pима, није тешко објаснити. За изједначавање облика двеју основа у

једнини требало је практично уклонити једино разлику у инструменталу.

Препрека истој тежњи у множини била је неупоредиво тежа, јер се ана

лошким процесима опире -ев- у свим падежима. Овим се подразумева и

хронолошки редослед нарушавања старијих односа у двема категоријама.

Да је ножом старије од ножови у говорима који имају овакве ликове,

показују прилике у другим нашим дијалектима. У некима,“ као у овом

делу Шумадије нпр., срећемо однос ножом — ножеви, а нигде: ножем —

ножови. Разуме се да има и говора који чувају старије стање: ножем — но

о/се614.

199. Генитив. У генитиву се појављују три наставка: -а, -и, -ију.

1) Наставак -а је далеко најчешћи и најобичнији: врабаца Би Ам Ст

Прк, око басамđка СЕ, Босанаца Мар, Далматинаца Мар, краставаца

Ара, лонаца Про, момака Мис, момака Н, од новаца Прк, наплатака Ам,

дтанака Вр, опанака Ве, пиљака Ба, до Рудоваца Ве, угарака Вр и сл.

Једном сам уз облик генитива чуо и партикулу -р: седамнес дукатар Вр.

2) Наставак -и долази нешто чешће него у књ. језику, али је, као и у

другим говорима, ипак везан за ограничени број лексема. Употребљава

се обично уз бројеве, у конструкцијама које означавају неку меру, коли

чину. Бележио сам га од именица ред, пар, сат, мрав, црв, месец, минути,

ар, пут, град (јединица за мерење јачине алкохола), комат, виноград,

зуб, чопор, чокот, динар, људи, Цвети, те од презимена на -ић и име

*** Уп. М. Пешикан, О уметку -ов- (-ев.-) у множини именица прве врсте. — НЈ

н.c. VII, св. 7—10, 273—275.

*** Уп. нпр.: Ник. Мачва 258—260; Ник. Кол. 20, 45; Ивић Биогр. 156.

*** Уп. нпр.: Броз. Средња Босна 345; Броз Фојница 45, 147; Петр.

Змијање 93—96; Дешић ЗбИГ 216–218 итд.

*** Уп. Ивић Биогр. 156; Ивић Хере 335; М. Ник. Гороб. 670.
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десет парп СЕ, десетину пари Ду, осам пари Ман, двајес пари крава

Рог, десет реди Си Арн, пé шесреди Рог, пет реди Мар Сл, четрнес реди

Прк, петнес реди МВ, колко је сати? Мис Ра Ј Ме Ст Ба Тр Ру МВ СБ,

пет сати Бу Мар Ве Ту, пет сати. О, у осам сати СаЗ, у седам сати Си

Мир, мрави Мис СЕ, мрави Бy Мар Ра Па Ме Ба МЦ Про Ве Ту Кр Ст

Тр Ду Ру ВИПру Кор МВ СБ Рог Ман Сл Др Си Мир Рож Арн Ара Ј

Са, мрави СБ, црви О Мис СЕ Ара, има и црви З Ме, црви Ра Па Про Ту

Кр Бу Мар Тр Ру ВИПру Кор МВ Ду Ман Сл Рож Ара Ј Сa, људи Мис

Мар, од људи Рож Арн З, људи Мар Ве Ту Кр Ме Ба МЦ Ст Ру ВИ Др

Си ЈМир Ара Кор НСБ Рог Прк Ман, месеци О Мис, пет месеци МВ Сa,

месеци Ст Прк Ру МВ Ту Пру Кор Ду Ман Бу Коп Мар Ме Ра Па Про

Be Н. Кр СБ, месеци Мир, минути Мис Па Кр Би, пет комати Ра, петнес

ари Ман, десет ари Рог, тридес арт Мис, тријесари Би, шесет ари Арн,

мало ради Вр, дваес ради Про, четрнес динари СБ, преко виногради СБ,

зуби Мис Мар, немам зуби Др Са, нема зуби Др, зуба СЕ Ра Про Кр

Ст ВИКор Н. СБ Рог Ду Ман Си Рож Ара Са, седам чопори МВ, пет чопо

jри Ру, по више чопорт било МЦ, чокоти Пру, чокотл Пру, пре Цвети

Ман, Шта сам га пути на кола бацила Пру, више пути СЕ Рог, мало

пути СЕ, колко пути Сл, пет пути Мар ВИ МВ, десет пути Мис, седам

пути ВИ, дваес пути Н, сто пути ВИ, педесет пути Ам;

дcам будаци МВ, има голубова дивљаци Си, чопор ђаци Ј, кораци

Ме, на дваес кораци Ба, измакнеш пé-шес кораци Ме, двадесет кораци

МB, неколко корацћ Про, по десет кораци Др, чопор курјаци Ара, би

ло курјаци Ба Рог Ме Мир, пет курјаци Н, курјаци било више него сад

Ј, курјаци Па Ст Кор Си Ман, нема курјаци СБ, И лети је имало курјаци

МВ, Имб и пет ујаци МВ, код ујаци СБ;

мој братић од Марјановићи Н, код Вујадиновићи Вр, код Батићевићи

Вр, от Стевовићи Коп, од Марићевићи О, от Перишићи СЕ, от Карићи

Мар, од Лекићи Мар, код Ерићи Мис, од Лазаревићи Мис, од Милоше

вићи Мис, од Милбишевићи, до Милбишевићи Ст, од ови Јанковићи Ра,

од Ђерићи Ту, од моји Дуњићи Пру, од Јовановићи СБ, од Макићи СБ,

од Милићи СБ, од Милановићи Ман, од Матићи Др, од Петровићи МЦ,

Утекне ко те Јанковићи куће Ра, од Лазаревићи кућа Ду, Насеље браће

Јерковићи Мис. Из Мисаче имам и једну потврду промене именице дан

по овом моделу: за четерез дана.

Од већине наведених именица чују се и облици са наст, -а: између

редбва Ман, минута О. Бу Мар Сл Ве Ту Тр Ј. Ру Ра Мир Про Кр Ст

Ру ВИ Кор СБ Си Рож Арн Ба Ду МЦ Ман Др, комата СE Мар, динара

Бу, зуба Ту Прк Ру МВ СБ Сл Ме О Па Ве Кр Ру Кор Си Мир Ара МЦ

Би Мир Арн Ј, немам зуба Прк Тр З, више пута Ра СБ Са, пé-шеспута

Мар, неколко пута Вр, сто пута МЦ, сто пута Мис, шта сам пута ишла

Мис, шес пута Бу Коп, седам пута Про, корака Мис, ђака Ј Вр,

дивљака Ст, курјака Мис.

Ради успоредбе са стањем у другим говорима наводим и податак

да сам од именица брав, ектар, јексер, камен, метар, бележио искључиво

Гмн. са наст. -а: брава Кр, брава О СЕ, брава Мис Бу Мар Ра Са Па Ве

Ту Ј Кр Тр З Ру ВИ СБ Кор Ман Ме Ба МЦ Сл Си Мир Арн Ара,
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öсам брава Др, пет čктера Мир, čктара Мис Мис Арн, педесет čктара

Па, десет ектара Др Си, петнес čктара Са, тридесет čктара Би, сто

čктара Рог, јексера Бу О Ту МЦВИ Би Рог Мир Ба, јексера Кор Ду Ман,

десет камена Мис, колко метара. Про, пет метара Па Ру, сто метара

Коп, двеста метара Ра, сто метара Коп. Тако је и: километара. О Кр.

Наставак -и у Гмн. именица мушког рода постоји у многим нашим

дијалектима, па и на терену Ш—В, С-В и К-Р дијалекта“. Једино

донекле изненађује овакав генитив од презимена, који је досад приме

ћен само у Бачкој.“ Настао је према истом облику придевске деклина

ције, што потврђује и Лмн. типа у Поповићим (в. т. 201).

3) И наст. -ију налазимо код неколико именица: гдстију Ра Кор Са

Ба Би Рож, од гдстију Вр Коп, гдстију Мис Коп, гостију Ве Кор, из гостију

Ра, ноктију Мис ЈБу ВеЗ Коп СЕ Са Кор Мар Па Ра Ве Ту Кр Ст Прк

Тр Ру ВИ Би Ме МВ Рог Др Ду Мир Рож Ара Арн, ноктију Ам СБ Ду

СЕ Ра Па Про Ве Ту Кр Ст Прк Тр Ру ВИПру Кор Рог Ду Др Си Мир

Рож Арн Ара Ј Са З Ме Ба Би, прстију Коп О МЦ, прстију Ам СБ Ду

Ман Сл, прстију Мар Рог, мишију Мис Бу Вр Коп О СЕ Ра Мар Па Про

Ве Ту Кр Ст Прк Тр Ру ВИ Пpу МВ Ду Др Си Мир Рож Арн Ара Ј Са

З Ме Ба Би, мишију СБ Ду Ман Сл, мишију МЦ, мишију Мар Рог. У

Буковику и Мисачи регистровао сам облик зубију. Овакав генитив мн.

имају и именице типа праци, теоци, јагањци: працију Ман Ра Па Про

Be Ty Кр Ст Прк Тр Ру ВИ Пpу Рог Ду Си Мир Рож Арн Ара Ј Са З

Ме Би Ба, працију ВИ Кор Н СБ Рог Ду Ман Сл, јајањцију Арн Ј. МЦ

Са Рож Ара Ме Би, тедцију Арн Ме Ара Би ЈСи Рож Са, двоје тедцију

Арн, теоцију Ман Рож.

Ликови јагањцију, теоцију долазе по правилу у семантички обеле

женом контексту: рано на Божић полаженик „џара у ватру”, изражава

јући при том наду да ће домаћин у новој години имати „доста працију,

јагањцију, теоцију . . .”

Од нокти и јагањци имам и потврде Гмн. на -а: са десет ноката О

Ст, уз десет ноката Н, са пет ноката Тр, јагањаца Прк Ара, јагањаца Ман

Мир. О облицима зуби и зуба већ је било речи.

Судећи по резултатима досадашњих истраживања, некадашњи дуал

ски наст. —и основа -ију осетно је ређи у већини говора Ш—В базе но у

нашој зони. У североисточном Банату уопште није примећен,“ а у Бачкој

долази само у јдстију.“ У Срему паралелно стоји ноктију и ноката,

прстију и прста, а у Мачви ноктију и ноката.“ У Ловри и ваљевској Ко

лубари истраживачи бележе облике прстију и гостију.“ Централношу

*** Ник. Срем 336—337; Мил. Кик. 23; Ивић Ловра 195; Поп. Госпођ. 161—162;

Ник. Мачва 260; Ник. Кол. (само: сати, месеци) 45; Павл. Рача 18; Ивић Биогр. 155;

Грк. Чумић I, 113; Јовић Трст. 82; Пецо—Милан. Ресава 309; Симић Левач 230;

Алекс.—Вуком. Жупа 303; Барј. Метохија 166 итд.

*** Поп. Госпођ. 162.

*** Мил. Кик, 23—24.

**? Поп. Госпођ. 162.

*** Ник. Срем 250, 341; Ник. Мачва 260.

*** Ивић Ловра 196; Ник. Кол. 46.
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мадијским приликама најближи су Биограчићи и бан. Хере,“ да би наст.

-ију сасвим изостао у околини Раче Крагујевачке.“ Редак је он и на К-Р

подручју. У Левчу је примећен само у прстиу и ноктиу, „и то веома

ретко”, као и у Метохији, где ноктију и прстију долазе „готово увек са

пословичким значењем”.“ У трстеничком крају Јовић налази прстију!

прста и гостијујтости, док у Ресави и Жупи уопште нису регистроване

потврде наст. -ију код именица м. рода.“ Неуједначеност карактерише и

западносрбијанске ијекавске говоре, јер према тршићком ноктију“ у

Љештанском имамо: гдстиу, ноктију, прстићу, практично као и у Горо

биљу, где је: јдстиу, ноктију(ноката (ређе), прстиу.“ Нема, поменимо и

то на крају, наст. -ију ни код Галипољаца.“

200. Акузатив. У целој зони је бележен архаични Амн. именице

iост:“ долазу у-iости, отишо у-iости Пру Рог Ме МЦ, отишли у-iости

СБ, пошла у-iости МВ, д-иду у-iости Арн, дође у-iости Ра МВ Вр Бу О

СЕ Мис Ст Па, пођем у-iости Па, ка се пође у-iости ВИ, пошли у-iости

Си, кб гој за гдсти Вр, тањири плитки за пости Рож, чекамо гдсти Бу

Про, дочекивамо гдсти Рож, бн дочекива те јдсти Ба, служимо јдсти

СБ, да почасти те јдсти Ара, да возе јдсти Ј и сл. Потврде старог облика

акузатива нису, дакле, ограничене на прилошки израз у гости.

На овај архаизам наишао сам код још двеју именица: изгубијо зуби

Рож, иду у-поводи Рож, идемо у-поводи Рож, поред чешћих ликова:

зубе СтСл Мис Коп Рож Вр МЦ, y-пооде Мис Бу, одоше у-поводе Мир

итд.

Акузатив множине им. м. рода на велар не одступа од стандардне

норме: барјаке СБ, барњаке (бадњаке”). Би, беле дулеке Ј, заранке Ам,

крчаје О, опанке Па МВ СБ, прслуке Ам, сандуке Ам, тозлуке Ду итд.

201. Датив-инструментал-локатив. Гласе као и у књ. језику, што

значи да нема датива са наст. -ом, И и Л типа с ножи, у сватови, као ни

изједначавања облика Г и Л. Изостаје и наст. —ма изузимајући суплетивни

плурал људи: људма Па Про МЦ Ве Ту Ст Прк ВИ Рог Ман Сл Ара

Са Ба, са људма Про, пред људма МЦ, поред новијег и ређег људима

Па Ј, с људима Ј. Практично још само један детаљ“ донекле нарушава

савршени новоштокавски синкретизам ових трију множинских падежа.

То је спорадични Л са наст. -им (добијеним аналошким путем — према

*** Ивић Биогр. 155; Ивић Хере 335.

881 Павл. Рача 18—19.

*** Симић Левач 230; Барј. Метохија 166.

*** Јовић Трст. 82; Пецо-Милан. Ресава 310; Алекс.—Вуком. Жупа 304.

*** Ник. Тршић 412.

*** Тешић Љешт. 213; М. Ник. Гороб. 670.

665 ИВИћ Галип. 158.

*** Појава је регистрована у већини говора Ш-В дијалекта: Ник. Срем 337;

Ник. Мачва 260; Ник. Кол. 46; Поп. Госпођ. (у источној Бачкој) 162. Тако је и у

херском, биограчићком, тршићком и горобиљском говору (Ивић Хере 335; Ивић

Биогр. 157; Ник. Тршић 413; М. Ник. Гороб. 671).

*** У Прогореоцима сам, додуше, записао реченицу: Певају ка год у-iости.

Биће да је овде ипак случајно употребљен стари акузатив мн. У-iости.
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прид. промени) код назива махала, делова села добијених по презименима

породица које их насељавају: у Пантелпћим Кр, у Петровићим Ам, у

Павловићим Ам, у Поповићим Ду, у Ивковићим Ду. Изван поменутих изу

зетака редовно сам бележио:

датив: волоима Па Мир, гдстима Вр, друiдвима Мис, коњима Па Ду

Ман Са МЦ, сватдвима Ст и сл.,

инструментал: са батичићима Прк, са Бугарима Па, с воловима Кор

Бу Вр, с волдвима Ду, са друiдвима Вр Мис, з дулецима МЦ, з постима

Мар, с каишима Мис, са коњима СЕ Ме Мис Па Прк Са Ј, с коњима О

Мар Ра Кор Бу, с драјима Па, орали смо плуговима Ме, са црепићима Вр,

са чунковима Сл и сл.,

локатив: у јдстима Мис Са, по зиддвима Мис, по зубима Арн, у

зубима Ба, у крајевима Ст, у креветима Па, на лековима Мис, по мурузима

Ба, по мутвацима Ве, у родвима Кр, о свецима Ба, у судовима Вр, на сре

ђевима МЦ, по тремовима Кр, о Цветима Ба, у чабрдвима Вр, по чабрд

вима Ст и сл.

Изостанак старих наставака у И и Лмн. именица м. и с. рода одваја

нашу зону од пречанских“ и неких северозападних србијанских говора

Ш— В дијалекта. Спорадични трагови старијег стања на србијанском

тлу (у Мачви, Поцерини и Московљевићевим „икавским говорима”)

примећивани су углавном у локативу.“ Одступања од новоштокавског

уједначавања нема, пак, ни у непосредној близини космајско-букуљског

краја: у ваљевској Колубари и Биограчићима.“ Новоштокавски син

кретизам карактерише и прилике у Гружи, Гoрoбиљу, Љештанском и

Тршићу.“

ПОЈЕДИНЕ ИМЕНИЦЕ И ГРУПЕ ИМЕНИЦА

202. Супротно приликама у пречанским говорима,“ овде етници

типа Бугарин и nomina agentis Типа дунђерин по правилу имају сингу

ларско -ин: Америћанин Ам, Арнаутин СЕ, Арнаутин Ра Рож, берберин

*** Поп. Госпођ. 163—164; Ник. Срем 337–338; Мил. Кик, 23; Ивић Банат

149; Моск. Диј. карта 25; Белић НЕСт. 1073; Ивић Дијалект. 75; Ивић Шток.

173; Ивић Ловра 195; Секереш Даљ (у лок.) 144; Секереш. Осијек (само у лок.) 140.

*** Ник. Мачва 260 (и у Имн.); Моск. Поцер. IV; Моск. Икавски (-u/-a)

493, мада, по Хирту, датив и локатив множине на терену обухваћеном његовим

истраживањима „свуда гласе на -има“ (Хирт Икавски 38).

*** Ник. Кол. 46; Ивић Биогр. 155, 172.

*** Стев. Гружа 432; М. Ник. Гороб. 671; Тешић Љешт. 213; Ник. Тршић

413.

*** Поп. Госпођ. 170—171; Ник. Срем 341—342; Мил. Кик. 25; Секереш. Даљ

143; Секереш Осијек 140. Војвођанском терену гравитира и Славонија (Ившић Посав

ски I, 211). Новија истраживања показују да се тамо из књ. језика и суседних говора

све више инфилтрира -ин (Финка-Шојат Винковци 75). У досад испитаним србијан

ским говорима Ш—B типа стање је као и у нашој зони: Ник. Мачва 258; Моск. Поцер.

31; Стев. Гружа 555; Ник. Кол. (етници неких колубарских и тамнавских насеља)

60—64. Тако је и у говору Галипољаца, Љештанског, Гoрoбиља и Тршића (Ивић

Галип. 182; Тешић Љешт. 214; М. Ник. Гороб. 671; Ник. Тршић 413).
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Мис МВ, Бугарин О Мар Ду Ба, Врбичанин Пpу, два Врбичанина Пру,

Вреочанин Са, грађанин Про, дунђерин ВИ, Иванчанин ВИ, Јеврејин СЕ,

Еврејин МВ, касапин МВ, Кораћичанин Кор, кришћанин Мис Арн, Маркб

вчанин Пpу, Мисачанин Пpу, Мисачанин ВИ, Назарећанин З, Пржатбвча

нин ВИ, Рогачанин Ра Ду, Рогачанин ВИ Др, Рудбвчанин Ру, Симничанин

ВИ Др, Стојничанин Пpу, Тимочанин СБ, укућанин СЕ МВ, Циганин

Мис Прк Кор Н Арн ЈМВ З, Цијанина Мис, Цијанине Мис Прк, Цркви

чанин Пpу, Чивутин МВ, чобанин Мар Сл Ду МВ, чобанин Мис З, чоба

нина МисЈ, чобанине Прк, са чобанином Вр итд.“ Једини изузетак пред

ставља лик Чивута: Имб је кума Чивута Ам.

У множини нема проширења основе формантом -син-: Арнаути Ст,

Љугари Ве Прк ВИ, Мисачани Н, чобани Вр итд. У једином изузетку:

млоги берберини О. можда треба гледати последицу неадекватног укла

пања једне позајмљенице“ у одговарајући деклинациони тип.

203. У именицама на -лац вокал о -л аналошки продире и у номи

натив једнине и Гмн.: везијбц Бу Ве О Па Прк, везијоц Ман МВ, везијоц ВИ

МВ Ду Сл Арн, даваоц Ст, жетијбу Ве Па Прк РуЈ Са, жетијоц ВИ МВН

Ам СБ Ду Арн, жетијоц О ВИ Си Ара Ме Би, жетебц Бу, жетеоц Ба

МПЦ З Мир, дваестину жетијбиа Ра, везијоц на пет жетијоца Ман, же

тијбиа Мир Би Ара Про Др, жетебца МЦ,“ купијоц СБ, купијбца СБ,

пратијоц Прк, победијоц Ру, прдсијоц Ру Са, прдсијоц ВИ Ара Би, прдсиоц

МЦ, просијоц ВИ МВ ЗАм Арн Си, доста прдсајбуа Рог Кор, прдсијđца

Мис МЦ, ранијоц (хранилац") Мис Арн, руковддијоц Ду, спасијоц ВИ

Ду, стасијоц ВИ, старабца (Гмн.) Арн, дванес табца Мис, тужијоц Са,

устаоц Мис, убијоц Мис и сл. Одступања од опште слике су врло ретка:

из Врелаца Ме, пратилац Прк, убилац Мис Арн.

Увек је палац-палца (прст), али је „полуга која на точку спаја напла

так с главчином” (РМС IV, 309) лабу Ве, два паоца Ам, у табце Ба, пет

табца Ве, из они пабца Ве. Судећи по облицима: паоке Н, дванес паока

Н, ова именица се почела уклапати у деклинациони модел јунак-јунаци

јунаке.

204. Потврде старе промене именице дан могу се срести у именима

празника: o Видовадну Ду Ра, по Видовадну се косило Ду, до Видовадне

Ра Ду, од Видовадне Сл, до Дмитровадне Тр, од Ђурђевадне Сл Си, учи

Ђурђевадне Мис, до Ђурђевадне Н Кр, од Ђурђеване Прк, око Ђурђеване

Ј, О Ђурђевадне Н, по Ђурђевудне Па, до по Ђурђевадну Др Ме, о Ђурђе

вадну Сл, учи Ивањане Арн, лежб до Крстовадне Ба, о Крстовудне Би, до

Митровадне Сл, по Митровадну Ра, од Никољадне Тр, до Петроване Са,

о Петрбвудне Би, око Спасовадне Ду, од“ Спасовадне Коп, учи Спасо

вадне Мис, до Спасовадне Ду, до Спасовуне Коп, о Спасовудне Кр Ст, по

Спасовудне Кр, о Спасовадну Ст, али паралелно долазе и облици: учи

*** Увек је: Србин Мис Сл Рог Кр, Србину ВИ Ст, са Србином Прк, а у мно

жини: Срби СЕ Рог Ду, Србе Вр Мис Ду, Ево браће Срба Мис, према Србима Си

*** Уп. „бербер”. . . < тур. berber < перс. berber < тал. barbiere „бријач”,

изв. у Ваrba „брада” (Шкаљић Турцизми 138).

*** Отуда и: жетијочки певамо Ам, песме жетијочке Ам, песма жетијочка Ам.
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Ђурђевана Ме, до Ђурђевдана Па, о Ђурђевдану Ра, по Ђурђевдану Ду Ме

Ту, о Ивањдану Си, о Митровдану Пру Н, о Марковдану Ду, о Мијољ

дану Би, о Спасовдану Вр, о Спасовдану Бу и сл.

205. Мушки хипокористици и лична имена типа Јова|Јово деле нашу

зону на два неједнака дела (карта бр. 17).

a) У космајским и колубарским, дакле у свим кановачким, селима.

деклинирају се по обрасцу именица ж. p. -а основе: Андру (А) Н, Аца (Н)

Ру СБ Ј, Божи (Д) Ст.“ Бора (Н) Мир Кр Ру Са, Буда (Н) Прк, Буља

Прк, Васа (Н) Па Ве Ту Ба МЦ Би Кр Ј. Ру ВИ МВ Сл Си Ме Мир Ара,

Веља (Н) Ра, ено Веље Мир, матори Веса Ра, деда-Весу Ра, попа Владу

ВИ, наш Böја Па МВ, Деша (Живота) Ве, Доса (Драгомир) Прк, до

Драје Про, за Драју Ман, дође Дража СБ, мој Ђбка Ба, збви Ђбку МЦ,

Ђури ВИ, Жика мој Мир Ве, Жика Ст Ру Ј Ба, Жики Ст, мој Зара Ст,

њин Јова Ра, за Лазу Н, дошб и Леса Ра, Лека (Александар) Прк МВ Ба,

Леки МВ, Леца (Александар) Pa, Љуба (Н) Па Ве Ту Кр Ман Ст Тр Ру

ВИ МВ Ду Сл Си Ара Ј Ме Ба Би Ра МЦ, од Мије Ј, Мића (Н) Ам Н

СБ, ваш Миша Ба, наш Панта Н, Пера (Н) Ра Па Ве Ј Ту Кр Ст Прк

Тр Ру ВИ ЗМЦАм МВ Рог Ду Ман Сл Би Си Мир Арн Ара Ме Са Ба,

краља Перу Си, Прежа || Прећа (Предраг) Ара, од Раје Ра, Била ко

њица у Раце Јовића авлији Са, Света (Н) Са, наш Сима Ме, Стева Ру

Ам Ман, знаш Стеву Ра, Тика (Тихомир) Ра Ј Па Сл Си Мир Рож

Арн Ара Ве Са МПЦ Ба Ту Ст Тр Ру ВИ Ам МВ Ду Ман, Тики МЦ, Тбма

(Н) Кр, еве Томе Кр, Тбина (Н) Прк Са, Триша (Н) Рож, Цвеја (Н) Ру,

Чеда (Н) Кр Пру Ман Ме, Чеди Ту, са Чедби Кр и сл. Отуда и: мој бата

ВИ, твој сеља умро Ра, таја (отац) Ст. Разуме се да су и придеви од овак

вих именица и хипокористика увек на -ин: Васино Ру, Васине МВ, Дра

жино Ј,“ Жикино Ст, Јован коњ Ра, Перино Па, Тuкино Ду МЦ Мир

Ру ВИ, Цвејино Прк итд.

У грађи су се нашла свега три имена са /

Тита Прк Рог, Tüти Прк.

у у

}акцентом: Даја и Дуја Ду,

б) „Ерски” терен, на другој страни, већ не пружа компактну слику.

У пет насеља (О СЕ Мис Вр Коп) именице и хипокористици типа Јово,

Перо, бато готово доследно, а у Бу претежно, имају у номинативу -о и

промену именица -о основе: мој бато Вр, Баио (надимак) Бу, Божо Коп,

до Божа Коп, Боро Мис, брато (свекар) О, Брко Мис, Васо Бу Мис Коп,

зови Веља Мис, од Веља Мис, Влада (А) Мис, Влајо Мис, Војо О СЕ, до

Böја Анића О, у Гаја Аничића кући О, Драјо О, Ђура Пајевића О, Дражо,

ко-Дража СЕ, Ђбко, од Ђбка Мис, Ђуру Пејовићу Мис, Ерови Мис О,

**? Али је у Арнајеву у току II светског рата „умро Божо неки”, избеглица.

из Босне.

*** У систем се, по мом материјалу, не уклапа једино именица дражбвци (чет

ници Драже Михајловића) ВИ, у којој можда треба гледати доказ продуктивности

творбеног форманта -овци. Сви остали хипокористици и имена типа Јова чврсто се

уклапају у модел именица -а основе. То значи да из космајских села Кор, ВИ и Пру

немам ниједну потврду облика типа Мићо, Владо, Драго, Фићо, који, по Б. Аранђе

ловић-Живковић, тамо долазе спорадично поред „доминантног” образовања типа

ЛМића, Драга итд. (Живк. Космај 163—164).
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КАРТА БР. 17. Мушки хипокористици и имена типа ЈовајЈово
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IŽКико Мис СЕ, за Жика Вр, Жoja Pöсића Мис, Лазо О, Леко Коп СЕ,

дао нашим Леку СЕ, Љубо Мис, код Љуба Мис, Мико Бу Мис Вр, Мијо

СЕ, Мићо Вр О, вукла и Мића Вр, Ниџо Мис, Перо Мис Вр О Коп СЕ,

Пера (Г) Вр Коп, Рајо СЕ, Рако СE, Рашо О, Слобо Бу, Стево Мис, Степо

Мис, Тико Бу Вр ОСЕ, Тика (Г) Вр ОСЕ, Тито Мис Коп, ко-Тита Коп, и

бн каже Титу Мис, Тбмо Вр, ћбло (човек без руке) Мис, ток ћопа кућа

Мис, Ћбио (надимак) Мис, Чедо О СЕ, кот Чеда Мис, Пбро (надимак)

Мис, били су Шора Мис и сл. Разуме се да и придеви припадају истој

деклинационој схеми: Божово Коп, братова њива О, Бркова ћер Мис,

Васов СЕ, Васова крава Коп, Вељова деца Мис, Владов Мис, Војова жена

О, Гајеви Мис, Драјово, Дражово СЕ, Ђурова жена О, са Ђоковим си

новцом Мис, Жикови СЕ, код Милована Ицовог Мис, Јоцови СЕ, Леково

Коп СЕ, Матово Бу, Мијово Мис СЕ, Мићова жена Вр, Перово СE Мис

Вр Коп, Пантова мајка СЕ, Савов Мис, Мијаило Стевдв Мис, Тиково

СЕ, Титови Вр, Тбмова прија Вр, Чедово СЕ, Гвоздена Чедовој Мис и сл.

Нешто више изузетака може се срести у Буковику: Ббра, Влада (Н),

ěно Мике, Микино, Миша (Михаило), Слбба, до Слобе, наш Стева, Тика

(Н), Тикино, с тим да и у овом граничном јасеничком месту знатно пре

теже модел: Перо—Пера—Перу . . . Перово. Буковичка ситуација сва

како је резултат осетнијег утицаја говора суседних кановачких насеља.

У Мисачи сам записао: код Ацине куће, а следеће облике приписујем

утицају књ. језика и војске: каки вића (кола) Мис, прота О, Степа поред

Степо (чувени војсковођа Степа Степановић) Мис, дође Шваба Мис,

бијо туна Шваба Мар, дошб Шваба Мар Бу.“

Разуме се да је у кановачким селима Нjд. Шваба: Шваба покупијо

све МЦ, прошб Шваба Прк, Швабе Ам, Шваба одузо све МЦ, дошб

Шваба Ст, кад је бијо Шваба ВИ, бијо Шваба СБ. У множини је практично

доследно Швабе: пролазиле Швабе Кр, ми звали Швабе Ам, довезле га

Швабе Ба, нагле Швабе, улазу у Шабац Ман, Швабе потерале стоку Прк,

Швабе владале МВ, онда су Швабе бегале Ру, Швабе побегле Са, Нису

код-нас биле Швабе МЦ, дошле Швабе Мис, иду Швабе и дошле су до

Миросаљаца Ту, ударише Швабе Би, Швабе Вр, Швабе прешле преко

Дрине и преко Дунава и Саве, дошли су на Космај и Цер Ра, Швабе су

пуцали Ме, наишли Швабе Мис, Швабе побегли Ј, Швабама Ам и сл. У

Ру сам наишао на лик Швабови.

Село Марковац у овом погледу представља посебан случај. По мом

материјалу — тамо паралелно и, по свему судећи, равномерно долазе

потврде обају модела. Ево комплетне грађе прибележене у том селу:

Вера Ацова, Вељо || Веља, Вељова кућа, Ђедо (отуда и презиме: Ђедовићи,

Ђедовић), Ђура || Ђуро, Вељбв, наш Васа, од Васе, Жико, кућа Жикина,

Jбво, од Јове, Јовино, Љубо, Љуба Јелића, Љубова жена, Љубина жена,

Мићо || Мића, Мићова крава, дошо ми Ниша, Нешина кућа, Панто,

Перо || Пера, Перино, Перина је и била, Стево, Степа Степановић, Тито,

Швабу (А).

*** Истог порекла је Јова у стиху: Направијо Јова кола бес точкова Мис.
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Недавно је С. Стијовић, на темељу постојеће литературе и својих

података из Метохије, разматрао питање корелације између замене јата и

хипокористичког модела Пера(Перо „у пограничним областима екавских

и ијекавских говора” у Србији.“ Испоставило се да екавска замена

јата само начелно корелира са хипок. деклинационим обрасцем Пера—

—Пере . . . Перино и да се многобројна одступања без изузетка своде на

присуство модела Перо—Пера . . . Перово у екавским говорима. Такав

суд темељито је подупрт и приликама у нашим „ерским” селима, несум

њиво северној граници широке територије типа Перо-Перов. Прилике у

качерским селима Босути“ и Трудељу,“ затим Г. Милановцу, Гружи,

Жичи, Гочу, околини Ушћа и Рашке, Ибарском Колашину, сјеничко-но

вопазарској зони и Бихору, те даље у Црној Гори,“ сведоче о компактној

зони модела Перо-Перов, омеђеној Мисачом и скадарском Враком.“

Хипокористици типа Јово, Ђуро, Панто на екавски терен су донети ми

грацијама из динарских области, а Стијовић је на добром путу када

њихово одржавање на новом тлу објашњава „извесним психолингвистич

ким и социолингвистичким околностима.“ Ти горштаци су постепено

усвајали екавски изговор, али су, верни традицији и обичајима своје

патријархалне постојбине да потомцима дају имена својих предака, са

чували свој ономастички модел.

206. Именице типа Марко, Јанко у свим селима припадају деклина

ционом обрасцу -о основе: наш Марко ВИ, зови Вељка Мис, врати то

Мирку Ст, до Ранка Вр итд. Ово потврђују и придеви: Јанково ВИ,

Маркове Мир, Лајкову жену Вр итд.

207. Тросложна и вишесложна мушка имена типа Антоније гласе

двојако:

а) Алемпије (Н) О, од Алемпија О, нашим Алтмпију О, наш Анто

није ВИ, Антоније Др МВ, дај га Антонију ВИ, Благоја (Г), Благоју (Д)

ВИ, покојни Василије МВ, код Вићентија Рог, реци Вићентију Рог,

Димитрије Ду Си, до Димитрија Ду, Ђунисије Др, од Ђунисија Др,

цар Саласије Ра, наш Танасије МВ, Танасије МВ, прота Танасије О, Тодо

сије, Тодосија Марићевића О, са-тим Теодосијом. О, Тимотије МВ, и

Тимотије Пру МВ, Пантелеје се звао МВ, Матије (Н) О МВ, Матију

*** Мр Светозар Стијовић, Питање корелације између замене јата и стандардне

хипокористичке формације Пера(Перо у штокавским говорима. — НССВД 7, св. 1,

49—55.

*** Рада Каиновић, Из ономастике села Босуте у Шумадији. — ППЈ 13—14,

159—165.

*** По усменом саопштењу проф. др Д. Петровића, Трудељ је гранично село,

јер већ суседна Белановица и места западно од ње имају модел: Пера-Пере-Перино.

*** Мр Светозар Стијовић, Питање корелације између замене јата и стандардне

хипокористичке формације Пера(Перо у штокавским говорима. — НССВД 7, св. 1,

49— 55 и тамо наведена литература; Барј. Колашин 255; Ивић Дијалект. 162.

*** Петр. Врака II, 203.

*** Мр Светозар Стијовић, Питање корелације између замене јата и стандардне

хипокористичке формације Пера/Пéро у штокавскима говорима. — НССВД 7, св. 1

53.
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(Д) О. Ту су и придеви: Алексијево Вр, Алемпијево О, Василијеви синови

Коп, Матијево Бу О, Тимотијев син Пpу, Тимотијевоја Чеду Пру. У

СБ се један топоним зове Матево.

б) Вртолдмија Ра Ам, славили су Вртолдмију Ра, Јеремија МВ,

Јеремија СБ Др, код Јеремије Др, Матеја МВ, свети Пантелеја Мир,

кот цара Саласије СБ. У СБ живи породица Благојић.

208. Именице типа комунист(a) овде се углавном понашају као

именице -а основе: ти си комуниста Рог СБ, бијо комуниста Си, Бијо

комуниста Вр Мис, прави комуниста О, обилазиш комунисту Ам, ко

мунисте нису тако радиле Ду, ко-туристе Ра, поред: комунисти (Hмн.)

Ј, комунисти Мис Ба; фијакергис (Нjд.) Рог Ду.

209. Именице хлеб и лук у ном, и ак. jд. обично гласе: леба и лука:

ускисне леба Арн, пеко се леба Ам, месило је се леба Ба, донесу бели

леба. Ст, једемо бели леба Си, и леба и уз леба Па, меси леба Бу, месимо

колаче и лаба СE, сеје се лука ВИ, носи-се пасуљ и лука Арн, сеје лука

Н, бели лука Вр, посеју и бели лука Кор итд. У ном. и ак., али никада у

другим падежима, чују се и ликови: лебац Мис О Ст Н Прк, да мете

лебац пот пазу Мир, лукац Пру Рож Ра. Једном сам записао и бели лук

мц.

Наведено уопштавање партитивних облика лука, леба и њима срод

них именица није никаква реткост у нашим дијалектима. Тако се и „у

Београду говори: српски сира, бели лука, црни лука“,“ а лук, сир и хлеб

и у Левчу, Рачи, Ресави често у ном, и ак. jд. гласе: лука, сира, леба.“

Знају други говори и за суплетивни однос лебац (ном. и ак. jд.): леба

(у осталим падежима). Тако је, на пример, у Банату, смедеревском крају,

у галипољском говору и на Косову.“

209а. Може се начелно говорити о суплетивном односу и у оквиру

промене им. Кристос Ра Па Про Пру Сл Рож Арн МЦ Ру, Кристо се

роди Ј, Кристос Мис Вр Коп, Кристо-се роди Мис Мар, јер у косим

падежима по правилу долазе форме без -ос-: Криста Мис, Криста Ра

Ба, Кристу Ра, о Кристу Ру. У Орашцу сам прибележио и ном. Крис.

Интересантно је да ова именица, додуше само у обележеном контексту,

има и множину: мучили се ко Кристдси Бу, Ми смо ти се пре, сине,

мучили ко Кристбси Би.

210. У Вуковом Српском рјечнику стоји да је именица рат и м. и

ж. рода. Исто стање налази Вуковић у пивско-дробњачком говору.“

У нашој зони, пак, ова именица поред лика рат, који је увек м. рода,

често гласи и рато и тада се понаша као свака друга именица с. рода:

рат Бу Мис Ст Вр Па Ра Рог Са Би, турски рат Си, турскират Рож, рат

турски Ме, немачки рат Рож, који рат Прк, бијо рат Ба, поред: једно

*** Моск. Беогр. 138.

**? Симић Левач 222—223; Павл. Рача 19; Пецо-Милан. Ресава 331.

*** В. ИВИћ ГаЛИП. 183—184.

*** Вуковић П—Др. 50.
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рато Кр, било то рато Кр, рато (Нjд.) Ст. Кор Кр Ара Ме Би МЦ, било

рато Би, кад је било рато МЦ, немачко рато, друго рато, бугарско

рато МЦ, аустринско рато МЦ Вр. Конструкције: кад је рат било

Бу, а оно било рат већ отворијо се СБ долазе као последица пољуљаног

осећања за род ове именице.

ИМЕНИЦЕ СРЕДЊЕГ РОДА

211. Инструментал. И овде је код именица меке основе уопштен нас

тавак -ом: за барењом Са, са весељом Би, прелије се винцом Мир, под

вöћом СБ Сл, праву кућу гвожђом Ба, па се утегну гвожђом Коп, опле

темо рањом З Ру, под грањам, с воликим грбжђом Па, грбожђом Би Мис,

обележимо дрвећом МЦ, претиснем дрвећом Рог, са здрављом ВИ СБ,

са зламењом Ам, са зрневљом З, са имањом Мис, претиснемо са кбљом

и камењом Сл, с камењом Рог, камењом Бу Мис, с кбљом Мар Мис, убије

се копљом Сл, лишћом Бу Ст, под лишћом Мис, с насељом Ам, па се врате

у Грчку мором Ба, пред једним мбром Арн, са дгњиштом Ру, с дружјом

СЕ Пpк Ам Ру, веџбају са оружјом Рог, са дружјом Ба Прк, с њиним

перјом Бу, за печењом Вр, са печењом Н, влаше са пићом Вр, са пићом

Мир, с плакањом Мис, с плашћом МЦ, са плашћом Про Ду, са послу

жењом Пру, са поштењом Про, пролећом (прилог) Ве, пролећом се то

ради МЦ, прдлећом З, са пржењом Ј, нат прдчевљом Ба, оплету прућом

Вр Па, прућом Са Би Ба Ст Про Прк, са пуцањом Ра, са рођењом Арн,

поливамо са сирењом Коп, са сирењом Си, са сириштом Н, пред“ Скоп

љом Си, са трњом Тр Ту, трњом заграђено Пру, са уљом Ра, накићен

цвећом Ду, цвећом Вр О Мис Ру Ра и сл. Старо стање посведочено је

једино у лику копљем Бу.

212. У вези са односом наставака -мај-има у Д-И—Л множине

наводим податак да први имају само збирне именице на -ад (примере

видети у т. 214), док -има долази у свим преосталим случајевима:

— вратима Ст. Вр;

— с колима Бу Вр Ман Ве, за колима Прк Ру, за вратима Прк,

— по брдима Бу, на вратима Вр О Па Ру Би, на колима Рог Ба Бу, у

колима Па Ман МПЦ Мис, по селима Ве Мар Рог.

Нема, дакле, архаичних облика типа с коли (својствених војвођан

ском терену), на коли, карактеристичних за војвођанске и неке срби

јанске говоре Ш—B основе.“

213. Међу најизразитије особености именичке промене несумњиво

спада наглашена продуктивност модела дете-детета, теле-телета, јер

се формант -ет- проширио и на многе именице изван старих основа

на -т-. Број именица које се тако деклинирају увећан је и услед нешто

продуктивнијег наставка -че. Проширење у сингуларским косим паде

- –––––––-

*** Литературу в. у т. 201, напомена 669, 670.
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жима долази и код именица са наставком -це и, разуме се, код оних које

означавају младунчад живих бића. Примери:

два белđјцета Би, нема ни бебцета Ст, до брданцета Мис, двечета.

Ст Би, говечета Рож Кор Ман Си, јучета Ра, задњевено данцетом З,

детету Прк Вр СтСл, з дететом Н, мало ђубрета Прк, у жујцету Бу,

ни зрнцета Рог, јагњета ВИ, jáistemy Вр Ст. Сл, у јајцету Мис, са два

казанчета Мар, клувчета Бу, два клувчета Ду, два кљусета Кр, у кори

танцету Бу, на криланцету Мир, кучету Ве Сл, са лончетом Про, ма

чету Вр Н. Тр, ни парченцета Сл, пре пачета Си, ни пуцета Мар, ни

пуцета Ту Са Ру, пуцета Ст Ба, у пуцету Бу, свинчета Кор Ра, свинчета

Ра, о-свињчета Ту, от свињчета Про, свињчету МВ, пот свињчетом Вр,

у стакленцету Бу, телета Н. МВ, у ћошету Прк, из увета Мис Па Си

Про Ара, иза увета Про, за уветом СБ, у увету Мис Ра, унучету Про,

два унучета Про и сл.,

ни вретенета Ра, са вретенета СЕ, с онога вретенета МВ, на четири

вретенета Ба, два вретенета Ме, по два вретенета Мар Ра, на врете

нету Арн, вретенетом Ду Ара, вретенетом Ду, с врeтeнетом Мир Ба,

жљебили лететом Ба, из тњиздета Сл Рог Ман, из тњиздета Арн, у

гњиздету Ру Ду Си Би, у својим гњиздету З, на гњиздету МЦ, на тњиз

дету Н Ам, на сред гумнета Про, од оног дериштета Мис, бије овим

дрвпштетом Мар, пола зрнета Вр МЦ, ни зрнета Ту, зрнета Ту Рог

Си Са Бу О Рож СЕ Мар Па Про Ве Кр Ру Кор МВ Ме, на зрнету Н,

у зрнету Си Ј, три зрнета Ме, два звонета Н. Мир, са једним колетом

Би, са косиштета Коп, на оним косиштету О, на косиштету Мар, удари

крилатом Н, од дкета Рож, из дкета Си О Арн МЦ Мар Ра Ман Сл

Па Про Ту Кор Рог, брез дкета Н, оба дкета Арн, обадва дкета Ба

Арн, с једним дкетом Пру, у дкету Ра Ту Си Ду Ј МЦ Би, испот перета

Ду, четири терета Бу, нема ни терета МЦ, са повесметом Ду, до сло

вета Ман Рож, ни слдвета Ра Мар Про Кор, на словету Па, словетом

Бу МВ, три словета Др СБ, бе-стаклета Мис Тр, са стаклетом Бу Мис

Ту Ст, от стаклета Тр Рож Ба, от стаклета Ман, два стаклета Рог,

сва стаклета Н, у стаклету Н, у стаклету О Ј, стаклетом Н СЕ, цре

ветом З Мир, са цреветом Ара Ба, цреветом Кр, цреветом Ра Н, у цре

вету Ара, ту, са челета СБ, на челету Са, ни ченета лука нема Про, у

чкембету МЦ, шилетом Мар Ам, прободемо са шилетом Мир и сл.

Код већине наведених именица проширење није обавезно па се на

поредо чују и облици типа: два вретена Па, летом Коп Ра, у пњизду

Би Ам, из тњизда Рог Ду Ман, два зpна О, два, три зрна Би, до зрна ВИ,

на зрну Н, по три зрнца Си, из дка Па МВ Ј Би, дком Коп, у стаклу О,

бе-стакла Ман и сл. Чак сам записао и: око тога дрва МВ.

Аналошко -т- у примерима типа окета, словета сматра се типич

ном одликом К-Р дијалекта,“ а не представља реткост ни у већини

*** Симић Левач 280—281; Јовић Трст. 84; Ивић Галип. (за Гоч) 188; Стојан.

Врњци 217; Елез. Речник (вретенета, кдлета и сл.); Милић. Кнеж. Србија (за јаго

дински крај) 212; Пецо-Милан. Ресава (окета, два сведочета) 316; Алекс.—Вуком.

Жупа 303; Барј. Ибар (словета . . .; множина: окета, окета, окетима) 85; Барј. Мето

хија (окетем, окетом) 181 итд.



240 Слободан Реметић

говора С-В и Ш—B базе.“ Ова особина карактерише и говор Гали

пољаца.“ Истраживачи говора северно од К-Р терена углавном не

иду даље од констатовања појаве, а Иван Поповић покушава да објасни

њено порекло у Госпођинцима и Бачкој уопште, па каже: „Вероватно

је да типове зрнета, перета, длетета итд. треба приписати косовско

-ресавском утицају; то ширење овога типа је уопште црта источнијих

говора.“ Чини ми се да против оваквог објашњења појаве у Госпо

ђинцима и говорима Ш—В основе уопште говори више чињеница, од

којих ће овом приликом бити поменуте следеће:

a) Удео косовско-метохијске метанастазичке струје у саставу ста

новништва које говори Ш—В дијалектом такав је да једноставно искљу

чује могућност његовог озбиљнијег утицаја у формирању одговарајућих

говорних типова. Тако, на пример, у зони чији је говор предмет нашег

рада на досељенике те врсте, како смо већ видели, отпада свега 8,71%

породица. Они заједно са вардарско-моравском и тимочко-браничев

ском компонентом не чине ни целих 12% процената, а има крајева у

којима је тај проценат још нижи.

б) Да је појава донета са К-Р терена, она не би могла пустити дуб

љег корена у говорима централне Шумадије него у Ресави и Левчу на

пример.

в) Поповићевој претпоставци најозбиљније се противи диспаритет

сингуларских и плуралских прилика у двама дијалектима. Да је појава

заиста миграцијама пренета на север, не би се никако могло десити да

једнина (словета, окета на обема странама) буде спона, а множина (при

суство : одсуство колектива на -ад) — крупна морфолошка дискрими

нанта између двају идиома. Стога је свакако упутније у наведеној поду

дарности гледати резултат паралелног развоја, последицу једне исте

тенденције у различитим областима истог језика. О разлозима који су

довели до овог аналошког процеса и о самој старини појаве већ је било

речи у нашој литератури.“

214. У вези са множином именица -т- основе треба поменути:

а) постојање колектива на -ад,

б) суплетивне облике на -ићи;

в) суплетивне облике на —ци;

г) спорадичну множину типа дугмета.

а) Супротно приликама на К-Р терену, колектива на -ад овде су

врло честа и прате експанзију форманта -т- у једнини, што значи да се

граде и од именица које не означавају младунчад. Наводим све основе

*** Барј. Чумић 18; Павл. Рача 25; Ивић Биогр. 157; Ивић Хере 336; Ивић

Галип. (за југоисточни Банат и тамишки говор) 189; Ник. Кол. 46—47; Ник. Мачва

264; Поп. Госпођ. 176.

*** Ивић Галип, 187.

*** Поп. Госпођ. 176.

*** Уп. на пример: Ивић Галип. 188—189; Јовић Трст. 85.
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од којих су регистрована: близнад Мир, близначад Би Ду, спуштају

бремад Мир, бурад Мис Пру ВИ Арн СЕ Ст Кор, бурад МВ Ам Н, у

бурад Рог Арн Ру, девед буради Ј, буради Мис Пру СЕ Вр Ве, буради

Прк ВИ Би, са бурадма ВИ СБ, у бурадма Мис Пру МВ Ам Ду Ба Ве

Ту Рог Си Мир Ру Би Мар Па ВИ Ман Сл, остану влакнад Мир, за влак

над Мир, са вретенадма Ра, јЊиздад Би, из тњиздади Н Ст, њиздади Би,

из тњиздади Н, по јЊиздадма Би, сто умнади Мар, јушчад СЕ, јушчади

Би СЕ, iy(и)чадма СЕ, данцад Мар, на оним косиштету изашло пуно

дрвади О, дрвад се избуше Ту, дугмад Мис, на дугмад МB, дугмади Мис,

по думадма Про, ждребад Са О, ждребад МПЦ, петоро ждребади Би

МЦ, ждребади Пру Ду Са Ба, ждребади О, ждребадма Мар Ара, ждре

бадма Би МЦ, звонцад Па, зрнад Бу Мар Па Ду Ба Ј. Ве Ту Кр Ара Са

МПЦ, зрнад Мар Н СЕ Ман Мир Ра Би Ве Ст Кор СБ Сл, зрнада Бу

Мис Ј Прк Па Коп С. Мир Би, зрнади Н СЕ Мар, зрнади Кор МВ Ара

Про Ве Ст Н Ра Си Са, са зрнадма МВ МПЦ, по зрнадма О СБ Ду Ра

Кор, на зрнадма Па Мар Ру Си Ара Ба, зрнцад Ду Ј Мар, зрнцади Мир

Мар, јагњад Мис Па Ба Вр СЕ, јајнрад Ра Рог Ду Би Мар, пет јагњади

Вр, jaiЊади Бу Мис Па Ра Ст Прк Би СE Мар Мир, јајњади Ам Рог

Тр МЦ Be Ру, јајњадма Мис Ра Н Рог Ман Ду Ст Мир Арн Тр Ру Би

МЦ СЕ Мар Па, с јагњадма Мис Па, јарđд, јаради, јарадма Ст, јастучад

(на саонама) Коп, јунад СБ, од јунади Мис Ј, јунада МВ Ме, јунадма

МВ СБ Арн, клувчад Ду Ве, клувчади Си СЕ Ба, клувчади Ве, са клув

чадма СЕ Ве, у клувчадма Си, клубад Ра, клубади Ве, клубада Мар Си,

за клубадма Мар, клучад Ту Ра Па, на клучад Бу Па Прк Си Ара Ру

Са, клучади Ара Ту Би Си Ба Са, клучади Бу Ру Прк, са клучадма Са

Прк Ара Ру, у клучадма Би, кљусaд Кр Рог, уватиш кљусaд Рог, имало

кљусади Кр, кљусaдма Си, с кљусaдма Ра, са врели колечади (платне

на шпорету) Ра, копилади има пуно Мир, коританцад Ам, кучад јуру

СЕ, кучđд Мар, назимад О, назимад Мис СБ, назимади МВ, од назимади

Ба, назимади Др Си МВ, назимадма МВ, дканцад Ру, парчад З Па, на

парчад МЦАра, парчад СБ МЦ Н ВИ, парчади МЦПа, колко парчади

Па, парчадма зида МПЦ Па, са парчадма Би МЦ, у парчадма Мис, па

чади МЦ, пашчад О, перад (на воденичком витлу) Арн, пербд (лука)

Мис Тр Би, перади нарежемо Ра, перади Би Ра МЦ, са перадма МЦ,

по перадма Би, пилад ВИ О Мис, купили пилад Коп, пилади Бу О СЕ,

от пилади Вр, пиладма Мис О, прасад О, прасđд Бу Мар Мис СЕ, дао

ми . . . прасад Вр, прасади Бу Мис Кр Вр СЕ Коп, прасад Сл, прасдди

Про, прасадма Мис Бу О СЕ, прљад Би, прслучад Др, прслучđд Бу, пу

цад Кр Ра МЦ Па Ту Ст Са, пуцđд Ам СБ СЕ Мар Ве, пуцади Бу Кр

Ра Ам МВ Ве Ту Ст Са Ме Би МЦ Ба Мар Па, пуцади Бу ВИ Би МЦ,

пуцади Н, с отим пуцадма Ст, пуцадма МВ Ба Ра Па, пуцадима Ме Мар,

са пуцадмa Кр Ра МВ Би Ве Ту Са, с пуцадма СБ МЦ СЕ Ру, ребарцади

Мар, синовчад (према унучад?) О, синбвчад Бу, синовчадма Бу, сирочад

Ба Ту, моју сирочад Си, пуно деце сирочади Ст, слдвад Ј. Бу, удариш слд

вад МЦ Мар, словади Бу Ј, словади Бу Ра Мар МВ, са словадма Ра, тим

словадма шарали Мар, стаклад Ам, ламбе са стакладма МВ, са стакладма

Ст, такнад Ве, текнади Би, у текнадма Би, телад Бу Мис Па Кр Ј Вр,

телад Ду Ј Ман Н, телади Мис О Па Кр Пpк Ј МПЦ СЕ Мир, телади



242 Слободан Реметић

Н Про Ара, телади Пру Ра Ам Про Ве Ст Ман Сл Си Ба Ру Ара Би Н

Рог Ду Мир, телади МЦ, теладма Ве О Ст Арн Мис Па Ра МЦМВ

Сл Арн Ара НРог Ду Са Ру МЦТу СР Мар ВИАм Ман Мир, за тела

дма Кр Ба, теладима Би Ба Ј МВ Ме, тичад Ј Ме, тичади, тичади Па,

тичади МЦ, унучад Мис Па Ара Са Коп О Ст, унучад ВИ Би, моју

унучад Ра, двоје унучади Мар Мис Па ВИ, унучади Бу Ра Вр МЦ, троје

унучади Са Пру, унучади Би Ду Кр Рог Др Ара Ст, двоје унучади Ду,

унучадма Пру Ст Ара, с унучадма Ду, са мојим унучадма Бу Па, пра

унучад Кр ВИ Рог Коп, праунучади Ду, праунучади Па Ра Ара Вр, пра

унучади Арн, ћебад Вр МисТу Па Кр Ст Са, ћебад Ра, от ћебади Ме, ћебади

МЦ, ћебади Са, накићено ћебадма Арн, цревад Па, чељади Си, чељад

Ст, чељадма, са чељадма МВ Рог,“ ченад Кр, ченади Кр, ченади Про

Ру, чењад Ме, забадаш она чењад Би, чењади Ме, пет чкембади Би, ши

љежад, шиљежади, са шиљежđдма Би, штенđд Ст, интенади, штенадма

МЦ Ст и сл.

Разуме се да именице са аналошким -т- у једнини имају и праве

множинске облике: праве гњизда Кр, нема дрва Ве, зpна Ман Би, крупнћ

зрна Ман, она пера МЦ, сто слбва Про, пет слова Кр Рож, пет слова

Ме, свињска црева Си Прк, са цревима Ру, на цревима Прк и сл. Забе

лежио сам и ликове: дрваца Ст, колко зрнца у крви има? Рож.

У вези са збирним именицама на -ад пажњу заслужују још неки

Детаљи:

1. Спорадично у номинативу (и акуз.) оне имају плуралски на

ставак -и: то су јелечади Рож, Такб су били и јелечади Рож, носи јеле

чади оне сомотне Рож, добра му телади Сл, њина ћебади Рож, унучади

и синовци, сви на рад! Си, чувам унучади Арн. Овакви облици, иначе,

не представљају реткост у неким другим говорима Ш--В типа.“ Овај

процес је најдаље отишао у Бачкој, где именице на -ад практично више

нису збирне, већ се понашају као суплетивна множина и мењају „као

мушки род”: ждребади-ждребади-ждребадима-ждребаде.“

2. Оне увек имају плуралску промену (телад су дошла, нашим те

ладма), а и на семантичком нивоу уз значење колектива преузимају и

функцију множине именица на -ета. Изнета грађа показује да оне имају

двојак акценат, с тим да је модел телади-теладма убедљиво чешћи.

Исто тако, може се рећи да је -ма практично једини наставак у Д-И—Л,

јер се -има (обично са нешто редукованим -и-) јавља само изузетно.

Нисам приметио да се разлика у значењу обезбеђује морфолошким и

прозодијским средствима, као у Гружи, где ликови телади-теладма озна

чавају колектива, а телади-теладима — плурал или „више колектива”.“

*** Чељад је, изгледа, једина именица на -ад у говорима К-Р базе (в. Јовић

Трст. 85; Симић Левач 281).

*** Ник. Срем 339; Ник. Мачва 263; Рем. Јат (у Доњем Црниљеву: нај су ти

левшија твоја унучади) 30.

*** Поп, Госпођ. 167—168.

*** Стев. Гружа 460.
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3. Сада се, на основу резултата дијалектолошких истраживања обав

љених последњих деценија, може кориговати једна оцена о распростра

њености акцента телади-теладма. Није он баш тако редак у народним

говорима, како пише А. Пецо,“ и не чује се „на врло малом простору

наше језичке територије”, јер је посведочен практично у свим говорима

Ш—В дијалекта који имају именице на -ад,“ затим у западносрбијанским

говорима ИХ типа,“ као и на (да не набрајамо даље) подручју источне

Босне.“ Његова дијалекатска основа није, дакле, ни уска ни танка, а

Вук га је, нема сумње, понео из свога Тршића.

4. Од именица са основом на -т- у целој зони је сасвим обична

суплетивна множина м. рода на -ићи: близначићи Ве, близначићи Ду,

јучића Кор Арн Рож Ба Сл Арн, јучићи СЕ итд. (в. т. 166), јарићи Ба,

пилићи Бу Прк, пилићи Мис, пилића (обично уз „кресање бадњака”) Бу СЕ

Арн Па Прк ВИН Рог Ду, пилиће Ме Би, пилићима Н, праунучићи ВИ, па

раунучићи Пру Рож, кучићи Вр, тичићи Ба, тичиће Бу, ћебићи Си, ћеби

чиће Ј, ћуриће Па, ћуриће Ј, ћурића (уз „кресање бадњака”) Бу Н Ара,

с унучићима Сл и сл.

5. Суплетивна множина на -ци може се чути једино од именица

прасе, јагње и теле: праци, працију, праце, працима (в. т. 166 и 199), ја

гањци Мир Рож, јагањци Ман Сл, јагањцима Ара, јагањцима Ј, jaiđњце

Ман Ме (Гмн. јагањцију, јагањаца в. у т.199), теоци Ман Рож J Be Cи

Ара Са, тебци Арн, теоце Рож Арн Ме, тедцима Ара Ј Ме, теоцима

Арн (Гмн. теоцију дат је у т. 199). Од ових трију именица није редак ни

суплетивни облик на -ћи: јајњића Бу Мар, јајњићима Мар, јајањчићи

Ба, јајањчића Си, прасићи Мар Н, прасиће Мар, прасића Бу Мар Н. Си,

прасића СЕ, працића Бу, прачићи Др, прачиће Кр, прачића ВИ Ду Ме

Ба, на прачићима Кр, пракчића Рож, телићи Мис, телића Бу Мар СЕ

Мис ВИ, теочића Рож. Облике генитива слушао сам углавном једино

у обележеном, клишетираном контексту: приликом набрајања врста

„берићета” уз кресање бадњака. Падају у очи и облици типа працићи,

настали укрштањем облика праци и прасићи.

6. Није непозната, али није ни честа, проширена множина на -ета:

пé-шес гњиздета З, купила дугмета Про, колета се обрћу МЦ, озида

от парчета Па, окнета (већи дрвени сандуци за жито, испреграђивани

на више делова) Тр и сл.

ПОЈЕДИНЕ ИМЕНИЦЕ И ГРУПЕ ИМЕНИЦА

215. Именице небо и чудо имају проширену множину на -еса: не

беса О СЕ Мар, небеса Ра Па Ту Ст Тр Кор Рог ДуЗ Сл Ара Ј, отишо

у небеса. Про Ве Ба, с небеса Мар Кр Си Арн, из небеса О, на небесима

*** У раду: Облици колективних именица на -ад. — Н.Ј, н.с. VII, св. 7—10, 242.

*** Уп. нпр.: Стев. Гружа 460; Моск. Поцер. 33; Ник. Мачва 215, 263; Ник.

Кол. 24, 47; Ник. Срем 269; Поп. Госпођ. 167—168; Мил. Кик. (парчади) 23. Исп.

исто стање и у биограчићком говору (Ивић Биогр. 144: телади).

*** М. Ник, Гороб. 672; Тешић Љешт. 215; Ник. Тршић 414.

** М. Симић Обади 72—73; Рем. IIлаховићи 186.
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О Па Ве Ту З Ст ВИЈ Си Ара, на небесима Мар Коп Рог Ду Ман Рож,

по небесима МВ Н, чудеса О, чудеса IIа Про Ј Ве Ту Ара З Ст Тр Ду

Си Рож, гледао сам чудеса Ру, прича о чудесима Си. У АМ сам записао

и ушеса.

216. Именице очи и уши имају увек некадашњи дуалски генитив:

дчају-ми Рог МПЦ, зла дчају Мир, из дчају Кр Прк Тр Ру ВИ Пpу МВ

Рог Би Др Си Ј Са З Ме Рож Арн, дчају Мис Бу Вр СЕ Мар Ара Па

Про Ве Ту, дчију Мис Ст, очију СБ Рог Ман Сл, ушију Мис ЗБу Вр

Ара Са СЕ Ра Па Про Ве Ту Кр, из ушију Арн Рож Ст Прк Тр, око

ушају Ру ВИ Пpу ЈМВ Рог, због ушију Ме Ба Би Ду Др Си Мир, ушију

СБ Ман СЛ.

217. Генитив мн. од именица колено, раме и рl. tantum уста, леђа,

врата практично увек долази са наставком -а: колена Бу О СЕ Мар

Ра Са, повише колена Мис, с колена Ве Кр Ба, до колена Ра Ст Ру Мир

Ара Ме, с колена Мар Коп МВ Сл Н, преко рамена Ве Си Кр Ст. Кор

МВ, с рамена Мар Ру Рож Ара Ј, до рамена СБ Ду Ман Ба МЦ, из уста

Би Ман Арн Ба, уста Тр Ра Кор Ду, до уста ВИ Вр, с леђа Ман Сл

Рож Ара Ме МЦ, преко леђа Са, иза леђа Ј, леђа МВ СБ Ду Ман Бу

Мар Ве Кр Ст Ру ВИ Кор, иза врата Рог Ј. Са МЦ, поред врата Ј, од

врата Мис З Ме, од врата Бу Ст Тр Ру Ду Ман Мир Рож, од врата

Мис Бу. Тако се понашају и кола "Wagen”: до кбла Мар О Сл, с кбла

Кор МВ, око кбла Би, кбла Кр Ру Др Мар О Ст Ман Са Ме.

Изузеци су врло ретки: колени Мар, преко рамент Мис. У Неме

никућама је регистровано: пед бремени, мада је по правилу: бремена

Па Прк Ст. Мис.

218. Деца и браћа се углавном понашају као и у књ. језику: није

имала деце Н, деце НРог, деце Арн, деце О Ам МВ, деци О СЕ Ст Ру ВИ

Др Си Пру Рог Ман Сл, деци Ј Арн, децу Бу Коп СЕ Ара, децу Арн,

з децом Др, браће О Ве Рог, браћа Ам Ве Ст Ру Пру Ман Сл Си Ј, сво

јöм браћи МВ, са браћом Бу СБ. Само изузетно могу се чути потврде

К-Р типа: децама Ам, Нисам ишла по децама да се играм СБ, пет браћа

Ру, браћама Ам.

219. Именица говече (у јд. никад поведо)“ у множини има следеће

облике: поведа Си Сл Н Рог, гдведа Вр Ст. Мис Прк IIро Ба Са, купили

iдведа Ст, од дведи Вр Ст, код дведи Арн, двоје јдведи О, гдведи Бу СЕ

Мис Ра Рог Др Мир Про Коп Рож Ј Ме Ба Ве Си Ст, поведима Ам Си

Ра Сл Н, iоведима Ст. Мис Вр, з јдведима Мис Ра Бу Прк, за поведима

МВ, са дведима О, по дведима Вр. Изван овог обрасца остаје једино

лик поведе у конструкцији: тера јдведе, забележеној двапут у Ра.

220. Уже има тројаку множину:

a) ужета Ду Др Бу Ј. Мис Мар Ра Ру Ман Мир Арн, плетена

ужета Вр, плету ужета Би, плети ужета Мир, ужета Мис Са Ве

Ман Арн, са ужетима Па Мис МЦ, с ужетима Бу,

*** Како гласи у Левчу (Симић Левач 282).
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б) ужа плету СЕ, плету ужа Вр Мар, оплетемо ужа Ам, сто ужа

СЕ, пет ужа Мар Рог, тринес ужа Ра, стотину ужа МВ,

в) ужад исплету Коп Ара, ужад Ман, зову се ужад МВ, ужад

Ду, ужади Рог Ара, с ужадма Мар Ара.

221. Према књ. пазухо, пазух и пазуха“ овде је увек именица -а

основе паза: паза Ту Ду, боли ме једна паза МЦ, даде ми лебац пот

пазу Мир, мета пот пазу Па, диго пот пазу Мис, под једну пазу Са Прк

Би, под једну пазу О, мете пот пазу Ру Ба, под леву пазу Би, пот пазу

Ара Ме, пот пазу Мар, пот пазу однела Рож, пот пазом Прк Ду, пот

пазбм Па, пот пазом О Ту Ј, да однесе пот пазе Мар, пот пазама Ст,

пот пазама мишке дођу Бу. Прилике у овом делу Шумадије пружају

релативно поуздан ослонац за претпоставку да је галипољско пр пазом

(Ивић Галип. 194) клишетирана конструкција од именице ж. рода паза.

222. Прилично шарену слику пружа им. доба. Она долази у формама

доба, дбба и ддбо и углавном се влада као индеклинабилна им. с. рода:

летње доба Коп, ратно доба Си, у мирно доба Си, које доба Па, после

од неко доба СЕ, у старо доба Мис, до неко доба О, од неко доба Рож,

до-неко доба ноћи О, зимње доба Мир Прк, било зимње доба Прк,

летње дбба Прк, старо доба Арн, које доба Ве, у старинско доба О, у

то дбба Бу, кад биде око ово доба Вр, до неко доба Мис, седим до неко

доба Ба, то добо Ам, старо добо Ам Арн ВИ, то је старо добо Рог, зимско

ддбо Мар, летње добо ВИ, најбоље дoбо ВИ, у старо добо МB, до неко

ддбо Ам, поред: од ота доба Ј, од неко доба помирили се Рож, од неке

дбба ноћи Арн.

Облик добо не представља реткост у нашим источним говорима.

Посведочен је на призренско-тимочком, К-Р, С-В и Ш—В терену.“

Реч је о природној тенденцији уклањања једине именице с. рода на -а.

Она се у неким говорима тиме сасвим уклопила у деклинациони систем

и стекла статус и промену именица типа село,“ с тим да се инвентар

облика углавном своди на Н, Г и Ајд.

223. Судећи према расположивом материјалу, именица вече је више

родна, и то како у поздраву тако и у слободној употреби: добро вече

Ме О Прк Ду СЕ, добра вече Па, добар вече Ду, оно вече Мис, једно

вече Ме, друго вече МВ Арн, свако вече СЕ МВ, жње до вечера Ба, било

рано с вечера Би, два-три вечера Ме, од вечери Ду, с вечери Мис Кор,

вечери (Гмн.) Мис, вечерђ Вр.

795. Речник МС IV, 304.

*** Велић ДИЈС 307; Богд. ГББII 57; Елез. Речник (ддбо) I, 140, (недобо) I,

456; Стојан. Врњци 217; Алекс.—Вуком. Жупа (ддбо, недобо) 303; Симић Левач 271;

Ивић Галип. (податак за Светозарево) 193; Србислава Ковачевић, О именици доба

у нашем језику. — НJ, н.с. II, св. 7—10, 254 (податак за Крушевац); Ј. Грк. Чумић

131; Ивић Хере 335; Ивић Галип. („у целом Банату“) 193; Поп. Госпођ. 160. Тако је

и у галипољском говору (Ивић Галип. 193).

*** Као, на пример, у Левчу (Симић Левач 271), код Галипољаца и „у целом

Банату“ (Ивић Галип, 193).
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224. У употреби су именице јаје и јајце, с тим да је прва обичнија

и знатно чешћа: јаје Мис Про Ра Па Мар, у јајету Вр, јаја Мис Про

Ра, од јаја Др Би, петнес јаја СЕ, по јајима Мис, на јајима Рож, маже

јајима Рож, у јајцету Мис, барили јајца Коп Мис.

225. И им. повесмо гласи двојако: повесмо (ср.) и повесма (ж.p.):

повесмо Вр Про Прк ВИ Си Са Ме, повесмо Би, са повесметом Ду, остају

лепа повесма МВ, ткало се ћетеновим повесмима Ме, поред: једну по

весму Ме, свучемо оне повесме Би, по три повесме Ман.

226. Ово подручје зна и за збирне именице на -пње:“ бравање

МЦ Ј, шта је онде бравања Ј, звериње Рож, има зверпња МЦ, Ми, мато

риње, треба да радимо Мир, веди-во матдриње Ме, мравање МЦ, муш

киње Кр МЦ, све мушкиње МЦ, ради мушкарање Н. Овамо најчешће

спада и именица женскиње: наше женскиње стигло Си, опасно женскиње

Ту, иду за женскињом Прк, али се у грађи нашло потврда логичне,

семантичке, а не граматичке конгруенције ове именице: помажу нам

женскиње Бу, енглеске женскиње Ра.

227. Писмо и брвно у већини случајева припадају им. ж. p. -а ос

нове: писма (Нjд) МВ Н Мис Кр, читао писму Н, метем у писму Н, до

неси ту писму Ме, добили писму Ба, у Светој писми Ман, пише писме

Мис, ишле су писме Др,“ зове се брвна“ МВ, брвна Др, од брвне МВ,

једну брвну Др МВ, биле брвне Ман, поред: писмо Ам Са, бpвана Мис

Бу О Па, премости се брвнима Ман.

228. Вероватно је према им, лишће добијено дрвешће Вр, о-дрвешћа

Вр, на дрвешћу Вр. Судећи према наредним облицима, им. дрвеће се осећа

као обична им. с. рода: у шупља дрвећа Ме, у дрвећима Ду, с оним дрве

ћима Арн.

229. Пада у очи колебање именица кабао, свpдао, витао, које могу

бити и м. и с. рода: кабб Кор СБ Рог Сл, кабд Па Ве Ст Прк Кор Си

Мир МЦ, каббв Ду Ман, кабдв Ту, каблб је музлица, има добар каблб

МЦ, каблов (укрштањем ликова кабло и кабов?) Ј, поред: кабло (с.p.)

Прк Ра; сврдо (м.p.) Прк Н Би, један свpдло МЦ, поред: свpдло (с.p.)

Бу ЈМЦ, вито (м.p.) Би Коп Вр Мис Ру Мар Др Рож Арн Ме Ба О СЕ

Па Ве Ту Прк Рог, у вито Ст, поред: витло једно Ру, кроз отб витло

Ме, витло Ме МЦ Ру. И у другим говорима“ срећу се ове именице

(чешће свpдао и витао) у с. роду.

230. Још веће шаренило пружа им, орао (афиila), име птице за

коју житељи овога краја знају искључиво из фолклора. Отуда се, разуме

се, и губи осећање за њен род и она полако постаје трородна: бро (м.p.)

Ру Ман Си Ј Са, дрб Кор, кажу да је голем та дрлб СЕ, дрлбв Кр МЦ,

брлов Ту, брлбв Ме, долетело бpло Ба, тица брла Ара.

*** За паралелу са другим говорима в. Моск. Икавски 493; Тешић Љешт. 216.

*** И у Левчу се писмо „спорадично” јавља у ж. роду (Симић Левач 279).

*** У РСАНУ II, 133 брвна је означена као покрајинска реч, а регистрована је,

иначе, у говору Зоруновца („заглавски срез“).

*** Симић Левач (сврдло, витло, с. p.) 280.
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231. Ђувеч гласи ђувече и средњег је рода: посно ђувече Ам, кад

öћу ђувече Ам, али је зато весло у оба забележена примера м. рода: Вет

рењаче имају оне веслове Ј., па окренемо пé-шес веслбва Ј.

ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА -A

а) једнина

232. Већ је речено (т. 46) да Д и Лувек имају наставак -и. У овим

падежима аналошким путем су у доброј мери ликвидирани трагови II па

латализације: у авијатики Др, н-алатки Про, у Америки Мар Ам, Анђелки

Ту, у тој бараки СЕ, у банки Па, по банки Про, на првој битки Ве, Бо

санки Ду, у брији МВ, твојбј бусики Про, у вабрики Мис Бу СЕ Ара, на

вати Бу СE Мар Про Ве Ту Тр Ру МВ Ду Ман Сл Ара Са Ба, Винки

Кр, нашом владики МВ, њиној војски Рог, у војски Мис Сл СЕ Мар Ра

Ту ВИ Пpу Ам Кор Н Рог Ду Ман Др Рож Арн, у влади МВ, на iuiaишки

Прк, Данки Про, на даски Мис Бу, Söки Др, девојки ВИ, девојки Мис

Бу Мар Ра Ту Кор Рог Си Ара, по ждраки Ве, по жели МВ, Зајбрки

Pa, у задруги МВ, по задруги Мис ВИ Кор Рог Ман, Збpки Па, у јабуки

Вр, на јабуки Мар Ра Ве, у јаруги Ам Н, Љубинки СЕ СБ, Љубинки Бу

Вр О СЕ Па Ту МЦ, у ном љуски МВ, мајки Мис Бу Коп Ара О МЦ

СE Мар Ра Па Ве Ту Прк Пру Ам Кор Н СБ Рог Ду Ман Др Арн, ма

санки МВ, маћеки Па, Миланки Вр О, Милки Мис Бу Па ВИ, Милбјки

Бу О СЕ Ру МЦ, Милбјки СЕ Ра, мираилнки З, на мотки Ба, у музики

ВИ, у муки Мар, Леки Ру, у књиiи Вр СЕ Мар Ту Ру ВИ Ам, Ковиљки

Би, у колевки Др, на компљки Би, комшинки СБ, на крушки Мис Мар

Pa Be Cт МЦ, на лески МЦ, у Лики СБ, о светим Луки Ту, Луки Кр,

по њушки Н., на дбуки Коп, на дcпруји Ј, на оструји Н, у Палан

ки Бу Мис, по патрики Кр, пасторки ВИ Ј, у Пожеги СБ, на пе

тдбанки Ду, према петролебнки (петролејци”) Мис, на пруји О СЕ

Мар Ве Ј Ту, у пушки Мар Ба Ра Прк Кор МЦ, Рајки Бу, Радбјки

Ра, Радојки Бу Ту Ру, Рајки Бу, по ранiи Ба, на једном реуљки (реуљка”

је остатак од грозда са којега су скинута „пуцад” грожђа) Н, у ротки

Арн, на рђији МВ СЕ Мар, на руки СЕ Пpк, Савка Вр МЦ, свастики

Прк, о свраки Ст, Сибинки Прк, Славки Бу Вр Ра, на слики Рог ВИ,

слуiи Пру Н, у срдачки Бу Са, на срдачки Ра, Станки Бу, Стандјки Бу,

у Струји СЕ, сувељати Бу, у сурутки Ара Ме, у табарки Ам, тетки Пру,

унуки СЕ Ст Си, мојом унуки Н, учитељки Ам, ћерки ВИ АМ Н СБ Са

Ба МЦ Би Мис Бу Ра Па Ту Кр Ст. Ру Рож, на ћошки Ам СБ у фа

брики Па, у фабрики Н., на цевки Бу, чавки Бу, у идки СЕ, у шаки СБ,

швалерки Ј, на шашки Би, у шашљики Ам, на шивки Ме, на шипки Кор и сл.

Процес аналошког васпостављања сугласника к и ћ у наведеној

позицији“ није спроведен доследно, јер се не баш ретко чују и примери

*** Појава регистрована у већини говора Ш—В и С-В дијалекта. Уп. нпр.: Стев.

Гружа 461; Ник. Срем 340; Мил. Кик, 24; Ник. Мачва (недоследно) 261; Поп. Госпођ.

171; Ивић Биогр. 157; Ивић Хере 335; Павл. Рача 27; Грк. Чумић I (чавки, мачки)

124; Ивић Дијалект. 72, 88 итд. Трагови палатализације уклоњени су и у говору

Галипољаца (Ивић Галип. 195).
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типа: у патеци Би, у апотеци МЦ, у балези Про, у војсци СЕ ЈВр Тр Ве Кр,

у бараци Рог, девојци ЈСa, на дасци Би, по дасци МЦ, Добринци Кр, задрузи

Па Ј, у задрузи Бу Ра Ст Са Ве Тр Мис Кр, Збpци Ба Кр, у јабуци Ара Па,

у јарузи Мис Прк Кр Про, на књизи Ј, у књизи Па Ара МЦ, у колевци

Кр, у колевци Рож Ба, у колевци Ра Н, на крушци Тр, мајци Про Тр Ме,

Милојци Кр Тр Ба Ме, Љубанци Тр, на мотици Са, на мотци Тр, у тој муци

Кр, о нбзи МПЦ, на нбзи Мир, шта ћу нози да радим МЦ, у муци СБ Би,

у Паланци Ба Мар Са, пастбрци Тр, на прузи Бу Ру Са, по прузи МЦ,

Радбјци Кр Ме Кор, у реци Ту, у реци Ј МЦТр, на руци Тр, у руци Ру

Сл Ме Са Кр Ара Про Прк Тр Ман, о светим Луци Бy O Pa Be, на слици

Па, стдци Мис Бу Мар Па Прк Ам Рож Н Кр Арн Тр Ду, у шишарци Ба.

Пада у очи да су примери са извршеном палатализацијом прилично

ретки у космајским селима, знатно ређи него у колубарском крају, што

говори да се њихово присуство на овом терену не може тумачити искљу

чиво утицајем књ. језика. Та неравномерност у репартицији потврда

старијег стања у ствари је у складу са приликама у суседним идиомима.

На овакав закључак упућују прилике у ваљевској Колубари (где су

„живо присутни” ликови типа девојци, Милојци),“ Поцерини,“ а донекле

и у Мачви, па даље — у ијекавским говорима западносрбијанског типа.“

Према не баш прецизној Стевовићевој формулацији („може се чути на

слики, на руки, на нога . . .”)“ овамо се, изгледа, може прикључити и

Гружа. На другој страни, од космајских села па преко Биограчића

пружа се зона аналошког уклањања резултата II палатализације у овој

грам. категорији.

233. Није једнак вокатив код свих именица на -ица:

а) Код тросложних и четворосложних ж. и м. имена увек је јед

нак номинативу:“ Ау, Аница, рат! Кор, Аница, стани Мис Па, Вујица

МВ, Грујица МВ, оди вамо, Добрица МВ, Даница Ду Арн, Драјица

Си, Јелица Тр МВ Би, Јовица МВ Би, Љубица (потврђено у свим селима),

Марица Мис Тр Ру МВ Би, Милица (потвр. у свим селима), Перица

МВ, Радојица Са Би, Радојица МВ СБ, Ружица МЦ Ара Ту, Станица

Бу Па Тр МВ СБ Си Ме Би. Овамо долази и батица (име одмила брату,

деверу и свекру) Мис Кр Пру.

Овакав вокатив чуо сам још од им. другарица, девојчица и ласица:

Што плачеш, другарица Ам, девојчица, дођи МЦ, лајо, ласица Са, ласо,

ласица Кр.

*** Ник. Кол. 47. То потврђује и мој материјал из Бранковине, а слично стање

сам налазио на целој јатовској територији.

*** Моск. Поцер. (руци) 4.

*** Ник. Тршић 415; М. Ник. Гороб. 673; Тешић Љешт. 217. Уп. и Хирт Икав

ски 40.

*** Стев. Гружа 461.

*** Као код многих других говора Ш—В, С-В и К-Р дијалекта: Стев. Гружа

461; Ник. Кол. 47; Ник. Мачва 261; Ивић Биогр. 157; Барј. Чумић 17; Јовић Трст.

99; Павл. Рача (у једном селу, док је у осталим -e) 26. У Левчу је вокатив на -a}-el-o

(Симић Левач 292), а у Жупи -a}-е (Алекс.—Вуком. Жупа 304). У Госпођинцима је

„редовно наставак -ице” (Поп. Госпођ. 172). Вокатив је, иначе, једнак номинативу

и на западносрбијанском терену (М. Ник. Гороб. 674; Тешић Љешт. 218; Ник. Тршић

415).
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б) кукавица и тица имају увек вок. на -о: кукавицо једна Мир,

кукавицо Мис О Па Ве Ст Ду Ман Ара Сл Ба Си, тицо Ду Си Арн Ара

Ба. Наводим и остале потврде наст. -o: бедницо МВ, бедницо Би, вештицо

Би, девојчицо Ст, Лепосава дављеницо Ман, голубицо Ст, föспојицо Тр,

другарицо Ве, изелицо МВ, кдмининицо ВИ, лајо ласицо, побогу сестрицо

Ам, ластавицо О Си Ара, луткицо МВ, мученицо МB, паметницо моја

Мис, прзницо једна МВ, сестрицо МB, сиротицо МВ, Стигнућу те, Ниџо,

сикирицо млада Ам, цурицо Са. У молитви се каже: Боже помози и Света

Трдјицо и Света Богорддицо Др.

в) Управо супротно стању у стандардном језику — најслабије је

заступљен наст, -e; ia3дарице Мис, девдјчице Ве, другарице Ам, лепотице

О, кдмининице Са, лајо ласице, побогу сестрице Н, лајо ласице Би О, ласи

чице ласо Па.“

Неколике именице имају, дакле, двојаке облике вокатива, а све три

Могућности су посведочене код лексема девојчица, другарица и ласица.

Вокатив од последње именице увек је слушан у истом, обележеном

контексту: примећену ласицу људи маме својој кући, да им тамани на

множене мишеве. И овде је, као и у другим нашим крајевима, позивају

речима: „Лајо (ласо) ласице, прете моји миши да ти одгризу уши на

мом тавану”. Кад се зна да се овакви и слични клишетирани фолклорни

изрази најдуже чувају у језику досељеника и најупорније одупиру пре

крајању према моделу староседелаца, онда и у нашем случају може бити

речи о траговима некадашње слојевитости и разноликости овдашњих

супстратских прилика и адстратских наноса.

б) множића

234. Одступања од стандардних прилика нису крупна и углавном

се тичу генитива. Репартиција наставака -а и -и обележена је блажом

тенденцијом ширења првог на рачун другог, што се постиже првенствено

убацивањем непостојаног а и у ситуацијама донекле необичним за књ.

језик. Па и тамо где се не убацује непостојећи вокал и где у књ. језику

стоји наст. -и овде се често среће -а. Наводим именице од којих је по

сведочен Гмн. на -а:

бресака МВ Ду Ман, бресака Би, бресака Мис Бу СE Мар Кр Ру

Кор, букава Ра Па Ст. Тр Ру Ду Ј. Си Ара Са, од букава МПЦ, бу

кава Рог Сл, вишања Ду Др Ара, вишања Ду, између ти главања Ме,

јусака Мис О Про Ве Ара Кр Кор Мир Рож, о-дасака Бу СЕ Пpк МВ

Рог Си Рож Арн Ме, дасака Мис СЕ, девојака Мис ВИ, девојака Рож

ЈБи, девојака Ду, игара Кор, јукава Мис Па, квдчака Ду Др Ара, кдферата

Ам, лија конопаља Коп, конопаља ВИ Мар Кор, от кондпаља Рог, конд

паља, конопаља ВИ, крушака Па Ара, кудељака Рог, летава Ра Мис Бу

ВИ, летава Мар Н, локава Рог, сто лутака МВ, љусака Ме Мис, мачака

Ве Ду, мачака Мар, маиарđка Ра, маџарака МВ, маџарака Ту Ара Кор,

** У песми: Ој девојко јарднице, дошо Итлер до границе (Мис) наст. -е до

лази очито због pиме.
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мечака Сл, мотака Ст. Мис Мар, од мотака МЦ, између мотака Бу,

мöтака Мар МB, оваца Мар Ара МЦ, оваца О, патака О Про Мис Рож

Ара, патака Ам, песама Мир Рож, печурака Н, прасака СЕ Кор Ара Ј,

пет прасака Мар, испушака Ст. О Ме, ис-пушака МЦ, пушака Прк,

пршутака МЦ, сестара Мис Ве Ду Арн МЦ Би, сукања Мис СЕ, céстре

о-тетака Мир, три брата о-тетака Сл, трешања Па Кр Др, трешања

Ду, трешања Ј, трмака О СЕ ВИ, ћурака Ј. Ве Прк ВИ Рож Арн Ара,

имб пет инвалерака СБ, петнес шипака МВ, напака Вр, штипаљака Др

и сл.5

бразда Н, бразда Н, петнес ватра Кр, доста главња Мар, више пламња

МЦ, пет ламња СЕ, iљамња Си Ру, пламња Ј., преко дурунда Кош, шта је

кöвча СБ, од наши мазга Мар, пет молба МВ, доста бба (“кора за питу”)

Кор, више сорта Ра, сто сбрта МВ, нема цигла Коп. Именица врста има

практично једино генитив са наст. -а: врста Ра Па Ду Ст Рог Ман Сл

Си Мир Рож Ме МЦ, између врста Ј Кор. Само једном сам у Сакуљи

чуо: пé-шесврсти.

235. Наст. -и регистрован је у следећим случајевима: млого алатки

Мис, осам банки Ст Ба, триес банки Н Рож, сто банки Бу Коп О IIа Ст

Тр Рож, банки“ Мис СЕ Ту Ру ВИ Ман Мир З. Мар Ра Кор, букви О

Ве Ту Ј Ру, није било ванiли Бу, вашки Н, било југутки Ра, даска Прк,

сто ђерзбнки (врста кошнице) Вр, игранки Ра, зави ко има доста Ме, није

било канти МВ, ковчи Мис Би, квдчки Ду, кдлечки Мис, ене ми ком

шинки Мис, пет коцки СЕ, осам коцки Др, нема кришки Коп, локви Ду

Poг МЦ, девет љуљка Мис, од мајки Би, пуно мајки Па, конзерви ВИ Мис,

пола мачки Вр, колко машки Мис, од маџарки Бу, шљива маџарки Вр,

купимо наранџи Ј., пајанти Вр, роткви Са Бу Мар Па Ве Ту Кр Тр Ру

Рог Ду Ман Си Мир Ара Ј ЗМЦ, pöтки О СЕ Ра МВ, десет рђији СБ,

пет рђији СЕ, десет pђости МВ, смокви Па, осам теiли Ду, доста теiли

Ру, десет сорти торти Сл, сто трмки Вр, травки МВ, пет ћерки СБ, по

пет ћдинки Си, чавки Ду, за цигли Па, цигла Ст, нема ту шерпи Ту.

Од именица буква, даска, квочка, копча, локва, мачка, трмка, ма

унарка, сорта и раније поменуте врсте имамо, дакле, двојаке облике

Гмн. Код свих је, с изузетком копче, чешћи и обичнији наставак -а.

Процес ширења наст. -а најдаље је отишао у говорима К-Р базе. Тако је

-и (као и -у) потпуно ликвидирано у Левчу и трстеничком крају“, а

његове ретке потврде у Ресави“ могу се тумачити и накнадним враћа

њем под утицајем књ. језика. Експанзија наст. -и карактеристична је за

Ш—В и С-В терен.“

*** Усамљена синтагма сто банке, забележена у МВ, могла би бити „донета са

неке пијаце” из околних вароши.

*** Симић Левач 293—294; Јовић Трст. 100—101.

*** Пецо-Милан. Ресава 327.

*** Уп. нпр.: Ник. Мачва („Наставак -и изразито се шири”) 261; Поп, Госпођ.

172; Мил. Кик. (нарочито кад означава меру и количину) 23; Стев. Гружа 461; Павл.

Рача („овде је раширенији него у књиж. језику”) 26. Тако је у: Ник. Тршић 415;

М. Ник, Гороб. 674; Тешић Љешт, 218.
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236. Потпуно неочекивану на овом терену, па самим тим и најинте

ресантнију, слику пружају именице рука, ноја и слуга. Код првих двеју

доминантно место у целој зони заузима наст, -у: руку Бу Ду Ман Рож

Ара СаЗ Коп Па Ве Ту Кр Ру Пру Кор МВН Мир Арн Ра Тр ВИСБ

Сл Си, око руку Ј. Ба МЦ, руку му нема Мис, ногу Мис Бу Си Коп Па Ве

Ту Кр Тр ВИПру Кор МВ Арн Ман Др Мир Рож Са Ме, од ногу Ду,

око ногу Ба МЦ, испод ногу Ј З. Већ од им. слуга напоредо стоје облици

с наст. -а (нешто чешћи) и -у: слуга ЈБу Др Ба Мар Ра Си Ман СБ Be

Ту Кр Кор МВ Мир Рож Арн ЗМЦ, слуга О СЕ, слују му нема Ру, еве

му слуiу Ме, слују Бу Па ЈТр Ру ВИ Рог Сл.

У „ерском” крају и двама космајским селима Ра и Рог чују се ликови

рукува, нотува, а спорадично и слујува, НаСТаЛИ ДОДаВањем -а. На форме

jруку, ногу, слугу:“

рукува СЕ Мар Рог, скршћени рукува Рог, о сто рукува Мис, без

рукува О, рукува Ра, нотува Рог, око нотува Мар Коп, с ногува Мис О, од

ндјува зима се вата Ра, Зима иде одндјува Ра, каише око нбува Ра, нотува

СЕ Мар Вр, слуiува Бу, нема више слуiува О. У Манићу се говори и:

рукију, ноiију, а у Орашцу сам, радећи по упитнику, од 82-годишњег

мушкарца бележио ликове: без рукуви, без нотуви.

Старе дуалске облике руку, ногу чувају говори Ш—В“ и С-В“

типа, за разлику од К-Р терена, где су потиснути новијим формама

рука, нога.“ Ликови рукију, ноiију, посведочени и у суседном Чумићу и

Биограчићима“, свакако су настали угледањем на неке именице којима се

означавају делови тела (очију, ушију, прстију, ноктију итд.). Ни контами

нирани облици руку(в)а, ногу(в)а нису непознати нашим говорима.На срби

јанском подручју примећени су у Гружи,“ средњоибарској зони,“

Азбуковици,“ Рађевини и Тамнави“, затим у источнобосанским“ и

западнобосанским ијекавским говорима,“ те у Банији и Кордуну и

Посавини.784

*** Уп. Ившић Посавски I, 242, II, 17.

*** В. нпр.: Ник. Кол. 24; Моск. Поцер. 4, Ник. Мачва 213; Ник. Срем (слугу

//слуга) 237, 241; Поп. Госпођ. (и слугу) 172; Стев. Гружа (// рука, нота) 512, 516. Тако је

и у западносрбијанским ијекавским говорима (М. Ник. Гороб. 674; Тешић Љешт. 179;

Ник. Тршић 390). Најновија истраживања показују да је у књ. језику увек -у (М.

Ник. Генитив 83—85).

*** Ивић Биогр. (и слују) 155; Грк. Чумић I, 125, 126.

*** Симић Левач 294; Јовић Трст. 102; Алекс.—Вуком. Жупа 304; Елез. Речник

II (рука) 185.

*** Грк. Чумић 1, 125 (рукају), 126 (ногију); Ивић Биогр. 155.

*** Стев. Гружа (ндуа) 516, (рукуа) 512.

*** Барј. Ибар 83. Аутор не наводи податке на основу којих је написао: „Код

именица рука и нога поред облика руку и нају чују се и контаминовани облици рукуа

и ндуа, као у шумадијској западној зони и у другим деловима косовско-ресавске

зоне.”

*** По мом материјалу и усменом саопштењу мр Милосава Тешића.

*** По усменом саопштењу мр Милорада Симића, асистента Института за српско

хрватски језик у Београду. -

“ Рем. Кладањ 127; Вујичић Бирач (с ногув) 206; М. Симић Обади 29.

*** Дешић ЗбИГ 232; Говори сјеверозападне Босне (А. Пецо, Морфолошке осо

бине). — БХДЗб II, 128.

*** Петр. ГБК 95; Ившић IIосавски 1, 242, II, 17.
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КАРТА БР. 18: Генитив множине именица рука и нога
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237. У целој грађи су се нашла само два облика Гмн. без финалног

-а: пуцају испушак Кр, знала сам доста песам Рож.

238. Датив-инструментал-локатив. Доследно су синкретизовани у

НОВОШТОКаВСКОМ ДУХУ:

Д-У - -

датив: бабама ВИ Ст Вр, бабама Н, женама Вр Ст Прк Мис Ту

Тр, кдзама Вр Др, козама Пру Н, кравама. Ту Ба, курвама ВИ Сл, дв

цама. О Ст, сестрама Бу Коп Ру и сл. (в. и т. 38);

инструментал: вилама Прк ВИ Кор Ба, вилама СБ, с вилама СЕ Ту

ВИ, са вилама Бу Ара, с виљушкама Ту, траје гддинама ВИ, са заовама

Вр, са женама Про, бегам јаругама СБ, с кашикама Ту, јемо кашикама

Ра, са копривама Пру, са кочијама Би, с кравама Ра О, орали кравама Ра,

сеје мотикама Н, долази недељама Н, с оним њиним понудама Ра, са

pдiyљама (Ара) и сл. (в. и т. 38);

локатив: по браздама ВИ, у веђама СЕ, у видрицама Прк, на вилама

Ра, у воденицама Н, по воденицама Ра, на главама Про, по гддинама Прк,

по нашим градинама Кор, о девојкама СЕ, по јаругама Ра, у кацама Ра, у

копривама Кор, на кућама Бу Мис Ра, на кучинама Ра, на летвама Ра, по

ливадама Ст, по ливадама Ра, на ливадама Пру, на моткама Ра, по мукама

Прк, по њивама Бу Ра, у дбалама Ра, по планинама Прк, по сдбама Ра Вр,

у тим собама Прк, по стрњикама Кор, у Тресијама Ра, о Тројицама Мар,

на црепуљама ВИ, у црепуљама Н и сл. (в. и т. 38). Овде, као ни у Банату,“

нема трагова Лмн. типа по кућа, особине карактеристичне за Срем, Бач

ку,“ а спорадично и Мачву и Поцерину.“

ПОЈЕДИНЕ ИМЕНИЦЕ И ГРУПЕ ИМЕНИЦА

239. Из круга именица рluralia tantum неке заслужују посебан

осврт:

a) У североисточним селима (већина космајских и крајња „ерска”)

им. виле, грабуље и рогуље (гвоздене виле“) имају, као и на К-Р терену и у

делу С-В зоне,“ једнинске облике: једна вила Ду, вила гвоздена Ду,

зове се вила Мар, дрвена вила Мар СЕ, вила СБ Рог Мар ВИПру, зове

се вила Мар Ам Сл Кор МВ Н, узе се вила Пру, узе вилу Др, узо сено на

вилу Ам, на ону вилу, на вилу Н, дрвену вилу СE, једну вилу МВ, вилу

СБ Коп Рог, са вилом Н Рог, изгрће се са вилом Пру, вилом Ам, са све

оном вилбм Рог, на дрвеном вили Н., на гвозденом вили Н, три виле Ам

*** Ивић Банат 149; Ивић Дијалект. 76.

*** Поп. Госпођ. 8, 173; Ник. Срем 340; Ивић Дијалект. 78; Ивић Шток. 173.

*** Ник. Мачва (појава примећена једино у Причиновићу) 261; Моск. Поцер.

IV. М. Московљевић на ову особину наилази и на западносрбијанском „икавском”

терену (Моск. Икавски 493).

*** Симић Левач 312; Јовић Трст. 100; Алекс.–Вуком. Жупа 305; Пецо-Милан.

Ресава 332; Елез. Речник I, 108 (грабуља), II, 181: рогуља; Ивић Галип, (податак

за Глоговац) 196; Павл. Рача 27; J. Грк. Чумић 130 (трабуља || грабље), али виле само

као pl. tantum (129). Уп. вила, грабја, грабјица и код Галипољаца (Ивић Галип. 195).
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КАРТА БР. 19: Именице типа виле(вила, грабуље!ipađуља
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МВ, рабуља Мар СЕ“ ВИ Пpу Ам Кор СБ Рог Сл Ду, грабуља Коп Пру

МВ, рабуљу СБ, оном грабуљом Мар, грабуљом грабуљаш Мар, грабуља

грабуљбм Кор, грабуљај грабуљом МВ, три грабуље Ам, рогуља СБ, на

pдуљу Рог СБ. У југозападном делу наше зоне налазимо Вукове облике:

виле Мис О Ра Па Про Ве Ту Кр Ст. Прк Ру Ба Рож Арн Ара Ј Са З Ме

Би Ман Сл Си Мир, једне виле Др, узе мајка виле Др, једне виле СЕ,

грабуље Мис О Па Про Ве Ту Кр Ст Прк МПЦ Ру Сл Си Мир Арн Ара

ЈЗ Са СЕ Ме, грабуље СЕ Ра Ман Др Арн, рогуље ЈСи Ара, рогуље Арн

Сл. У Копљарима сам записао облик дурунда поред: дурунде.

б) Сбнице сам записивао искључиво као pl. tantum : санице Ба МЦ

Мар Кр Ст. МВ Ј. Ман Сл Си, на сđницама Ст, а углавном исти статус

имају и канате на колима: канате Бу Мар Н.Ме О Ве Ту Ст. Ру Рог Си

Ман Сл Др Ј. Мир Арн Ара, троје канате. Једино сам у Коп и СЕ записао

облике каната, на канату. Дрвене лестве се, по мом материјалу, увек

зову лčтра Ве Кр Ст. Ду Арн Ба МЦ Бу Н Кор Рог, на лбтри Ду Ст,

ставили налбтру Вр, док су лбтре (део на колима) Ве Ту — pl. tantum.

240. Према књ. чезе“ овде је: а) чеза“ Бу, увати коње у чезу

Мар; б) са чезама Би.

241. Према савременом облику наћве“ и Вуковом наћве (наћви)“

бележио сам:

a) наћиве Мис СБ СЕ ЗJ Мар Бу Па Ве Ту Прк Тр Ру ВИ Др Си

Мир Рож МЦАрн Са Ме Би Ба, наћиве МЦ, наћиве Ра МВ Рог Ман Сл,

метеш у наћиве МВ, у наћиве МЦ, наћива Мис Тр ВИ Мир, из наћива Ве Сл

Би, из наћива Ам, изнаћава Ј Ру Са МЦ, у наћивама МисЈ СЕБу ВеТу Прк

Тр Си Арн Ара Са Ба МЦ, у наћивама Мар Ве Ман Мир, у наћивама

Ду Рог Ман,

б) наћве“. Вр Бу СР Мар Пру Кор МВ, из наћава СЕ Ра, наћава

Па, у наћвама Пру;

в) наће Ра;

г) имали неке наћуви О, имам наћуви О, у тим наћувима Н;

д) наћуи Па;

ђ) наћуве?“ Н, иаћува О;

- 739 у прелазном СЕ 80-годишња жена ми је објашњавала: „Грабуља је јединачно,

а грабуље је више”, а њен унук, иначе већ средовечан човек, описујући поделу рада

око сакупљања сена, рекао је, између осталог, и то да „неко вилу, неко грабуље узме

па ради”.

*** В. РМС VI, 855; Правопис 809.

*** Као у Левчу и Рачи: Симић Левач 312; Павл. Рача 27 (lј незе).

*** В. РМС III, 649; Правопис 456.

*** Вук Рјечник 458; в. и Ивић О Рјечнику 128.

*** Уп. наћве у Ресави (Пецо-Милан. Ресава 332), Гружи (Стев. Гружа 524),

Тршићу (Ник. Тршић 416: ген. наћава || наћва, лок. наћвама), Гoрoбиљу (М. Ник.

- Гороб, 674); наћве || наћуве у Љештанском (Тешић Љешт. 218).

*** У Мачви је „доследно” наћуве (Ник. Мачва 263).
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е) из наћвају Мар МВ, у наћвима СE Мар МВ, у наћвима Ам Кор,

ж) наћију Мис Мар СЕ, у наћима О СЕ Ра Па Бу, у наћима Ам,

з) наћиви (ном.) Мар, у наћивима Рог.

У истом значењу појављују се и наћивице Мир Би, наћивице Рог Ду,

у наћивицама Би. Све ове форме су ж. рода.

242. У ном.-акуз. се практично среће само лик јасле Мис Вр Бу

Мар Ра Па Ве Ту Ј Кр Ст Тр Ру МЦ БиВИ МВ Н СБ Ба Ду Ман Сл

Мир Рож Арн Ара Са Ме, у-јасле О Ст, на-јасле Мис Кр, пред јасле ВИ.

Једино из Орашца имам: јасли, у-јасли. Колебање сасвим изостаје у ген.:

из јасала Мис Бу ОЈ СЕ Ра Ве Ту Ст. МЦ Би Мир Са, јасала Па Тр Ру

Ду Си Ара, код јасала Ба, јасала СБ, изјасала ВИ Ам МВ Ман Сл. Пот

врде за оба деклинациона обрасца пружају инструментал и локатив:

a) за празним јаслама Арн, пред јаслама Бу Мис, у јаслама Мис Ту

Тр Ру Рож Ба, у-јаслама Ј, у јаслама Мар Про ВИСБ Сл, на јаслама Ј;

б) што с јаслима Би, на-јаслима Кр, у јаслима Мис О Ра Па Ве Ам

МВ Н Ду Ман Си Мир Арн Ара Са Ба Би, у-јаслима МЦ.

243. У целој зони налазимо: гусле Мис О Ра Па Ве Ст. ВИ АМ СБ

Ду Ман Си Арн Ара Ј Ме МЦ Бу, свирау на гусле Н, без гусала Ве, усала

Мис Вр Мар Па Ара Ј Бу, гусала СБ, з гуслама Ра, са гуслама Па Бу, са

гуслама ВИ, за гуслама Н, о услама Ара.

У Ве сам забележио: нема више гусли. Изгледа да нису чести облици

по обрасцу: гуди у јусли Н, са гуслима МВ Ду, на гуслима Ам Арн, мада

не треба искључити могућност да су овакви облици последица губљења

осећања за род инструмента који је практично ишчезао из домова данаш

њих Шумадинаца. Мислим да се само на тај начин може објаснити кон

груенција у следећој реченици: Гусле су довели из Америке Трумбића

добровољце Ра.

244. Бележио сам искључиво: кљешта (ном.-акуз.) Мис Ба О СЕ

Са МарЗ Ра Ме Па Би Про Ту Ст. Тр ВИКор МВН Рог Ду Ман Сл Си

Рож Ара Ј, кљештима О, вадили су зубе кљештима. Ту, завију кљештима

Кор, са кљештима Ман Ј. Ово наводим стога што се у неким говорима им.

клешта понаша као pl. tantum, ж. рода.“

Паралелно долазе:

a) Поклади (ном.) Вр Мис Па Кр, то су Поклади Мис, Поклади Мар

Ра, Велики поклади Ра, о Белим покладима О;

б) Покладе (ном.) Ман Ду Би, кад буду Пдкладе Би, па су после

Беле покладе Ара, ка су Покладе МВ Пpу, ове Покладе СБ, и дођу Беле

покладе СБ.

*** Уп. Поп. Госпођ. 174; Павл. Рача (кљешта || кљеште) 27); Пецо-Милан.

Ресава 332 (кљешта || кљеште: „Ова именица понекад може имати и облик једнине у

промени”: с ону кљешту, ону кљешту).
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Двојако гласи и именица која означава справу за „гребенање вуне”,

али као да није је увек рl. tantum:

a) требени (ном.) Бу СE Мар Ст Па Пру МВ Рог Рож, не склапају се

требени МЦ, донесу се требени Ба, дај на требени Ме, редимо на требени Ј,

требени смо имали СЕ, на требени Би, узмем требени МЦ, гребенамо пре

бенима Вр, са требенима Би, али: међу два требена ВИ, два они требена Рож,

б) имале су требене (ном.) Бу, требене Ра, гребенамо на требене СЕ Пpo

Pa Би Рог, на требене Мар МВ Мис, на оне гребене Бу, урадимо на

гребене Ара.

245. Према књ. наочари и наочаре“ слушао сам само: добре нао

цари Тр, немам добре наочари ВИ, тури наочари МЦ. Уп. и ген.: без

наочари ВИ Ара.

246. Познато је да у неким говорима им, свиња има Н-Амн. свињи,“

што овде није случај: свиње Арн Ара, свиње ВИ.

247. Ако су именице које означавају сроднике саставни део неког

личног имена, по правилу губе свој акценат и остају непромењене у косим

падежима самог имена: са деда-Ђоком Мис, ете деда-Јове ВИ, мојега

деда-Весу Ра, били ко тетка-Новке Вр, идем ко тетка-МиреМВ (отуда

и: тетка-Крунин син О), за баба-Јулку ВИ, код баба-Јуле Др, чика

Драгу Пру, до кума-Руже Си. Ова појава, иначе раширена у нашим го

ворима,“ захватила је и неке именице којима се означавају титуле и за

нимања: Навали са цар-Карлом Ду, цар-Карла ВИ, мајстор-Мићи Н.,

iоспон-капетане СБ, господин-капетане ВИ.

248. „Очева жена његовој деци из претходног брака” је:

а) маћа Мис БуО СЕ Мар Ба Би Ра Па Про Ве Ту Кр Ст Тр Ру Ман

ВИ Пpу Ам Кор СБ Рог Ду Сл Др Си Мир Рож Арн Ара Ј З; дат.: маћи

Мис Ру СБ СЕ Мар Ра Кр Ру Арн Ј; акуз. маћу СЕ Мар З. Ра Па Ве

Кр Ст Ам НМВ Ј Ба СБ (уп. пеј. маћетина Мис);

б) маћија О ВИ Са Си, маћија Прк, акуз.: маћију Си Са;

в) маћека Мис Ара Па, дат.: маћеки Мис Па; акуз.: маћеку Па;

г) маћика МЦ Би, маћика Др, маћика Мир,

д) маћака Би.

Биће да је по угледу на ликове типа маћа добијено дна (очух). Ман

Сл Арн Ту Кор Рог, поред дну (Нjд.) Тр Ру Рог Рож Би.

249. Крстоноша има двојаку множину: биле крстдноше Бу, то се

звале крстдноше О, ишле-су крстондине Сл, крстондине Кор, поред:

крстдноши Рож, крстондици иду Кр, сачекају се ти крстдноши Про,

иду крстондици Кр. Из Ру имам и „контаминирану” синтагму: то су

се звали крстдноше. У једином регистрованом случају ручконоша је ж.

рода: поранила ручкондица Рог.

* Рмс III, 584.

*** Уп. нпр.: Ник. Срем 342; Пецо-Милан. Ресава 331.

*** Уп. нпр.: Симић Левач 292; Мил. Кик, 25; Ник. Срем 342.
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250. Им, сиромах губљењем -х не прелази, као у неким другим

говорима,“ у ж. род. Чувању осећања припадности м. роду свакако је до

принело често супституисање финалног х сугласником к, са успостављеном

алтернацијом к: ц, к: ч у парадигми, чиме се сиромак прикључио имени

цама типа јунак: сирдмак Ту СБ Ара МЦПрк Мир З., сиромак Ман Ду,

сиромаку Ара Мир Ду, сиромака Мис Па Н Мир Рож МЦ, сиромаче Мис

О, сиромаци Па Кр Ст Прк РогЗ Ду Ман Арн Ара Ј Си Би Мир, сиромака

(Гмн.) Мир Ара Би, сиромацима Би, сиромаке Мис Си Би, поред: сирома

Ра Си Рож Ј, сирома Кор Н. Рог Ду Сл Арн, сирома Па Про Кр Ст Ру Би,

сирдма СВ. Мис. У Мис сам бележио: сирдмаси, сиромасима, а у више

места множину типа: сиромаши Кор Ду Сл МЦ, пет сиромаша Ду, сиро

манима Си. По свему судећи, сиромаши су могли настати под утицајем

им. сиромашак и придева сиромашан, односно од старе именице сиро

мани ж. (coll.).

ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК

251. Као и у већини говора Ш-В и С-В“ основе, Ијд. има наставак

-(ј)ом: јуначки се боријо зболешћом Сл, са болешћом Кор Мир Би, бо

лешћом О Мар РуЗ, буђом (Нjд. буђ, ж. p.) МB, iЛађом О Са Мар Ра Ту

Ст Ман Ара, поморили људе лађом СЕ, мучили га глађом Ј Ба, са жеђом

МВ, под њинбм заповешћом МЦ, са крвљом Сл Ара, састави то са крвљом

Ба, с крвљом Ра, мокрила крвљом Рож, крвљом Мис Ј СЕ Па Про Ве З

Кор Ме Ман Са Си, са лажбм Мис, посолим паприком, са сољом и

са машћом Ј са машћом Бу Вр Ра Прк Ман Сл Мир Ј, с машћом Ра Прк Кор

Ара, прилијем машћом МЦ, машћом Мис О СЕ Мар Ра Па Про Ве Ту Кр

Ст Арн Тр Ру ВИ Пpу Ам МВ НСБ Рог Ман Др Си Рож Ара Ме Ба Са,

милошћом МВ, мнадошћом Ј Ме, са младошћом Сл, Шта ћеш и са празнбм

младбишћом Кр, са младбишћом Ст, младошћом Мар Ј Про Ру Кор Рог Ман

Си Ара Са З Ба, памећом МВ, са памећом Прк, с памећом З, са његовбм

писменбишћом Мир, прегрином О Ра Мис, са прегрином Мар Ра, прегрином Ра,

узимаш прегршћом Би, са једном речом Би, речом Ра, посолиш сољом Ст,

посолиш сољом Ра, сољом Мис Вр О СЕ Мар Па Про Ве Кр Тр Ру ВИ

Кор Н. СБ Рог Ман Ме Си Арн, сдљом СЕ Рож Са Ба, са сољом Бу Сл

Ара, мука ти је, сине, са старошћом Ј, са својом старошћом Сл, са старош

ћом Мир Ара Са О Ра Ме Ве Кор Ман, са старбшћом Кр Ст. Арн Ба, са

оном стваром Ст, са стваром Си, с отом стваром З, с течношћом З, цевом

Мар Ра Ве Ст Рог Кор Са, са цевом Си, с овом цевом Ј, с једном цевом З,

чађом Мис.

759 НИК, Мачва 263.

*** Стев. Гружа 463; Мил. Кик. 25; Ник. Срем 341; Ник. Мачва 263; Поп.

Госпођ. 175; Ивић Ловра („ређе“) 196; Ник. Кол. („узевши у обзир и одговарајуће

адвербе” наст. је тројак: -u/-ју{-ом) 48; Ивић Биогр. 157; Барј. Чумић 18; Павл.

Рача 29. Појава је раширена и у Славонији (Ившић Посавски II, 10; Финка—Шојат,

Винковци 91—92). Интересантно је да Обади у источној Босни имају наст. -омf-ем

(М. Симић Обади 74).
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У нашој зони се чује прилог ноћом (в. т. 470),“ али су чешћи ликови

ноћу (према њему и: дању, јутру) и ноћи (према којем је добијено и:

дањи, јутра, вечи; в. т. 470). Изван адв. ноћу у грађи се нашао још само

један пример са наст. -ју: зболешћу Ру.

252. У Гмн. неке од именице ж. р. на сугласник имају наст. -ију:

вашију Бу Коп Вр О Мис СЕ Мар Ра Па Про Ве Ту Кр Ј. Тр Ру ВИПру

МВ Рог Ман Др З Си Са Ме Ба Би Мир Рож Арн Ара, од вашију СЕ, од

вашају Рож, вашију Про Прк О СЕ, пун вашију МЦ, вашију Ам Н СБ

Ман Сл, вашију МВ Ман, вашкију (контаминација облика вашки и ва

шију) Па, бели ушају Рож, костију Па О Ра Про Ту Ст Тр Ру Пру Мис

СЕМар МВ Др Си Рож Арн Ара СаЗ Ба Би, од они костију Прк, костију

Кор МЦ О Ман, костију НСБ Рог, од они костију Мар, костију Мар,

кокдипју Вр Коп Ј СЕ Ра Па Мар Про Ве Ба Ме Ту МЦ Ст Прк Тр Ру

ВИ Пpу Мис МВ Рог Ду Ара СаЗ Би Ман Др Си Мир Рож, кокошију

СБ Н Ман Сл, кокошију СБ Мар, кокдицију СЕ Пpo ЈМП, нитију Мис,

ноћију Мис СЕ Ра, пет ноћију МB, ноћију СЕ, поред: ноћи Рож Ст Прк,

ћерају Вр Коп ОЈ СЕЗ Кор Ра Ме Па Про Ру Ве Ту Ст Прк Тр Ру ВИ

Пру Мар МВ Рог Др Си Мир Ба Арн Ара Са, ћерију СБ МЦ, ћерију Н

СБ Ду Сл, ћерију Мар,“ поред: ћерп Рож Ара, пет ћери Ман Арн (облици

очију, ушију наведени су у т. 216).“ Разуме се да је Гмн. од им. типа

ствар, реч, прегршт увек на -и.

ПОЈЕДИНЕ ИМЕНИЦЕ И ГРУПЕ ИМЕНИЦА

253. Место мати долази именица мајка Ба Мис Мар СБ Ст Ду Ман

Мир Ара МЦ, од мајке Ман, мајки (в. т.232), мајко Вр АМ Кр Ст Ман, иди,

слатка мајка Рог, мајку Ду, са мајком Рож Ве Сл Ме. Ајд, матер слушао

сам једино у псовкама: у вражиjу матер Бу, у божију матер Про, ма

тер Ме Мар. Утицају гласила јавног информисања приписујем синтагму:

матерни језик Мис, јер је, иначе, увек: мајкино, одн. мајчино (в. т. 268).

254. Им, кћи гласи двојако:

Нjд.: ћер Мис О Вр СЕ Па ВИ Би Ду ЈМир Арн Ме, моја ћер Коп,

ћер ми порасла МЦ, ћерка“ Мис Мар О Ара Ба Па Ј Кр Ве МЦ Ман

Ст Тр Рун Рог Сл СБ;

*** А према њему и дањом, када је у прилошком значењу (в. т. 470).

*** За наст. -и{j}у у Гмн. ове деклинационе врсте знају (у већој или мањој мери)

Ш—В и С-В говори, а није непознат ни К-Р терену (Ник. Срем 267; Ник. Мачва

215; Поп. Госпођ. 175; Ивић Ловра 196; Ник. Кол. 46; Моск. Поцер. 32; Стев. Гружа

460, 581; Ивић Биогр. 155; Павл. Рача 29; Барј. Чумић 18; Грк. Чумић I, 130

(костију), 131 (ноћију//ноћи, кокошију); Симић Левач (каткад) 317; Јовић Трст. 107

(„само у рудименту очицу ми, из ушицу му излази”). Наст. -ију је без трага иш

чезао у говору Галипољаца (Ивић Галип. 161).

*** Најновија истраживања су показала да се у делима савремених писаца, а

то значи у савременом књ. језику, уопштавају искључиво облици очију, ушију, кос

тију, вашију ушију, док је колебање примећено код им. кокош (кокошију(кокоици)

(М. Ник. Генитив 86—87). У делима савремених књижевника среће се, истина ретко,

и Гмн. ноћију, док за плећију М. Николић не налази ниједну потврду.

*** Исто тако и: поћерка ми је (Ара).
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Гjд.: доћери Ст, о-ћерке Ду, о ћерке ВИ. Сл,

Дјд.: ћери Мис Ра Па Ру, ћерки Мис Бу Па Ве Ст Н. Са Рож Ба МЦ;

Ајд. : ћер Мис Ра Ст Ве Прк, ћерку Мис Бу О Вр Ј Мар Про СБ Прк

Тр Си Би, за ћерку Ј СтБа;

Вјд.: ћери Мис Вр Па Ст Ам Ду Си МЦ, нека, ћери Рог, ћерко Ам

Мис Ду, ћеро (дем.) Мис Про,

Иjд.: са ћеркбм Мис Ст, са ћерком Па;

Нмн.: ћери Тр Н. Ба, ћерке Про О;

Гмн.: ћерпју, ћерију, ћерију, ћерију, ћерп (в. т. 252), ћерки СБ Ман,

ћерки Н;

Дмн.: ћерима Мис Мар Пpo Be Ру Ба Рог Си Мир, ћерама Сл Арн,

Амн.: ћерке Рог;

Имн.: са ћерима Ра Сл.

Из МЦ имам Ајд. шћер.

255. Двојако гласи и им. кокони:

а) кокбика. Про Ј ЗБу Мис, кокбика Н Кор, кокошку Ве Рож Би

Кор, кокбишку Ве, с кокбником Мис, кокдике Н, кокбинке Па Мир Бу, ко

кöшки (Гмн.) Ј, кокбшкама Па Мис Ст;

б) кокош З Мис, кокбин Би, кокдинима Мис, кокошима Арн, ватај

кдкоши Вр, покупи кокоши Ј, с кокдиима Си, кокдинију, кокошију, коко

шију, кокдишију (в. т. 252). У једнини претежу облици им. кокошка, су

протно приликама у множини, где је превага кокоши над кокошком наро

чито дошла до изражаја у генитиву.

256. Познато је да именице ж. рода на о нису успеле очувати своју

деклинациону индивидуалност у многим нашим дијалектима. У неким

говорима (призренско-тимочки и К-Р терен,“ на пример) оне су једно

ставно пришле им. м. р. на о. На тај корак упутило их је, како је приме

ћено,“ неколико момената: а) исти завршетак у Нjд.; б) једнакост Нjд. и

Ајд.; в) факат да најчешће означавају мртве и(ли) апстрактне ствари и

појмове; д) њихова малобројност. Процес одумирања ове деклинационе

врсте потпомогнут је и убрзан приласком појединих именица -а основи,

што се постиже додавањем наст. -ка или -а“ (вашка, мајка, зверка,

*** Белић ДИЈС 302, 305—306; Стан. Тимок 399—400; М. Павл. Срет. 159—

160; Стеван. Ђак. 108—109; Богд. ГББII 52, 56; Михајл. Леск. 31; Елез. Речник

младос м. и ж. рода; Симић Левач 316—317; Јовић Трст. 106; Пецо-Милан.

Ресава 330; Алекс.—Вуком. Жупа 305; Барј. Лепосавић 427; Барј. Метохија 179.

„Највећи део именица ове групе прикључио се именицама м. рода на сугласник” и

у галипољском (Ивић Галип. 197). И у околини Раче ове именице „најчешће су

мушког рода” (Павл. Рача 29). Питање им. ове врсте Д. Јовић обрађује у чланку

О проблему именица III врсте у неким штокавским говорима. — ЗGРЛ IV—V, 156—162.

*** Уп. нпр.: Белић ДИЈС 305; Д. Јовић, О проблему именица III врсте у неким

штокавским говорима. — ЗфJI IV-V, 156—162.

758 Уп. Симић Левач 314; Павл. Рача 29.
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капка, кокошка, коска, ћерка, цевка, буђа, лажа, чађа, педа).“ Потврде

оваквог осипања ионако сиромашног фонда им. ГV врсте могу се срести

у свим нашим говорима, као и у књ. језику. У вези са приликама у нашој

зони истичем следеће:

а) Није озбиљније пољуљано осећање припадности ове врсте ж.

роду. Тако у прикупљеном материјалу стоји једино: једна пед МВ, једна

пед Мис, две педи Н. Мис, чађ је црна, сине МВ, уватила се буђ МВ,

пуну претpи Би, из једне прегрини Ме, умро од глади Ст, једну постат

Мар, малу постад Си, са две постади Др, неколко постади Ду и сл.

б) Из Неменикућа, Марковца и Велике Иванче имам нешто пот

врда преласка ових им. у м. род, али се не би могло рећи да је појава

узела ширег маха: шибо крв Н, с оним машћом Н, последњи кап крви Н.,

било је прдпаса Мар, младеж се погосподијо ВИ. Сви примери потичу

из села изложених осетнијем утицају К-Р идиома. У колубарском пре

делу забележено је: све по њему изишо црвен Ара.

в) Судећи бар по подацима којима засад располажем, спорадични

прелазак им. типа маст у I врсту богато је компензиран процесом супрот

ног смера, тј. уклапањем неких именица м. рода на о у деклинациони мо

дел четврте врсте: сâма жар Кр, сâмбм осаром Кр, ону онcaр Ст, поред:

поред огога жара МВ, пред саму мрак О, сама лбј Кр, поред: тај лој Кр,

лепу мирис Ам,“ моју позив Си, сваку пос Ам, после те пораза Ду, зар

има смисли Си,“ једна ужас Мис. Им, страх овде гласи страс, у страсти,

радим са страшћом Бу. Уп. и: вадимо ону ивер Ј, али: иверићи, ивериће Ј.

г) Нису честа укључивања ових именица у III врсту помоћу наст.

морфема -ка, -а. Осим већ помињаних им. мајка, ћерка, кокошка бележио

сам и: вашка Бу Рож, вашке (Hмн.) Рог, вашке Бу Про Н. Мис, напале

вашке и глад Ме, вашки (Гмн.) Н, поред ваш Мис, кдска Па, брез коски

Бу. Према књ. им. м. рода коломаз“ овде је коломаза: стигла колд

маза Мар.

257. У вези са им. ове врсте треба имати у виду и следеће поједи

ности :

a) Именица варош увек је ж. рода: варош била СЕ, у вароши О Бу

Мис Вр Ст. Кор Тр Ба, до вароши Вр, по вароши Бу Кр, из вароши Коп

Мис Пру.

б) У књ. језику долазе напоредо руковат и руковед, с тим да је

прва им. знатно чешћа.“ На нашем терену је бележено:

*** Пед је пришао -а основи у галипољском (Ивић Галип. 199), али ће у неким

срединама ова именица, опет, бити м. рода педаљ. Тако је нпр. у Рачи (Павл.

Рача 29) и кладањском крају (мој материјал). Уосталом, и педа и педаљ су стекли

статус стандарднојезичких облика (РМС IV, 375–376).

*** Осећање рода је можда попустило под утицајем синонимне именице мира

Кр, има лепу миру Мир, миру јаку Кр.

*** Наслањањем на деклинацију им, мисао? Иначе, и овде се, као и у биограчић

ком говору (Ивић Биогр. 157), може чути: она мис Ст, поред: масо.

*** РМС II, 789.

V *** РМС V, 579. Отуда и гл. руковедати и руковéтати, руковетати (РМС

, 579).
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— велика руковед Си, на моју руковед Би, руковед Ве Мир, на руковед

МЦ, на руковед Би МЦ, руковеди Ба, руковеди (Амн.) Прк, купим руковеди

СБ, на руковеди Би, праве се руковеди Ме, десет руковеди Би, руковедима

се купи Мир, регистровано је само: руковедаш, руковедаш Рож,

— руковеђ Мис О Про ВИ МВ, на руковеђ О, ону руковеђ Мис,

руковеђи се направу СЕ, на руковеђи Ра О, трпаш оне руковеђи Бу, узмемо

руковеђи СE, купи на руковеђи Рож, наруковеђи О, руковеђи (Амн.) Вр Про

ВИ Мис Ам Ара;

— скупљаш ону руковеђу Бу, бацамо руковеђе Ра.

в) Именица нит („упредена жица за основу у ткању”) у једнини је

мушког, а у множини — женског рода:“

у два нита Па, два нита Ту Рож Ме, за два нита Си, у два-нита Кр,

четири ната Рож Па, четири ната Ту;

нити се наните Би, устану оне нити Ме, те нити Кр, стоју нити

СЕ, једне нити Рож, нитију Мис, у нити Па Ме, у ве нити Ду, уведемо

у нити Би Прк Ба, вежеш нити Ба, крос те нити Ба, са нитима Рож.

уведемо у нате Ара Др ВИ СЕ Ра, у-ните уводимо ВИ, направиш

ните МЦ, сакри нате ВИ.

У ствари, од једнине се могу чути, изгледа, само окамењени остаци

уз бројеве 2, 4, док се нити, одн. ните све више осећају као pl. tantum.

Ваља, истина, признати да се не може без икакве резерве искључити

могућност да су облик ните Амн. им. м. рода.

ПОЈЕДИНАЧНЕ НАПОМЕНЕ О ИМЕНИЦАМА

258. Неке семантичке, морфолошке и друге особености именичке

деклинације приказаћемо само навођењем азбучним редом извесног

броја именица:

амрел, м, Ј, од амрела Ј. У књ. језику ова именица је двородна.“

најпотребнија артикла, ж. З.

баталијон (батаљон“) Мар.

бисаге Па, бисаје Мар Мис Кор, бисази Мис.

бицикла, ж. Ам Рог, на ту бициклу Ам, пет комшија за бициклом Рог,

бицикле побацане Са.“

бундер, м. ("бундева“) МЦ, поред: на њбј расту бундеви Мир. И у

књ. језику се толерише бундев, м., поред чешћег лика бундева (РМС I,

304).

*** У РМС је „нат и нilin ж. (ретком”; III, 797), а у РЈАЗУ; „нит, нита, м.

или нimu f.” (VIII, 200). Код Вука у Рјечнику из 1818. стоји само „нати, f. pl.”, а у

Рјечнику из 1852: „нilm, м. (највише се говори рi. нити ј., али се може чути и овако

н. п. (откано што) у два нита, у четири нита)”.

*** РМС I, 78

*** Исп. Пецо—Милан. Ресава 331; Павл. Рача 19; Симић Левач: бицикла

(стр. 310), поред бицикло (280).
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Валбне (Валона у Албанији) Ме, стигли у Валбне Ме Ра, у Валбни

ма Ме.

у Витлејему Мис.

Мћ на вашар купимо Кор, поред: За ваинер Си, на вашеp О, па ва

шеру. Уп. и т. 85.

Гаврило-Деврило Ј., поред: Гавриле-Девриле Ба — говори се пред

очекиване снежне падавине, у смислу: „пашће снег, па ће се деврити”.

Уп. и: сиђе анђео Гавриле Ба.

junca, ж. Ст, у гипси Ст.

деда (увек м.) Кр. Ст, стари деда Ра, мој деда Ра О, црни деда вок.

Ба.

дође дčтеин, м. Ман.

били су зрели дудињи, м. Н.

ђубре, с. Мир Вр Сл Коп. У Ресави ова именица „има најчешће облик

и промену именица женскога рода на -а”.“

звер, м МВ.

знање Вр Ст се јавља и по моделу -а основа: немам ону знању МВ.

Зрењанин се повео за именима места типа Лештане. Они отишли за

Зрењане Мис.

Једрене (град у Турској) је увек им. м. рода на о. Једрен Ду, Једрен

Мис Мар, у Једрен Мар; уп. и: на Једрену Сл Си Вр, у Једрену Мис, до

тога Једрена Мис.

Јуда казала Ман, Јуде казале Ман, поред: дошли Јуди Рож, Ти су

га Јуди јурили Арн.

цар Карле Ду.

бољи су каруци Па.

кило млека ВИ, кило вина Ра Ме, кило соде Ра, једно кило Па, на

кило Коп, за кило брашна СИМе Би, два кила Па Ра Н, три кила Бу Прк,

два-кила Про Кр, по кила Ду. Само двапут је записано: две киле Ј, от

пола кале О.

комити отишли Прк, у комитима Прк.

конзулија“ (ж.) лекара Вр.

с конце четрнесте године Арн.

копита ж. МВ Н, копиту МВ Н.

У значењу Schoss крила су, као и у Левчу,“ увек рl. tantum:

седне јој у крила Си, у крила Кор, карабин му на крилима Прк.

машинистери „машинисти“ Рог.

мео дува у ћумур Ба.

ту месдвеђу, ж. Прк. У књ. јез.: месојеђе и месојеђе ж. мн. (ређе с.).“

**? Пецо— Милан. Ресава 330.

*** Према именици конзул 2

7“ Симић Левач 275, 279.

*70 рмс iii, 350.
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еклам миљеја Ам. У књ. јез.: „миље, -ěа м. (мн. -ěи)”.“

мдчвар, м. Би, по мочварима Би.

на носилама МЦ.

ковче на пантолонима Мир.

дођоше бугарски парламентари Си.

парошка (парожак), ж. Би, са три парошке Би.

свака пераја, ж. Прк, вито има пераје Прк, точак с перајама Прк.

у пинокотама Сл. Код Вука, а одатле и у РМС, пинокот м.“

полажбник СЕ Мар, полаженик Прк.

порез, м. Н.

пуж, м. МВ Ст, поред: спужеве Ст. (в. т. 190)

jрадија, ж. (радио-пријемник“); преко радије чули Арн.

jракљајракаљ, ж./м.: ракља једна Би, вамо има један ракаљ Ме, рак

љеви Ам.

јанта, ж.: Била је прва по рани Ба.

pдiоз, м. МВ.

совита, ж. (?сафт”): прелије оном сдвтом Вр.

Стари град Содома је м. рода: све бде у Сбдом МЦ.

Тирана гласи: Тиране МЦ, у Тиране, за Тиране Си.

ћемане је, као и у Левчу,“ рl. tantum м. рода: ћемани О Мис Кр МВ

Др МЦ, излазили ови ћемани МВ, са ћеманима Мис, преближно ћема

нима Ве, није имало ћемани МВ.

ћошка, ж. Н., на три ћошке Н, на ћошки СБ Ам, ћошак. Мис.

уздо (узда“), с. Прк Арн Сл, узде (Нjд) МЦ, натакне им узда (Амн.)

Арн.

цöкла се зида Вр.***

IШпањори (Шпанци”) Ра.

*** РМС III, 371.

772. Вук Рјечник 555; Вук Рјечник“ 500; РМС IV, 425.

773 Симић Левач 239, 279

*** Од нем. Sockel „доњи, мало извучени део зида”. У књ. јез. сокл м. и цдкла||

цдкла ж. (РМС V, 913; VI, 811).



Б. ПРИДЕВСКО-ЗАМЕНИЧКА ДЕКЛИНАЦИЈА

ОДНОС „ТВРДИХ“ И „МЕКИХ” ОСНОВА

259. Намеће се утисак да однос „тврдих” и „меких” основа на овом

терену ипак није озбиљније нарушен.

a) По свему судећи, старије стање се најбоље држи у Нјд. с. рода:

чудо божије Кр, боље време Ба, ваше село Сл, вруће брашно Тр, вруће

је Рож, двеђе Прк Ме, јучеће ВИ МВ Ду Ман Си, јучеће Ве Ту Кр Мир

МЦ, задње Би, зимње доба Прк Мир, јесење ђубре Мис, месо козије Ј,

козије Бу О Ве Ту Тр Ру Мир Ара Ј Са, кучеће Ве, кокошиње месо Кр

Са Кр, летње Би Прк, летње доба Коп, летње добо Ба Ам, лоше Ман Н.,

мишеће Кр Ме МЦ, двче месо СБ Си Арн, двче Ве Прк МВ МЦ, двчеће

месо Ме, двчије месо Бу Ј Ст, пачеће месо Па Кр, пачеће Бу О Мар Ве

Ту Ара МЦ, у сиње море Прк, средње МВ, туђе имање Вр, туђе Ра ВИ,

ћуреће О Мар Ве Бу Па Ту, ћуреће перје Ра ВИ Сл, шупље Ба Ме Ман

Си и сл. Примере типа беље, бељине, глупље, дуже, мање, мекше, млађе,

ниже, скупље, слађе, сувље, тупље, црње, црњине итд. в. у одељку о компа

ративу (т. 283).

Уопштавање наст. тврде промене извршено је најдоследније у сво

и шупљо: свд сито Рож Ара, за сво време Н, свд сиромашто Ра, свд плашће

Ду, сво жито Кр Ам Рог Мис СЕ, сво задовољсто Про, шупљо Бу Прк

Кор Ј Н Ман Ду З Арн Рож, шупљо дрво Ту Арн, шупљо уво Мис.

Стекао сам утисак да су ипак ретки примери типа: дивљб дрво МВ,

дивљб Мир, на дивљб се калеми МВ, дворакљо дрво Прк, врућо Си, двчо

месо Мис, подужо је то Ру, средњомедецинску школу Мис, сретњо (<

срећно) ви Бадње вече Мар.

б) Осетно претежу потврде очуваног старијег стања и у Г–Ајд.

м. и с. рода: божитњега поста Би, васкршњега поста Ра, врућег О, дома

ће Сл, дужета Прк, летњега Ве Прк Би, сина млађег Кр, млађега Рож,

мдје Ру, код мојега бца Рог, из мојега села Рог, овога мојега комшије СБ,

од нашег народа Тр, драјевог лишћа О, двчега сира, кајмака двчега Ам,

празе лука Тр, тазеја мрса Ру Мис, тазелијета Мис, твдје Ст, трећеia

Мар и сл.

У изразитој су мањини облици типа: бршљана дивљба Си, шуп

љói Pу, своја ме ужари Ман, свога вола исекли Мис, своја је га ицéпо
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Рог, скинули га своја О. У грађи се нашла и једна потврда супротне

тенденције: покојне Јакова Ме.

в) За сагледавање односа двају основа мало пружају Д и Лjд. због

изједначавања ових падежа са Иjд. Тамо где не стоји -им наилазимо

на блажу тенденцију потискивања -ем формантом -ом: у шупљбм дрвету

Ј, по наиђм обичају Кор, у Горњом Миланбвцу Арн. Разуме се да убед

љиво претежу потврде чувања старијег стања: у нашем винограду Кр,

у божситњем посту Ру, у којем роду Са, у којем крају Ј, мојем сину Арн,

мојем житу Би, нашем сину Прк, у нашем вотњаку Би, у шупљем дрвету

Ара, у шупљему дрвету Ј.

г) Бројнији су примери са очуваним наставком меких основа и код

придева на -ев: граничево дрво Ду, жениљеву шуму Па, косачево МВ

ВИ, Краљев син Пpу, краљева коњица Ј, краљево ловиште Па, Лаза

рева субота Ман, Лазареву суботу Мир, Милошево МВ Сл, младићев

отац Ба, трешњева шупа О, трешњев Мис, Урошево МВ, царева жена

Па. Увек је: Борисављев, Војисављево, Милисављево итд. (o oвим и слич

ним облицима говори се у т. 271).

Чују се, истина не често, и ликови који сведоче о ширењу наст.

тврде промене: жешљбв лис СБ, жешљбв лис Ба, засешљово дрво Ба,

учитељова жена Мис, учитељово СБ, учитељов стан Сл. Учитељ је реч

новијег датума, а желиљов је могао настати и угледањем на облике типа

буков, јасенов, рабов, растов и сл.

Ширење наставака тврде промене општа је карактеристика Ш—В

дијалекта. Процес је најрадикалније спроведен у Банату и Бачкој, да

би већ у Срему био скромнијег домашаја.“ Највише сличности са цент

ралношумадијским приликама показује говор ваљевске Колубаре,“ а

донекле изненађује експанзивност наст, тврде промене у Гружи, где

је, између осталог, по правилу: врућо-врућој, крњо-крњој, летњо-летњој.“

Разлика између тврдих и меких основа сачувана је у херском говору,

док код Галипољаца „остатака старијег стања има само у ном. jд. ср. р.”.“

ПРИДЕВСКИ ВИД

260. Нjд. м. рода је практично једини падеж који чува разлику

између наставака одређеног и неодређеног придевског вида (-o: -п). Ни

то се разликовање, међутим, не поклапа увек са приликама у књ. језику,

јер се у целој зони, и то не баш ретко, могу чути примери типа пијачан

дан,“ облици помало необични за стандардну норму: спремили за блај

дан Рог, ни за благ дан Кр, једе се бео смок Рож, бн је главан мајстор Мис,

*** Ивић Банат 151; Мил. Кик, 24; Поп. Госпођ. (у Нјд. ср. „остаје по правилу

-е”, изузимајући лдино, свд) 182; Ник. Срем: „Ипак је, међутим, више примера у ко

јима се чувају наставци меких основа” (343—344).

*** Ник. Кол. 48.

*** Стев. Гружа 451.

*** Ивић Хере 336; Ивић Галип. 208.

*** Појава је примећена и у другим говорима. Уп. нпр.: Алекс.-Вуком. Жупа

305; Стеван. Ђак. 115; Симић Левач 324.
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Свети Петар је главан Ман, бн је главан за-тб Др, дежуран један капе

тан Ду, да један биде мушак у-кући Мис, Тај мој ујак нерођен реко Пру,

пијачан дан Ме, нема ни радан стаж Си, у радан дан Кр, увате у радан

дан Ме, једе се стар, а никад млад кајмак Сл, на сам Ускрс погинуо

Си, то ми је сређањ син Мис, туђ син Пpу, у туђ посб Мис.

Нешто слично срећемо и у Вјд. м. рода, где уз именицу може ста

јати придев у Нјд., и то у облику неодређеног вида: Живомире, диван

брате Ра, диван сине Др, диван Бајо О, куку, Боже даван Мис, красан

сине Па. Разуме се да убедљиво претежу примери типа: слатки брате

Па, слатки сине Рог Па, дивни Боже Пру. Р. Павловић у околини Раче

бележи вокатив: грдан синко (Павл. Рача 30).

261. Овде се придеви, заменице (сем личних) и редни бројеви ме

њају практично једино по одређеној прид. промени. Из те опште слике

донекле се издваја Гjд. на -а, ограничен на извесне категорије и ситу

ације. То су: а) партитивне конструкције; б) имена празника; в) темпо

рални изрази, г) означавање географских и топографских имена и други,

ОВИМа СЛИЧНИ, клишетирани изрази:

а) бела брашна Мис, бела лука Мар Ве Па Ст, лука бела Рог, ку

пите бела леба Ара, бела леба. Ст, преко бела света Ду, на сре бела поља

Ме, од граничева дрвета Коп, кат листа, кат зрела парадајиса Мир,

липова листа Мис, луда ветра напољу Би, нема ни млада сира Па, гла

вицу мpка лука МЦ, Перна буздована (у песми) Мис, само посна пасуља

и кромпира Ру, прđјина брашна Мис Па Рож Мир Ра, само смо имали

стрмна леба Прк, сува меса Коп Мис, сува леба Мис, до Сунчева зала

ска Ду, дај црна лука ВИ, лука бела, лука црна Рог, от црна лука Си,

от шенишна брашна Мис,

б) до Ђурђева дана Мар, после Ђурђева дана Мар, трећи дан Ђур

ђевадне Прк, до Марковадне Прк и сл. (в. примере у т. 204), од Велика

пéтка Коп,

в) Били су комити бугарска рата Ве;

г) до Велика Поља Прк, из Велика Орашја Кр, из Влашка Поља

Пру, от Царева Села (место на бугарској граници?) Си;

Наводим и његова посла О, преко Милошева вотњака Мис, попова

посла Ме, са солунска врбнта О. У стиху долази и Гjд, њена: Иду кола

сена покрај носа њена Ве.

Трагови именске промене у другим падежима сасвим су ретки: за

млада чоека Мис, Стару нико није крив што је остаријо Рог, на ведру

небу Ме, у дому њену МЦ, То би брујало по целу селу Рог.

Овакав Гjд. представља чврсту везу наше зоне са већином говора

Ш-В, па и С-В базе.“ На готово идентичан распоред наст. -а наишли

су истраживачи говора Баната, Бачке и Галипољаца, на пример. Резул

тати испитивања простора омеђеног Космајем и Букуљом обистинили су

предвиђања „да ће доцнија испитивања наћи овога још више, можда

тво поu. Госпођ. 178; Мил. Кик. 33; Ивић Галип. 210–211; Ник. Срем 346—347;

Ивић Хере 337.
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и у другим говорима у суседству”.“ Сличност (која у неким детаљима

досеже ниво пуне подударности) прилика у Госпођинцима с нашом зоном

и Галипољским уверљиво верификује Ивићево тумачење порекла појаве

код Галипољаца, као и одређивање њене релативне старине на терену

Ш—В и С-В дијалекта уопште. Убедљиво је и његово објашњење

„узрока који су довели до овакве специјалне стилизације употребе оста

така наст, -а.” П. Ивић их види у аутоматском, механичком преношењу

наст. -а са именице на атрибут са којим је, иначе, чврсто везана у тзв.

„syntagmes bloqués”.“

262. У целој зони се чују и дужи и краћи облици Г (А) јд. м. и с.

p., с тим да су они први (-olaj-еја) знатно чешћи (отприлике 2 :1). По

тврдама наведеним у т. 259 додајем и ове:

а) белога леба Рож, белога лука Мар МВ Ду, болеснога Рож, божсат

њега поста Ра, васкршњега поста Ра Ту, великога ВИ, вишњевда листа

Вр, глупбла народа Арн, далекба Кр, живба Мар МВ Ман, осутога

Кор, зрелба Ј, једаноја Вр, купусноја Вр, којега Мис, какба О, кућевнога

Мар, липовба листа Рож, липдвоја листа Рог, мојега Бу О Мис Ст СЕ

Мар Ве Кр, моја Па, за моја сина Ј, мртвога Бу, нашега ВИ, од некога

вепра О, никакба Вр, никога Ст Ам, овдја Ам СБ Др, ничега Мар, њеio

вота Ам, код повернога ВИ, покојнога Арн, прđјанда Бу Мар Рож, прд

шлба Ман, питомба Вр, рањенда Пру, ручнба Ве, самбла Мис, сва

чега Ве, сељачкога Мис, слаткога Мис, старба ВИ, старијета Мис, бе

-старијета Н, стрмнба Ст, стрнба Па, сувога меса Пру, такба. О, твбја

О, тврдба Бу, Töминога Ам, турскога Ра, црнога О, швапскога Па, шeнич

нóia Q, шестога априла Са;

б) белог лука Ј, белог лука Бу О Ве Прк, Врањиној Арн, од плдговбi

дрвета Ме, длбi Мар, од двеђег рога СЕ, дежурног Са, добрбi Кр, жи

вог Рож Ту, зрелба Прк, зрелба Ј, једног дана Ам, мојег Вр МЦ Бу Ст,

мб Др Прк ВИКоп, мнадбi J, лука мрко Ра, ни мртвој ни живбi Кр,

от које места Ам, пасуља незапрженог Ра, преко оног његовој одела Ме,

за некđi Љубу Па, њеног Ме Ба Би, Николиног Мис, правог ВИ, пијаног

и гладној Прк, прđјиној брашна Про Ра Арн, рођенб Прк, светбi Ђорђа

Бу, светб Илију Си Кр, старије Ст, сувој листа МВ, суво меса Ру Ме,

турскб рата Ра Ту.

У говору нису ретке ни синтагме типа: једнда мојег сељака Ра,

пола мојеi, пола његовба парчета О, Нису никог убијали, ни мучили

нису никога Па, тога сина првој СБ, у време днок првба свескб рата Рог.

Дужи облици су општа карактеристика К-Р дијалекта, мада се

у његовим периферним областима могу срести и колебања у том погледу.

Тако је у Левчу, на пример, примећена „потпуна паралелност у употреби”

двеју форми, а Гjд. је у Ресави „идентичан са истим обликом у књижев

ном језику, тј. падежни завршетак је -ov(a)/-ei(а): тд.(а) наше (а).“ Ин

тересантно је да питање односа дужих и краћих облика по правилу не

781. ивић ГаЛИП. 211.

*** IIвић Галип. 211.

*** Симић Левач 170; Пецо-Милан. Ресава 338.
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разматрају истраживачи говора III—B основе. Ипак се на основу по

датака наведених у објављеним расправама стиче утисак да краће форме

доминирају у Срему, Бачкој и Банату.“ Рекло би се да је тако и у Мачви,

док највише простора за недоумице и дилеме читаоцу оставља истра

живач говора Груже. И. Стевовић, наиме, вели да се тамо „покретно -a

среће у ген.-акуз. jд. облика м. и ср. рода: нпр. жутбла и жутбја поред

жутб и жутбј“,“ а претходно на три странице доноси обиље потврда

за Гjд. — готово искључиво у краћој форми. Но и поред непотпуног

увида у прилике неких суседних и сличних говора мислим да располо

живи подаци ипак дају основ за одређивање односа наше зоне према

околним идиомима. Чини ми се да се неће пренаглити ако се каже да

простор између Космаја и Букуље и у овом детаљу представља прелазну

област између К-Р и Ш—В терена.

263. У Д—И—Лjд. м. и с. рода доминира синкретизам Ш—В типа,

што значи да је у Д-Л основни наст. -им:

једним име Бошко Сл, једним детету Па, једним О Ве, једним Ам,

ја реко маторам (тј. оцу). О, мојим брату Па, мојим бцу Ме Ра Па, мојим

сину МЦ, мојим свекру Ту, куму мојим, мојим двам сину МЦ, Ранку

пдкојним Прк, нашим сараднику Про, нашим неким човеку Бу, неким

се да икона Ту, нисам никим давала СЕ, његовим сину ВИ, његовим куму

Сл, њеiдвим бицу Ду, њиним оцу Арн, двам Живораду Про, двпм сину

Кр, овим ћурчији Ам, оним детету Ман, Периним коњу Ра, сваким су

дали МВ, сваким О Н Ам, тим Зорану Н, тим и тим су дали Па;

белим цветом Н, с најбољим другом Вр, с ваким братом ВИ, под

ваким капутом Ст, с једним ради, а с једним парадира Па, с мојим си

ном З, с нашим кумом дошла МВ, под његовим зулумом МВ, с њиним

öцом Рог, са њиним народом Си, пред њиним капетаном СЕ, с дним пра

вим прашком Прк, с ратним другом Мис, са сваким добро Ман, нема

шале са светам Николбм Ве, с диплм нерадником О, с турским народом

Ј, са целим селом Ра, са швапским“ оделом СБ;

на Бановим брду Арн, по белим свету О, живијо о белим смоку О,

у белим оделу Ман, на бољим путу Мис, у најбољим сну Па, у једним

великим бакрачу Рож, по ваким јаду О, на великим дрвећу Ру, у Влаш

ким Пољу МВ, по готовим путу СБ, у дроњавим гуњу. Н, да преда у

друiим СЕ, на другим брегу Мар, на другим раскршћу Прк, по друiим

суду Про, у Дреновим селу Мис, о државним трошку МВ, на држав

ним послу Ст, на жутим оглавку Мар, у земљаним лонцу СЕ Ве МЦ,

на једним кукурузу Бу, на грбзду једним Па, у једним диреку Ве, у јед

ним јазу Кр, у Катићким багрењаку Рог, у лежећим ставу Ра, на лепим

је месту Мис, у Малим Поповићу Н., на малим имању О, у нашим селу

Др Рож, у нашим селу Кр Ра Ру, на његовим ђерму Прк, у ваким суду

н-оним мојим унуку Мар, н-дним клину Прк, у нам житу МВ, у оним

суду Ду, н-дним брду Ба, у дним пепелу Про Ба, у орајевим листу Ра

*** Ник. Срем 343; Поп. Госпођ. 182, 183 (на стр. 177 се каже да је наст.

-oi(ă)); Ивић Банат 151. И према усменом саопштењу проф. П. Ивића, у Банату

претежу краћи облици.

*** Стев. Гружа 467.

**** Из Малих Црљенаца имам: измазано двиме.
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МВ, на Периним Вагану Про, на последњим откосу Арн, у првим воду

Ра, у првим рату Сл, на ружним месту Арн, на руским фронту Мис, на

сваким парчету Рож, по сваким селу Мис, по Светим Аранђелу Ту, о

Светим Аранђелу Па, по Светим Илији Н, о Светим Јовану Мис, по

Светим Јовану Ам, о Светим Николи СЕ, по Светим Николи Ра, по

свим свету Ба, на социјалним живим Ру, на тим банку Ве, на тим сену

Ду, на тим витлу Ру, на тим џаку Ме, на-тим Рож Би МЦПро Ту,

н-дтим саћу Ст, на дппм витлу МЦ, о-тим се прича Кр, не мислим

о-тим Ра, о-тим Саву О, о-тим Прк, Нисам о-тим се занимала МЦ,

по-тим положају О, по тим дрвету Мар, у-тим крају О, у тим обојимо

СЕ, у тим крају СБ, у тим пепелу Мар, у-там ужива Про, у-тим селу

Прк, у турским рату Рож, о целим Аранђеловцу Мис, у целим свету Н,

у швапским рату Ту и сл.

На целом терену, додуше у неједнакој мери, могу се чути и облици

на -ом(e)/-ем: у белом луку Ме, по брдном месту Би, на бугарском фронту

Ра, у великбм посту Ру, у веженом јастуку Прк, у деснбм бубрегу Ара,

у Дојном Пожару Мис, другом сину Са, живбм Србину Ст, у долу јед

нöм Кр, у једном правцу Ам, на једном месту Ј, ником Кор, ником ништа

Рог Ру МЦ, на левом крилу СЕ, о-Малом Никољдану Кр, по марве

нбљи вáшеру Ј, на Мачковом камену Ду, мојем сину Ве, по њинбм рачуну

Ру, њеном оцу Ба, по новом и старом Па, двом Стевановићу Са, двом

детету Би, у овоме Шиду Кр, у двом селу МПЦ, у двом рамену Би, дном

стражару Ам, према днбм прасету Ба, у днбм рату Ве, у днбм крају Ј,

по-нбм влату Ме, по-ном листу Би, у њеном месту Ве, у плавом оделу

Ј, у прошлбм рату Мис, деверу ручном Са, у Светом писму Са, о Све

тбм Илији Кр, на свакбмасталу Ру, свакбм детету Прк, као сину свом

Ара, на Солунском фронту Са, на Солунском вронту Ве, у такбм оделу

Мис, на том мучњаку Би, Живомир је син том младићу Ме, том и том

за-душу Ме, у-тбм дрвету Ба, у-томе брду Си, турском паши Ме,

у француском оделу Са, у целбм селу Кр, у селу целбм Ба, по целбм селу

му -

Арн, на шабачком пијацу Са, швапском лекару Ј и сл.

Уопштавање наст. —им најдоследније је извршено у космајском

крају“ и тамо су примери на -ом!-ем врло ретки. Може се рећи да их

практично и нема у селима где је -ом наст. Д-Лjд. ж. рода. Биће да

је овде -им подупрто и потребама диференцијације, на тај начин се из

бегава поклапање са обликом женског рода (мојим сину, мојим детету:

мојом жени). Идући од Космаја према Колубари расте фреквенција по

тврда модела добром човеку, с тим да оне ипак нигде не угрожавају

примат примерима са наст. -им. То ће се, изгледа, догодити у ваљевској

Колубари, где -им „поред књижевног наставка -ом” долази само у

локативу.“

Наст, -им је захватио и локатив заменица он, ко, шта: у њим Рог

Ман, бно се замеси у њим Ам, у њим Рог, у-њим СЕ, носи на њим ВИН,

на-нопм Бу О Мис Рож Прк, прсне по њим кукуруза Си, Ми смо по

Гzss где је ова црта одавно примећена: П. Ђорђ. Кановачки 135—136. Уп. и:

Живк. Кораћица 193.

787 Ник. Кол. 50.
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њим Стевановићи ВИ, о ким прича Н, ко је према киме Би, у чим вариш

Рож, у чим сам протурила године Ду, у-члм је умесиш Мис, у-чам држи

Арн, на чим било З, на чим Сл, на-чим небеса стоју Сл, на чиме смо

копали Рог, ни-на-чим Бу, нигде ни-у-чим Ра, о-чим говориш ВИ, знаш

по-чим ценимо Ме, према чим се равња Н, поред: на њему Мис Арн,

на њему З Ј, о њему Кр, на ком Ве, о ком ВИ, č-чему Ара.

У дативу имам само два сигурна примера са наст. -им: како ким

Н, чим дајеш Мис. По правилу је, дакле: коме О, кдме Мис Пру, коме

ћеш да се окренеш Мис, онај коме кажеш Ара, ком је даље Вр, ком је

долеко О, ком си платијо СЕ, Шта си ком учинијо Арн, шта ком треба

Рож, ком да се жали Па, кдм ћеш за-душу Ара, кдм личи Про, ком се

једе Прк, кат ком треба Кор, ко је ком крин Мис. Бележио сам једино:

њему Ара Ме Ба Ра Ст Прк Ј З Тр Ам СБ Сл, њему Про Ј Кор Н ВИ

Др, благо њему Ба, њему Мар Вр, њем (према: мен, теб, себ?) Кор.

За наст. -им у Д-Лjд. (чешће у Л него у Д) м. и с. рода придева,

прид. заменица и бројева зна већина војвођанских и северносрбијанских

говора Ш—В и С-В основе.“ Међу стручњацима, међутим, нема саг

ласности око тумачења порекла појаве:

a) А. Белић 1905. године излази са мишљењем да је -им последица

укрштања икавских и екавских говора, односно резултат икавске За

мене е у косовско-ресавском деклинационом систему.“ Белићево тума

чење у основи су прихватили М. Московљевић, П. Ивић, И. Поповић,

Б. НИКОДић.799

б) М. Решетар сматра да су изједначени плуралски падежи утицали

и на формирање сингуларског синкретизма и уопштавање наст. -им.“

в) Ђ. Даничић -им у Лjд. придева тумачи аналогијом према истом

падежу сложене прид. промене меке основе. По њему су угледањем

на ликове типа почившимљ (< почившиимљ) добијени и облици типа час

нимљ.“ Код заменица се, пак, уздржава од било каквих објашњења.

г) И. Стевовић у свему овоме једноставно види „саставни део опште

појаве уједначавања заменичко-придевских наставака.“

Већ сама оваква неусаглашеност мишљења наших стручњака све

дочи о сложености проблема. Чини ми се да се до коначног одговора

може доћи једино преко темељитог претресања целе проблематике у

дијахроној и синхроној перспективи, што подразумева дубљи увид у

писане споменике и шире паралеле са другим, типолошки и структурално

сличним особинама у овим и другим говорима. За ову прилику задо

вољићемо се краћим освртом на изнете претпоставке.

*** Ник. Срем (чешћи у југоисточном делу; ређи је у дативу) 244—345; Ивић

Банат 150; Мил. Кик (ређе у дативу) 25, Поп, Госпођ. 177, 179; Ивић Ловра 196;

Павл. Рача 30; Барј. Чумић 19; Ивић Дијалект. 73, 75, 88; Ивић Шток. 173.

*** Белић Диј. карта 38.

*** Моск. Диј. карта 25—26; Ивић Биогр. 161—162; Ивић Банат 150; Поп.

Госпођ. 24, 27; Ник. Срем 393.

*** Реш. Шток. 182.

*** Даничић Ист. облика 180, 183.

*** Стев. Гружа 425, 441.
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Нема сумње да су у праву они који указују на мањкавости Реше

тарове теорије: наст. -им се у споменицима јавља пре уједначавања

множинских облика, а долази и у говорима код којих тога уједначавања

и нема.“ Но, не би се ни за Белићево објашњење могло рећи да је без

недостатака. Насупрот чињеници да је појава распрострањенија у обла

стима ближим територији К-Р дијалекта стоји факат да је она позната

говорима од Груже до Мађарске и Румуније, и просто је тешко пове

ровати да су је К-Р исељеници разнели и утемељили на тако широком

простору, на неким деловима — територији не ужој од 300-350 кило

метара. За тако нешто подразумева се изузетно јака метанастазичка струја,

која би, када је већ тако радикално утицала на један деклинациони модел,

за собом оставила и друге, такође крупне, трагове К-Р говора. Против

Белићеве претпоставке сведоче и говори са овом особином (ваљ. Колу

бара, нпр.), а формирани изван икаквог озбиљнијег утицаја К-Р дија

лекта. Вероватно је и сам Белић увидео недостатке своје тезе, те је на

пушта и прихвата Решетaрoво тумачење.“

Појединци појаву називају „кановачком”, свакако и због њене кон

зеквентности у крају кановачког акцента, зони „где су овакви облици

и поникли” (Поп. Госпођ. 24), док њено присуство у Војводини указује

„на утицај из Шумадије, то јест, у даљој перспективи, опет на косовско

-ресавски утицај” (Поп. Госпођ. 27). Стоји Московљевићева опаска да

овај синкретизам „иде паралелно с кановачким акцентом” (Диј. карта

25), али је сада извесно да он покрива терен знатно шири од тога акцента.

И против идеје да је кановачка Шумадија послужила као жариште једне

особине, одакле ће се она ширити на све стране, донекле војују исти

они разлози који опонирају претпоставци о мешању екаваца и икаваца

на целој територији дијалекта. Све изнето говори да је у спорној осо

бини најупутније гледати резултат тежње за синкретизовањем једнин

ских облика придевско-заменичке парадигме, тенденције реализоване на

овај или други начин у толиким говорима и дијалектима. Биће да јој

географско исходиште не треба тражити изван оквира Ш—В, односно

С—В дијалекта, а подстицај за уједначавање требало би можда тражити

управо тамо где га налази Ђ. Даничић, што не би представљало никакав

изузетак ни преседан, јер се зна да су модели меких основа однели Многе

победе у процесу бурних аналошких уопштавања и прекрајања у исто

ријском развитку српскохрватског језика.

264. Датив и локатив jд. ж. р. деле нашу област на две неједнаке

зоне. У неколико космајских села (у Н, Ам, МВ, Кор, ВИ, Пру — по

правилу, а у Сл, Ду, Рог, Др спорадично) долази наст. -ом. У свим

колубарским и јасеничким и преосталим западнијим космајским насе

љима бележио сам једино облике на -ој. Примери:

а) девојачком кући Кор, Ђурином кући Пру, Љубисављевом кући МВ,

мојом баби Кор, мојбм жени Рог МВ Кор, мобм мајки Ам, мајки мојом

*** Ивић Биогр. 162.

*** А. Белић, додуше, није сигуран „да се тако имају објаснити и примери старог

нашег језика”. У дилеми је „да ли су то народне особине или писарске грешке”

(Белић Деклин. 122).
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КАРТА БР. 20. Дативи локатив једнине женског рода прид.-зам. промене.
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Кор Ам, мајки мдјбм Ам, мојбм свекрви Н, мојбм снаји МВ, мом жени

Н, нашом кући Кор МВ, његовом кући Ам, њеном кући Н Кор, њеio

вом мами Пру, мајки његовом Н, ај кући момачком МВ, свом кући Кор

Н, свом мајки Сл, том жени Ам Н, том деци Н и сл.,

у богатом кући МВ, у Бугарском Пру, на бугарском граници Пру,

у Великом Иванчи Кор, у влажном земљи МВ, у војном академији Пру,

у Врањском Бањи МВ, у врућђм води ВИ, на гвозденом вили Пру, у Грч

ком Пру МВ, у Данском Ам, на деснбм руки ВИ, на дрвеном вили Н.,

у другом години Пру, у другом згради Ам, на истом њиви Сл, на једном

реуљки Н, у једном кући Кор Ам, у једном шерпи Н, у Јелдвом гори

Н, у југословенском војски ВИ, у Крваском Кор, на левом страни Пру,

у Малом Врбици Пру, у Малом Врбици Пру, на мојбм очевини Пру,

у кући момачком МВ, у нашом кући Ам, у нашом мали Н, у неком гвож

ђари Н, у неком кући Ам, у Немачком МВ, н-двом страни Др, на-вом

јаружици ВИ, н-онбм црти Др, на-нбм браздици ВИ, по онбм црепуљи

Др, у-ном карлици Ам, у-ном љуски МВ, у оном љуски Н, у оном тежини

Кор, у оном кафани Сл, по њином науци ВИ, у Падинском Скели Пру,

у последњом одбрани ВИ, у свом рупи Ам, у свом кући, у српском болници

и у руском болници Ам, у Таковском улици Ам, у тканбм сукњи МВ, у

тöм задруги великом МВ, у том зградици Кор, у том комини Пру, на

отбм леси испечу МВ, у Фрушком гори Ам, у ладном води ВИ Рог,

по целом њиви Пру, на целом бригади Пру, у Црном Гори Пpу Н, у црном

цигерици МВ, у Шумадинском дивизији Пру и сл.,

б) девојачкој кући Ст, другој Рог, једној жени Мис, једној жени

Ве Прк Рож, мојој жени Ра Ду З, мојој заови Прк, мојđј деци Рог, мд

јој мајки О. Др, кући момачкој СЕ, њеiдвој кући Ра, његовој кући Бу О

Прк, њеној кући. Ст, овој Ду, својој ћери Ра, твојој мајки Ду, тај кући

Прк, тај млади Др, црној мајки Ман и сл.,

у белој аљини Рог, у врућој води Арн, у Гајдашевој кући О, на дес

ној страни Др, у домаћој ракији СБ, у другој земљи Прк, на једној нози

Др, на једној малој станици вакој Ба, на левој руки Ман Др, у кући мојој

СЕ, у џокици некој Па, у некој рупи Ман, у-вој кући Ра, у оној води Ду,

по дној ватри Др, у српској војски Би, у-тој јарузи Прк, у-тој вуруни

Прк и сл.

Исту репартицију наст. -ој и -ом имају пуни и енкл. облик зам.

она (в. т. 301). За наст. -ом у космајском крају знало се, иначе, и раније.“

Одавно је примећено, а новијим истраживањима потврђено, његово при

суство и у неким другим деловима шумадијске територије С-В дија

лекта.“ Регистрован је и у Дубровачком приморју, долинама Неретве

и Раме,“ те у појединим чакавским крајевима, изложеним осетнијем

штокавском утицају.“ Прву појаву -ом Ђ. Даничић везује за ХVI век.“

*** П. Ђорђ. Кановачки 137—138; Живк. Кораћица 193.

*** Ердељ. Шумадија 93; М. Павл. Шумадија 373—374; Ивић Галип. (податак

за Ландол) 213; Барј. Чумић 19; Ивић Дијалект. 73, 88; Ивић Шток. 174.

*** Будмани Дубровачки 172; Реш. Шток. 182; Окука Рама (Муслимани у ис

точном и југоисточном делу области) 105.

*** Уп. Рад ЈАЗУ 153, стр. 74 (податак за Трпањ) 103; Храсте Хвар (источни

део острва) 32; М. Московљевић Говор острва Корчуле. — СДЗБ XI, 201.

*** Даничић Ист. облика 166, 167, 186.
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А. Вајан, међутим, уверава да су без вредности примери које помиње

Даничић и истиче да су потврде те врсте обичне и честе тек од почетка

ХVIII в.“ Он их тумачи елизијом финалног -ју. -ој, док П. Ивић мисли

„да је морало бити и утицаја м. р. истих падежа”. Прилике око -ј (в.

т. 99) уверљиво потврђују да је аналогија играла важну, а вероватно

и одлучујућу улогу код -ој се -ом у нашој зони. С друге стране, гали

пољски говор“ упућује на закључак да појава у Шумадији није млађа од

ХVI века. За сада не располажемо сигурним подацима на основу којих би

се могло одредити је ли ова особина млађа или старија од уједначавања

Д, Л и Ијд. М. и с. рода. Слабу помоћ у решавању овога и многих дру

гих питања наше историјске дијалектологије можемо очекивати од сред

њовековних писаних споменика, јер је шумадијска област тим изворима

изузетно сиромашна.

265. У Гмн. је по правилу наст. -и, сасвим ретко -ui (- -их), а од

сав -ију!-и:

Бели вода Мис, од ваши кућа Н, десет врући ракћја Мис, двеђи

репова Ј, 1дли леђа Би, гумани опанака Арн, из друiи држава Мис, жута

марама Кр, зли очију Мир, Исусови мука Ст, какт О, Кристови мука

Прк, лепи дрва Прк, лепи ствари Сл, колко има мртви своји Ара, наши

жена Н, има разни песама Ра, разни шара МВ, руски каћуша Ба, суви

шљива Ве, ти се ала бојим Прк, ти трава Би, преко ти ливада СБ,

ти астала Др, због дпи црни кућа ВИ, швапски топбва Вр и сл.,

кола вака Мис, бели оваца Мис, јакт Мис, још мања има Бу,

два ствари Мис, двтi О, имају три ови камена О, рогова дна. Бу, раз

ниј Мис, чуо сам од стариј Мис,

от свију Др Мис, от свију страна Ба Прк, от свију градова Па, свију

Ст, са свију страна Ба, са свију страна ВИ, са свију страна Кр, от свију

момака Н, от свију нас Рог Ру, свију Бу, свију ми-г-жао Ст, поред: сва

Мар, са сви страна.

За разлику од примера на -иi, везаних искључиво за „ерску”

територију, облици на -и и свију нису географски маркирани.

266. У Д-И—Лмн. долазе наст. -им и -има, с тим да је покретно

-а у мом материјалу често у дативу, ређе у инструменталу, а само изу

зетно у локативу. Дужи облици долазе обично при самосталној употреби

прид.-зам, облика. У синтагми са именицом обично се употребљавају

ЛИКОВИ НА —ђfДf:

a) управи право аничићким кућама О, нашим официрима пешадин

ским СЕ, мртвим за-душу Ара, дним људима Мис, свим се то да МВ,

својим кућама Рог, тим нашим савезницима Ам, поред: мнађама Ј, шта

ће нама малима Ра, мојима и знаним и незнаним О, Ја сам мојима шила

ђудице ВИ, да кажем мојима свима Ј, ја кажем двама свима учитељима

*** Вајан Злат. II, 133—134.

*** ИВИћ ГаЛИП. 213.
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Ј, мојима Тр, мртвима Ман, дешавало се и-другима О, некима Бу, овима

Н, двама Вр Ра ВИ Ме Мис, то се мртвима дели Мар, днима Мис Бу,

двама мојима Мис, па пали свећу деталима Би, нама свима Про, свима

О Прк Кор, свима условима Си, свима Н; -

б) дрвеним кашикама се јело Ба, с неким људима Н, с двпм двема

Ве, са дним њиним сикирицама Бу, с дитим људима Са, с теретним ко

лима СБ, да жваћеш тим зубима Мис, са тим влашама Бу, поред: пошб

сам са некима мојима комшијама Мис, ратовали с овим нашима Мис,

с двама Са, с двима двојицом Ра, с днима Мис, са свима Ду Мис, са свима

сватовима Си, здрави се са свима Рож, са свима ВИ, са старима људма

Мис;

на волујским колима Арн, у вољујским колима Прк, у дрвеним на

ћивама Ве, у дрвеним опанцима Ра, у дрвеним креветима Па, по нашим

градинама Кор, по нашћм већим забранима Ду, на њеним крилима Ру,

у-њеним ногама Мис, у-њиним виноградима Кор, на двпм креветима

Мис, у кошницама двили Про, на двпм шпоретима Пру, у дним њивама

Ме, на дним уларима Ба, у датим логорима Ме, у свињским опанцима

Кор, у старим кућама СБ, у старим временима Си, у трећим колима

Ам, у туђим кућама Мар, по туђим шталама Ру и сл. Са покретним а

имам само један пример: у колима двама О.

Неуједначеност око употребе покретног вокала у трима множин

ским падежима нисам приметио у току теренског рада, те, самим тим,

проблему није ни посвећена посебна пажња. Уколико се покаже да

односи из наведене грађе верно презентују стварно стање, добиће се

ослонац за претпоставку да та неравномерност у неку руку одсликава

редослед уједначавања и степен уједначености трију падежа. Овде, иначе,

сасвим изостају облици И-Лмн. на -и (који су у Л архаизам, а у Ино

вија, аналошка творевина — према облику именице), познати говорима

Војводине.“

ПОЈЕДИНАЧНЕ НАПОМЕНЕ О ПРИДЕВИМА И ЗАМЕНИЦАМА

267. Присвојни придеви од имена м. и ж. рода на -ица имају ре

довно -ч- на крају основе: Аничан Мис, Богородичин пос Би Па, Вери

чино Би, Владичин поток (топ) Мис, Владичина ћуприја Мис, Вујчино

(Вујичино) Ту, Рада Ђокичина Сл, Драгичин син Си, Јеличино МВ, Јели

чина марама Ам, Јовичин во Ст, Јовичина мајка ВИ, Јовичино МВ Би,

Љубичина деца Вр, Љубичина сна СЕ, Љубичина сестра Ра МЦ, Љуби

чин Рог Мис, Љубичине Ра, Љубичин О Про Ра Тр Бу СЕ, Маричин

син Мис, Миличино О Про СБ Тр МЦ СЕ Бу Сл, Миличин Мис, Мили

чина Ра МВ, Миличиној кући СБ, Милдјичино О Ту Бу Тр, Петковичин

пöс Би, Покровичан посО СЕ, зет Рајачин СЕ, Радојичино О Ту МВТр Би

Бу, на Радојичано раме МЦ, поред Радојичине куће МВ, Ружичина во

*** Ник. Срем 345—346, Поп. Госпођ. 9, 180—181; Мил. Кик, 23; Ивић Банат

150; Ивић Ловра (у локативу) 196.
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лови МЦ, у Ружичину њиву Бу, Станичина Па, Станичиној кући СБ,

Станичино Бу и сл. Овако је у већини северносрбијанских говора Ш—В

дијалекта.“ Појава је посведочена и на К-Р терену.“

268. Кад је, пак, именица на -к-, по правилу су уклоњени трагови

палатализације испред суфикca-ин: Анђелкино дете Ту, девојкин СБ, де

војкино Кор, девојкиним бцу Ба, девојкином бцу Ба, Живанкина кућа Ту,

Живанкиној кући Ту, Збpкино Па, Јованкини Ду, Ковиљкино Бу, Лукино

Ру Кр, Љубинкино СБ, Љубинкино Ту Би МЦ Бу Вр О Па, мајкина Арн

Ара ВИ мајкин Ру Кор Рог Ара, мајкине шалваре Ам, Миланкино МВ

СБ О Вр, Миланкиној кући Ара, Милкино Па, Милојкино Ра МЦ, Милбј

кино Би Ме Ру Бу, до Милункине куће Вр, Радојкина кућа. Ту, Радбјкино

Ра, Радојкино Ру Ме Би МЦ Бу О, Рајкино Бу, Савкино Вр, Славкино Бу

Вр, Станојкиној деци Бу, ћеркино Рог и сл. У прикупљеној грађи имам

само неколико потврда успостављене алтернације к : ч, и то прибележе

ших у колубарским насељима: Добринчино Кр, мајчин Ру, Милојчино Про

Гр, Радојчино Про, Стаибјчину њиву Кр. У ваљевској Колубари овакви

облици су, изгледа, и једини,“ док је у већини говора Ш—В и С-В

базе ликвидиран резултат палатализације.“

269. Придеви на -ски не граде се непосредно од именица на -ија,

већ од придева са наст. -ин.“ аустринска Ду Си Би, дивизије аустринске

Мис, аустринске власти Мис, аустринску војску Сл, аустрински рат

Бу О Ра Па Ве Ту Кр СтЈ Тр Ба Ру Мис Си Рож, аустрански рат Рог Ду

Сл Ман, аустринског рата Ба, Заробе га аустринског рата Са, устринске

коње СБ, устринскога рата СБ, аустранско рато МЦ, батеринска лампа

|Ру, шајка јарданског Ј, заштита дивизанска Мис, партинско осусто Пpк,

партински састанак Про Ру ВИ, партинске ВИ., пешадински О. Па Ру, у

пешадинским пуку Ру, пешадинска Рог, пешадинске Мис, пешадинским

официрима СЕ, полицински писар Сл, шумадинско Си Ара Ман, шума

динско Ман, шумадинска дивизија Коп, шумадински О Бу Па Ба МПЦ Ј

Ве Кр Тр Мир Ме, шумадински Ду Ман, и-илумадинске дивизије Мис, у

шумадинским одреду Прк, у шумадинском дивfзији Пру и сл.

Наст.-нски није продро у придев од именице кућа као у Мачви:“ ку

ћевне пословеО, кућевнаТр, кућевни плацАра, кућевна трошак Ба, от прага

кућевнога Мар. Од им, јесен обичнији је придев типа јесење: јесење руже

*** Стев. Гружа 461; Ник, Кол. 48; Ник. Мачва 266. Изгледа да се Војводина

у овом погледу разликује од северносрбијанске територије. И. Поповић обавештава

да је у Госпођинцима: Јелицина, Евицина и сл., „што је, уосталом, познато за војво

ђанске говоре” (Поп. Госпођ. 183). Уп. и Мил. Кик. 24.

*** Симић Левач 198, али је у Жупи -цин (Алекс.-Вуком. Жупа 306).

80% Ник. Кол. 49.

*** Уп. нпр.: Стев. Гружа 460; Ник. Мачва (недоследно) 266; Ник. Срем 347;

Мил. Кик. 24, Поп, Госпођ. 183; Павл. Рача 30; Ивић Биогр. 163. Трагови палата

лизације су уклоњени и у галипољском (Ивић Галип. 227).

*** Појава позната и осталим Ш—В и С-В говорима (Ник. Мачва 266; Ник.

Срем 347; Мил. Кик. 26; Ник. Кол. 49; Поп. Госпођ. 184; Ивић: Биогр. 163). Уп.

исто у Тршићу (Ник. Тршић 418).

*** НИК. Мачва 266.
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Бу, јесење ђубре Мис, јесење шљиве Др. Мање су обични примери по

моделу: лежб-је до Крстовадне јесењској Ва.

270. Придевски наст. је сачуван је у имену празника“ о Ивањ

дану Си, учи Ивањане Арн, о Мијољдану Би, на Мратињдан МЦ, од

Никољадне Тр, Никољдан Ба.

271. У целој зони сам бележио придеве типа Борисављев, а никада

БорисОл)авов: Борисављева жена МВ Па, Борисављева кућа Бу, Борисављево

Про Ду Ту, Борисављево МВ, у авлију Бранисављеву Ра, Владисављевој

Ту, Војисављево О, Војисављеву мајку Тр, Војисављевој Ара, Добросављево

Кр, до Добросављеве куће Арн, Драгосављева жена О, ко Дратосављеве

куће Би, Јаковљеву торбу Ве, Љубисављева Па Бу О, Љубисављево Про СЕ

Ту, Милисављево Тр О, Милисављева кућа Ра Ту, Милисављева Прк Др

Бу, Радисављеви МВ, Радисављеви СЕ, Радисављев Ст, Радисављева Мар,

Радисављевој Ве, Радисављево МВ Тр Па, Радисављево МВ, Светисављеви

Тр и сл. На исте прилике наишао је и Р. Павловић у околини Раче

(Павл. Рача 30).

272. Код придева типа коз(иј)и, божfuj)и, овч(иј)и и сл. регистровао

сам шаренило.“

козја длака Ра, от козје длаке СБ Ра, козји Мис Мар Ве СБ Рог Н

Ду, козје месо СБ Си, козје О Ве Н МЦ, поред: козија длака Тр Ру, кдзија

кожа Па Ду, козија стаза З, козије длаке Би, козијом стазбмЗ, от козије

длаке Мар Ру, козије млеко Пpк, козије Бу О Ве Ту Тр Ру Мир Ара Ј

Са, меса козије Ј, козије мнека Сл, от кожије (према овч-?) кочети Прк,

кдз“је Ру. Имам само један пример без -ј- кози Мис.

жена Божија О, сила Божија Коп Рож МЦ, жено Божија Др, силе

Бдосије СБ, бе-силе Божије Мис, Божије ти дете Рог Си, Божију мајку

Про Би, за Божију мајку О Др, Божији син Си, Сина Божијега Ман,

вражије краве МЦ, у вражиjу матер Бу;

двчи Мис Ду Ман Рог, двче месо СБ Си О Арн МЦ, двче млеко Мис

Ве Прк МВ, двчу мешину Ман СЕ, од двче мешине Рож, двче коже СБ

Мир Са, мешином двчом Прк, двчега сира Ам, кајмака двчега Ам, од двчи

ногу Па, од двчи мешина Ба, двчо месо Мис, поред: двчија кожа Па Ст

Ара, од двчије вуне З, двчије месо Бу Ј Ст Прк Ру Тр (5x) Ба. Овчеће

месо Ме је, свакако, настало под утицајем модела телеће, пилеће итд.

(в. т. 274), који је овде осетно редуцирао фонд придева који се изводе

наст. —вјеј-ије.

сина човечијега Мис,

дечи плач Мис, али је обичније: детиња рука О, детењу пропас Па.

*** Уп. исто у: Ник. Срем 347; Ник. Кол. 49; Ник. Мачва 266; Ник. Тршић

418; Тешић Љешт. 223; М. Ник. Гороб. 677.

*** У Бачкој и Мачви је доследно: -ија, -ије (Поп. Госпођ. 183—184; Ник. Мачва

266), а супротно у Рачи, где се добро чува -ји (Павл. Рача 30).
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273. По свему судећи, сасвим изостаје придев кокош(и)ји, јер сам

бележио једино: кокошиња глава Ду, кокошиње месо Па Са Кр, кокошиње

месо Др, јаје кокошиње Би.“

274. И овде се, као и у биограчићком говору“, присвојни придеви

од назива животиња обично граде по моделу телећи: гушчеће Бу Па, јучећи

СЕ СБ Ман Сл Др, учећи Ст Мир Ара Са МЦ Би, јучеће перо Ман,

јучеће Ве Ту Кр Мир МЦ, учеће месо Ду Ман, јучеће ВИ МВДу Ман Си,

мачећи Бу О Мар Па Ба МЦ Би Ту Ст.Мир Са Ме, мачећи СE Мар Ра

ВИСБ Ду Сл Си Арн, мачећа длака Мир, мишећи Бу ОЈ СЕ Мар Ра Па

Ту Ст. Мир Ара Са Ба Би, мишећи Мар, мишећи траг ВИ Ду Ман Сл,

мишећа длака Си, мишећа ногица Мир, пачећи Ст. Мир Ј. Ме Би, пачећи

СЕ Ду, пачеће месо Па Кр, пачеће Бу О Мар Ве Ту Ара МЦ, пачеће

месо ВИ Ман, пачеће јаје Ра, кучећи О Мар Па Ту Ст Са МЦ Би, кучећи

Мар Ра ВИ СБ Ду Ман Сл, кучеће Ве. Разуме се да је: ћурећи Ба СЕ Си

Мир Ара Ме, ћурећи реп Сл Арн, ћуреће О Мар Ве Бу Па Ту Ст МЦ Си

Ме Ба, ћуреће перје Ра ВИ Сл, ћуреће месо СБ Ду Ман Сл, јарећи Ст Прк

Мис, од јареће коже Са, јагњећи Вр Ст Прк Бу. Може се рећи да су овом

подручју углавном страни облици: јучије месо Ме, миши траг Ве.

Приметна је тенденција продирања придевске основе (са јотованим

конс.) у именице типа поведина: двеђина Ме Бу Мис Па Ту, гдвеђину Мис

О Ј, iовеђина Ту ВИ Ду, од двеђине Ст, Гучећина Арн Ара Ду, пилећина

Ду, телећина Ду, ћурећина Ара Ј, ћурећина Ду Арн, свињећина Ду Арн,

поред јучетина Ј Ме, јучетину Ј, зечетина, зечетину Си, јагњетина ВИ,

јунетина Ј, кокошетина Си Рож, пилетину Ру, пилетина Па Про, свиње

тина Про Ме, свињетину О Про, телетина ВИ, ћуретина ВИ, двчетина

Мис Ту Ј, од двчетине Ту.

275. Придев доњи гласи тројако,

а) дојна кућа Са, Дојне ограде (топ) Ј, са дојне стране Прк, из дојне

стране Са, у дојној вилици СБ, на дојној страни МЦ, продавница дојна

Ра, Дојни јасик (топ) Ј, дојни веш МЦ, дајни веш Сл Прк Пру, дојни

део Ба, дојни део Би Ба, дојни спрат Ра, дајни жрмаљ Ба, дојни сређеви

МЦ, дојни Рог Др Си, на дојним спрату Ара, до дојнога друма Ман, дојно

Вр итд. Ту су и именице: дува дојнак (северац“) Би Са, Мћ изгорели

две дојнаке ватрене (лесе на пушници”) МЦ;

б) дајњи Ара Кр Вр Рог, дајњи веш Др, камен дбјњи Си, дбјњи камен

Арн, Дојњи Пожар (село у Македонији?) Си;

в) доњи Бу Вр.

276. Према књ. воловски, волуји и волујски“ бележио сам:

a) волујска кола Ба Арн, на волујским колима Арн, у волујска кола

Па, вдлујске Ј, са волујским колима Н.“

*** Најобичније је кокошиње и у околини Раче, поред кокошје и ређег кокошће

(Павл. Рача 30).

*** Ивић Биогр. 163.*** РМС I, 415, 416. м

*** Вук придев волујски (Вук Рјечник“ 79) упућује на лик воловски. Иначе,

волујски се говори и у Мачви (Ник. Мачва 267). -
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б) вољујска кола Мис, у вдљујским колима Прк,

в) кола вољуска ВИ Рог, вољуска кола МВ Н Си.

277. У прикупљеном материјалу нашло се и нешто придева на -ћи:

експлодираћи метак Ра, драћи плуг Ст, игле плетиће Бу, плетиће игле

Ду,“ стајаћа војска Тр, шивећа машина Др Ба, шивећу машину Др,

машину шивећу Ту, поред: шиваћком иглом Ам.“

278. У живој је употреби придев сићан: ћéтен је сићaн Би, све сићано

испада Ме, сићани Тр, само је посићан бијо Кр.

279. Говори се: дчина сестра СБ, дчина мајка МЦ, дчин отац Ба,

дчине сестре СБ, дчин сат Мис. У Мисачи сам забележио и: дчев.

280. У чешћој је употреби придев снизак него низак.

а) то дбђе сниско Вр, сниско Ј, сниско дрво Кор, сниско Н, сниска

зграда ВИ, сниске Мир, поточара је мало снижа О, сниже Ј Ст;

б) низак СБ, нижа Ду, ниже Ра.

281. Уочљива је продуктивност придевског модела чован“, при

дева „који означавају да је нешто од онога што значи именица у основи”:

глеђани (емајлирани”) суд Са, поред глађеисано Си, глеђеисан лонац

Си, глеђеисано Ба, глеђеucđно Си, глеђеисани судови МЦ;

гумана лопта Ме, чизме гумане Мис, гумане опанке Рож, гуманб

Мир Ту, гумани ђон Ту, гумани точкови Вр, гумани опанака Арн, са ју

маним точковима Ме;

ђинђуване чарапе Рож,

кожана обућа Ба, опанци кожант Ба;

семе конопљанд Мис, носили смо конопљанб Ст;

ишили су пртанб Ту;

тежанд Мир Ба, две тежане сукње Прк, тежано Н, чаршове

тежане Рог, поред: семе тежињаво Бу, тежињаво Н;

инљивана болес Тр, шљиванб сирће Ту, шљивани колача Ве, поред:

на шљивовим угљу Мир.

282. Према Вуковом непроменљивом облику тазе овде налазимо

променљив, обичан придев: таз лебац Мис, тази лебац Мис, тазеја

леба Мис Вр Коп, тазу воду Мир Мис, тазија јаја Вр, тазелијепа леба

Мис, тазије Ду и сл. Променљив је овај придев и код Галипољаца

(Ивић Галип. 225).

КОМПАРАЦИЈА ПРИДЕВА

283. Компаратив се гради наставцима -ји, -ији, -ши, с тим да њихов

распоред, а самим тим и фреквенција у многим детаљима одступају

од стања у књ. језику. Та одступања огледају се:

*** Из Рогаче имам и: плетичку иглу.

*** И овде је у употреби именица шиватка Рож, везли шиватком Рож.
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a) у чешћој употреби наст. -ши (блакша, црнша);

б) у додавању наст. -ши, -ији на већ готов компаратив (бељиша,

дражија);

в) у контаминацији свих трију компаративних наставака у једном

облику (тањичја, бељшија),

г) у паралелној употреби двају и више облика компаратива од једног

ИСТОГ ПОЗИТИВА.

Изнета запажања илустроваћемо навођењем забележених облика

компаратива (и суперлатива) неких карактеристичних придева:

бео: беља О Сл Прк, беља Ме, бељи СБ, беље Си; — белица Мис Бу

Н — бељина СЕ Ве Ст ВИ Ду, ћетен је бељши Рог, бељини Ве Рог Сл,

бељице Ве Кор Рог, — белшија Ру; — бељишија Ман,

благ: блажија IIа Ве Ру Са Би, блажија ракија СЕ Ра Ту З Ме

Ба МЦ, блажију ракију ВИ Сa, блажије Кр Тр Си, блажија Ра Ам СБ,

блажије Ду Ман Арн, — блажија Ам; - -

близ-: ближе Мир Сл Кор, ближња Ам;

врућ: врућија Ам, врућија СЕ Ст Ме, из врућије воде Ра, врућије

Про Ст, врућије Ду;

глув: iљувшија Си;

глуп: Лупљи Ве Мир, глупља Би; — лупија Рог, глупије Ве Арн,

Ја ћу наћи глупијета Ар, — глупљија СБ; — лупиши Сл, глупишија Мар,

глупиније Ду;

горак: дрчи МВ, гдpчија Ме Би,

дебео: дебља Мис, дебљег дрвета МВ,

- драг: дражи Мис Сл, драже ВИ. Ст Прк, — дражија Мар, нај

дражије Кор, — дракишија СE,

- дубок: дубља цев МВ, дубља вода Мис, дубље Ј;

дуг: дуже Мис Бу Би, дужа Рож Па; — дужије Кр Ст. Кор МЦ,

стоји за дужије Ме, да задужије седим Ј, стоји подуж је Про; — за ду

љије ради Мис,

жесток: жешћа Др, жешће Рог,

жив: живља Ст Ара Сл Мис, живљи смо били Н, живљија сам

била Ст;

здрав: здравија Мир Ара Мар Ту Ст. Си Са МЦ, здравија Ра Арн

Ман ЈВИ, здравије Кр Па, здравије СБ Сл Н; — здравши Ра, здравши Сл,

здравшији Ра, здравшија Ман, — здравља Ду Ман, здрављаја Ман,

зелен: зеленија Вр Ст Ба МЦ, зеленију Н; — зеленша Сл, зеленшије

Ру, зеленшија Кр Ба МЦ, зеленшију Кр,

зрео: зрелија Ба МЦ, зрелија Ст Вр Ту, зрелију Ве Прк, — зрелигија

Ба, зрелшија Кр,

крупан: крупнија Ст. О, крупнија Кор Рог,

лак: лакше Коп Про Кр ВИ Рог Са Би, лакшу ВИ МВ, — њему је

лакшије да узе сено ВИ, лакшије Бу Коп, лакшије би било Др, данас је

лакшије радити Ам, лакшије Рог Ду Ман Сл,

леп: лепша Ве Прк Ру ВИ СБ, лепше О Ман Ру Мис, лепша Ј Ба,

лепше Арн Би МЦ, левши Би; — лепшија му је жена Ман, лебац је много

лепши (< лепшији) Тр,
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љут: љућа СЕ Ра Па;

мали: мањи Мис Ве Ам Ман Мир, мања Мар Па СБ Ду Ара МЦ,

мање Кр Арн Ј. Ба;

мек: мекше Ру Си Ј, мекши Кр Мир, мекша Мис СЕ Ве Прк ВИ Ам

СБ Ду МЦ Би Ман Сл Са Ме; — мекшија О Ту Ст Ме Ба МЦ, мекшија

вуна Ман, мекшије Арн,

мио: милија МЦ, милија Ман Сл;

млад: млађе Про Ба Мис Ве Ме, млађа Ам, млађи О Ра МВ Сл Др

Ба, млађег, млађа Мис СЕ, мнађе Ве, мнађа Мис Ст Ара, мнађи Ра Ст Н

Др Рож Ара МЦ Би, — млађијđ Па, од млађијета Про, за млађијета Про,

млак: млачија Бу Па Ве Ту Ст. Са Ме Ба МЦ Би, млачија СЕ Ра

ВИ Ам СБ, мнaчија Би, млачије Кр Си Ара, млачије Ду Ман Арн, — млак

шија О;

(c)низак: нижа Ду, ниже Ра, сниже Ј Ст Ра, снижа О;

нов: новија Па Са МЦ, новија СЕ Кор Н Рог Ду Рож, новије Мар,

новију Мар; — новишија Рог, новишија Арн, најндвинија Рог, новишије Рог,

ндвиније одело Ру;

по стан: поснија Кор Н. МВ, поснија Вр Пpк,

поштен: поштенија СБ Ман, поштенија Тр З. Кр,

ситан: ситнија Кор, ситније З Тр; — ситња камен Ман. У Манићу

сам записао и: уситњиш;

скуп: скупља Мар Ту Ст. Ам СБ Ду Ара, скупљи Мир, скупље О

Си Би, — скупљија Ду, скупљије Ман,

слаб, слабија Са, слабија Мар Кор Н. Сл, слабије Ра; — слапшије

Бу Ман, слапшија Рог, слатип Ра;

сладак: слађи Сл, слађа Мис Ам, слађе од меда Ба, слађе Вр Ј. Би,

најслађе Н; — најслађије Па;

стар: старија Мар Ве Ту Ст. Мир МЦ О Бу Па Ру Ара. Са Ба,

старија Мар ВИСБ Ду Ман Сл Ј СЕ Ра Кор Н Рож Ара, стари Ам СЕ

Сл, старијета Мис Па, старијета Па; — старшије Вр;

строг: строжија О Кор Си Ме Би, строжија Ра ВИ, строжија

Мар, он је бијо строжа Мир, — стрджнија Ве Ст Мир Са МЦ Би, стро

жнија СБ Ман Арн, строжни Арн, — строгија Бу Прк, — стрдјнија (3 x)

Па;

сув: сувља Бу Мар О Ту МЦ Би ВИСБ Ба, сувље Си Арн Ј Ме,

сувљи Кр Сл Мир Ара; — сувљија Си, сувљија Ам, сувљије Ман, — сувиша

Дуа;Q танак: тања Мар Па Прк ВИСБ Ара Са МЦ Би, тањи Мис Ве

Ам Ман Мир, тање Кр Ј. Ме Ба Мар Пру, — тањима Ду; — тањиија

Ман; -- танчија Ст;

тврд: тврђе Вр Сл Н, тврђа Си З Ј;

тесан: тешња Ду; — тешњија Дуо,

тежак: теже Про ЗJ, тежа Сл Ман, — тежије Рог,

типко: типишије горе сирово дрво Мир,

тих: тиша Бу, — тишија О Мар Па Ст. ВИ Са Ба Би, тишија СЕ

Мар Ам СБ, тишија СЕ, тишије Вe Py Ман Си МЦ, тишије Ду Ман Арн,

топао: топлија Мис З; — топљије Коп,
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туп: тупља Мар Ра Ме Ст ВИ Ара Би Ба, тупљи Мир, тупље

О Ра Кр Си ЈМЦ, — тупљија ВИ Би, тупљија Ам СБ Ду Сл, — тупша

Дуа, — тупшија Дуа Ман,

узак: ужа Арн СЕ, уже Прк Ман Ду, најуже Прк СЕ,

црн: црња Про СБ Ме Ба Би, црњи Ду Мир Са, црње Н Арн, — црнија

МЦ, — црниша Бу Па Ру НСБ, — црниније Ман, — црњине Ру, црњиша Мис

О СЕ Ве Ст ВИ Ам Ду Сл, црњици Кр,

чврст: чвршћа Мар ВИ Ду Ара Ме МЦ, чвршћи Мис СБ, чвршће

Ман Мир Ба; — чвршћија Ам, чвршћија Ме, чвршћије Ман, — чврстија

му рука Са;

шарен: шарениције Ру.

Карактеристични су и необични облици: отворениције Кр, гор је

ладовиније МВ, најладовиншије СБ, који су мало газдији били Би.

Контаминиране формације и аналошка уједначавања различитих

творбених модела честа су појава у нашим дијалектима. Оне нису не

познате ниједном суседном говору. Заправо, помињу их истраживачи

већине говора Ш—В, С-В и К-Р подручја.“

284. И овде, као и у толиким другим срединама,“ компаратив од

висок гласи вишљи: јаз је вишљи Ду, вишљи Мис, вишље Ра Па Про Бу.

Отуда и глагол: узвишљимо Рож. Из Амерића имам усамљен облик висо

чије.

285. У вези са суперлативом, који се гради као и у књ. језику,

вреди истаћи следеће појединости:

а) Гради се и од придева типа задњи, последњи, крајњи: бијо је и

осто најзадњи МВ, бна је најзадња Ст, најпоследња му дошла жена Сл, у

најкрајним сокаку живу Ман. И лик први може имати суперлатив:

најпрво ћеш купити казан Рог, најпрви је бијо мој син Си.

б) Често су акцентовани и облик компаратива и морфема нај, што

сведочи о недовољној сраслости ових двају елемената: најмршавија З,

најпаметнија си ако ћутиш. О, у најстаријој кући Прк итд.

в) Морфема нај спорадично стоји даље од облика компаратива:

нај ми је драже Сл, нај ми је скупља рекља била Ст.

О ЈОШ НЕКИМ ЗАМЕНИЦАМА

286. Доследно је: њен свекар СБ, њен посб Мис, њен момак ВИ,

њен муж Пру ВИ, њен син Пpк, њеном бшу Ба, њеним сину Си, оца ње

нога СЕ Мис, њеној Си Ме Ба Би, њена мајка Про, њена судба Ме, њену

ћерку Тр, њеном кући Н. Кор, њеној кући Ст, ти њени троје деце Прк

итд.

T sis Уп. нпр.: Мил. Кик. 26; Ник. Мачва 267; Ник. Кол. 49; Стев. Гружа 468;

Ивић Биогр. 163; Павл. Рача 31; Барј. Чумић 19; Јовић Трст. 112—114; Елез. Речник,

s. v.; Пецо-Милан. Ресава 341—343; Симић Левач 341—343; Стојан. Врњци 215—

216; Барј. Ибар 90; Алекс.—Вуком. Жупа 306 итд.

*** Ивић Биогр. 164; Павл. Рача 31; Ивић Ловра 199; Ник. Срем 347; IIоп.

Госпођ. 183; Ник. Мачва 267; Пецо-Милан. Ресава 343; Ник. Тршић 418; М. Ник.

Гороб. 677.
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287. Наша зона спада у крајеве који немају зам, њихов већ њин:

војник је њин Ам, њин бтац Си, њин официр СЕ, њин Н МВ Пpк Сл СБ

Би Кр, преко њиног дворишта Ду, њинду Итлера Мир, њиним бцу Арн,

по њинбм рачуну Ру, њина деца СE Мис, њина стража Мар, њину бурад

Кор, у кућу њину Бу, кућу њину Ам, код-њине куће Би, деци њиној Кр,

њиној војски Ду, њино Про МВ Ду, њини овицири Мис, из њини кућа

Бу, од њини људи Ман, њине законе ВИ, њине судове ВИ, њине ровове

Ра, у-њиним виноградима Кор итд. Једини изузетак; њиовим оружјом,

забележен у разговору са начитаним старцем у Зеокама, приписујем

књишком утицају. -

Заменица њин (< њихан) иначе покрива источни део наше јез. тери

торије и сматра се типичном особином призренско-тимочких,“ К-Р,“

С—В“ и, изгледа, источнијих Ш—В“ говора. Наиме, већ у Мачви

ова зам, „има неколико облика”: њиов, њива, њивоје, док је само једном

забележено: њину војску (Ник. Мачва 265). У Поцерини срећемо: њихдв,

њихово, њин, њино (Моск. Поцер. 50), а у Срему: њин, њин, њихов, њев

(Ник. Срем 348). И западни бачки екавски говори знају једино за „облике

који се и своде на старије њихов“ (Поп. Госпођ. 34).

Са централношумадијском зоном иду заједно и Гoрoбиље и Љеш

танско, док је у Тршићу: њиов и њев.“

288. Карактеристичнији и интересантнији облици заменица чији,

-а, -е, мој, -a, -е, твој, -a, -е, свој, -a, -е навођени су у оквиру обраде поје

диних падежа прид.-зам. промене и у Вокализму - одељци о вокалским

секвенцама и сонантуј (в. т. 72, 73). Уп и т. 259 итд.

289. Аналошко протетичко о- уз зам, тај, добијено према овај,

онај, познато је многим нашим говорима,“ а у пречанским крајевима

долази само у вези са предлогом.“ Аналошко о- је и у нашој зони честа

појава, и то не само иза предлога него и изван те везе.“

*** Белић ДИЈС (поред: њиан, њијон итд.) 21, 80, 424; М. Павл. Срет. 175 (њин,

њина, њино, њини || њивни, њине // њивне, њина || њивна); Богд. ГББП 68. -

*** Јовић Трст. (с њинема) 126; Пецо-Милан. Ресава (ка њинем положају)

337; Симић Левач 355. Из ђердапске зоне А. Пецо доноси мало необичан и неочеки

ван пример: са њихови захтеви (Пецо Ђердап 206). И на другом крају дијалекта, у

Метохији, Д. Барјактаревић налази облике: с њиовем ралем, њиову, с њиовем, к њиовем

топовима, о њиовем гаћама (Барј. Метохија 193), мада Г. Елезовић има само њин и

њан, уз напомену да „значи исто што и њихов, који се облик у овом говору не чује”

(Елез. Речник I, 469).

*** Ивић Биогр. 163; Ивић Хере 347.

*** Стев. Гружа 471, 605; Ник. Кол. („доследно”) 49; Поп. Госпођ. 183; Мил.

Кик. 26; Ивић Хере (податак да је њин „у целом Банату”) 338.

*** М. Ник. Гороб. („доследно”) 677, Тешић Љешт. („увек“) 224; Ник. Тршић

418.

*** О томе в. Ивић Галип. 220. Тамо наведеној литератури додаћемо јошц само:

М. Симић Обади 76–77; Дешић ЗбИГ 247; Броз. Иjешћ. 158; Рем. Кладањ 128;

Ивић О Рјечнику 132. -

828 Ник. Срем 348; Мил. Кик. 25; Ивић Ловра 196; Поп. Госпођ. 184—185;

Секереш Осијек 142; Секереш Даљ 146; Ивић Хере 338.

*** Као и у галипољском говору, где су примери са овим почетним вокалом

чешћи од оних без њега (Ивић Галип. 220). И у Мачви се могу чути облици типа датај

(Ник. Мачва 265). -
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a) з-дтб Ра Ту Прк Си Мир ЗАра Ст Ве Кр Би МЦ Са Ба Ј, з-отб

ВИ Ду, з-отби момка Ра, з-дту пару Ду, за длб Кр Ра, из дише Ара Би Ј.,

код оти слуга Н., код дптбi домаћина Ба, код отда бунара ВИ, кроз дипу

цев Ба, н-дтб Ра Ме Ба Мир, н-дтај жрвањ Ба, н-дтај Ст, н-дту вику

Ду, н-дту маћу Ст, н-дту Би Ве, н-дтим Ду Мир, на дитб мотáмо Па, на

дтб Рог, н-дтбм женском Би, на отај начин Ман, п-дтб Бу, од дпад време

Ст, од дпоја Ст Рож Ра, од отопа Ам Н Пру Рог, од дпота Си Прк Ба,

од дптб добо Пру, од дипđi jesepa Kon, од дитб Про Ба, под дите вамилије

Прк, од дити Прк Ба, под дпај сач Бу, поред отда жара МВ, пред дптај

празник Ду, с дппм Рож Ст Мис Ј Кр Тр Ра Прк МВ Ман Ду, са дпота

Ве Кор Мир Ара, с дптбм травом Би, уз дптб Ба, уз дпај стожер Ве, у

дтим цеђу Мир, у диппм лету Ба, оту-вршкару Би, ота вода Ман и сл.,

Поред: -

за-тб Вр СЕ Па Ст, за тога мојег Ра, за тога попа СБ, преко тога, на

тим Мис Бу, на тој слами МЦ СБ, са-тим Ба, с тим Мир, по тој браз

дици Си, са-тбм водицом Вр, са-тога гумна Ба, после тога Мис, према

тим Мис, у тој бежанији Ст, у-тој кошници Ба, у-тој вамилији Ст, у

тб Па, у тим топовима Ам, у тим селу СБ, у-тој вуруни Прк, ко-тп сто

гбва Мис и сл.,

б) дпај Ве О Пpу Мир, кад је дитајуишб МЦ, дитб вече Мис, дитб

Ј, и дтб да узмемо МЦ, није у стању да отб обзирати Ман, оте лесе су

добре МВ, па се датим покрије Бу, дита ватра Ам, дитим сину дали Ра,

али су чешћи примери типа:

тај брат Пру Рож, тај веш Па, тај ирам Ст, тај камен Мар, тај

зна Прк, умро тај што ме туко Ст, то замажу Мар, то је тица Н. Би,

тим сину Мис, тим лекару Па, тб Милана Ме, да убијеш тога МЦ,

само се плашимо тога МЦ, тдia-je . . . било Ме, то Ду Би, тд. Ме Ман

ВИ, тој кући Прк, тој мојој снаји Ве, ти вуци О, више ти подрума Про,

постимо сви ти седам недеља Мар, и ти смо се пиљака играли Бу и сл.

290. Показне заменице у Нјд. м. р. гласе: двај СЕ Вр Про IIрк Кор

Рож Ру Ј, овај Ду Ра Кор, днaј зев Ба, днај Вр Прк Кор Ру Ј, онај Н Кор

СБ, тако и н-овај начин СЕ, у-нај пепо Ве, на најлебац Рож и сл. Облици

тај, отај наведени су у т. 289.

291. Упитне и каквоћне заменице какав, овакав, онакав и сл. у Нјд.

обично гласе: каки, -а, -о, ваки, -а, -о и сл.:

какт посб Вр, какт посО МЦ, какт род О, какт је народ Ме, какт је

лебац Кр, каки отац ВИ, каки душек Би, какт је војник Ба, какт је такт Ј,

кака је тај момак СЕ, знаш каки је Арн, каки је бијо живот МВ, какu

Ра Др, какт ће ти дан бити Ј, какт ће бн бити домаћин Ј, какт враг Вр,

кака-је крава Ј, кака-је ово мачка Рож, кака-је била Рог, кака-је моја

кућа Мар, кака-је лепа Ра, кака-је жена МВ, кака сам Н., каке несреће

Кр, кака крава Са, какба Мис, како брашна Ст, какба ропста О, које

кака мирисова Па, ваки Мис Па, вака жена Ара, вакб дете Ст, вакб Be

Py J. Ме Би Ба, по ваким јаду Па О, на . . . столици вакој Ба, вакт Мис,

такт Мис Ст Вр Прк З. Бу такт-си Др, што си такт Си, таки

је ред СБ, така и така ствар О, така жена Тр Са, така вера МВ,



286 Слободан Реметић

ћерка ми је така СБ, такб зверсто Мис, сапуна такб МЦ, такба О,

ја се такт не плашим Ба, накб теле Про, нако јагње Ј, наки људи МЦ

и сл.

Само спорадично могу се чути ликови типа: какав сан Ара, какав

је тај човек СЕ, плуг је бијо овакав Прк, такав зулум О, такав је уређај

МВ, така-ви је пос6 СБ, такве су се носиле Бу.

Угледањем на зам, неки, ваки добијено је и: ники ђаво Про, ника

пöс О, поред: никаки извештај Кр, никаки живот Би, никако зрно Рог,

никако пиће СЕ, никаке људе Бу, то је без никаки зубаца О, а нема посла с

никаким Ду, у никаким ратлуку Мис и сл.

Модел каки, (о)ваки, без-в- у парадигми, није редак у нашим дија

лектима. Овакви облици су примарни или једини у многим Ш-В, С-В

и К-Р говорима.“ Иницијално о у наки могло је, по Ивићевом миш

љењу, ишчезнути фонетским путем (афереза) или угледањем на облике

типа каки, таки.“ Б. Николић мачванске ликове нака, наку, вдлке ту

мачи „елизијом у ситуацији: и онака се и нака”, за шта доказ налази у

примерима типа у нога, у нот (у онога, у оног).“ Чињеница је да у наве

деној позицији, у додиру двају вокала, постоје добри услови за елизију

једног од њих, али стоји и факат да се тако не могу објаснити облици

нако, вако и сл. у говорима и дијалектима у којима изостају примери типа

у нота, у ноi. Одлучујућа улога фонетике у овом случају подразумевала

би исту судбину почетног о и у многим другим речима и категоријама.

Отуда ми се чини да поменути и њима слични примери представљају

резултат првенствено аналошких уједначавања, тако честих унутар

одговарајућих лексичких, семантичких и синтаксичких језгара, какав је

управо овде случај.

282. Од количинских заменица наводим: волико Па Кор Коп Мис

Вр Прк Ба, волика. Па Вр Ме МЦ, волику Па Ме, волика Прк Ра Мир,

волика санта Пру, оволика Прк, волицнд маче МЦ, нолико чудо Ба, толико

Вр Ара Ба, Ст, толики Мис З Ј Би, толика Ве Кр Тр, ноликб О СЕ Бa.

293. На источносрбијанском терену и у галипољском говору“

примећено је проширење употребе облика Нjд. ср. рода заменице сав.

Тамо, наиме, лик све може да стоји на месту осталих облика ове заменице.

И овде се, у целој зони, облик све механички шири, али — по мом матери

јалу — само у инструменталске конструкције оба броја и сва три рода:

кували са све кожмуром Бу, цедили смо са све кожмуром Ту, четири пет

дана водим са све оно што сам месила Коп, са све плевом оном нако Мис,

са све то тако улази ВИ, са све сатом оним Ам, са све оном вилбм Рог, са

све цевом З, Нико неће да кува пекмез са све кочицама, са све љуском

*** Уп. нпр.: Поп. Госпођ. 185—186; Моск. Поцер. 50; Ник. Срем 348—349;

Ник. Кол. 50; Мил. Кик. 26; Павл. Рача 35; Ивић Биогр. 163; Симић Левач 211—212,

371; Јовић Трст. 123; Алекс.—Вуком. Жупа 307 итд. И у галипољском је каки, ваки,

наки, таки (Ивић Галип. 221).

*** Ивић ГаЛИП. 221.

*** НИК. Мачва 265.

*** О томе в. Ивић Галип. 221—222 и тамо нав. литературу.
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Рож, са све грањом Ба, служили са све љуском Ара, седи са све његовим

торбицама Ру, Ја сам дошо са све коњом Са, ако ћеш да куваш са све

кошуљицом Би, Прави-се от коже са све оном вуном МЦ. У Барошевцу

сам записао и накб са све плеву, поред: оно остане са сву плеву.

ОБЛИЦИ ЛИЧНИХ ЗАМЕНИЦА

294. Овдашњи систем личних заменица разликује се у неким дета

љима од свих досад познатих система на терену Ш—В и С-В дијалекта.

Разлике проистичу из чувања архаичних црта (енкл. Амн. ни, ви) и одго

варајућих иновационих процеса, као што је уједначавање енклитичких

облика зам, 1. и 2. лица једнине (ево ме, дај ме воде, да ме убије) на при

мер. При свему овоме треба имати у виду и изразиту некомпактност испи

тане зоне у низу појединости. Личне заменице, у ствари, пружају запа

жен удео у снопу изоглоса који нашу територију дели на две нејед

НаКе ЗОНС.

295. Потпуно су изједначени Г-Д-А—Лjд. заменица ја и ти, као

и Г—Д-А—JI заменице за сва лица. Основни и најчешћи облици су мен,

теб, себи мене, тебе, себе, с тим да је први тип карактеристичан за област

старије, а други — за зону новије кановачке акцентуације. У „ерским”

селима доминирају ликови мене, тебе, себе, који се спорадично могу

чути и у другим местима. У космајском крају могу се, истина врло ретко,

наћи и облици мене, тебе, себе. Још су ниже фреквенције примери типа

мене, тебе, расути по целој зони. На заменичке облике додају се, додуше

не нарочито често, партикуле.

Примери:

Генитив:

— код мен СБ ВИКор Рог, од мен Кор МВ, испред мен Кор, через

мен ВИ, вишље мен пасле бвце Кор, — бес теб МВ Н, черес теб Ам

Рог, до теб СБ Н, — са себ МВ;

— око мене СБ, од мене Ве Ме Прк Рож З Тр Би Рог Кр, код мене

О Ра Рог Ст, иза мене Ве, поред мене МЦ, пре мене Ме Ба, старија од мене

Ара, млађи од мене МЦ, — до тебе Ст ВеЗ Ј Тр Кр, иза тебе Кр Ба

Ст, ко-тебе Рог ВИ, — са себе Прк,

— до мене Вр О, код мене О Мис Кор, код-мене Вр, до тебе Вр

Мис, о-тебе Коп Мис, иза себе Бу Вр;

— код мене СБ, од мене Рог, до тебе Про, ко тебе опасно Рог, са

себе Про,

— од мене СБ, са тебе Н, са себе Н;

Датив:

— тешко мен Н, она је мен сестра Рог, бн мен причо Си, мен су

казали Рог, донеси и мен МВ, мен Ам Рог Ра Н, благо мен ВИ Пpу, куку

мен Ра Ам Кор, теб је лако ВИ, лако је теб Пру Ам, да дам и теб Кор,

а шта ћу теб МВ, купићу и теб Н, теб Рог Ра, теб није по вољи Ам,

остави мало себ ВИ, није дошла себ ВИ, направили себ невољу Пру,

она шије и себ Н, себ Кор МВ Рог Н;
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— Мене неки пут тешкоћа Би, Мене задркташе вилице од муке

Ба, Мене су убили свињу Ба, То је мене било лако З., Мене се једе јаг

њетина Кр, Ти помого мене, ја тебе Прк, куку мене Прк Мир Си СЕ

Мис Ст, дај то мене Про, мене нису дали Ве, благо мене Ј. З,

мене ОЈ СЕ Ра Па Про Ве Ту Кр Ст Прк Ру Арн АраЗ Би Ме Ба МЦ

Тр Рог Мир Ду Сл, лако је тебе Мир, купи тебе, Драга, Си, Како се

тебе свиђа Прк, тебе ЈРа Па Про Ме Ве Ту Кр Ст Прк Тр Ру Рог Ду

Рож Арн Ара З Ба МЦ Би, да дођем себе Рож, свак себе узме Би, није

дошб себе Про, сами себе дају Про, Сама себе подигла књижицу Ба,

себе Па Са Ст. Ру Рог Би Ду Ј Рож З Ара;

— мене су писали Мис, причаш ти мене О, Мене не обећавај ни

шта СЕ, мене Мар Н, мене отац пао Вр, тебе не треба Мис, да и тебе

подвали Мар, да га остави себе СЕ, себе О, свак себе узме Вр,

— куку мене ВИ. Ара, мене Рож,

— мене Н Ду Сла, оставили смо мало и тебе Н, тебе што си узо

Арн, ни тебе ни детету не дам Рог, тебе Сла, а себе ћеш Миру? Ду, себи

(врло ретко) Ј;

Акузатив:

— за мен Пру Ра Ам Рог Кор ВИ, измерише бни мен Рог, мен су

везали Ам, мен Пpу Ам ВИ Ду, удри мен ако смеш МВ, чекали мен

МЦ, ударили право на тебН, за теб Ам ВИ МВ, за себ Ам Н Кор, да

насамари и теб Н;

— за мене Ара Ст Арн, мене Ст Арн Ра Ве Би, тебе Ба Ст. Ве Про

Си, гледај себе и школу Си, за себе Ара Би Тр Ј. З;

— мене си нашб Мис, мене су и тукли Вр, позваше и мене Мар,

а ја да напудим тебе Вр; за себе Мис, мене СЕ;

— мене Рож, за мене Ба Рож Ам, тебе Про, да узме удовицу за

себе Ра;

— мене су тражили Н;

Локатив: -

— знаш млого о мен Ам, рекње било шта спрема ман МВ, све стоји

на мен Ам, на мен Кор Рог Н., причали смо и о теб МВ, шта је нашла

у теб МВ, плашили се сами по себ МВ,

— баца по мене О, по мене СтЈ, у мене Ст. З Тр, о мене Мир, на

мене она слама Ара, око мене се скупила деца Си, о тебе Би, причај

о тебе Ба, у себе Ба, по тебе Рож, о себе и жени Ве; на себе МЦ,

броји у себе Са;

— на мене нема ни капута Н;

— на мене О.

Спорадичне облике: себи Ј, теби Мис, ни теби Вр треба, разуме

се, приписати утицају савременог књижевног језика.

Партикуле сам регистровао у следећим случајевима:

Денитив: -

до менека Ме, од менека Ме, тебека нема Си, од менекана Ме, близу

менекана Арн, у менекана Ам, пре мененака МВ, -
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КАРТА БР. 21: Г-Д-А—Лjд. заменица ја, ти и заменице за сва три лица
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Датив:

менека Рож, менека Ам, кажи менека Ара, менекан Ам благо

менекана Ам Рог, тешко мененака МВ, тебекар Рож,

Акузатив:

мéненака Пру, мененака МВ.

Оваква репартиција пуних облика личних заменица ја, ти и зам.

за сва лица у Г-Д-А-Лjд. уклапа се, у основним контурама, у лингво

географске прилике овога дела штокавштине. Ерску зону и ова поје

диност веже за Гружу.“ Ликови мене, тебе, себе спадају и у опште

карактеристике К-Р дијалекта.“ Краће облике мен, теб, себ бележе

истраживачи неких С-В и К-Р говора.“ Космајски примери мен,

теб, себ настали су свакако елизијом финалног -е након кановачког

преношења акцента. Спорадичних остатака пуних „кановачких” облика

има, како смо видели, и у нашој зони, а и у херском говору налазимо:

мене, тебе, себе.“ На другој страни, западна половина наше зоне пред

ставља пограничје простране територије дугог -е у облицима мене, тебе,

себе, која почиње у пљеваљском крају, да би преко западносрбијанског

ијекавског појаса, затим Поцерине, ваљевске Колубаре, Мачве и Био

грачића допрла све до Срема.“

296. Енклитике зам, ја и ти по правилу су као и у књ. језику:

— ево ме, сине, не брини Н, нема те на пијацу МЦ;

— тражу ми сина Ма, мило ми што сам ведла МЦ, снаа ми умрла

Ба, лепа ти млада Ст, купили ти коња Ве, да ти платим Сл,

— не-дирај ме Ст, звали ме Ст, нашли су ме ВИ., преда-ме Рож,

то су купили за-те Про, преда-те Арн, да те лажем СБ, да те лажу

момци Си.

У неколико примера употребљена је енклитика ме и те у дативу:

кад ме нешто снађе што ме на годи Ј, Казаше ме да си дошла Ам, да

ме додаш столицу МВ, ја те долазијо Мис, шта те одреди општина

мис.

До употребе ме и те долази под утицајем пуних облика ових заме

ница. Можда у овоме не треба запоставити ни тенденцију уједначавања

*** Стев. Гружа 469.

*** Уп. нпр.: Симић Левач 344–345; Јовић Трст. 120; Пецо-Милан. Ресава

332—334 (ређе мени; обично код млађих); Алекс.-Вуком. Жупа 306; Барј. Ибар 85;

Стојан. Врњци 217 итд.

*** Барј. Церовац 118, 126; Павл. Рача 34; Симић Левач 171—172, 344;

Алекс.-Вуком. Жупа 297.

*** Ивић Хере 336.

*** Ружичић Пљевља 147; М. Ник. Гороб. (Д-Л: мене) 642, 675; Тешић Љешт.

(Д—Л: мени) 222; Ник. Тршић (Д-Л: мени) 417; Реш. Шток. 318; Моск. Поцер. VI;

Ник. Кол. (Д-Л: основно мени, ређе мене) 18, 48; Ник. Мачва (Д-Л чешће: мени,

Г—Аређе: мене) 220, 264; Ивић Биогр. (у Железнику: мене || мене; у Рушњу често и:

мене) 159; Ник. Срем (Д-Л: мени, али Г—А: мене // мене; „у неким местима југоисто

чног Срема” Дјд.: мене, тебе; себе || мени, теби, себи) 348. И галипољски облици

мене, тебе итд. (Ивић Галип. 199) одговарају нашем мене, тебе.
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како пуних тако и енклитичких облика,“ која је, уосталом, оставила

дубок траг у придевско-заменичкој промени.

297. Иjд. ових заменица гласи мном и тобом: са-мнбм Мис Ст Прк,

ca-мном Н, преда-мном Би, преда-лином Н, за-мном Би, сетдбом Ба Прк,
wм „…" -

за-тобом Ст. Зам, за сва лица има Ијд собом: Она је сдбом слатка Кр,

очисти се сâма собом Ра.

298. Пуни облици зам, ми и ви гласе као и у књ. језику: ми-вti,

нас (ређе: нас), вас, нама-вама. Биће да је облик наме са покретним -е,

регистрован у Прогореоцима (овај виче наме „нама”) настао према

ликовима мене, тебе, себе.

299. Разлике су крупне код система енклитика. У дативу овде на

лазимо: нам-вам, ни-ви, а у акузатиВу: нас-вас, не-ве, ни-ви:

а) дођу нам гости Ра, честита нам празник Ара, разбили нам про

зор Прк, свак нам је дао Па, да вам кажем Кор, где вам је мајка? Арн,

поручили вам кумови О;

— шљиве ни добре Кр, Да ни те попијемо Кор, То су ни биле

цеви Кор, колико ни треба Ам, То ни је заветина Ам, донела ни леба

Рог, Срећан ва Божић Бу Мис, срећан ви Божић Ра, нисам ви казо Ду,

Ја сам ви реко Ду, Шта сам ви причала Бу, да ви причам Коп, ако би

ви причо О, да ви причам Прк, да ви испричам Рог, како да ви кажем

Мис Прк, да ви кажем Пру Рож Ба Сл, да ви кажу Мар, шта да ви ка

жем Ст, ја ви кажем. Ст, да ви покажем МВ, разбићу ви главу Ам, Зашто

ви то треба? Ст, лаку ви ноћ Мис, ко ви је то Кр, фала ви МВ и сл.,

б) тукла нас маћа Ба, ту нас обријају Др, тукли нас Ст, како сте

нас нашли Ве, звали су нас Прк, молим вас ВИ, Нисам смео да вас пи

там Прк, наљутили су вас Са;

— отуд не бранили Рож, кат су не вратили натраг Мис, Они су

не и преварили ВИ, Сунце ве спалило! Пру, убијо ве Бог! Рог, гледо

ве добро МВ, да ве послужи МВ, да ве стигне и у путу да ве нађе ВИ;

-- Неко ни оптужи ВИ, пита ни Кор, гледо ни добро МВ, Ту ни

зауставу Ам, Дођу па ни сретну Ам, Можда ви побије Ам, Молим ви,

децо, измакните то Ам.

Старе енклитике ни, ви у Д—Амн. доследно је сачувао галипољ

ски,“ а и овде су у акузативу бележене искључиво у С-В зони. Ова

паралела даје неке основе за наду да би темељито претресање простора

између Космаја и некадашње постојбине Галипољаца дало још потврда

чувања старијег стања.

*** У галипољском, на пример, само зам, 3. л. м. и с. рода имају различите енкл.

облике у дативу и акузативу (му, та), док остале имају само по једну енклитику за

оба падежа (Ивић Галип. 200).

*** Ивић Галип. 201. Једнакост енкл. ни и ви очувана је и у тимочко-лужнич

ком дијалекту: Белић ДИЈС 402, 405; Стан. Тимок. 404—405; Богд. ГББП 66—67.
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300. О облицима Д-Л зам, 3. л. jд. м. и ср. рода говорено је раније

(т. 263). Остали облици се ортотонички не разликују битније од књи

жевних изузимајући, разуме се, акценат у неким детаљима. Ту је и

спорадична елизија -а у Г-А:

-- од њега Рож МЦ Ба МВ Ст, код њега Ба Др Кр Си Тр, око њега Ба

З Ј., да се уплашћм њега Ба, за њега Ба Би Арп МПЦ, на њега Ру Си Ј.,

зóви њеја Рож, њега Ру Ст МЦ Ме Кр СБ Рог Др Мис Ве Ј Про Ра;

— код њеia CБ МB, за њеia Kop ВИДу Н, њеia IIру Рог Ам СБ Рож,

— њега Ман, код њега Ам,

— њега О Би, код њега О, од њега Мар, на њега Мар;

— Испод-Њеј Кр, за ње Сл.

Поред енкл. ја чује се, истина врло ретко, и лик њta: за-ња О,

пода-ња Би.

301. Датив и локатив зам, 3. л. jд. ж. рода не гласе једнако у целој

зони. Већ се одраније знало за облик њом у Кораћици,“ а сада се пока

зало да су тај наглашени лик и енкл. форма јом доминантни у још неко

лико села најужег космајског појаса (в. карту бр. 22):

— њом се да жито Пру, а њбли име Вемија Н, Тако седи ми та ћерка,

1њом руја коса Н, њом се кука Н, дали смо га њом Ам, ни њом ни сину

није рекла МВ, пола остане на њбм Рог, пола остане у њбм Рог, на њом

се пуши Ам; њбмзи Н;

— да јом кажем Ам Рог Ду, ја јом велим Кор, брат јом умро Н,

брат јом носи пиле Кор, да јом ставиш крпу Кор, па јом доно млека

ВИ, мењали јом обућу. ВИ, а јајом скреса Пру, да јом вино Пру, седне

јом у крила Пру, све јом било живо МВ, да јом помажем Н, Ту јом је

кућа МВ.

У осталим селима наглашени облик гласи њој, ређе њојзи, а да

тивна енклитика најчешће је, ређе јој) и само изузетно ју:

— остане њбј у-кући Ме, њбј је чича пропб Ме, њбј донеси књигу

Мис, њој Ст Кр Ра Прк ВИДу Па Рог Др, и-њбј Мис Ту, њбјзи Бу Мис

Ра Ман Мир Ара Би СБ, њбјзи Прк, њбзи Ба Би, на-њбј Ба Мис Др Пpк

З, у-њбј Ј Тр Ве Ст Бу,

— изнесу је вино Бу, даду је . . . месо О, даду је два леба О, даду

је сито СЕ, ичупа је се жалац СЕ, да је дам Слободана Мис, па је прети

Мис, покупили је мед Ара, даду је пуно МЦ, Има је доста година Ме,

даду је јабуку Ме, потпалу је ватру Ду, дамо је нешто Мар, Моја мајка

купи је кецељу Мар, мужа је отерали СБ, скине је ципеле Па, али да

је донесе ручак Ве, нешто је прича Ба, Неко је донесе послужење Рог,

èно је споменика СБ, даду је нешто Ра, такб је ја велим Ст, дали је проју

Ра, даду је послужење Са итд;

— да јој жито Ве, па јој печем лебац Мис, даду јој лебац Би, до

нели јој ципеле Ара, даду јој сито Ба, да јој помогнем Про, жао јбј Про,

дају јој лебац Бу, гади јој се Мис, што-ће јој она Мис, снаја да јој запо

веда Рог; -- да јо да паре СБ, имало јо осамдесет година Ду;

— изнесу ју два леба Коп, брат ју баца трње Си.

Issa п. Торђ. Кановачки 138.
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Облици типа њом, јом до сада су посведочени на више места срби

јанске територије С-В дијалекта: у Кусатку, Азањи, Малој Плани,

Рачи Крагујевачкој, Чумићу, Ландолу код Смедерева.“ Сумњам да

ће се игде у шумадијском делу Ш—В дијалекта наћи оваквих примера,

као ни трагова наст. -ом у Д-Лjд. ж. рода придевско-заменичке пара

дигме уопште. Однос -ом : -ој у Шумадији је диференцијалан — како

бар засад ствари стоје — на дијалекатском нивоу.

Дативска енклитика је није ретка на Ш--В терену. Регистрована је

у североисточном Банату (у јужном је јој), ваљевској Колубари, а спо

радично долази и у Срему и Мачви.“ У Бачкој је увек јој.“

Облик ју карактеристичан је за говоре К-Р основе,“ а не пред

ставља реткост ни „у источнијим крајевима” С-В дијалекта.“

302. Пуни облици множине личне зам. 3. лица гласе: Г—А — њи,

њи, њti, Д—И—JI — њима, а енклитички: Г.-А — и, и, датив —

им. Примери:

— код њи Ст, иж њи МЦ, од њt Ба, око њи Би, млого њи отишло

Би, њи смо се бојали Ра, више њи Бу, поред њи Про, измеђ њи Ве, код

—ња Мис Др Про, од-ња Би Ме, око-њи Кр, збви њи Ду, њи Мис Вр

Бу СE Мар Ра ВИ Рог, за-ња Рог Рож МЦ Ба, на-ња Про О ВИ Др,

са њи Мар, уж-њи Ј Кр,

— од њи Прк, око њи МЦ, пé-шес њи Ра, можда од њи Рог, за њи

Прк,

— код њиг Мис, двојица њti oбрћу О, триста њti Мис, два-три

њti Ву, код-њи Мис О, њtij двојица Ст, од-ња Бу, нашили њиг Мис, њtii

Бу О, па-њлi О;

— причај њима СБ, шта њима брига што тебе боле МЦ, њима је

тамо кућа Кр, још њима кућа старинска Рож, иде за њима Ам, са-њима

Ба, пред-bима ВИ, у њима нема леба Н, у-њима СЕ;

— биће-п млого Мис, шта-п је Мис, да-и-зоведу Др, да-п-води

Про, куд-п отераше Ве, неће да-и-слаже Мис, победијо-и све Ба;

— колико-ит има О, бију-ћ Мис, вата-иг Бу, ако и има двоје О,

Потревили-иiна ручку Мис, не-б-па могли истерати Ду, свију-ми-fжаоСт;

— нисмо или дали ништа Н, донећеш им воде З.

Највише пажње побуђују облици типа њих, и, ограничени, с изу

зетком три случаја из Стрмова и Дучине, на „ерску” зону, издвајајући

је из опште целине. О овом проблему већ је било речи (в. т. 125).

840. Ивић Извештај (за Кусадак) 398; М. Павл. Шумадија 372; Ердељ. Шума

дија (за Малу Плану) 94; IIави. Рача (јом, али: њбј, њбјзи) 35; Барј. Чумић 18: Ивић

Галип. (за Ландол) 200. -

841. Мил. Кик. 25; Ивић Банат 155; Ник. Кол. (lјој). 48; Ник. Срем 348; Ник.

Мачва 264.

842 Поп. Госпођ. 181.

*** Симић Левач (али је у акуз.) 348—349; Јовић Трст. (и у акуз.) 121; Пецо

—Милан. Ресава (и у акуз.) 335; Елез. Речник (и у акуз.) II, 28; Алекс—Вуком.

Жупа 306.

*** Ивић Дијалект. 88; Ердељ. Шумадија 94. И у херском говору је у дативују,

али је у акузативу је (Ивић Хере 336).
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303. Зам, шта гласи двојако, с тим да је нови облик шта знатно

чешћи од архаичног што: ко је шта Рож, шта тражиш? Вр, Шта ти

знаш? СЕ, шта ти вреди Про, шта радиш? Пpк, шта ћу Ст, Нема

шта ти нема у шуми Ара, шта ти раду, бре! Н, у-шта решиш да ку

ваш З и сл., поред: што ти је Мис, што ми је? Мис, што ћу на гробљу?

Ј, Што плачеш, што ти је? СЕ, Јеси л што згрешила? О, Имал што

за вечеру? Пpк, нема у што ни да повијеш Мир, у-што Ам.

Разуме се да у значењу гоarит увек стоји што: што лупа звоно?

О, што затвораш капију? СЕ, Што ми ниси дала марамицу? Ст. Ређе

се чује зашто: зашто живим? Кр, зашто плачу? Ј.

304. Заменице сложене са шта карактерише однос ништа : нешто:

ништа Рог Рож Ме Мар Би Мис Бу Па Ст Про Кр Ра Прк ВИТр Ба

(в. и т. 305) — давали нешто Арн, нешто МЦ Са Ба, нешто Вр Бу Н

СЕ Па Прк Ст Кор Рог Др Арн Рож МЦ Кр Ј. Мис, плекано нешто

Мар, нешто болесна Ст, купиш нешто Мар, понешто Мир Ба, понешто Ба.

Наведени однос нарушавају ретки примери типа: ништо друго

Рог,345 нешта Ме Ст.“

305. Предлог употребљен с косим падежом зам, ништа обично од

ваја негацију од заменице: Ни ми ни-до-чега ВИ, Нисте ни-о-чега бегали

Па, ни-от-чета Кр, ни-за-што Кр Про, Hi-за-што се не употребљива

МЦ, ни-за-шта Мис, Не пита ни-за-што Ра, Нисам осуђивана ни-за

-што Ра, Нисам се мешала ни-y-што МЦ, Hii-y-шта се није мешо Прк,

ни-са-члм нећеју Ба, да не зависим ни-о-чим Тр, Нисам претериво ни

-у-чим ВИ, Нема поштовања нигде и ни-у-чим Ра, Нисмо ни-на-чим

имали струју Бу, поред:

-– није без ништа Вр,“ нисам сад за ништа ВИ, За ништа ме

нису сматрали СБ, није за ништа Мис Тр, нисам за ништа З, дошла

сам до ничега Би.

306. Заменица шта је, као и остале, променљива, али се спорадично

чују и примери типа: д-шта ће да лежи? Тр, Имам дат-шта да умесим

Ст, д-шта да месиш Ст, до-шта се дође Би, до свашта Тр, не бојим се

ништа МЦ, идемо без ништа Вр.

307. И зам, нико у косим падежима иза предлога понаша се слично

заменици ништа у истој позицији: Ни от која нема гласа Мис, нема

кóза на у која МЦ, Нћје ни за која Ру, Нii y која се не-смеш поуздати

Тр, поред:

— Нисам јака да се бијем с никим Пру, с пиким не говору Ду, Ни

сам с наким у завади Мис, Неће да ратује с наким Ра.

**? Ту је и нашто „нешто”: Ту се ништо стави Ме.

*** Једино сам слушао: iluта Мис Ст. Рог, којешта Бу О. Уп. и: купују којечега

Па, имамо којечеја О.

*** 1Према стандардном без ичега, ни без чега забележио сам: остб сам без ничега

О. Уп. и: није имб обућу ни ништа МПЦ.
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Мислим да је најзгодније овде навести и примере типа: брез ни

каке муке Би, нит ја знам за никаку жалос Ам, Нису нас терали на ни

каки рад Бу, а нема посла с никаким („ни с ким”) Ду, ни с једним Ру.

У мојој грађи се нашао само један случај употребе лика ники ум.

нико:“Ника-се није с никам мого саставити Про. У нашој зони је, иначе,

честа зам, некоји, -а, -е: ако уједе некоја Би, некоја оће, а некоја неће

МЦ, некоја мирише, некоја јбк Ме, Некоја се ошиша МЦ, некоја има

добро Ст, Порани некоје па проџара бадњаке О.

308. Удвајање заменица“ врло је ретко у овом делу Шумадије. У

мојој грађи су се нашле само три потврде те врсте: да ти кажем ја тебе

Ту, те та превије њега Про, не допада ми се ђувегија мене Ду.

*** Појава је сасвим обична на К-Р па и С-В терену (Симић Левач 353;

Пецо-Милан. Ресава 336; Алекс.—Вуком. Жупа 306, Ивић Галип. 205—206; Ердељ.

Шумадија 94; Ивић Биогр. 163; Моск, Беогр. 137 итд.).

“ Карактеристично за призренско-тимочки терен и поједине локалне говоре

К—Р типа (Белић ДИЈС 400—406; Богд. ГББII 127; М. Павл. Срет 171; Стан. Тимок

405—406; Ивић Дијалект 101).



В. БРОЈ ЕВ И

309. Још није сасвим изгубљена деклинација броја две: у средини

између ови двеју СЕ, нама двема Мис, купово нама двема Би, па двема

ногама гази Би, са двема Мис, с овим двема Ве,“ поред чешћих примера

типа: из две руке Па, са две бразде Бу, са две цеви З, дете са две године

Са, с дбадве руке Ст. Мис, на две ноге Ба и сл. Увек сам бележио: бијо

на два места Са, радили на два краја Ст, с ота два девера Кр, са два штапа

ВИ, са два другара Ру.

310. Немам потврда променљивости бројева три и четири: истри

воде Ве, са три дачице Би, са три сестрине краве Вр, до четири метра

Ст, са четири стране Ве, од нас четири сестре Бу и сл.

311. Бројеви од 11 до 19 гласе: једанес“. Ст Мис Ра Ам Вр, дванес

Мис Бу Арн Ве Би, дванес Би, тринес Мис Тр З Ру, четрнес деце МВ,

четрнес Ба Мис Ра, петнес, Мис Ме Си Ру Би Ба, шеснес Мис Си Ме Вр,

седамнес Ве Вр Ст, осамнес Вр Мис Ве О З, деветнес Па Про (Уп. и т. 73).

312. Број 320 долази у више ликова: дванес Вр Мар Па СЕ Ам Ду

Др Би Ру Ст Мис Рог Ме Ба, дваез година СЕ, дваес Мис Вр СЕ МВН Ме

Си Ру Ст. Рог Ба, дваес и две године Ба, двадес МЦ Мис, двадес и пет

Мис, двадес и девет Арн, двадесет Мис СЕ Ве, двадесет и петоро Ве.

313. Бројеви 30, 40 и 60° обично гласе: тридесет Мис Би Рог,

тридесет и осам Рож, тријес Вр Мис МВ Мир Мар Па, тринес Ам Арн

Ру Би Ба, триес Мис Рог, четерес Мис Арн, четерес“. Мис Ј Рог Ба Па

Мир Ара, четерес четврте Па, четрес Ру СE Мис, четрес Сл Др, четерес

Сл Др, шесет Коп Мис Рог Па, шесет Прк Ме Би МЦ.

*** Наишао сам и на ретке трагове промене збирних бројева обоје, двоје, троје:

обдјима („обома”) Бу, оним двома Кр, нама двoма. Ст, двојма Мис, и он побего са овим

двама, трбма у Лукавицу Би,

*** У Бистрици се крстина од 11 снопова зове једанескиња, а од 13 — тринески

Њd.

*** Отуда и: имало је четерестину партизана Ру.
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314. Од осталих кардиналних бројева наводим:

педесет Коп Арн Ј., педесет Рож,

седамдесет Кр Сл Ту;

осамдесет Вр Си 3 Ј Ба;

деведесет Др Мис Мир,

стб Вр Мис Ра;

двеста Мис Ман, двеста Ба;

триста Вр Ра Ман,

четири стотине Мис,

пе стотина Мис, пет стотина Ра, петсто ВИ Ман,

uљада Мис Вр О Мир, иљаде Вр, пет иљада Ру Арн,

три милијуна Мис, милијон Др, два милијона Рож.

315. Забележио сам и ове редне бројеве:

први Мис Вр О, за другба Мис, трећега Мис, четврта Мир, четврти

Мис, четвртога Ст, пета кућа Си, шести дан О, седми Мис, боми Мис,

десета година З, дванеста Ду, тринести Ве, петнеста Мис, шеснеста Мис

Ра, осамнести Мис МЦ, дваести Мис, дваесте године СЕ, дваеста година

Рож, два есте МВ, дваесте године Рож МВ, дваес бСмоја марта СE,

четересте године Рог, четрнесте године Пру, до шесет треће Прк.

Нема, дакле, већих одступања од стандарднојезичких прилика.

316. Збирни бројеви од 64° надаље, изузимајући, разуме се, оне

који имају 1—3 (тридесет једно, педесет троје и сл.) редовно имају фор

мант-оро: четворо Мис Ра Ман, четворо Ам, ми смо сви четворо пили

Ј, по четворо говеди вуку Ба, ови четворо лежу Си, четворо деце Мар

Па Ра, четворо дечице Ра, четворо унучади Вр Ст, са четворо деце Ман,

четворо јагањаца СБ,“ петоро Мис Ве СБ Рож, петоро свиња Па Ра Ру,

петоро деце Мар Ве, петоро јарића Ст, петоро праунучади Вр, на петоро

сирочади Ст, шесторо Мис Ра, пе-шесторо Мис Ара Ба, шесторо деце Коп

Ру, седморо Ра Рож Ст, деморо Прк Ј Арн Ме, деморо унучади Ст, деве

торо Пpк Мир, деветоро говеди Прк, имали деветоро деце, петоро умрло,

а четворо остало Ту, десеторо Ве Прк Ме, десеторо прасади Мар, десе

торо Прк, дванесторо Ј Рож Си, тринесторо Мир, четрнесторо говеди Ба,

петнесторо Мир Ст Па, осамнесторо Мир, дваесторо Ара итд.; — четвора

кола Коп, по троја, четвора кола Ам, по двоје, троје, четворе канате

Мис, петора кола Мис, по петора кола О, по петоре канате О, али и:

петоро кола Мис, петоро пантолона Мис.

Тако ће бити и: двоје деце Мар Ам Ра, двоје деце Н, двоје теоцију

Арн, умрло двоје деце МПЦ, двоје ми је умрло, а троје остало ВИ, има

двдје деце, нису кршћени Ј., двоје говеди Ту, троје деце Па, по двоје по

трдје кола МВ, али и: двоја врата Др Пpу Ам, двоја кола Мис Арн,

Била су двоја или троја кола Ра, друга двоја кола наиђоше Ру, спремимо

дваја-трдја кола грања МПЦ, двоја-троја кола Ве, траја кола Ду, по

трдја кола Др, двдја-троја кола Си, троји регрути Ме, троје лекове

Кр, по двоје, троје судове Ам, троје канате МЦ.

*** Уп. и: четвор (ткиво од 4 нита”, Рож, Сукно се тке у четвор (у 4 нита) МЦ,

па се ткеје четворник (платно ткано у 4 нита) Ме.
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317. Поред обичнијих конструкција збирни број -- именица овде

се, истина ређе, могу чути и примери типа: нез деце Мис, пе деце Н,

пет браће IIа, седам браће Ту, девет кола Прк.

318. Од бројних именица у грађи имам: двојица наши иду Ру, дво

јицу Ра Кр, оду ти двојица СБ, обојица Кр Пpк, обојицу Ст, обадвојица О

Мис,“ трдјица су изгинули Са, трдјица, нас трдјица Мис, сви тројица

паметни Др, дођоше њи тројица, четвдрица Ме, трдјицу Мис, четворица

Мис, четворицу Мис, А бни су сви петорица били пошли Рог, петорица

Мис, то њи четворица изнесу Арн, доведоше петорицу Ра, по четворица

играју Др.

318a. Чешћи су ликови типа обадва него оба: дбадва Вр Мис Прк

ВИ, дбадве ћери О Мис, дбадве сестре Ру, дбадве ноге Прк, дбадве руке

Коп, затворено са дбадве стране О, са дбадве стране Бу, с дбадве руке

Мис Ст, дбадва окета Ба Арн, дбадвоје Мис, поред: дбоје Ду, остарили

öбоје Рог.
-

854 Из МЦ имам и лик ободвојица.



Г. Г. Л. А. Г. О ЈЕ И

319. Инвентаром глаголских облика централна Шумадија се не

разликује битно од већине суседних зона. И овде је потпуно ишчезао

глаголски прилог времена прошлог, док је имперфекат сведен на ретке,

практично — клишетиране остатке. Од свих облика највише пажње,

у првом реду због унутрашње дијалекатске диференцијације, а и

због односа према суседним идиомима, заслужују 3. л. мн. презента и

1. и 3. л. мн. аориста.

1. ИНФИНИТИВ

320. Финално инфинитивно -и углавном се добро чува у целој

зони.“ бушити Мис О, завадити СБ, бити Би, ведети Ру, ведити Би,

видити Н, виђети Мис, вратити Ст, донети Мис, дати Ду, издржавати

Прк, жватати Ј, живити Ст Рож Ме Мис О, ја ћу ити Ј., пожњети Др,

јести Рог Прк, имати Арн, кдсити Арн, казати Мис Ту, украсти Арн,

скупити СБ, помусти Би, наћи Про, носити О, датити кући Ме МЦ,

платити Би, не сме пушка пукнути Ме, неће ни постајати Ме, рећи Ст,

силазити Др, платити Ст, прљати Мис, радити Ст, зарадити О, рећи

Ра Рог, рушити Рог, слушати Ба, ошишати Ст и сл.

Знатно су ређе потврде „крњег” инфинитива: такога ћеш ведит Н,

видит Н, може бит Н, ни ће ви се ко вратит ни главе донет Ам, грдит

Кор, неће доживит ВИ, немој ме питат Ст, платит Мис, радит Рож.

Нису потврђени примери удвајања инфинитивног наставка код гла

гола типа плести, расти, изести.

2. ПРЕЗЕНТ

321. Наставак —м у 1. л. jд. обичан је и код глагола моћи“; можем

Ст Па Ара Арн Кр Прк Ме Би Ба, да ли мдасем Па, не можем Ст Про

*** Као и у већини других говора Ш-В и С-В базе. Уп. нпр.: Ник. Срем (-и се

„понекад губи”) 318; Ник. Мачва 223—224; Ник. Кол. 27—29, 51, Стев. Гружа 609—

610, 615 . . .; Мил. Кик. 27; Моск. Поцер. 56—62; Павл. Рача 55; Ивић Биогр.

168; Барј. Чумић 19; Барј. Церовац 131; Ивић Дијалект. 89 итд. Већ на терену К-Р

дијалекта инфинитивни облици су углавном без -и: Симић Левач 383; Јовић Трст.

152; Стојан. Врњци 217; Алекс—Вуком. Жупа 307; Елез. Речник I, 2 (ăбит и сл.); Ивић

Дијалект. 102. Дужи облици чују се првенствено у периферним говорима дијалекта:

Пецо Ђердап (-тиј-т) 208; Барј. Ибар (-т{-ти) 91; Елез, Вуч.—Пећ 471 (-т!-ти);

Стеван. Метохија (-т, ретко -ти); Барј. Метохија 208—210 (-т, -c, -ћ; дужи облици

врло ретки, и то, изгледа, као резултат ослонца „на књижевни језик“); Симић. Скица

(-т/-ти) 126 итд.

*** Појава регистрована у многим говорима. За ближе идиоме уп.: Ник. Срем

350 (мджем(мду); Ник. Тршић 420 (могу!мджем/мдрем); Ник. Кол. 54; М. Ник.

Гороб. 680 (ретко); Тешић Љешт. 226 (могу „најчешће”, можем и морем). Код Гали

пољаца је, на пример, доследно ликвидиран наст. -у. Тамо је поред можем и: днем,

нећем; енкл. ћем (Ивић Галип. 234). -
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Прк Ба, не можем да дођем Ба, не можем да причам МЦ, не можем

никуд Кр Ра СБ Тр Арн Ара Ме итд., поред: моју ВИ Ст Сл Прк Н. Ра

Па, не моју Про Ам Тр НТу СтСл МВ Ара, ја моју Вр Мис.

322. Зна се да је „облик трећег лица множине презента у словенским

језицима уопште врло нестабилан и извргнут сваковрсним променама.“

Ово својеврсно шаренило резултат је и фонетског развитка у прасло

венској епоси, када су се остали облици презента, уједначени, нашли

на једној, док је облик трећег лица множине остао сасвим усамљен на

другој страни. На тај начин остављен је широк простор и велики избор

могућности и путева за каснија аналошка уједначавања и прекрајања.

Досадашња истраживања су показала да српскохрватски дијалекти у

том погледу не заостају за осталим словенским областима. Богате потврде

реченога пружају управо северносрбијански и војвођански говори.

Компактност у многим појединостима изостаје и на нашем, релативно

уском, простору, избразданом бројним, понекад врло прецизним изо

глосама. Прилике у овом делу Шумадије одредиле су начин обраде овога

питања и поставиле пред истраживача два основна задатка:

a) Утврдити што прецизније однос појединих наставака унутар

испитане зоне, па и у сваком месту понаособ, што ће омогућити одре

ђивање не само квалитативних него и квантитативних изоглоса тамо

где подаци омогућавају такав поступак.

б) Одредити место наше области међу суседним, околним, пре свега

сличним, идиомима.

323. Глаголи Белићеве VII и VIII врсте имају двојак облик 3. л.

мн. (карта бр. 23). Прво ћемо изнети део потврда за оба наставка, а потом

се осврнути на проблем њихове репартиције по зонама, односно мес

тима:

набаве МЦ, баце Прк Тр Ј, избаце Па Са, избаце СБ, пребаце Вр СЕ

Ара, не беiене Ра, беле Са, беле се Ру, беле се Тр, обележе се МЦ, боје Ам,

бране Па, брдје Ј, буде се Кр, да се разбуле Па, буне се Про, буше Прк,

прдбуше Прк Ба, ваде Кр Кор, заваде Кр, изваде Вр О, поваде Мар Тр,

поваде СЕ, навале Мис Ст О, да се вампире Ме, узваре Ме, веле Мис О

Арн, веселе се СE Мис, виде О Мис Ба, виде се Ара, превиде Прк, висе

Мис, влаче Мис, повлаче Коп Ст Ман, воде Бу Ст. Ве, провдде СЕ, извозе

Па Про Прк, врате Мис СЕ Про Кр Рог Ба, поврате Ме, сврате Па Ве,

вриште Арн, врте Прк, заврше Вр Ба, пазе Вр СЕ Ст Ве Ара Ру Ба, затазе

О, изјазе СЕ Ара Ме Ба, појасе Тр, гледе Ам, дворе Ст, погоде Ст Па Са,

ддгоне Мис Кр, грабе Мис, зграбе Ба, граде Мис, прде Ме Тр, грме Кор,

јуде Ду, погубе Ба, даве ОЈ Ба, двдре Про Ј, деле Ру, удесе Мис, деца се

диве Про, доје Кр, држе Бу Про Прк Ман Арн Ара Ј Ме, дореше Ме,

дркте Мис, друже се Про Ба, живе Ме Ба, живе Мис Па Про, жљебе

Кр Ру Са, журе Ру, да жуте Би, забораве Кр, звече Ба, па се здраве Вр,

јаве Са Ба, појаве се Ј, јече МЦ, јуре Бу Про Кр Пpк ДуЗ Са Ме Би,

каде Кр, калеме Па, калеме Мар, закаче Ј, капте Са, укиселе Кр,

**? Поп. Треће лице 114.
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наките Мис О Арн, те се кладе Про, да се склдне МЦ, поклопе Мис, бни

прекључе Ј, само се накдмрде Мис, корпсте Про, косе Мис О Кр Арн Ј,

кдте Кор, крсте Вр Про Кр, укрсте Ј, искрше Ј, купе Мис Мар Вр О

Кр Ара МЦ, купе Бу Ме Би Ба Ст Ве Прк ВИКор СБ Тр Арн Ру Са Ј,

покупе Мис СЕ Ве Кр Ме Би Ба, долазе Па Ве Ам Арн Са Ј МЦ Ба, улазе

Бу О Ве Про Кр Ме МЦ Ба, леже СЕ О Кр Ба, лепе Мис, длете МЦ, дб

лепе Би, лете Ст, лече Кр, лече Би, лдже Ст Прк, локмаше Кор, ломе Мис

Бу Кр Са, излуче Ара, љубе Ба, љубе се Мис Бу Па Ве Про, љуште Бу,

дљуште Па, заматсре Кр, не мезете Ј, смене га Мар, измере О Пpк, месе

Ст, умесе Мис О Про Прк Тр Ме, намеште Про Кр Ду Ба, преместе Ј,

измире О, дмлате Ту Тр, моле Мис, мрсе Мис Би, муте Мар Ст, само се

муче Про, носе Мис Бу О Кр Прк Би МЦ Ба СБ Тр Ара Ру Ј Ме, носе се

Про, ноће Бу Ј, дбале О Вр Ст. Про Ру Би МЦ Ба, дбесе Ту, обилазе Мис

Про, обилазе Ам, дборе Ара Са Ј, дитворе Мис, диштре Ру, длазе Ба, пале

Па Прк Са Ме МЦ, упале О Вр Бу, ласте се пате Ба, попаре СБ, попаре

Ст, упласте Про, плаше Мис Бу, распореде Ру, посте Мис Ру, праве Вр О

Ст Па Ве Про Ме БиВИ Тр ЗАра Ј, праве се Са, направе О Ст Па Прк

Кр Ам Арн Ара Ру Ме Би Ба, прате Мар, прете Мис ОВр Па Кр МПЦ Ба,

прете Са, испрже О Кор, бни се пријатеље Ст, упропасте Ве, прдсе Ру,

напуне Кор, пуре СБ, упуте Ба, пуште Мис Ст Ду Тр Ј. Ру О, раде Мис

Мар Бу О Ст Ме МЦ Ба Кр КорЗ Арн Ру Са Ј, ураде Бу Ру, уреде Ара,

дбреде Ру, ране Ду, распдреде Ј, државе рате Прк, ремете Мис, зарече се

Мис, зарече ВИ, реше Мис О СЕ Пpo Ба, заробе Ду Др Са Ме МЦ, pдве

Кр, рдде Бу, да се рдје Бу Па Ба, порубе Мар, наруче Бу, сруше Мар, саде

Вр Па Ј, пресаде Ј, седе Вр Бу Прк Са, седе Ј, иселе МЦ, деете СБ Ба, склопе

О, славе Кр Ме, сложе О, служе Про СБ, послуже се О, послуже Са,

смрде Ба, осмуде СЕ, спреме Бу Па О Прк Кор Ам Ара Ме, детаве Коп

Про Кр Прк Са, оставе Мар Ам, стиде се СтЈ МЦ, стоје Па Про Ту

Арн Ру Ба, истопе Тр, ступе Ам, деуде Ме, суше Вр Па Ве Прк Ме МЦ,

дcуше О Кр Ме МЦ, датворе МЦ, тдваре Мар, топе СЕ Кор, траже Мис

О Ст Ве Про Кр Пpк ВИТр Ј. Ба, дпребе Мис, потреве Ам Ба, трље Мис,

трче Мис Ст Про Кр Арн Ј Би, туже Кр Са Ј Ме Би Ту, туре Ст Про

Кр Прк Тр МЦ Ба, податуре Са, ласице туше мишеве Ме, ћуте Ара,

ћуте ли? Про Кр, ударе га СЕ, ударе О СЕ Ст Ве Кр Ду Са Ј Ба, уде

Бу, изуде Вр, апсе Са, уапсе Са, вале Мис Про, превате Ру, увате Ру Са

Вр Ст Па Кр Ман Тр Ме МЦ, ране СтЈ, наране Ве, цеде Мис, uцеде Тр,

дцеде Ст, прецеде („процеде”, Са), цене Про Кр, цене Ј, рацепе Ј Би, поцрне

Ј, часте Про Ј., пречесте Вр Мис О, начине Ст Па Про IIрк Тр Са Ј,

дчисте Ту Би, сачисте Ба, они се чуде О, шале се МЦ, штаве Па, уштаве

Кр Ј. Ба, уштаве СБ, да поштете Ј и сл.,

поред: обару Мар СЕ, бацy Мар СЕ Па Ра МВ Ам Н СБ Ман Рож,

бепену се Ра, белу га Ра, бесну Ара, блеју Кр, оне се близну ВИ, боју се Ра

ВИ СЕ, боју Ра, бораву Н Рог, убраду Ра, брану О Пру Рог Рож, разброју

Си, буну се Рож, пробуину Ам Н, вабу Кор Ду, ваду Мис СЕ Ам Н СБ Си

Рож, ддвалу Мис, повампиру се СБ, вару Мар Кор Си, превару Кор Ман,

велу Мис Вр Ст Па Ара, веселу се Ам СБ, известу Н, виду Мис Па Ве Ту

МВ Н Ду Арн . . . (в. т. 43), влачу ВИ Н, воду Мис Рож Ме Вр Бу

Мар Ве Ра ВИ Кор Ман Ду Си, возу Мар Кр ВИ МВ Си Ара, врату



Говори централне Шумадије 303

КАРТА БР. 23: Треће лице множине презента глагола VII и VIII врсте

БИОГРАЧИЋИ

БАРАЈЕВО А

|-

р

МЛАДЕНОВАТу В„О Д. Ц
С

лазевацga 2 ()“ О,
va Биба. би 9. Ос, () О“

Ј

<1

CD

LLJ

| <

| <

><

Х.

Dl

t—

ЛЕГЕНДА:

О места у којима доминира наставак -у

ě места у којима доминира наставак -е

(4) прелазна места
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Вр СЕ Па Ра Пру МВ Н Ман Ду, вришту Ме Сл, разврту Кор, завршу

СЕ Н, јазу О МВ Н Ман Ду Др Мир Рож Ј Ме, пројазу МВ, јају Ра,

јасу Ве Рог, угару Ман, гладу Мар, iљаву Мир Н, itbилу Мир, гдвору Бу

Мис МВ, подду Рог СБ, јону Ман, прабу Вр Ра, грду Н. Си, прљу се Ра,

јуду Н., згрушцу Ра, угушу Мар, даву Сл Рож, подаву Н, дангубу Рог, поделу

Ам, делу се Ара, доју се Са, дрену Ман, држу Мис Вр О Па Ве Кр Пpк

Ара, држу Ве Н Рог СБ Ман Ду, жену сина СБ, да се ражену Рог, оству

Н, живу Ра, живу Ра НСБ Ман Рож, жљебу Мир, ужуту Н, да зашту

Н, звону Мис, здраву се Рог Си, опколу Ба, излазу Мис О, дЗначу Коп,

зидју се Ду, јаву Н СБ, изјаму и оно посаду Ам, јечу Кор СБ, јуру Мис

Ман Ара, каду, дкаду Кор, окаду Н., казну СБ, калему се СЕ, закачу Си,

закачу Мар Ра Ам Ман Ду Си, квасу Мар, расквару ВИ, киселу Н. Рог,

накиту Рог, накиту Ду, поклдпу Рог, склону Н., кдлилу се Си, корпсту Ам,

окору се МВ, косу О СЕ Ра ВИ Н СБ Ду Мир Ара, крабру се (храбре

се“; Сл), кокошке кречу Н, кречу Рож, крдју. Ве, крсту се МВ СБ Арн,

крсту Ра, круну СБ, крилу Кор, купу Мар Рож Ара Ст Ве Ра МВ СБ Ман

Мир Арн, купу Др Мир Арн Рож О СЕ Мар Ст Па Ра ВИ Кор СБ Ман

Ду, нека кућу ВИ, долазу Ве МВ Си Мир Рож Ара, долазу Ра Кор МВ

Н Сл Рож, одилазу Рог, подлакту Ра, лебеду (?лебде“; Ман), лежу Бу

Мар Ра МВ Кор Си Рож, лежу Мар Ам СБ, прелепу Ј, лету Н, лету Мис

О Ст Ве Рож Ара, полету Па, лечу СБ, лдонсу Ве Ту Ам Рож, ложcу Мар

СЕ, лому Н, лому Па Рог, љубу Коп СБ Ду, прељубу Мир, да се љуту Рог,

ољушту Н, мацу се Ду, смену Са, меру Ам СБ Мир, месу Мар МВ Ам Н

Си, премешту Рож, помиру се Рож, мислу О, млату СЕ Ам Ду, молу се

Мис Ду, сдмору се Ам, мрзу Арн, не мрсу Ду, да мрцвару Сл, мучу Мар

Мир, нишану СE, уништу Сл, носу Мар Коп СЕ Ст Ве Ра Прк ВИ МВ

Н СБ Сл Ман Си Арн Рож Ара МЦ, разндеу Ам, ноћу Па Рог Ду Ара,

дбалу О СЕ ВИ МВ Мир, обалу СЕ Ам Рог Ара, обесу Мар Н, обилазу

Мар Ду, одвоју Мар, оддбру Мар, окусу Ам, палу ВИ Н Рог СБ Ду Рож

Ара, сапалу Ам, отару Мар Рог, запату се Мар, пишту Ра Рог, пламту

Ра, плашу МВ, плату Пру, заплему (заплене“; СБ), пљешту Ра Др,

погану Ду, поју Ара, распору Арн, посту О, распдреду Ру, праву О Мар

Мир Рож Ара Про ВИ Кор МВ Н СБ Ман Сл, направу оно који праве

Бу, прасу се МВ, прату Мар ВИН СБ, прашу Ман Мир, прету Ам Н

Ман Сл, прету Рож, просу Си Ара, да се пријатељу Кор, не приму Ве,

прдсу Ра МВН Рог Мир Арн Ара, упрту Мир, пружу Вр, пришту Ту Ара,

пуну Си, упуту Ара, пушу Н, пушту Мис Мар Ра Ам Ду Си Арн Рож,

раду Н Мар Мис Бу О СЕ Коп Ст Па Ра Ту ВИ Кор МЦМВ СБ Ман Си

Мир Арн Рож Ара Ј, зараду Ду Си Арн, порану Рог, зарату Ам, реду

МB, дореду ВИ МВ Рог Др Си Рож, одреду Ам СБ, уреду Ра ВИ Н, уреду

ВИКор Рог Ду Рож Ара Ба, заречу Сл, зарачу Рож, решу СЕ Ст ВИ Рог,

решу Рож Мир, зардбу СБ, роду Кор Н Ду Рож, ордју се челе СБ, изручу

Ра Ам Рог, руину Рог, саду Кор МВ Ду Мир, сврбу га рогови Кр, светлу

Ара, освоју Ам, седу Вр СЕ Па Ве Ам СБ, седу H Мар Ам СБ Ду, седу

Арн Рож Ара, седу Кор, осету Рог, усиру Ве, склдну СE, скочу Арн,

ослободу Ам, сложу Бу, преслдну Ду, служу Ра МВ Ман Ду, смрду Н. Си,

споју Мар МВ, спрему Мар О Коп Ве Ту Пру ВИ Кор МВАм Н Ман Ду

Др Ме, ставу Ам Рог Ман Др Си Мир Ара, поставу ВИ МВ Ара Рог,



Говори централне Шумадије 305

стоју Мис Вр О Па Ве Ра Арн Ара Ме ВИ МВ Рог Мир, стоју Ам Рог,

стражачу Ам, оступу Ду, суду Мир Ду, сунцу Мар МВН Ман Ду Рож,

тако се такмичу СБ, претвору Ам, тимару Н, тдвару Др Мир Рож, сто

вару Ам, толмачу Ара, топу, расточу Рож, тражу Мар Бу Коп Па ВИ

Н Кор МВ Ам СБ Ду Мир Рож Ара, трапу Н, требу СЕ Н, потреву ВИ,

трљу Ве Ман, трпу Ра, иструлу Ам Н, трчу Бу Па Ве Прк ВИСБ Си

Ара, трчу Н Рог, тужу Рож, туру Мис Ве Прк Ду, растуру Н, ћуту

Мар, поодy ВИ, валу се Рог, рану Н, зарану се Кор, увату Мар Ра Н ВИ

Рог, увату Мар Бу СЕ Па Ве Ра Арн, цеду Ве МВ Си, сац?ду Рож, дизду

Ара, ту се часту Рог, чину Мар Ве Ра, чисту Н, очисту СЕ Н Ман,

сачисту ВИ, бни се зачуду Н, иналу се Мар МВ, раштру Си, штаву ВИ

МВ, уштаву ВИ, уштаву МВ Сл, уштрдју Мар, шуру Мар Ман Н,

днуру Мир Арн и сл.

324. Иако ће се, дакле, на скоро целој територији наћи потврде

нарушавања односа финалног -el-у, ни у ком случају нисмо суочени са

неком механичком, још непреврелом, мешавином двају наставака.

Карта бр. 23 показује да се и овде јасно издвајају две зоне: северо

источна (космајска), у којој доминира -у, и југозападна (колубарска) са

основним наставком -е. Свакако неће бити случајно што у свих петнаест

космајских села тако убедљиво претежу примери типа брану, раду и

што је квантитативни однос ликова са -у и -е у Н, на пример, 115 : 5, у

МВ 84: 12, у Ам 83: 15, у Си 61 : 4, у Рог 85 : 3, у Ду 81: 10, у Ман

56:4, у ВИ 69:6, у Ра 97 : 2 итд. (у Пру, Мири Сл није забележен није

дан случај са -е), док је у подручју Колубаре стање управо обрнуто.

Тако је тај однос нпр. у Ба 3:81, у Про 2 : 53, у Ј5: 63, у Са 4:45, у Би

1 : 30, у МЦ 3 : 41 итд. (из Тр немам потврда за -у). У „прелазна” места

убројана су она насеља у којима премоћ једног наставка над другим не

досеже омер 3 : 1. У СЕ је нпр. регистровано 46 примера са -у и 24 са -е,

док је тај однос у Мис 29: 56, у О 25: 52, у Бу 19: 37, у Ве 44:21 итд.

Тако ствари стоје унутар наше територије. За боље разумевање наведене

изоглосе како у синхроном пресеку тако и у дијахроној перспективи неоп

ходан је осврт на прилике у суседним, па и неким удаљенијим говорима.

За нас су у овом случају интересантне првенствено области смедеревско

-вршачког, шумадијско-војвођанског и косовско-ресавског дијалекта,

затим источнохерцеговачки терен (посебно говори на србијанском тлу),

као и оне друге динарске зоне из којих је (или преко којих) досељен

знатан део садашњег становништва Шумадије.

325. Што се суседних идиома тиче, изгледа да су најуједначеније

прилике на подручју С-В дијалекта. Досадашња истраживања показују

да је аналошко-у“ углавном доследно потисло -е у говору бан. Хера,“

*** Уколико, наравно, ту не стоји наст -ду (који се додаје на основински вокал),

знатно распрострањенији на банатској страни (Ивић Хере 340; Ивић Банат 152; Ивић

Дијалект. 89), али познат и северносрбијанском терену; и нашим селима — уосталом

(в. т. 333).

*** Ивић Хере 340.
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Биограчића, Чумића, Церовца, околине Смед. Паланке.“ Кусатка код

Младеновца.“ Колебање и неуједначеност налазимо у околини Раче

Крагујевачке,“ граничној области дијалекта. С тим у вези пажњу при

влачи податак да је у Ђурђеву, селу на крајњем северозападу зоне зах

ваћене Павловићевим истраживањима, „скоро редовно облик 3. л. мн.

на -у“, а „тако је и у суседном јасеничком селу Сепцима”,“ северо

западно од Ђурђева. Очигледно је околину Раче јаче запљуснуо морав

ски вал, карактеристичан по чувању старог односа -е,-у.

Ш—В и К-Р дијалекат на другој страни ни издалека не показују

овакву компактност и уједначеност. Ш—В дијалекат на крајњем северо

истоку (цео Банат) има -у одн. -ду.“ С друге стране, сремски екавци имају

само понекад, а бачки екавци немају никада -у, него -е или -ду додато на

през. основу.“ Аналошко –у истисло је -е и на крајњем југозападу дија

лекта, у Поцерини.“ У Мачви се такође шири наставак -у, али „ова

појава ипак није доследна”.“ Финално -е претеже у шумадијској

и ваљевској Колубари,“ да би сасвим преовладало у ваљевској Под

горини.“ Однос -el-у није нарушен ни у говору Груже.

На подручју К-Р дијалекта директно нарушавање односа наставака

-еј-у изостаје пре свега у ужем и ширем сливу Западне и Велике Мора

ве.“ У околини Бруса и Александровца налазимо двојство, с тим да је -e

чешће.“ Већ у Ресави (изгледа) и ђердапској зони претеже -у.“ За анало

шко продирање-у у 3. л. през. гл. Белићеве VII и VIII врсте знају и гово

ри Косова и Метохије.“ Нарушен је однос и у Ибарском Колашину“ и

*** Ивић Хере 340; Ивић Банат 152; Ивић Дијалект. 89; Ивић Биогр. 164;

Барј. Чумић 20; Барј. Церовац 131; М. Павл. Шумадија 373. Из Глибовца код Смед.

Паланке имам свој материјал.

*** Ивић Извештај 398.

862 ПаВJI. PaЧа 45.

868 Павл. Рача 45.

*** Павл. Рача 45, напомена 56.

*** Ивић Банат 152; Мил. Кик. 27; Ивић Дијалект. 89; Поп. Треће лице 118.

*** Поп. Треће лице 118—119; Поп. Госпођ. 186—187; Ник. Срем 349. По

Б. Николићу, у Срему има и потврда за наставак -у, с тим да је „наставак -е

чешћи”, док И. Поповић тврди да облици типа „молу, бежу, трчу — нису познати

ни бачким ни сремским екавцима” (Треће лице 119).

867 Моск. Поцер V.

858 НИК. МаЧВа 270–271.

*“ Б. Николић се не изјашњава о омеру двају наставака (Ник. Кол. 51), а ова

кав закључак изводим на основу редоследа и броја примеракоје он наводи, као и на ос

нову свога материјала из Бранковине и Словца, где сам углавном слушао облике са -е.

*** Мој материјал. Уп. и Рем. Јат 33—34 (пддâле, залепе, требе ли?, датребе,

цеде у Осладићу) итд.

*** Уп. нпр.: Симић Левач 389—391; Јовић Трст. 134; Ивић Извештај (за

Сикирицу код Параћина) 398.

*** Алекс.—Вуком. Жупа 307.

*** Пецо-Милан. Ресава 347; IIецо Ђердап 207.

*** Елез. Речник: базду (I, 26), брану (I, 57), бражду (I, 60), граду (I, 108), фалу

(II, 403) итд., поред: тале (II,93), чине (П,119) итд.; Стеван. Метохија 66. Д. Барјактаре

вић каже да је у Метохији -у готово сасвим истисло -e (Барј. Метохија 214–215).

*** Барј. Колашин 256.
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средњоибарској зони,“ мада је у оба говора ипак чешћи наставак -е.

Из Барјактаревићевих података једино се види да говор лепосавићке

комуне зна за обе могућности.“

Санџак је био матична или бар пролазна област многих данашњих

Шумадинаца. Дијалектолошка испитивања сведоче о тамошњем јединству

у овом морфолошком детаљу. Д. Барјактаревић пише да је у Бихору -y

„потпуно потисло наставак -е”.“ Исто стање је карактеристика и

говора новопазарско-сјеничке зоне, без обзира на верску припадност

становништва.“

Репартиција двају наставака у матичним говорима источнохерцего

вачког дијалекта врло је блиска стању у књижевном језику. По правилу

је, дакле, -е уз врло ретка одступања.“ Директног нарушавања односа

наст.-ef-у углавном нема ни у западносрбијанској ијекавштини. Тако

бар говоре досадашња истраживања говора у околини Ужичке Пожеге,

Бајине Баште (и осталог дела Подриња)“ и Чачка (мој материјал из села

Паковраћа). Једино у Тршићу долази и -у, али се у већини случајева

чува -е.“

И црногорски говори са старијом акцентуацијом у принципу добро

чувају старије стање.“ Накнадно продирање наставка -у везано је

првенствено за муслиманске говоре, а код православаца ће се срести

једино у крајевима где са њима заједно живе, или су доскора живели,

муслимани (Плав, Гусиње, Врака, Зета, Титоград, Иванград).“ Отуда

не изненађује податак да је -у врло често у Мрковићима.“

326. Шта је показао осврт на прилике у средишњим штокавским

областима које су, на различите начине, могле утицати на физиономију

говора којима смо се ми позабавили? Донео је, пре свега, још један,

додатни елеменат за извесно проширење територије С-В дијалекта

померањем његове југозападне границе. Граница двају наставака прак

тично представља и дијалекатску границу а уједно и средишњи део изо

глоса ширих размера. Од наведене линије почиње зона аналошког -y

и протеже се до Румуније. На другој страни, опет, у супротном смеру

појачава се превласт наст, -е, који се простире, практично без прекида,

*** Барј. Ибар 93.

*** Барј. Лепосавић 430.

*** Барј. Бихор II, 20.

*** Барј. НII—Сјен. 100. Захваљујући љубазности колеге мр Мирослава Нико

лића, асистента Института за српскохрватски језик у Београду, познате су нам и при

лике у северозападном делу србијанског дела Санџака. Тамо сви Срби имају -е, изу

зимајући једну оазу у околини Пријепоља, где коегзистирају оба наставка. На другој

страни, сви Муслимани имају -у, изузимајући нешто територије код Прибоја, на

републичкој тромеђи. Колега Николић каже да је -е једини наставак у говору Злати

бора и Ужичке Црне горе.

*** Пецо ГИХ 151—152 („углавном, на подручју б. среза Гацко“); Вуш. ДИХ 58.

*** М. Ник. Гороб. 680; Тешић Љешт. 226.

*** Ник. Тршић 420. -

*** Ћупић Бјелоп. 90—92; Пеш. СК–Љ 174; Мил. Црмн. 473 (примери са -у

се чују само изузетно); Стеван. ИЦД 85.

*** Пеш. СК–Љ 174; Стеван. ИЦД 85—86; Ћупић Зета 280; Петр. Врака II, 213.

*** Вуј. Мрк. 257.
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од шумадијске Колубаре до Дрине и преко ове реке све до приморја.

Исто тако, начелно се може повући и изоглоса на линији север — југ.

На северу (Биограчићи, Банат) доминира -у, а на југу (Гружа, Трстеник,

Левач) -е. Све изнето упућује на закључак да се граница наст. -е и -у

мора прихватити као још једна значајна појединост у снопу изоглоса

које уверљиво трасирају овдашњу дијалекатску границу, у основним

контурама насталу вероватно пре великих сеоба са југа и осталих праваца.

Сва та каснија и ранија досељавања из динарских и других области, ма

колико била интензивна и масовна, нису битно мењала већ формирану

дијалекатску слику ни у овом морфолошком детаљу.

327. На нашем терену нема уједначености у 3. л. мн. през. ни

код глагола VI Белићеве врсте (карта бр. 24). Најраширенији је,

наравно, наставак -ају, посведочен у свим посећеним местима: бацају

Poг, бацају Мар Мис Ст Па Пру Арн, бетају Па (уп. т. 456), обијају Ба,

бирају Ам, завађају ВИ, ваљају Мис Са Би, ваљају се Ј., уваљају Кор,

венчају се Мар ВИ Са, венчају се Ра Рог, веслају Ра, вечерају Мар Мис Ј,

вешају Мар, враћају ВИ О Пpк, врачају Бу, гађају Мар Про Ме Ам Рож

Ба О, санају Ра, њетају Ј, дрмају Ба, дувају Ме, звецкају Ме, играју О,

играју Мар, имају Про Рог О Кр ВИ Ме, немају Мар, касају Прк, клепају

Са, клепавају Ве Мир, кљуцају Пру, кдпају Ст Ве Ј, копају Ра, комендијају

Прк, имају Ам Мар, кршћавају Мис Ј, скршћавају снопове Вр, кувају

Мис МВ Пpк, кукају Мис СЕ Ам Н Ман Са Кор Мир, лупају ВИ Арн,

љуљају Прк, метају Ст, метају Мар, мешају Мар Про Мир Са, самешају

Ст, морају Кор, мдтају Па, смувају СЕ, надају се Ара, нукају Ст, па се

одмарају Пру, певају СE Мар Мис МВ Ст Ве Па Про Прк ВИКор Ду,

дтимају Па, нападају СБ, попадају Ме Ба, пропадају Па, питају Ст. Ме

Мир, плаћају Ј., пљускају Ве, дправљају Бу, причају Мир Рож Са Ба Про

Ам, причају Ра, пуцају СE Мир Ба Рож Ме Мар Мис Ст Кр Ра Ту ВИ

Кор Ду Ара Ј МВ Ман, разговарају Вр Ме, рибају Би, риљају Ара, ричкају

праци по њиви Рог, pучају Мис Ве Про ВИКор Ам Ара Ме Би, свађају

се Ст Ара, посвађају се Ам, ка се посвађају Мар, седају Ба, свирају Мар

Мис Ст Прк Кор Ду Ме О, слимају се Ве, слушају Ду Ме, сисају Кр,

сматрају Прк, спавају Мис Ст, оставају Ст, терају ВИ МВ Тр Ј. Мар Ст

Be Рог, дитерају Про Кр, требају Ст. Кор, истресају Мис Ту, стрељају

Прк, да се истрљају Ба, трпају Ј. Ме, убијају Мир, ударају Кр, поватају

ВИ, ужинају СЕ Кр Мир, чекају ВИ О Бa СЕ Ра Прк Ј МВ Ам Н Рог

Ба Ман Сл, дочепају се Ба, почепркају Ме, чешљају се Мар, читају Ду,

читају Ј, чувају Прк ВИ, рачупавају Кор, цепају Кр ВИ, цепају Ј., ицепају

Ара Ме, нацепају Кор, цветавају Кор, иакају Ј, иарају Кор, шарају Ра,

шетају ВИ, шетају се Мис, рашивају ВИ, ошишају Ј, штитају Ра итд.

328. У североисточном делу области глаголи VI врсте, додуше

нигде доследно, имају наставак -ау, а понекад и -у:

а) бацау Ам Н, дан у који се венчау Мир, не ваљау Н, вечерау Ам,

предвиђау Ам, гађају СЕ Ам, после се гледау Н, ледау Кор Ам Н, глед“у

Н, гурау Ам, да се гурау Кор, гуркау се Ам, завијау ВИ, по десет се згоми

љáу Ам, што се зидау Ам, зидау Н, ilipay Кор, играу Н, изигравау Ам,
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КАРТА БР. 24: Треће лице множине презента глагола VI врсте

OTEИОГРАЧИЋИ

БАРАЈЕВО А

осопот

3

| виa.“ „“ 47

}

%} бар *-, име (2.

a О

a2" а“ *а-

Буку љ9.

o

„S °,

š 22 ct' o çº -“ (имв

“, а ис- Мир Др ()ког
42 G Ба СУ Ту „a МЛАДЕНОВАЦ.

мањац ça г Be Пру

| ça. аде,

E

Ам

2“

r------

||-раВр

6 Q

22. АРАнђеловац

ЛЕГЕНДА:

o наставак -ају

наставци -ају, -ay, -y

(i) наставци -ају, -aje



310 Слободан Реметић

имау Ам Н, имау Ам, јављау Ам, ујармау Кор, кид“ у Кор, прокључау Кор

укључау Ам, копау НАм, онда се укрштау Ам, укршћау Н, скувау се Кор,

скувау Ам, кукау Ам Н, лупау Ам, лупау Н, љуљау се Ам, изменау, измешау

Н, мећау Ба, морау Ам, мотау Н, ка се изобувау Кор, певау Ам, причау

Ам, запртонау Ам, прскау Ам, попрскау Ам, пуцау Ам, пушћау, спушћау

Ам, спушћау Н, рабаџија у Кор, ручау Кор, саопштавау Ам, свирау Ам

Н Кор, свирау Н, месо истрблау (иситне, искидају на ситне парчиће”,

Кор), седау Ам, поседау Ам, поседау Арн, поседау Кор, засецау Ам, сипау Н,

сисау Н, слушау Ам, спавау Кор, стоварау Кор, сумивау га Кор, тапкау

Ам, потапкау се Ам, терау Н, дотерау Ам, натерау Ам, натерау Ам,

отерау Ам, протерау Н, тестерау Н, претресау Ам, порастурау Ам, са

се сами узимау Ам, ка се накбкау ракије па стану да урлау Кор, варбау

Кор, ватау Ам, да офирау Кор, чека у Кор Ам Н, сачекау Ам, чивтау се

Ам, чупау Н, иарау Ам, шишау, само се шуњау Ам;

б) да гледу СЕ Ам, позавађу се Ам, касу (касају“; Кор), кљуцу Кор,

паду Ам, да се свађу Н, ка се посвађу Ам, свиру, они сви поседу (поседа

ју”?, Рог), сису Н, слушу Кор, слушу се Ам, теру Кор Н, дотеру се Ам,

протеру Н, вату се пиктије Мар.

329. Изнета грађа показује да су наставци -ау и -у обични једино

у три космајска места (Н, Ам и Кор). У ВИ, СЕ, Мир и Ба забележена

је по једна потврда наставка -ау, а у СЕ, Мар, О, Рог и Са по један слу

чај са -у. Уз то се неки од посведочених изузетака могу посебно тума

чити. Тако се можда иза лика преваћу из Са крије траг промене глагола

прихватати по обрасцу пете врсте. С друге стране, нисам сигуран да

облик поседу, записан у Рог, није 3. л. мн. през. гл. посести. Не може се

искључити ни могућност да је облик гледу из СЕ и Ам настао укрштањем

ликова гледају и гледу, тим пре када се зна да је гл. гледити тако чест на

подручју Ш—В дијалекта. Овако ретки изузеци, уосталом, начелно се

могу приписати и случајном, „погрешном” изговору информатора у

једном тренутку, реализацијама које не мењају основно правило и не

задиру озбиљније у распоред датих дијалекатских црта. Дужни смо на

крају навести два детаља који посредним путем отварају врата прет

поставци да је наставак -ау раније ипак покривао већи део наше области

него данас. То су прилози времена садашњег кукаући, прибележен у

СБ, и плакаући, записан у Рож.“

330. На супротном крају— у колубарским селима МЕ и Са-глаголи

Белићеве VI врсте имају у 3. л. мн. през. и наставак -аје. Доста потврда

забележено је у Ме (бацаје, бираје, пребираје шљиве, они ваљаје, жене

вешаје мараме, питаје се деца, како које се називаје, вуруне се зидаје, заки

ваје, скидаје, клечаје се ћилими, ископаје, скресаваје се гламње, разламаје,

метаје, бни немаје ништа, попарадаје се шљиве, певаје, порваје се младићи,

ређаје, ређаје се јетрове, тераје, истераје, натераје се коњи, претресаје,

удараје, цепаје, исцепаје), док су се у грађи из Са нашла само четири при

мера ове врсте: кукаје, метаје, скидаје, тераје.

*** У примерима ове врсте И. Поповић види трагове некадашње употребе

наставка -ау у говорима Бачке (Поп. Треће лице 120).
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331. Овакав распоред наставака одговара приликама у суседним

говорима. Примери типа цепаје, наређаје познати су пре свега једном делу

ваљевске Колубаре.“ Наставак -аје посведочен је и у Мачви, и то нешто

више у северном делу области,“ те у источном делу посавског говора“ и

код Буњеваца у Бикову код Суботице.“

Неупоредиво је шира ареа наставака -ау и -у. У целом Банату је

-у, наравно поред -ду,“ а у југоисточном делу и -ау.“ Код Биограчића

je -ay, -ду и (ређе) -у.“ Све три могућности познаје и говор Церовца,

с тим да је тамо -у најобичније („готово увек се губи група -ај испред

у”).“ У околини Раче Крагујевачке основно је -ау поред ређег -ају.“

Наставак -ау је карактеристика и говора ближе и даље околине Смед.

Паланке.“ Примери типа слушау, гурау бележени су и у Кусатку код

Младеновца.“ Судећи по резултатима досадашњих истраживања, нас

тавак -ају се у говорима С-В. типа може срести једино на шумадијској

периферији, практично на самој граници према Ш—В дијалекту.

Наставак -ау присутан је у говорима косовско-ресавског, санџач

ког и староцрногорског терена. Он (обично напоредо са -ају, -у или,

ређе, -ду) у ствари господари простором омеђеним Ђердапском клису

ром и обалама јужног Јадрана.“ Подсетићемо на крају на податак да је у

призренско-јужноморавској зони терау, чекају и сл. са променом -ау у

—ав: терав, чекав, одакле је аналогијом добијенои: носив, једев, можев и сл.“

332. Изостанак сугласника -ј- у наставку -ају тумачен је досад на

ДВа, ОДНОСНО Три начина:

1. Фонетским губљењем овога сугласника, после чега се у неким

говорима новодобијени зев уклањао контракцијом секвенце -ау (-у),“

887. НИК. Кол. 51.

888 Ник. Мачва 271—272.

889. Ившић Посавски II, 186; Финка-Шојат Винковци 108—110.

*** Поп. Треће лице 122—123.

*** Ивић Банат 152; Мил. Кик. 27; Моск. Диј. карта 26; Поп. Треће лице 120

—121. За разлику од прилика у Банату, код бачких екаваца је увек -ају, -аду (Поп.

Госпођ. 186), а код сремских — уз основне напоредне наставке -ају и -аду спорадично

долази и -ау (Ник. Срем 350).

89“ Моск, Банат 59.

*** Ивић Биогр. 164—165.

*** Барј. Церовац 131

895 H. LaBJТ. Рача 45.

*** М. Павл. Шумадија 373; Ердељ. Шумадија 91.

*** Ивић Извештај 398; Ивић—Млад. Текстови 165.

*** Пецо Ђердап 183,207; Ивић Извештај (у Сикирици код Параћина: „слушу,

ређе -ау”) 398; Симић Левач (понекад -у) 149; Јовић Трст. 58; Алекс. —Вуком. Жупа

308; Пецо-Милан. Ресава (поред -у) 270, 348; Барј. Ибар 93; Барј. Метохија

(поред -y, -ду) 210–218; Барј. НП-Сјен. 60, 100; Стеван. ИЦД 86; Пеш. СК-ЛБ

174; Ћупић Бјелоп. 40; Петр. Врака I, 192; Мил. Црмн. 324 итд.

*** Белић ДИЈС 514—515; ФО 583 (Ораховац код Призрена).

900 Ник. Срем 350; Пецо-Милан. Ресава 270, 348; Пецо Ђердап 183, 207;

Симић Левач 86, 149.
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2. Аналогијом:

а) према 3. л. мн. имперфекта;“

б) према осталим лицима презента.“

Аргументи на којима је засновано чине последње тумачење најувер

љивијим.

333. През. завршетак 3. л. мн. -ду, једну од најмаркантнијих карак

теристика пречанских“ (свих екавских и буњевачких икавских) говора

бележио сам и ја, истина неупоредиво ређе него истраживачи области

северно од Саве и Дунава. Нисам приметио да је његова фреквенција

условљена географским фактором, нити да пак корелира са било којом

другом значајнијом дијалекатском особином одређене зоне или места.

Ради се у ствари о ипак ограниченом броју глагола који знају за овај

(по правилу не и једини, мада најчешћи) наставак, равномерно присутан

на целој територији. Наводим све примере са -ду прикупљене на терену:

боледу ме кости Ба, боледу ме кости Ба, бдлиду ме ноге Ме, не ваљаду О

Пру, не ваљаду Ам, не ваљаду Ме, пошто се венчаду Мир, велиду Рож

МПЦ, велиду Ј., вдледу МЦ, вриду Ра, доiнаду Мар, Мис, најнаду ВИ,

најнаду Ам Мар, прејнаду СЕ, iореду МЦ, Пореду МЦ, iореду Ара,

издриду Арн, даду Мис Бу Про Ј Ра Ме Кор Коп О Рог, даду Вр Коп

Мар Мир ВИ Ам Ба, даду Вр Бу Коп О Ру Мар Мис Ст Па Ве Си Ме

Про Кр Ра Прк Ман Мир Тр Рож Са Ј Би МЦ Ба, додаду Прк, додаду

Мис, издаду Ра, да издаду Н, одаду МЦ, предаду Мис, предаду Мис Бу,

да се предаду Пру, предаду Рож Ј Ме МПЦ, да продаду СЕ, продаду Пру

О Мис, продаду Мис Ра Мир Ј. Би Ара, да прддаду Па, продаду се Кр,

да се продаду Прк, удаду Мис Ра, да се удаду Ра, удаду Ј, да се удаду Ду,

жњеду СE, жњеду О Мис Мар Арн Рож Ара Ј Ме Бу Ман Ра МВ Ам

Рог Ду Др Ве Си Мир, жњеду Са, зоведу Рож Ј Ру МЦ Ба, ручице што се

зоведу Рож, како се зоведу Ру Ба, тако се зоведу Тр Ј. МЦ Ме, зоведу се

Мир Рож Ст, зоведу Ба Ду Рож Ј Ме Си Ам Др, како се зоведу? Ара Ман

Др здведу Рож МЦМе, дЗададу Ба, знаду Н, знаду Др СтЗ Ру Са Ј Кр

Ру Па Прк Ра Др Си Ме, не-знаду СE Мар Рож Мис Ра ВИ, знаду се

Ст Ман, крсташи се знаду Ме, деца не-знаду ВИ, знаду Па, знаду Мар

Мис Па Ве Прк МВАм Н СБ Др Ру Вр Арн Кр Ара Кор Си, знаду Мис

Па Ме, знаду-се Вр Ман Сл Ара, да га познаду Арн, да презнаду (приз

*** Стеван, IIIЦД 29–30.

*** Вуш. ДИХ 22: „Губљење гласа ј- у овим се случајевима извршило према

осталим лицима презента у којима је врло рано нестало сугласника”; Пеш.СК–Љ

174: „Ово неће бити гласовна појава, јер да је то, онда не бисмо могли имати примере

као стају, трају (од стаја, траја), трају (од трајат, редовно)”; Ивић Биогр. 152: „У

примерима чувау, иiрду и сл. нестанак јможе се објаснити морфолошки”, 164: „Ова

појава, позната и другде, свакако је морфолошког порекла, јер се ј између веларних

вокала обично добро чува . . . Ја бих још додао да је то ју 3. л. мн. остало потпуно

усамљено у глаголској системи, јер код глагола свих осталих врста има само -у.”;

Мил. Црмн. 324; „Код глагола VI врсте много су обичнији облици без јначињени

вероватно аналогијом према осталим облицима презента”.

*** Поп. Треће лице 117—118; Мил. Кик, 27; Моск. Диј. карта 26; Ивић Банат

152; Ивић Хере 340; Ивић Ловра 197; Ник. Срем 350; Поп. Госпођ. 18, 186; Ивић

Дијалект. 75.
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нају“; Др Ст Прк, да се упознаду Пру МВ, зреду Мис, зреду Рог ВИ Ман

Сл, зреду Арн Ара Ј, зреду Ту, ораји сазреду Арн, сазреду ЈМПЦ, сазреду

Ба Ту, сазреду МЦ Ба, идеду кола Ам, имаду Ме, имаду Кор Ра, имаду

Н, немаду Ра, кунедy Н, мреду Мис, да га распеду (разапну“; Ман),

ткеду Коп, ткеду Бу Мис IIро Ара Ме, ткеду Ве О СлРа Прк СБ Мар

Кр Си Ман Би Ту Ру Ме Ду Мир Тр Арн Ара, ткеду Бу О Па Мис Ба

Be MЦ Прк Ст. Ду Мир Тр Арн Ру Би Ара СБ, ткеду се МЦ Ст, ткаду

МВ Кор, ткаду Ме, умеду Сл Бу О Мар Кор МВ НБу Вр СБ Коп, н

-умеду Ду Сл Мир Бу Мис СЕ Мар ВИН СБ О Рог Ра Ве Ту Пру, н

-умеду Рож J, умеду ЗБу О Ме МПЦ Прк Би Са Кор Ра па Про ту кр

Ст Ру, н-умеду МВПа Би ПроТу Кр Ст Тр Ру Кор Са, умеду Ј, н-умеду

Рож Ба, разумеду МВ, не разумеду Си, смеду Кор Ј МВ Коп Ам СБ Рог

Ду Ман Сл О СЕ Мар Ра Ту ВИ Пpу, не смеду Коп СЕ Мар О Пру Ви

Ам Кор СБ Рог Сл, смеду Мир, смеду Бу Ра ОПа Би Про Ве Ту Кр Са З

Ме Ба Ст Тр Си Мир, не смеду Бу Ду СЕ Би Ра Па Ба Про Ве Ту Ст Тр

Ман Арн, дједу СЕ Ам МВ Н СБ Ман Сл Др, дбеду О Пру Ме Ман,

нећеду СЕ Пpу Мис МВ СБ Ме, нећеду Ду, како ћеду Ду, шта ћеду Рог,

ако ћеду кући МВ, де ћеду Ме, чврчеду (цврче“, Ба). Уп. и: показаћеду

Ме, дбћи ћеду СБ.

334. Од глагола венчати се, врети, зидати, клети, мрети, распети,

„чврчати” забележен је само по један облик са -ду. И код осталих основа

сасвим су обични, а понегде и чешћи, други наставци: болу ме ноге Арн

Са, болу ме руке Ме МЦ, болу ме груди Ве, болу Мис Ра Ара Вр Арн,

болу ме џлавкови Арн, болу ме ноге Сл, болу руке Ме, забдлу руке Ме,

вдлу Мис Ра Кор Н Ду Мир Би Рог Ман Ба, волу-га Ра, не волу-се Ду,

ако се они волу Ме, превре шљиве Са, превру шљиве Ра, прдвру Вр, вру

шљиве Па, гору Н, дру ЈПа Кр МЦ, издру МЦ, подру Про, препору Си,

iдре Бу, дају Ман, предају Кор, осну Прк Ру Ба Па, не-оксЊу Ру, пожњу

Н Ман, оснеју Ам, знају Прк Ара, не-знају Ру Ба, познају Про, познају

МВ, зpу Ба, сазру Ве Кор Ра, сазру СЕ Са МПЦ Ба, зреју Ара, зову Сл Кор

Рог Ман, здву Тр МВ Ара Би, здву се геологи З, како се здву Ба, имају

Про Кр ВИ Ме Коп Мис Арн, имају Ам СБ Сл, имау Ам, имау Ам Н,

немају Мис Прк Пру Мир, немају Н, куну Мис О З Са, тку IIа Прк

Тр МЦ Коп Ру, ткају Кор, ткеју Бу, ткеју Др Ј. Са, ткеју-се Са, ткеју

Рог Са Ј З, ткеју-се Са, изатку Мис Па Ру Ме Ба Са, изатку НДр, ћилими

се потку Кор,“ не сму Др, не-сму Бу Мис О СЕ Пpк, не-смеју Ду, уму

Коп О СЕ Ам, уму Рог, н-уму Мис О СЕ Ту, разуму О, умеју Мис Бу О

Ара Ве, умеју Ве Ара, н-умеју О Прк, дјеју Ту Ара, днеју Ст Прк Тр

Ру ВИ Кор Рог Ј. Др Си Рож Арн Са ЗБу Коп О СЕ Мар Ба Ра Про

Ве Кр МЦ Би, оћеју Ам Рог, днеју СЕ Кор, нећеју Бу Мис Коп О Др СЕ

Мар Си Ра Ве ПроТу Рож Арн Ара Ба Би Кр Ст Тр Ру ВИ Ам Кор МВ

МЦ СБ Рог Др Ман З Ј Са, нећеју О Ара, нећеју Н, нећеy H, шта-ћеју

Бу, шта-ћеју Про Рог Ара, ка-ћеју кући? СЕ, ка-ћеју свадбу? Рож, дје

*** И у Банату глаголи типа ткати, умети „кад су са префиксом или негацијом

не . . . не морају (а могу) имати -ду” (Ивић Банат 152).
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Мис Па Ба, дје да бију Бу, са-ће да бију Бу, дње да копају Ј, заречу ка

ће свадбу Сл, неће О, неће да раде Ј Ба, неће О, дну и они (sic! 3 x; 3),

дhу да купу Кор и сл.

335. И досад се знало за наставак -ду на терену северне Србије, као

и то да је он присутнији у говорима смедеревско-вршачке базе. Појава је

најширег маха узела код Биограчића, где је посведочена код глагола

свих врста.“ Присутна је и у говору Церовца (дрмаду, гледаду, копаду,

чекаду, имаду),“ Азање (дочекаду поред дочекају),“ те на подручју Раче

Крагујевачке („најчешће од глагола с инф. основом на -а”), и то првен

ствено у Вишевцу „а у нешто мањој мери и у другим селима”.“ Нешто

потврда аналошког -ду нађено је у ваљевској Колубари, а неколико при

мера регистрованих у Мачви аутор приписује утицају суседног сремског

говора.“ У ближим говорима косовско-ресавског дијалекта појава је

практично сведена на неколико глагола. У Левчу су то дат, знат, смет,

умет и они по правилу имају наст, -ду. Изван тога Р. Симић је записао

још само: вршеду, немаду, пекљаду, стоčду.“ У трстеничком крају је

поред даду обично и „разумеду разумеду, смедујсмеду, умедујумеду,

имаду, имаду” и „врло ретко” дједу, можеду, а у Ресави је забележено

једино: трчеду, можеду, скачеду.“ Додајмо на крају да је и у Гружи

даду, не знаду.“ Домашај селекције глаголских основа са аналошким

наставком -ду паралелан је, дакле, са дубином залажења у северносрбијан

ску територију, а у главним линијама хармонира и са удаљавањем од

зоне С-В дијалекта на рачун области К-Р и ШВ дијалекта. На тај

начин се терен омеђен Космајем и Букуљом нашао на својеврсној дијале

катској, као уосталом и географској, средoкраћи између Левча и Груже,

на једној, и Срема и Баната, на другој страни.

Наставак -ду је особито широког маха узео у Метохији, дакле на

југозападном пограничју косовско-ресавског дијалекта. Барјактаревић

га налази код пет глаг. врста. Тамо се овај морфем, схваћен као покретни

елеменат, „лепи” на 3. л. jд. (можеду, идеду, кажеду, нађеду), а потом

и на 3. л. мн. (боједу се, стоједу, трћеду).“

Одбацујући могућност да су примери са -ду у околини Раче Крагу

јевачке импорт из Баната, Р. Павловић каже да објашњење појаве „треба

тражити на другој страни”.“ Ако се под „другом страном” подразумева

*** Ивић Биогр. 165—166. П. Ивић је наставак -ду „бележио у појасу од Же

лезника” до Касидола код Пожаревца (Ивић Хере 341).

*** Барј. Церовац 131.

**? М. Павл. Шумадија 373.

*** Павл. Рача 45.

*** Ник. Кол. 52; Ник. Мачва 272.

*** Симић Левач 391—392.

*** Јовић Трст. 134—135; Пецо-Милан. Ресава 348.

*** Стев. Гружа 480.

*“ Барј. Метохија 213—214. И сам сам имао прилике да у Метохији слушам при

мере са -ду. Године 1974. и 1981. у Тучепу и Осојанима, источно од Ђураковца, беле

жио сам и овакве облике: береду, веледу, пореду, требеду, продаду, доједу, држеду,

жњеду, зоведу, нграду, кунеду, лежеду, мотаду, плетеду, мреду, переду, печеду, разу

меду, седеду, ткеду, трпеду, узнеду, умеду, читаду, да се црвљаду и сл.

*** Павл. Рача 45.
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самосталан развој ове особине у говору о којем Павловић пише, прилике

у Метохији налажу да се сагласимо са његовим мишљењем. Аналошко

-ду у подножју планинског масива Проклетија никако се, разуме се, не

може тумачити утицајем других, поготово не војвођанских говора. Јасно

је да се то -ду из врло фреквентног глагола дати почело и овде ширити:

у почетку на сродне (знати, имати и сл.), а потом и на неке друге глаголе.

Домашај тенденције његовог ширења, као и код толиких других језичких

појединости, није, дакле, једнак у свим говорима који га познају.

336. Неки глаголи на -авати: —ава- спорадично имају и презент

типа венчајем, по свему судећи добијен према давати : дајем: па се доте

раје Пру, што се заковчаје сукња МВ, то се заковчаје МВ, свилаје кукуруз

МВ, загараје воду Ј, да се закључаје кућа МВ, дозвољаје л ти жена? Ве,

метаје се слово Рож, поред неупоредиво бројнијих примера типа: извр

шава Рог, изиграва Ст, влатава Ду, клепава Про Ту, истерава, листава

З и сл.

Доста је широк круг говора који дају потврде односа -ава- (инф.

осн.); -aje (през. осн.). Примери типа венчаје се срећу се у јужном Банату,

па преко наше области, Раче Крагујевачке, Чумића, те долине Велике

Мораве допиру до Ресаве.“ За овакав презент зна и крајњи југозапад

косовско-ресавског дијалекта,“ као и појас староцрногорских говора.“

IIМНЕРФЕКАТ

337. Одавно у говорима III—В дијалекта имперфекат није жива гра

матичка категорија, а тамо где се и задржао неки његов траг - прак

тично је сведен на 3. л. jд. гл. бити.“ У том погледу са Ш—Видиомом

слажу се углавном и говори С-В типа.“ Из опште слике се битније не

издваја ни простор између Космаја и Букуље. Највише потврда импер

фекта управо и чине облици 3. л. jд. гл. бити: беше, беше, бејаше,

бијаше: Колко му беше година? Мис, Раније беше млого бува Ра, Беше

jáка врућина Вр, Шта оно беше? Мис, Да не беше тебе — све би пропало

СБ, Беше година и-по Си, Кад беше пред-зору Ба, Кад беше четерес прве

у марту, дође ми акта Са, беше Ве Прк Кор, беше ми лепо Би, Беше швапски

рат Рож, Кад беше на послетку, бн одрече Ме, Беше бежанија ка Швабе

ударише, бегали и-ми Ме, Беше у-њега ручак Рож, Шта тебе беше? Арн,

бејаше Мис, после мало бијаше боље Мис, бијаше Мис. Беше се упо

*** Ивић Хере 341—342; Милић. Кнеж. Србија 213; Павл. Рача 45; Ердељ.

Шумадија 98; М. Павл. Шумадија 373, Барј. Чумић 20; Пецо-Милан. Ресава 349.

*** Елез. Вуч.—Пећ 470.

*** У Црмници делимично (Мил. Црмн. 470), а у Враки, на пример, доследно

(Петр. Врака II, 217).

*** Ивић Дијалект, 72, 75; Ивић Банат 151; Мил. Кик, 28; Поп. Госпођ. 190;

Ник. Срем 352; Ник. Мачва 282; Ник. Кол. 52; Моск. Поцер. V; Ивић Ловра 197.

*** Ивић Дијалект. 88; Ивић Хере 338; IIВић Биогр. 167; Ивић Извештај 398.

И око Раче „само се 3. л. једн. имперфекта гл. бити може често чути” (Павл. Рача 50).
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требљава и у саставу плусквамперфекта: Како се бн беше звао? ВИ,

Беше тифуз ударијо Ме, Ја беше купила леволвер МЦ. У последњем

случају беше стоји уместо облика 1. л. једнине.

У грађи се нашло неколико примера 3. л. једнине глагола звати се:

Како се последња зване? Мис, Како се зваше њена сестра? ВИ, Забора

вим како се зване СЕ, Како се зваше његова жена? Ру, Како ти се зване

тетка? Ра, Како се но зваше његова жена? Рог, Како се но зваше трава?

Си, Ма како се њина бољка зваше? Ам, Како се звађаше? Мис.

Од још само четири глагола (причати, хтети, немати и живети)

забележен је по један случај имперфекта. Дође лане Олгица и причаше о

њима МВ, Ћđине пиштољ да купи Си, Ја ћа да јом кажем Ам, Да оси

ваше још бар две-три године Са, Немаше за кога да се удаш. Мис. Није

јасно да ли немашне треба гледати као 2. л. једнине или можда ипак као

3. л. (у значењу: „није било”, „није имало”).

338. Процес одумирања имперфекта доста је одмакао и у суседним

говорима косовско-ресавске базе. Његова употреба у Ресави „сведена је

па минимум“, у трстеничком крају он „има врло малу фреквенцију”, а

испитивач левачког говора некада је „данима морао чекати” да би га

чуо.“ Имперфекат не стоји боље ни у западносрбијанским ијекавским

говорима.“ Отуда донекле изненађује Барјактаревићево обавештење

да у Церовцу овај облик „постоји као жива категорија”, додуше с напо

меном да се „место њега често узима перфекат”.“ Неће бити одвећ

смела претпоставка да је аутор ипак преценио реално место имперфекта

у систему глаголских облика говора овог шумадијског села. На овакав

закључак упућују прилике у ближем и даљем суседству, а нарочито у

подручју Раче и Чумића, у коме је, по Барјактаревићевим подацима,

„имперфекат у фази губљења.“

А()РИСТ

333. За разлику од имперфекта, аорист је сасвим обичан и жив у

свакодневном говору, нарочито у приповедању. Најчешће сам бележио

облике 3. л. jд. и мн., а затим 1. л. jд. и мн. Мања фреквенција облика

2. л. jд. и мн. неће бити доказ неког сужавања употребе аориста. Објаш

њење је на другој страни, у самој природи и функцији овога глаголског

облика. Употреба 2. лица је ређа управо зато што су знатно ређе ситуације

у којима се о радњи доживљеној у тек минулој прошлости приповеда

ономе коју је извршио, ко је њен носилац. Аорист је, поготову у одсуству

имперфекта, погодно средство за живо и пластично излагање и дочара

вање слушаоцу непознатих догађаја.

*** Пецо-Милан. Ресава 352; Јовић Трст. 144—145; Симић Левач 395—397.

*** Уп. нпр.: М. Ник. Гороб. 680; Тешић Љешт. 226; Ник. Тршић („Чува се

једино облик бијаше”) 420.

*** Барј. Церовац 132.

*** Барј. Чумић 20.
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340. Аорист је најчешћи од свршених глагола. Наводим само део

прикупљеног материјала:

а) 1. л. jд. Ја погледа и баци камен О, Ја само забечи се Мар, Ја га

пробуди, Ја се пробуди Ба, поболе-се Мис, Ја га видо ВИ, правидо Пpк,

видок Мис, ја повика Про, ја превика Про Кр, Ја се врати Ве СБ Прк, ја

викну Кр Ба, Ја петоро одгаји Про, ја погледа Прк ВИБа Ду О СЕ Мис

Са, Кад ја погледа — бн трчи СБ, ја се заледи Ам, Изгрди ја бабу Про,

Ја зграби столицу Ба, Ја подава докле имадо МЦ, дадо О Мис Ба Пру,

Ја се дио Пру, подиго главу Арн, Ја не дбiHа краве Кр, дбђо Ба Мис Ст

ВИСБ, дбђок Мис, дбђој Мис, донет Мис, ја ђипи Ст, Ја се ђерну („освр

нух, тргох се” СБ), Ја назва њима добар дан Арн, не знадо Мис, познадо

Арн, не идок, идо Мис, имадо Па Ба, ја поједо Ј., покварик Мис, ка се ја

дкрето Кр, те се ја куpталиса Ра, полдми зубе Мис, Како ја лупи на капију

Вр, Ја се одмако Ра, и-ја се умбри Ру, нађок Мис, Ја се дбрадова Мис, Ја се

обрну Прк, Ја се дбрто Про Прк, не донек Мис, Ја бдо код њега, стадо и

поздрави га Ба, дој О, док ја унутра Мис, отвора? О, падо Вр Кр, падок

Мис, приђо Арн, прбћо Пpк МЦ, Што ја то уради? ВИ, Ја реко маторим О,

рекок Ра, рекок Мис, Тек седo у златне каруце З, Ја се демену Прк, Ја

заста и остава један сан Ба, други пут сркну Прк, Живомире, диван брате,

ја остадо жив Ра, стitiо Мис, што се потревик Ра, А ја истера свињу, па

затвори капију СE, уватик Мис, Ја учини овако у њега МЦ, Не-чук ја

Мис, Само га ја чу да врисну. СЕ, а ја ућута СЕ, унеј О, кад га цимну ја

Ба, Ја ичупа ножић Прк, Ја дшину волове Кр и сл.,

б) 2. л. jд.: Вала ти кб Богу што ми врати дете Кр, Како ти научи

да једеш? Мис, Шта беја, нађе л га? Др, Јеси л жив, што ми не-даде

влашу? Ба, Што-им датвори, жено? О, Фáла Богу кад насти пушти СБ,

Ти мене превари Ман, Како ти рече, то је добро Си, Ти рече д-идеш у

Лазаревац Кр, Ти рече да си из Босне Тр, Ти из Босне — рече? Др, Тf

сатре бЦа СБ, Ћути, детаде ти жив Ба, Шта то учини, мали? Мис, Чу-ли

ти њу? Вр;

в) 3. л. jд. Он плану у лицу, беа му криво па седе Н, Док беја, бн

баш беја Н, Како јој бејаде име? Са, бејаде Ара, Она не побеже Мис,

Шта би са њим? Ру, што би, би Др, заболе ме нога МЦ, Ћерка се дболести

СБ, Пробуди се мала Ба, Превика му бна Ст, Заврте ону аљину Мис,

Он заврши говор с њом па погледа у мен Н, istuoе војска Мис, Ко погибе,

ко детаде? Ба, Да не изиђо, удави ме Арн, Даде ми шибицу О, Сад ме

нóга издаде МЦ, Де се деде онај мој пијани брат? Си, ћерка ђипи О, Крмача

изађе и управи тамо О, Мајка изиђе, дзовну се Арн, Имаде једна жена

паре Бу, крете се војска Прк, Кава за мал не-искипи Ру, закука отац Ба,

Курјак излеће напоље Мис, смрче се СБ, Намучи се жена Ам, дбуче бн

дете Прк, Не-упали бомба, паде на-земљу, учини ш-ш-ш и не исплодира

Ба, То се тако размимбће ВИ., исече га З, Стаде л киша? Кр, нестаде

Мис СЕ Ба, Тебе се кава и-олади Ст, Ја на ћуприју а би стиже Си, Расту

pи се народ О, Уби га он Мис, Ко изуме ове колаче? Мис, Зауја отуд

нешто Са, Некако се он сачува Ст, Чукну неко на врата Др, Нашуљи ме

столица Мис и сл.
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г) Овај терен познаје три наставка у 1. л. мн. аориста: старије -(x)мо,

-смо и аналогијом добијено (према -ине у 3. л. мн.) -имо (в. карту бр. 25):

бацимо ВИ, Избацимо га напоље Прк, посми беiомо ту мало Ст,

кад бимо у Вреоцима Ру, набимо коње СБ, пробрзамо Кр, видомо Ве Ам

Кор Рог Пру, Видомо шта ће бити Ра, погледимо Рог АмВИ, Ту се мало

преднимо Про, изгубимо Ст, Јуче прддадомо и бвце и краве МЦ, ка се

раздвојимо Ст, диioмо се Ам МB, добимо сат Ба, дбђомо МЦ Рож Ра Ст

Ман Рог Др Ру Мар, Кад мћ дођомо — суше се две блузе Прк, дбђомо

Н Ра Ам Рог, одржамо седницу Ру, идoмо Рог Про, иддмо Кор Н Сл Рог

Др МВПру, изиђомо Ст Ам Би, имадомо Про, нађомо Мар Ру Про, нађдмо

Рог, наиђомо Ам, напђдмо СБ, имаддмо Ра, Искрцамо се у Крфу Коп, Ми

се укрцамо Мар, излупамо Ду, Ми се изљубимо Коп, помајкамо од зиме

Ме, нађомо Ст Ра Др ЗАм, Кључ једва нађомо Ара, Ноћимо једну ноћ

СБ, дбртомо Ст Про, Мћ њу одведомо Ру, Оддмо ми, мамо, кући Др, домо

Ст Па Си Ра, Ми оддмо, а ви спавајте Сл, Седнемо нбди, пијемо воде и

ддомо долу-гости Прк, Спаковамо наше ствари Ра, Препадомо људе Прк,

препадомо се Прк, препадомо (?припадoсмо“) њима Прк, пођомо Па, По

пимо ми ракију Арн, примимо борбу Коп, Испричамо-ви све што смо

знали Н., Рекомо да немамо Ра, рекдмо СБ, напричамо се Прк, поседамо

Ст, седомо Пpк Рог, ослободимо се Рог, сретомо Ве Рог Ман Др Арн Мар

Ра Про IIа, стадoмо Рог, детадомо Пpк Др, Мћ деца остадомо кот куће

Рог, И ми иступимо Рож, стијомо брзо Ба, дотрчамо Ам, уђомо Про,

уиђомо Ст Н, На другу страну ударимо Си, ударимо н-оту Збpку Ст и сл.,

— беiосмо Мис, Лани се побисмо О, вечерасмо Ба, видосмо Мар, вра

писмо О, Ми се вратисмо Коп, овршосмо, изгибосмо Мис, погледасмо Ба,

Кад ми погленусмо — њи терају О, удависмо га Мис, добисмо СЕ, дбђосмо

Мис Ј Ба, озебосмо Мис, улетисмо Мис, нађосмо Ј., досмо Мис Вр Кор,

падосмо Мис, Ми се наразговарасмо Бу, саосмо се, СЕ седoсмо, стадoсмо

Са, детасмо Вр, детадoсмо Мис, стигосмо Мис О, протурисмо Мис, уђосмо

О, уиђосмо О Сa, Једва се сачувасмо Мар и сл.;

— видошмо Кр, Добишмо уларе нове, добилимо каише Ме,“ дбђош

мо Кр З, изиђошмо О,“ нађошмо Кр, ддошмо Кр Мир Би, А сад, ддошмо

и ми Ме, детадошмо Ме, пређошмо Са, прођошимо Ба, сретошмо Кр, требаци

мо Рож.“

341. На основу расположивог, а делимично и изложеног, матери

јала може се говорити само о основним правилима репартиције трију

наставака, али се не могу повући прецизне границе између области које

сваки од њих покрива, утолико пре што прикупљени подаци нису равно

мерно распоређени (у 2 села, на пример, уопште нису регистроване

потврде 1. л. мн.). Ипак се и сада могу издвојити три основне

области. У североисточном крају практично и нема других наставака

*** Присећајући се почетка војне обуке на Крфу, стари солунац је само минут

касније, не прекидајући у међувремену своју причу, рекао: „Добимо нове коње.”

*** Записано од жене доведене „от Колубаре”.

*** Облик је записан од жене доведене „ис Колубаре”.
2
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осим -мо,“ карактеристичног за косовско-ресавске и смедеревско-вр

шачке говоре.“ Шумадијска Колубара вероватно представља источну

границу аналошког -ittМо, посведоченог у широком појасу западно од

космајског подножја. Продирање -тимо м. -смо примећено је у говору

Ваљевске Колубаре, Мачве,Тршића, Срема, Посавине, па преко западно

босанског терена, Баније и Кордуна до сењског залеђа и Коренице.“

Док се спорадични примери типа дођосмо у колубарском рејону можда и

могу (као и у Сибници) тумачити утицајем суседних говора и(ли) књижев

ног језика, дотле издвојена оаза „ерских” села под Букуљом вероватно

Представља северну границу наставка -смо, који ће одатле допрети до

јадранске обале. Овакву претпоставку подупиру прилике у Гружи,

затим у западносрбијанским ијекавским говорима у којима је аорист

жив, па преко Санџака до староцрногорских и источнохерцеговачких

матичних идиома.“ Укратко — предео оивичен Космајем и Букуљом

представља тромеђу у још једном језичком детаљу.

342. Најмање потврда имамо за 2. л. мн.: Запалиште ви моју кућу

и побеiоште Арн, оно што ви рекоште Ара, Лепо рекоште Ара, побисте

радикале СБ, Ви га убисте Мис, У, Бога ви вашег, па ви мене узесте

живот Прк, узесте Прк. Ту је и један несвршен глагол: Ви седисте

Мис.

Из 3. л. мн. -и- се, дакле, проширило и на 2. л. мн. Примери запа

лиште, побегоште, рекоште упућују на претпоставку да би се у колубар

ским селима Ара и Арн дужим истраживањем могли чути и ликови типа

дођошимо.

343. У грађи се нашло обиље потврда за 3. л. мн.: itЗбацише Па,

побише Ве, Збише се Немци у гомилу Ба, блокираше Прк, поваташе Мар,

ведоше Ве, Они сведоше у јаругу и убише Прк, Сви се повукоше Рож,

iизгибоше Мис Ве Прк МЦ, Уiибоше српска имена Ме, погледаше Прк МЦ,

зготовише вечеру Ба, подавише Мар Прк, Мене дадоше место Ба, Кут се

подеваше? Ба, дођоше Са Коп О СЕ Мис Па Кр Пpк СБ Рож, Мене за

дpкташе вилице Ба, Како се зваоше? Мис, озебоше Прк, изиђоше Мис

Г oz- Неће бити случајно бележење јединих примера са -смо у Сибници од истог

информатора, отреситог, писменог старијег мушкарца од којег су прибележена и она

четири облика 3. л. мн. презента гл. VII и VIII врсте са наставком -е. У оба случаја

се, нема сумње, ради о резултату осетнијег утицаја књ. језика на говор нашег инфор

матора.

*** Уп. нпр.: Јовић Трст. 142; Пецо-Милан. Ресава 352; Симић Левач (поред

ређег -смо) 384—386; Алекс.—Вуком. Жупа 308; Стојан. Врњци 218; Барј. Метохија

(|-смо). 222; Барј. Ибар 94–95; Павл. Рача (1-смо) 51; Барј. Церовац (f-смо) 132;

Барј. Чумић 20; Ердељ. Шумадија 94; М. Павл. Шумадија 373, Ивић Биогр. 166;

Ивић Дијалект. 88, 102 итд. И код Галипољаца је -мо (Ивић Галип. 252).

*** Ник. Кол. 52; Ник. Мачва (недоследно) 273; Ник. Тршић (недоследно)

421; Ник. Срем (недоследно) 351, Ившић Посавски II, 68; Финка-Шојат Винковци

115, Дешић ЗбИГ 264; Петр. Змијање 119; Петр. ГБК 106; Томљ. Буњ. диј. 595; Ласт.

Кор. 761. Аналошко-имо, поред ређег -смо, има и говор Раме (Окука Рама 112). Ис

кључиво -имо налазимо у Бекији и Имотској крајини (Шимунд. Бекија 150).

*** Стев. Гружа 483; М. Ник. Гороб. 680; Тешић Љешт. 227; Барј. НП-Сјен.

103; Пеш. СК–Љ 178—179; Петр. Врака II, 214; Вуј. Мрк. 263, 324; Ћупић Бјелоп.

93; Ћупић Зета 280; Пецо ГИХ 154; Вуковић П—Др. 71 птд.
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Прк, изјурине Ба, Објавише Немци рат Рож, Појавише се четници Ру,

једоше О Па Прк, јуришиине Ру, После нам покрадоше све Би, скраше се

Са, полејаше Мис Коп Ам, улетише Ве, залуташе звона Са, помлатише

Мар, Мбрадоше да отворе Про, помреше Ман, донеше Мис Кр, Обдрише

ћуприју и ддоше даље Др, доше Мис Вр О Ст Ве Про Ра Прк Са Ј, дут

падоше Кр, упиташе О, опљачкаше СЕ, Почеше да дремају Коп, Прнуше

тице и-жита Ру, Осуше ватру и ранише неке Ру, Пуно нас иселише МЦ,

Саставише пастуве, саставише кобиле Ме, стitiоше Ст ВИ Др, дпераше

Мис О Про Прк Др, потераше Ст, Ударише на њину кућу Др, Четници

нас тревише Мис, затрпаше Мар, растурише О, дотрчаше СБ, узеше Мис

Ст Прк, уиђоше Прк, не-тедоше Ра Прк, нацепане Ам, сачекаше СE,

чучине Прк, ошишаше Мар и сл.

344. У Великим Црљенима, колубарском селу на западној граници

наше територије, чуо сам неколико облика 3. л. мн. са наст. -шу: дошу,

дбђошу, пребишу, дитерашу, уватишу, запалишу, зардбиину, поред чешћих

примера са -ице. Што се тиче прилика у селима обухваћеним нашим ис

питивањем, једино сам у СБ једном записао побину. Облици типа одошу,

пребишу свакако су својевремено настали по угледу на данас већ

изумрли имперфекат.

345. И овај крај зна за уједначавање сингуларских облика, тј. за

употребу 3. jд. у служби 1. jд.: Ја цедуљу даде Милану СБ, Ја дcпаде цео

дан тамо Ман, обрте се ја Ман, Ја дЗебе Сл, Ти чувај волове а ја бде

код женске Арн, И леже ја, не могу да устанем Ј. Није примећена упо

треба 3. л. мн. у служби 1. л. мн. као у неким суседним говорима.“

346. Овај глаголски облик сасвим је обичан и од несвршених гла

ГОЛа .

— Ја волико болбва МЦ, докле умем ја дава МЦ, Ја назива њему

добар дан Ме, Зато га питак Мис, Ја не пита Пру, Само ја не пита МЦ,

Причак ти ја Мис, Прича л ти ја? Би, Прича ја тебе Ра, као што ти прича

ја Прк, Ја те негова Пру, Ја ћута Па, А ја ћута, мало ћута Арн, шврља,

ја инврља СБ;

— Што те вика жена? Мис, Што ми чича не-остви још? Мис, И

лежа седам недеља О, Лежа баба три дана Ман, Прича ти бн Мис, Он

прича Ра, Мене жао што ми чоек нигде не-ради О, бна пи воде Ст, капетан

рачуња Ду;

— Ми викамо и тек бн бде МЦ, долазисмо Мар, како га називамо,

Пимо ту и седемо Пpк, седимо Ам, То што ми причамо Пpк, Разговарамо

две ноћи Ра;

— што разговарасте о тежини Ра;

— бејаше З, Блејаше бвце, блејаше и одоше Тр, борише се Ме, ве

заше Прк, бни живише баш лепо Мир, Кукаше жене цео дан Др, Паше

неке ракије Прк, Испитиваше нас "Гр, ППта се разговараше Ст.

Гази Ник. Срем 351; Ник. Мачва 273; Ивић Банат 152; Мил. Кик, 28; М. Мос

ковљевић је у Бачкој „чуо чак и облике: мfi дођоше, вћ дођоше“ (Моск. Поцер.

70), а Поповић, међутим, ову појаву уопште не помиње (Поп. Госпођ. 191).
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ФУТУР I

347. Познате су обе футурске конструкције и одмах да кажем да

она са инфинитивом уопште није ретка. Систем енклитика од гл. хтети

подударан је са оним у књ. језику, изузев 3. л. мн., где поред -ће

имамо још ћеју и ћеду:

— Чарапе ћу ти вратити Ст, Ја сам саснила да ћу живити три

године Ст, Ја ћу ти дбђи Кр, Ја ћу ити код њега Ј, Ја ћу устати рано

Кр, То ћу ти казати Ту, Како ћу ти рећи Рог, Ја ћу носити и-тб МЦ,

Све ћу то чути Ј и сл.,

— То ћеш се разболети Ара, Ти си млађи, ти ћеш дпити кући Ме,

Сутра ћеш ми га купити Мис, Нембј га сакрити ка ћеш га тражити Вр,

— А један наш ће рећи да су они луди Мис, Све ће ти бна казати

Ра, Брат брата ће убити СБ, Можда ће бн дбђи сутра Ара, Кака ће то

крв бити? Ј, Можда ће неко дочекати Ме, Можда ће то некада и тре

бати Ве и сл.;

— Ми ћемо причати О, Они мислу да ћемо ми живити О, Сутра

ћемо ми тебе казати СЕ, Ако је добро, ми ћемо дати СЕ, Онда ћемо

разоварати Мар, Ми ћемо дбћи сутра Ме;

— Шта ћете ми купити? Мис, Ви ћете и слагати Ту;

— Деца ће кукати Ба, Они ће ти казати кад бидеш отишо Ра, Шта

ћеду ти радити? Рог,

348. Форме добијене од инфинитива на -ти и енклитике сажимају

се и изговарају као једна реч: набавићу Ду, Биће боље време Ба, раз

бићу Ам, бдрићемо се Мис, Убиће ми Немац дете СЕ, ведићеш Ст СБ Ј,

ведићемо Ба, видићемо Мис Ст ВИ Си, видићеш Мир, видићете МВ,

угасићу Мис, гледаћемо Ст, изгинућемо Др, iовдрићемо Ду, уговорићемо

нешто СЕ, даће ти бна Ст, Даћу ти ја име Пру, даћеш Мис, Даћемо ти

паре Ба, Удаће се и она Мис, држаће је мало сестра Кр, донећу Мис,

донеће ми брат Си, донећемо Мис, Желићете ви мене Ру Ме, живићу

Мис, живићеш Мис Ст, живићемо Мис, знаћу Коп, сазнаће Европа СБ,

јешћу Мис, показаћеду Ме, казаћу Ман, заклаћу Мис, заклаће О, за

клаћемо Мис О ВИ Ба, сакрићемо Мис, закукаће она Ба, лупићемо Ба,

Љутиће се они Мис, мајкаћу Мис, мањкаћу Пру, Изменућу ти зубе ВИ,

помакнућемо Н, помреће народ СЕ, умрећу Ру Мис Про Ра, умрећеш

Ст Са, умрећеш Н., Пазиће вас ваша жена Ј, опалиће и бни Прк, испра

тићу Мис, пролазићемо СЕ, радићемо Ст О, сведочиће бн Пру, смијаће

се неко СЕ, смијаће ми се деца Мис, слушаћу СБ, спасићу га Ст, стiti

нућу те Ам, детаће нико и ништа Мис, Устаће ми свекрва Па, устаће

мртве Па, сунућу МЦ, савршиће се и живот Сл, изаткаћу Ду, трешће

се земња Ман, узећемо Ру, Уватиће га Немци Арн, дочекаћу те Мис,

дочекаћеш Ст, чуваћу Мис, чуваћеш Ст и сл.

349. Када се овакав тип футура гради од глагола на -ћи, обично

изостаје стапање инфинитива и енклитике: Доћи ћу ја Мис Др, Доћи

ће људи Ме, Доћи ће трактор Мис, Доћи ће, бре, боље време Ра, Доћи
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ће наша бригада Ру, дбћи ћемо ВИ, дбђи ћеду СБ, оврћи ћемо Ру, Изаћи

ће гујурина Ту, наићи ћеш Ј, наћи ћу Мис, наћи ћеш Мис О, Наћи ће

се друга Др, помоћи-ћу Мис, помоћи ћемо Ру, дбђи ћеду СБ и сл.

У мојој грађи нашло се мало потврда стапања инфинитива и енкли

тике. Забележио сам само: доће његов дан Мис, наћете Ду, отићеш

Мис, рећемо Ст Мар, стићемо Ј.

350. До данас је остало прилично неосветљено питање односа футур

ских облика доћи ћу, доћи ћеш: доћу, доћеш и сл. у нашим дијалектима,

јер многи аутори уопште и не помињу овај проблем. Нас овде првен

ствено интересују прилике у говорима шумадијско-војвођанског и источ

нохерцеговачког типа, а затим у неким другим, пре свега суседним,

идиомима који су могли утицати на дијалекатску слику нашег подручја.

Досадашња истраживања су показала да сажете форме (доћу, доћеш)

карактеришу косовско-ресавски терен (наравно у мери у којој се још

држи футур грађен од инфинитива и енклитика гл. хтети),“ што је

и нормално када се има у виду да ти говори имају претежно крњи инфи

нитив. Сажимање срећемо и у околини Раче и („често” али не и доследно)

у Чумићу,“ селу са сачуваним дужим обликом инфинитива. Футур

типа доћу, доћеш покрива, по свему судећи, цело подручје Ш—В дија

лекта“ и већину говора источнохерцеговачке базе.“ Из опште слике

издвајају се ускочки говор, где је „најчешће” доћи ћу, доста често доћу

и све ређе дојhу,“ Пива и Дробњак са рећу поред рећи ћу“ и Гoрoбиље,

у којему је готово редовно дбђи ћу и сл.“ Нема никаквих обавештења

о приликама у простору између Ужичке Пожеге и Букуље, а ни Сте

вовић не информише о стању у Гружи. Но и поред ових и других праз

нина на подручју новије штокавштине у прилици смо (резултати доса

дашњих испитивања дају убедљиве аргументе за то) да констатујемо

изненађујуће слабу дијалекатску подлогу стандарднојезичких форми доћи

ћу, доћи ћеш. Испоставило се да од двају дијалеката који су ушли у

подлогу књижевног језика један готово уопште не зна за футур грађен

по том моделу, а ни у другом га нема у већини досад испитаних говора.

351. Инфинитив се често замењује везом да — презент како у сло

бодној употреби тако и у футурској конструкцији, при чему да понекад

испада: Ја ћу да се вратим О, Са-ћу неки дан да кољем Мис, Ја ћу да

устанем Про, Ја ћу бвна да убијем Кр, Са-ћу и ово да ви причам Пру,

*** Симић Левач 399; Јовић Трст. 140; Пецо-Милан. Ресава 353; Барј. Ме

тохија 224. Нисам убеђен да су аутентични примери ићи ћеш у средњоибарској зони,

тим пре што аутор вели да се тамо инфинитив „чује чешће без крајњег вокала и”

(Барј. Ибар 91, 96).

*** Павл. Рача 55; Барј. Чумић 20.

*** Мил. Кик. 27; Поп. Госпођ. 70, 191; Ник. Срем 352; Ник. Мачва 274; Ник.

Кол. 53; Ивић Ловра 197.

*** Уп. нпр.: Пецо ГИХ 155; Пиж. Колашин 169; М. Симић Обади 79; Рем.

Кладањ 132; Дешић ЗбИГ 188; Петр. Змијање 124; Петр. ГБК 106; Ник. Тршић

421; Тешић Љешт, 227.

*** Станић Ускоци I, 257—258.

*** Вуковић П—Др. 75.

*** М. Ник. Гороб. 681.
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Ја ћу да ви покажем МВ, Ја ћу да асим Ј, Ти ћеш да умреш Ст, Ка-ће

лонац дискити? Ба, Једна ће да се датели Кр, ППта-ће да каже? МЦ, Са

ће коња д-узјаше О, Све су казали да ће то да биде О, Ми ћемо да перемо

Мар, па ћемо да кренемо Ра, Са-ћемо ми д-идемо ВИ, Шта-ћемо да спре

мамо? Кор, Како ћемо да нађемо? Ј, Ми-ћемо тебе да убијемо Ме, Они

ће њу да одведу О, Они ће д-аду Мис, бни ће да дођу Кр, Шта-ће да раду?

Ра, Са-ће да стигну Н и сл.;

— Ја ћу идем на свадбу Ј, Како ћу ти кажем? Н, И то ћу ти при

чам Рог, За кога ћеш се удаш? Ј, Онај ће те убије ома Рог, Čна је знала

да ће рддт сина Ра, Ала ћемо ми бвде дангубимо Кр, Ми ћемо се кренемо

Ам, Нећемо сечемо дрва О, Неће више чекају МЦ, Са-ће нас побију Мис

Ра, Веће (већ ће) ми се смију Мис.

У прикупљеној грађи нема примера уопштавања енклитике ће и

за остала лица, појаве својствене говорима косовско-ресавског и сме

деревско-вршачког дијалекта.“ Генералисање ће у свим лицима на

лазимо и у галипољском.“

ФУТУР II

352. Постоји и на нашем терену а гради се по истом моделу као

и у књижевном језику: Кад ја бидем умрла, онда дођи, сине Н, Ако се

бидем уметла на мајку, бићу добра Ст, Кад бидеш дcпаријо — не да ти

дође О, Кад се биде усијала, ми скинемо Ст, Па ка се буде стело, узмем

нож и пресечем Ту, И кад бидне стигло да се жње – имамо срп Ј, Кад

буду сачистили у гомилу, доведу ветрењачу Ба, бни ће ти казати кад

бидеш отишо Ра и сл.

Улогу футура II и овде полако преузима конструкције везник +

презент: Кад умрем, купите ми ново одело Н, Чим затвориш врата, они

ће да бегају Би и сл.

ИМПЕРАТИВ

353. Облици императива граде се, у принципу, као и у књ. je

зику. Одступања од правила која важе за стандардни језик резултат

су одговарајућих фонетских процеса и аналошких уопштавања.

354. Облик за 1. л. мн. је редак. Чуо сам, у ствари, свега две по

тврде, и то обе од глагола представити: Пристаимо да си ти дошб пре

МЦ, Преставимо да си ти сељак и да знаш како се ту живи О. Овај

“ Пецо-Милан. Ресава 353; Симић Левач 400; Павл. Рача 55; Барј. Чумић

20; Барј. Церовац 133; Ивић Хере 339.

**" ИВИћ ГалиП. 255.
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облик се обично замењује конструкцијом ајд)е + да + 1. л. мн. пре

зента.“ Ајде да радимо и ми ВИ, Ајде да купимо семе Др, Ај да се по

мпримо Ме, ајд д-идемо О.

Није регистрован лик ајдемо, али се нашло више потврда конта

миниране форме ајдемоте (ајдемо - наст. 2. л. мн. -те), употребљене:

а) самостално: Ајдемоте, чича, кући МЦ, Ајдемоте на комишање

О, Ајдемоте у Сарајево О, Ајдемоте и ми тамо Мис, ајдемоте Др Па,

ајдемоте — каже Ст, ајдемоте Ам; -

б) испред 1. л. мн. презента: Ајдемоте да идемо тамо Ст, ајдемоте

д-идемо Ст, Ајдемоте да ми ово попијемо Ра.

Значење облика ајдемоте своди се углавном на „пођимо“, „хајде

да идемо”.

355. Ублажавање заповести постиже се додавањем асеверативне пар

тикуле -де:“ Дајде мало да гусламо Кр, Дајде ми ту артију ВИ, Дођде

ти, Радојичићу Прк, изјурде га Ара, Прекрстиде-се ти Би, донде З, Станде,

сине МЦ, Ћуде, мали Ба.

356. Глаголи типа пити, сијати у императиву редовно губе ј: уба

Коп Мис, убите Др Ст, разби га Мис, наби га Ба, зава Кр, привп Мис,

кра Рог, покрп га Ј, сакри МВ Пpк, сакра Др, сакрате О, залт. Про, прд

лпте Ба, подлт Коп, Пи, љуби те мајка Ба, попа МЦ, пате Прк, натпiте

се СЕ, насми се Ст, смате се Мар, са СЕ Бу Мис, постте Вр, ума се Ме,

умпте се Вр, ши О Кор Ст, проши О, сашпте Ара МЦ и сл. (уп. и т. 99).“

357. Као и у толиким другим говорима,“ вокал и се (понекад)

губи у 2. л. jд. и (знатно чешће) у 2. л. мн.

— жен се Коп, мол се Богу Ра Ду, мол се Богу Мис, дбђде Прк,

дри се Ме, ноз доктору Тр, даш се СЕ, изјурде Ара, дик се Мис, одмдр

се Мис, Ћут па гледај посла О, Скин-тб вамо О, Остав-ти њега Пpк,

— беште Арн Ме, беште Бу ВИ Ам СБ Др, не беште СБ, бите

присебни Си, вите (видите“) Ве Про Ду Ј, воте рачуна Си, вучте О,

повучте О, говорте Мис, говорте Па Ра, договбрте се Ра, донесте Мис

О, дбђте IIа Ра, дрвиште Ам, дрште Си, журте ВИ, пожурте Би, зажмурте

*** Овакве и сличне конструкције у служби императива за 1. л. мн. срећу се на

широком простору српскохрватских дијалеката. В. нпр.: Павл. Рача 48; Барј. Церовац

133; Пецо-Милан. Ресава 351; Барј. Метохија 219; Барј. Лепосавић 431; Мил. Кик.

27; Барј. НП-Сјен. 101; Вуковић П—Др. 69; Станић Ускоци I, 245; М. Симић Обади

80; Пеш. СК–Љ 175; Рем. Кладањ 130 итд.

*** Партикулу —де (дер, дера) у овој позицији познају и други говори. Уп. нпр.:

Барј. Метохија 220; Барј. НII—Сјен. 102; Тешић Љешт. 228; М. Ник. Гороб. 681;

Станић Ускоци I, 246; Вуковић П—Др. 69; Рем. Кладањ 131; Петр. Змијање 125;

Петр. ГБК 107; Шимунд. Бекија 153—154 итд. Стиче се утисак да је она ипак обич

нија на јужном и западном делу српскохрватског језичког подручја.

*** Код осталих гл. врста —j(-) је углавном сачувано. В. т. 99, 100.

*** Павл. Рача 49; Симић Левач 164, 166—167; Јовић Трст. 138; Барј. Бихор

II, 20; Барј. НП-Сјен. 101; Вуковић П—Др. 70; Пецо ГИХ 45; Вуш. ДИХ 59;

Ниж. Колашин 166; Станић. Ускоци I, 243; IIик. Срем 317; Стеван. ИЦД 89; Пеш.

СК–Љ 175; Мил. Црмн. 449; Петр. Врака II, 214; Шимунд. Бекија 41 итд.



Сл, затварте Ара, поздравте Па, изајте О, извинте Па Ам, изволте Арн

Би, изласте Мисите Ме Про Кр Рог Арн Са Би, ите Мис СЕ, не ите

Ме, јавте Ам, јете О. Мис Си, каште Мис Н. Тр, склонте се Кр Ам,

закбљте Кр, прекољте га Арн, купте Ара, лесте Про Прк, малте Бога

Ман, сналасте се Про, нбсте Ра, понесте Прк, отварте Др, сете (седите“;

Мис Рог Ара Ве, ајте сете МЦ, оставте Мар, детанте СЕ, станте

Рог, пасте (пазите“, Ба), затворте Ру, траните Мис Ст Ме, потрчте

Про, ћуте ви тамо Ам и сл. (уп. и т. 77).

Док су примери пуног облика једнине неупоредиво чешћи од реду

цираних, дотле је у множини управо супротно:

бежи Мар, бежи Ме, вучи О, повучи Мис, разгрни онај жар, извади

прóју, исперушкај, остружи ножом Ме, једи СЕ Про Н, лези СE Мис

Прк Ба, помбини Арн, помбзи Ра, пољуби Мис, одмбри се Си, ћути Прк

Мис Н. и сл.;

Уђите па видите Ме, помузите Ј, оставите Мар, станите СЕ Рог,

растурите Мис, тражите СЕ.

358. Изостављање наставка -u(-) у облицима императива, пре свега

код консонантских основа, тумачено је досад на више начина:

a) По Б. Николићу, реч је о редукцији, дакле о фонетском про

цесу,“

б) М. Стевановић сматра да се ради о аналогији (према истим об

лицима атематских глагола јеђ, виђ).“ Стевановићево тумачење у основи

прихвата Р. Симић“ и греши када у присталице ове теорије убраја и

А. Пецу, који, у ствари, помиње „различита објашњења” појаве, али се

не изјашњава ни за једно од њих.“

в) Отпадање наст. -и, по мишљењу М. Пешикана, условљено је

„семантичким, а не морфолошким или фонетским разлозима”.“У СК-ЛБ

говорима ова појава је доста ограничена и сведена на усамљене, али

зато фреквентне случајеве: пре свега у афективном говору (стрoгo упо

зорење, оштрија заповест). У истим или сличним приликама стоје краћи

облици императива и у црмничком, колашинском и пивско-дробњач

ком говору.“

Иако су око губљења -и- неког удела могли имати и одређени фо

петски моменти (појава је ређа у случајевима где би се губљењем фонеме

и добила сугласничка секвенца тешка за изговор) и акценатски фактори

(скраћивање је много чешће иза кратког акцента, а не треба занемарити

ни улогу реченичког акцента), ипак објашњење целе ствари очигледно

треба тражити у семантици. До губљења наст. и на широком дијалекат

ском простору, што значи и у међусобно често врло удаљеним говорима,

*** Ник. Срем 317.

*** Стеван. ИЦД 89—90.

947 Симић Левач 393–394.

*** Пецо ГИХ 45—46.

949 IIeTILI. СК–Љ 175.

**“ Мил. Црмн. 449; Пиж. Колашин 166; Вуковић П—Др. 70.
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по правилу долази у истом, стилски обележеном контексту: да би се

појачала заповест. Ради се, у ствари, о поступку супротном од

ублажавања заповести додавањем одговарајуће партикуле на облик им

ператива. Можда је, како претпоставља М. Пешикан, код скраћивања

било угледања на узвике. У вези са Пешикановим истицањем краткоће

у шут (насупрот инф. шутат, дакле са дугим у) поменућу један детаљ.

У околини Кладња према инф. шутит(и), шућет(и) слушамо императив

типа Шут мали, не причај, Шу дијете; Шуте, ђецо, да вас нијесам чуо

и сл. Ово коинцидирање не може се ни у ком случају тумачити неким

међусобним утицајем двају удаљених и толико различитих говора.

359. У примерима Нде те ђаво Мис, Нос те ђаво, дијете Рог, Биди

Бóк с нама МЦ, Буди Бок с нама МЦ, Помоз-Ббг СЕ имамо остатке 3.

л. jд. императива, које се, као и у другим говорима, по правилу исказује

описно; најчешће — нека -||- 3. л. презента: нека чува бвце Мар, нек

биде мир О, нека биде дебео кајмак О, нег дбђе мојбј кући Ст, нек не да

Бог Кр, Нек те Бог чува, сине Ра, Нек дође сад да му главу осечем МЦ,

Нека, нека, нека види мали шта је мука Ме, нека ме боле нога МЦ и сл.

360. Није редак приповедачки императив, погодно средство за сли

ковито и експресивно излагање нечег доживљеног. Облик 2. л. jд. може

стајати и уз остала лица:

— Куку, мајко, ја потрч, потрч у ливаде Мар, Ја потрчи њима

Кр, Ја маји рукама, а и бни мају Си, А ја пљесни отуд, пљесни одуд и

оно се јави Ба, И купи ја ону краву, па је терај, терај, никад ми такб

није тешко било О;

— Направи бтац опанке, па спути ону опуту Рог, Лепо дчисти

кромпире, па угреј мас, па оне кромпире изгњави, изгњави, па изручи . . .

Кор, Наша мајка изгрни онај жар, извади проју, исперушкај, остружи

ножом Ме, Дођи свекар па све поруши ако не ваља О;

— Ми сеј тежину, па трљи, па на разбој тки, па саши кошуљу Си,

И после одемо и опет зајази у воду, па онда пери, пери, истурај на брег Ме;

- Направе пушницу, па исплети лесе, па попарадај шљиве Ме,

Они дбђи у село, све покупи што ваља, а ако не да, уби бога у тебе Кр,

Направи наши људи трљицу за тежину, а ми, жене, ткеј све што нам

треба Кор и сл.

361. Облик Полакоте, спава снаa IIа показује да се наст. —те може

везати и за неке друге речи, чиме их и вербализује.

ПОТЕНЦИЈАЛ

362. Уопштен је облик би за сва лица:

Не би му ја ни ддлазијо СЕ, Ја би радијо Ст, Ја би ти донела Кр, Ја

би ишла кући Си, Ја би ти нешто показала Ст, Ја би се убила МЦ, Викб

би ја Ба, Ја би узо ону девојку Ба, Ја би вас молијо да ми купите књигу Ба;
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Мћ потрчимо да би спасили Ра, Сад би волели и-ми да знамо Ру,

Ми би жели Ба, Ми би сутра дбили Кр, А што би ми тражили туђе

паре? Ст;

Ви би устали и узели би торбе Кр, Ви би били поклани Ра, Шта би

ви нашли у-нашој кући? Мис,

Казали би ти бни Ст, Убили би ме бни Про, чувај да се не би побегле

Си, Опет би се наши борили Са, Све би то Немци спалили Рог и сл.

ГЛАГОЛСКИ ПРИДЕВ ТРПНИ

Од већине глагола трпни придев се не разликује од књижевног

лика. Ипак, неколике појединости заслужују да буду посебно поменуте.

363. Однос наставака -н и -т практично је сасвим слободан код

случајева типа ткат, отерат:

побацано Ба, брано О, све тканд, све убрано Арн, давано Мис МВ

Прк, предавано Рог, подизана Коп, двајано Ба, дрљано МВ, везан Мис

Прк ВИ, везано Мис АМ Н, везане Ве, звана трљица Би, до зване Душице

Мар, задано ВИ, шпорет зидани СE, дзидан СТ Ту Ру МЦ Ба, дЗидано

Ст Ту, изидано Ра Кор, венчан Мис, венчана Мис О, упријано Ст, прд

давано Кр Ра, продавано Ве, даривано Мис, калаисан Мар, Како су деца

клана Арн, клан О, клано Мис, поклани Ра, клечани ћилимови Рож,

кöвано Би, копани чанкови Мир, закопавано ВИ, дкопано Мар, укопано

Коп Мис, заковане Мар, кувано Мис Прк, купован Н Кр, куповано О,

укуцано Ара, дкретано Би, лаковани каиши Про, лупане Ме, излупано

Ве, излупан Ба, смотано Бу, певано Си, патосано Би О, записано Ара,

написан Кр, уписано Ру, дпране Си, дпрана Мис, рањаван Ба, зарезано

Си, зарезано СE, дбрезовано Ј., прдрезано Арн, урезано Би, разрезане гаће

Ра, узорано Ба, изручивано Мис, сејано ВИ Ду, сијан Мис, сијано Кр,

посијано Ст, исецан Ба, сликан Мис, саслушани Прк, деновано Вр, стре

љан Про, стрељано Ра, ређано Рог, терано Мис Ду, дотеран Ра, исте

рано Про Ра, отеран Мар, дитеран Мис Арн, дитерани Ст, дитерано Про

Ра, затесани О, датесана Би, тканд Тр Арн, ткано Мис Арн, пешкире

ткане Си, ткана сукња Кор, ткане сукње Пpк, појасеви су ткани Арн,

ткана ћилим Мир, изаткан Ј. Ман, изаткано Бу Па МЦ Ба, изаткано

Ра, цепано МЦ, поцепано Мис Коп, школовано Коп и сл.;

ум „“.

поред: бацато је све Кр, побацати Мис, побацате Кр, везато за

дрво Си, плањцато Кр, Донати су рањеници Кр, Брзо су прегнати Вр,

давато О Ра, давати Мис, прддâвата Кр, дат је знак Си, дата му пушка

Ра, Шта је ком дато? Рож, Дат му карабин Пpк, продато Мис, раз

дато Би, издата држава Рож, удата О СЕ Мис Про Кр Рог Ра Си Арн

Ме Би Ба Ман, удата Н, удате Ст, удату Мар, држат, држато Мис,

То је тако звато Мис, звати ћемани Кр, звати џандари Кр, нису звати

Кр, раније звато Ра Рог, У тој кући зватој такб О, позват у-војску Ам,

признат Мис, казато Н Рог, ilickomama Mис, ilcKoname Ра, кувато Би,

Није ништа куповато Кр, куповато Мар, куповат калем Би намазата
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Би, бни су ношени и метати на лађу Ра, ћерамида метата О, мешато

Арн, намотато Мар, драто Кр, поорато Мар Коп Мис, патосато Коп,

тако је прато МЦ, неопрата Мис, претата ватра Кр, поравњато Мис,

прорезато Коп, сејата је тежина Мир, сејато на леју Би, сијато Ра,

сијата тежина Мис, посијато Мис, послат Ду Ру, насликато Си, заси

пато жито МЦ, прдсипато Мар, сндвато Кор, терато Мис Ра, дотерат

Мис, истерат Си, натерата Би, дитерати Про, млого је ткато Мир,

Тако је ткато Мис Би, ћилим је ткат Ам, изаткати Ј, ткато и покри

вано Би, ткато МВ Мир, појасеви ткати МЦ, узимат Кр, узимато

Кор и сл.

Оваква репартиција наставака -н (-) и -т(-) не представља никакву

специфичност, јер је карактеристична за многе наше говоре. Овде се

задовољавамо подсећањем на подударност са приликама у шумадијско

-војвођанској,“ источнохерцеговачкој“ и смедеревско-вршачкој бази.“

У косовско-ресавским говорима, пак, -т(-) је код наведених глагола или

ретко или непознато.“

364. Однос наставака -т : -ен је углавном као и у књижевном

језику. Бележени су, дакле, по правилу примери типа: изграђено Ба,

преграђена Ст, пребјени кô мачке Вр, убивен Ме, побијени Ст, Тамо је

борављена стока Ра, уваћен Ве Ст Си МЦ, уваћен Кор Н Рог Ду Ман

Сл, набаљено Бу, дграђено Ст О, itскићено све Ј., покошено Ру Си, склд

нене се жене Про, покривено МЦ Сл, сакривене Мис СЕ, поломљено

Мис Би Тр, сломљене Вр, испрошене З., спаљене куће Па, зарађено Би,

урађено Вр О Мир, заробљена Ј ВИ, насађене Вр, посађено Ст Про, спрем

љено Ру З Коп итд.

Усамљени облик расположит (Он је увек лепо расположит), при

бележен у Мисачи, пре свега неће бити аутохтона народна реч, а с друге

стране могао је настати аналогијом према придевима типа хировит, ве

тровит, резервисаним за означавање одређене карактерне црте лич

ности. У сваком случају лик расположит не даје повод за успоредбу

са приликама у славонским и појединим Ш—В и источнохерцеговачким

идиомима, где су сасвим нормални трпни придеви типа напит, склонит,

правите, родит“ и сл.

365. Код глагола Г врсте са струјним денталом алтернација је спро

ведена готово доследно: вежена Кр Рож Са, вежене Ве Ту МВ Ј Ара

Ба вежене чарапе Мис Бу СЕ Па Ст, нису вежене МВ, вежени опан

чићи Ј., вежено Ду Мир Ара З, довежен је и рукав Ру, извежен Кр, изве

жена Ст. Ру Си Ј Са Ме, извежене Мар Ра МВ Ду Рож Арн, навежен

*** Ник, Мачва 274; Ник. Кол. 53.

*** Пецо ГИХ 157—158; Пиж. Колашин 170; Станић Ускоци I, 255; Тешић

Љешт. 228; М. Ник. Гороб. 682; М. Симић Обади 80; Петр. Змијање 122; Петр. ГБК

107—108; Ник. Тршић 422 итд.

*** Павл. Рача 52; Барј. Церовац 134 (рањават).

*** Пецо-Милан. Ресава 358; Симић Левач 397, Барј. Метохија 227.

*** У облицима завалити, завалито, записаним у Мисачи, имамо праве придевс

у значењу „у облику завале, (земљиште) с благим странама”.
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Си, навежени Мир, навежене Мир, навежено МB, довежено (од „довести”)

О, довежено МЦМВ Ст Си, довежени Ра Ман, превежено Кор Ду, пре

вежено“ О, донешен Мис, донешено Мис Бу О, донешено Ра Па Ве Ту

Ру Ду Сл Си Мир Ман ЈМЦ, донешена Ве Мир Ј, занешена Пру, над

нешено Арн, однешено Мис, снешено Прк, унешена Ман,“ изгрижено

Ст Про, прегрижено Мис, немyжена СЕ З, немyжене Па Ве Кр Си Арн

З, мужене су и овце Ман, помужене Мис Бу Па Ра Ве Ту Ст. Ру Ме

Си МЦ Мир Ара Ба, помужене СБ Ду Ман З Сл Ј, непомужене Ту

Ст Ру Мир Ме Ба, непомужене СБ, истрешено Бу О Ра Па ВЕ Ту Ру

МЦ Си Ара Ј, истрешене Мар Мир Ме Ба МПЦ, отрешене су шљиве

Ба, отрешено Мис Сл, растрешено Кр и сл.

За ову алтернацију зна већина говора из круга четирију дијале

ката које овде највише помињемо.“

366. Алтернација је спроведена и код секвенце ст, тј. извршено

је подновљено јотовање: искоришћено Ве, искорпићени Ве, кршћен СЕ

СБ Вр Ду Ман Си, кршћена Ј, кршћено Вр, кршћено Ра МВ Рог Ду Ман

Си Мир Арн ЈМЦ, има жена некршћени СЕ, закршћено Ј, прекршћено

Ду Ба, прекршћен СБ, некршћено Ра, укршћено ВИ МЦ, замашћен Ту

Ст Тр Си Ј Са Ме Ба МЦ, замашћен Мар Ра МВДу Ман Сл Арн, замаш

ћено СЕ Сл, замашћено Вр Мир Са Би, намешћена Мис, смешћени Др,

намешћена СЕ, косиште намешћено СE, дпрошћено Ј., пре је пошћено Ст,

пöшћено је Са МЦ, упрдпашћен Ту Си, упропашћен Ра Ду Ман, упрд

пашћено Вр Ст Мир Са Ба Би, упропашћено Сл Арн и сл.,“ поред ређих

потврда типа: Тако је поштено (од постити; Кр), крштено Ту Ст Арн

Ј Са Би, крштена Ве, крштен Ара, некрштено Са, укрштено Кр. Уп. и

т. 446 за ликове од гл. пустити.

Подновљено јотовање у наведеним и сличним случајевима каракте

pистично је, пре свега, за косовско-ресавске говоре,“ а није непознато

ни терену Ш–В дијалекта.“ Алтернација је (недоследно) спрове

дена и у говору Галипољаца.“

367. Свакако аналогијом (према рађено и сл.) добијени су примери:

украђена Би, украђене краве Си, украђени Кр Др, крађено Мис, да се

*** Изузетно су ретки примери типа довезен Ду, довезено Бу.

**? Сасвим су усамљени облици дднето Рож, донета Ман.

*** Ивић Биогр. 167; Павл. Рача 53; Ник. Мачва 274; Ник. Срем 353; Стев.

Гружа 477; Моск. Поцер. 80; Мил. Кик, 28; Поп. Госпођ. 194; Пецо ГИХ 158; Ву

ковић П—Др. 73; Станић Ускоци I, 255—256; Пиж. Колашин 171; Петр. ГБК 109;

Петр. Змијање 121; Тешић Љешт. 229; М. Ник. Гороб. 684; Ник. Тршић 423; Пецо

—Милан. Ресава 358; Јовић Трст. 150; Симић Левач 397, Барј. Метохија 227 итд.

*** Отуда -ицћ- и у именицама: кршћење СЕ Би Ра Арн Ј МЦ Ве Кр МВ Рог

Ман Си Мир, после кршћења Ду, некршћениче некрштено дете? ВИ, кршћеница Ман,

некршћењак некрштен мушкарац Вр, од некршћењака Вр, на некршћењака Вр, Свети

Сава је бијо просвешћеник Сл и сл., поред: некрштениче Тр ВИ.

*** Симић Левач 186—188; Јовић Трст. 68; Пецо-Милан. Ресава 276; Але

кс,—Вуком. Жупа 299; Барј. Ибар 97; Барј. Метохија 227 итд.

*** Мил. Кик. 21; Ник. Мачва 278.

982 Ивић Галип. 250.
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служи крађеним“ стварима Мис, јеђено Мис, појеђено Ман Пру, по

јеђен лис Ме. Уп. и гл. им. јеђење Ј.

На целом терену је, иначе правилно, запошљен Ру О, запошљен Ра,

запошљена МЦ, запдшљена Си, запошљено Рож, запдшљено Ман, запо

шљени Ра Ст. Мис.“

368. Према косовско-ресавском жењет“ (у галипољском је уже

њет)“ овде је као у књижевном језику: джењен Ру Мис Ст, осењен

Ту Кр ВИ Ду Ара Ман, жењени Ту Рож итд.

369. По угледу на однос чути: чувен добијено је насути : насувен:

насувен Ве ВИ, насувено Рог Кр СБ Ду, насувена Кр, посувено СБ Би,

просувено Кр СБ, пресувен шљаком Ме, пресувено Ара, пресувено СБ,

поред: насуено, насуен, просуену, просуено Ба.

370. И код глагола на -стрети бележен је једино трпни придев са

наставком -ен. застpвено Па Ра Мир, застpвено Бу О СЕ Мар, застpвена

СЕ, застpвено Про Ве Ме МЦ Кр Ст. Ру ВИ Сл Си Ара, застpвена Ве

Ј Са Кор Ман Мир, прострвена Мис О, прострвeнa Тр Рог Ду Ј., про

стрвено Бу О СЕ, прострвeнo Ра Па Про Ту Ст НРу Рож ВИ Кор СБ

Ду Ман МЦ Сл Си Мир Арн Ара Са, разастpвена слама по штали Ара,

сатрвена Мис Вр О СЕ, сатpвене Мис, сатpвена Ј Рог Ман, сатpвено

Ра СЛ И СЛ.

371. Поред побијени Си ВИ, побијено ВИ, и сл. (в. т. 364), чује

се и убивена ВИ убивен Ме.

372. Двојаке облике има и гл. придев од глагола (-)дути: Ноге

су ми надујене СИ, Сво му лице подадувено Ман.

373. У материјалу се нашао и облик задњевено: Буре је задњевено

данцетом З, поред: а дол је заднивено Кор.

ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШЊИ

374. Не употребљава се често, али се ипак не би могло рећи ни

да је нарочито редак. Истина, има индиција које недвосмислено сведоче

о попуштању језичког осећања за овај глаголски облик. То су пре свега

форме са наставком -ући настале његовим додавањем на 3. л. мн. пре

зента или на инфинитивну основу, вероватно по угледу на VI врсту

(певајући): да цркне бљуајући СЕ, Ја црко дрктајући Ј, Уби се плакајућ

Мир, плакаући Рож, ја црко викајући Вр, Очи да испадну свјаући Кор,

*** Крађен је нпр. и у северном Банату и Ресави (Мил. Кик, 28; Пецо-Милан.

Ресава 358).

*** Уп. Симић Левач 187; Ник. Мачва 274.

*** Алекс—Вуком. Жупа 309; Симић Левач 397; Пецо-Милан. Ресава 358;

Елез. Речник I, 179 и сл. У околини Ђураковца слушао сам једино жењет, ожењети

итд.

*** Ивић Галип. 247, 250.
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трчејући Ра, трчајући Рог, Заболу л руке писајући? Рог. Овакве и њима

сличне облике прилога садашњег бележе и други испитивачи у гово

pима где је он у повлачењу.“

375. Други поуздан доказ губљења осећања за овај прилог пружа

све очитије померање његовог значења. У ствари, прилог времена садаш

њег на овом терену све мање означава напоредну радњу, односно стање,

а све више — начин на који се врши радња у одговарајућем личном

глаголском облику: отерамо кријући Прк, носу кријући Ам, Води пар

тизане кријући Др, Оне су ме и дале кријући од мојег бца Мир, Све

ради певаући Н, Прави вилу седећи МВ, Просијашећи на коњу Н, Све

ради трчећи Мис и сл.

376. Напомену о семантичкој компоненти прилога садашњег упот

пуњује податак да се његов најфреквентнији облик (идући) све више у

ствари осећа као предлог (ка, према): Зове се Рудовачки забран идући

Венчанама МЦ, Т6 ти је тамо, идући Босни Прк, идући Тополи МВ,

IИзиђемо тамо идући Шаторњи СБ.“

377. У овом делу Шумадије могу се срести и примери са значењем

које прилог садашњи има и у књижевном језику: Ту је бн, кријући се,

погледо ровове Ра, д-умреш жњеући Рог, Ја путујући никако нисам

мислијо да ли ће ме неко убити Ра, Остали смо од чете тражећи да

нешто поједемо Ра, Ја, рачуњајући (да је, С. Р.) куче, сагнем се и узмем

снега Прк, Тукући жену, срамотиш кућу МЦ и сл.

378. Примери типа радући Рож, звиждући Кор у складу су са репар

тицијом наставака за 3. л. мн. презента гл. VII и VIII врсте на овом

терену.

379. Регистровано је и неколико попридевљених облика гл. прилога

садашњег. брзопекући казани Ман, у брзопекућим казану Рог, Дођи у

идућу ноћ Ара, Зови га у идући четвртак Ст, Лако је држећим људима О.

ГJIАН () IСКИ ПРИЛОГ ПРОШЛИ

380. Глаголски прилог прошли ишчезао је као и у већини других

штокавских говора.“ Трагови овога облика чувају се једино у попри

девљеној форми бивши: бивши командир Па, бивши шумар Ам, Ето,

тö ти је мој бивши старешина Ст.

*** Симић Левач 397—398; Јовић Трст. 149—150; Јовић Рача 40; Павл. Рача

52; Ник. Мачва 274; Ник. Кол. 53; Тешић Љешт. 228. -

*** Реченица: „Када смо били идући, дошли смо до Елбасана”, истргнута, иначе,

из вишечасовног приповедања виспреног и речитог солунца из Раниловића, неодо

љиво подсећа на конструкцију путем путујући (уп. нпр. Кад су били путем путујући

у песми „Женидба Душанова” и сл.), омиљено изражајно средство народног песника,

ствараоца епског десетерца.

*** О томе у мом раду Судбина глаголског прилога прошлог у централним дијалек

тима српскохрватског језика (с освртом на ситуацију уједном источнобосанском говору).

— НССВД 7, св. 1, 71—78.
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ПЕРФЕКАТ

381. Из широког репертоара ситуација у којима се употребљава

тзв. крњи перфекат помињемо само оне најинтересантније. То су:

a) Клетве и благослови: Сунце ве спалило! IIру, Убијо ве Бог! Рог,

Дабогда славу не-славила, ватру не лджила, ус колено не усправила!

Си, Дабогда не бијо који сам! Др, Довек гладан бијо! Н, Не-дб Бог више

да оно дочека ико мој! СЕ, Даббгда не мировала, стално дрмало се лиш

ће! Арн, И рекб му Свети Сава: „Мало радијо, целбг века имбе”! Арн,

Bóла је благосовијо: „Мало јео, сит бијо довека”! Са, Мало јели, довек

сити били! Арн, Весели били куд год инили Арн, Жива и-здрава била!

Мир, Жив бијо и велики порасто, сине! О, Жива била ћери, мајки тво

jбј! СЕ и сл.

б) Нарација, нарочито почетак приповедања, увођење у припо

Ведање:

Била три брата Ба, Бијо, кажу, неки трговац и имб сина будалу

Ст, Кренуо народ у бежанију, а наоблачило се, куку мене! Тр, 11дзвали

нас, мушке, у Сопот, једни дтишли, а једни се сакрили СБ, И бни под0

ддили и дбили у цокулама Ст, А ја узела мотику па копала, тукла оне

бусике, тукла . . . Про и сл.

в) Емфатична саопштења: Дође Бошко и с врата: „Напа Итлер и

Русију”! О, Пала ми крава и слдмила ногу Си, Порддила се Перина

Мица Ј, Умрла Нада! Pa и сл.

г) Дијалог, нарочито онда када саговорник очекује да му се по

нови, потврди оно што је управо чуо: Умрла му мајка — велиш? Ј,

Нестало ти пара — је л'? Ман, Нашли вола — ха? Си и сл.

Разуме се да овдашњи говори знају и за нормалан, обичан пуни

перфекат: Јуче су дбили мајстори Си, наши су направили кућицу О,

ддбила си крушку Ј, ја сам га наила З, наши су га сакрили ВИ итд.

ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ

382. Није особито чест облик,“ али се чује. Има обе форме, али

је она са перфектом (не ретко крњим) помоћног глагола знатно чешћа:

Бијо сам се извуко Ба, Она је се била наљутила Би, Она се била поро

дила О, Станоје бијо детб мали Ме, Мој бтац бијо пошб Са, Била дcпала

са њи четворо Мир, Кад је било дошло наређење, мћ отишли СЕ, Она

леiла била Ст, Било дете умрло Прк, Биле му прдмрзле ноге Прк, Нама

биле родиле јабуке Кр, Били су детали живи Ра, А моји досељеници су

били закорачили ВИ, И бни су сви петорица били пошли Рог, Наши су

људи били дбили Ст, Они су ондак били попуштали и сл.,

*** Сужена му је употреба и у већини суседних говора: Павл. Рача 54; Јовић

Рача 39; Јовић Трст. 148; Пецо-Милан. Ресава 357. Једино је још увек жив облик

у Левчу (Симић Левач 401) и код Галипољаца (Ивић Галип. 258). Плусквамперфекат

се више не чува добро ни у свим говорима источнохерцеговачког типа (уп. нпр.:

Пецо ГИХ 157; М. Ник. Гороб. 682; М. Симић Обади 81 итд.).
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- „“ у

Како се оно беше звао? ВИ, Беше тифуз ударијо Ме, Ја беше купила

леворвер МЦ.

Конструкција био - инфинитив

383. У овом делу Шумадије могу се чути и овакви изрази: Не-била

ићи Ст, Не-била ни ићи Ст, Били ви чувати ваше коње Сa.

ГЛАГОЛСКЕ ОСНОВЕ

384. У овом раду је разврставање глагола по врстама извршено

према Белићевој класификацији, заснованој на спрези двеју глаголских

основа, инфинитивне и презентске.“ Пошто на нашем терену изостаје

озбиљнија редукција употребе инфинитива, то отпадају и тешкоће око

успостављања односа двеју основа.

ГЛАГОЛИ I ВРСТЕ

385. Деле се на две групе. На једној страни су глаголи код којих се

инфинитивна основа завршава на консонант, а на другој они чија се ос

нова завршава вокалом. У првој групи су већином тзв. правилни гла

голи (уз нешто изузетака) са сталним односом у парадигми, док је друга

практично разбијена на мање групице и поједине глаголе. Веома је не

уједначена у промени и зато оставља доста места и могућности за ана

лошка уједначавања и прекрајања. Та прекрајања и аналошка померања,

карактеристична за већину говора српскохрватског језичког подручја,

нису мимоишла ни нашу зону.

386. Поред обичнијег и чешћег ићи Ра Ве Мир Сл Ст Тр чује се по

некад и старије ити СтЈ Ра, а једном сам забележио и исти Ра. У презенту

је увек: идем Вр Мис Би Про Кр Прк Рог Са Ме, д-идем Би, д-идем

Мар, иде Ст Мис Кор Арн, д-иде Мис Кор Ара, д-иде Н. Мир, д-идеш

Мис Кр Рож Ба, д-идеш Ра Мар, идемо Мис О СЕ Коп Сл Ра Ру Рог

Кр Са Ст, д-идемо Мис Ве Ам Арн, идете Мис Коп Прк Са, д-идете

Прк Ам, иду Мис Про Прк Рож Ј, д-аду Мис Бу Про ВИ Арн Рож

Ј, идеду Ам; императив: иди Ст Мир Кор, ите Са Про Кр Рог Арн

Би Рож Н, ите Мар СЕ Мис, ид"те Мис, аорист: идо Мис, не идок

Мис, идо Сл Рож Ман, идoмо Рог Про, иддмо Кор Н Рог Сл Др МВ

Пру; радни придев: ишб Мис Ст, ишč Ве, ишč Мар Н СБ Рог Ра, ишао

Н, ишла Ст. Ра Мир, ишли МВ Ам ВИ Рог, ишле Сл Мир Си, прил.

садашњи: идући МЦ Прк Мис, идући МВ СБ.

*** Белић Конјуг. 5—7; А. Белић, Постанак прасловенске глаголске системе. —

Глас, Београд (Српска краљевска академија), 1934, књ. СLХIV, 1-41.
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387. гл. ићи сложен с преф, из- у овом делу Шумадије гласи двојако:

а) изаћи Си Ара Ме Ј. Мис Бу, изићи Ст Мис, изићи Ман, изиђем

Прк ВИ Па Ам Ду Арн Ту, изиђем Мис Кр Ст СБ Ман, изиђеш О Ст

Мис Др Ту, изиђеш Ту, изиђе Мис Прк О Кор Кр Ара Ру Би СЕ Па Си,

д-изиђе Кор, изиђе Мар Ра Рог Ман Си Арн Ту, излде Мис, изиђемо

Pa H Про, изиђемо Бу Мис Прк Арн Би Про, изађете Ст Рог, изиђете

Ам, изиђу Мис СтЗ Рож Ара Би Кр Си, изиђу Рог Арн Ара Ду, изиђи

Ме, изиђо Мис Прк, изиђе Мис, бн изиђе Ст Прк Рог Па Др Вр Мис

Арн, она изиђе Сл, изиђошмо О, изиђомо Ст Ам Би, изиђоше Вр Мис Прк

Арн, изишб Бу Мис Кр, изишо Си, изишли О, изишла Мар МВ Вр СЕ,

изишла Рог, изишли Мис СБ Рож Ве, изишла Прк Рож МЦ Вр, изишле

Ман Са Ду, изишло Мис Мир, изишло Рог Мис,

б) изаћи Мис ВИ, изађем Мис Ба, изађем Ј., изађеш Ј, изађе Мис

Ара Ба, д-изађе Мис, изађе Ра Пру Рож СЕ, изађемо Са, изађемо Ра Ду

СЕ, изађу Ба Ве, изађу Мир Ве, изађи Си Ме, изајте (изађите“; О),

изађо Си Ме Ба, изађе ВИ, бн изађе О ВИ, изађоше Са Сл, изашо Мис,

изашб О, изађо ВИ Ра Са Ба Вр, изашла Си Рож, изашле Рож Ду Мир,

изашле Ру, изашла МВ Рог, изашли Ра Рог СЕ, изашло Пpк Мир Рож Ј.

Примери типа изиђе чешћи су отприлике двапут од ликова са -а-.

Двојаке ликове овога глагола познају углавном сви суседни говори,

с тим да већином претеже варијанта са -и- ***

388. Поред инф. отићи Ст Мис Ам чује се и отити Ст Ра, дитити

Ме МЦ, а једном је забележено и дтисти Кор. Од презентских облика у

грађи се нашло: дем Ст Па, дđем Н, деш О, де Мис, демоQ, дđу Мис Прк

Мар и сл., дптидеш Кор, диплде Мис Ам, отиде Кор, он дипидне Ме, диплдемо

Кор Си, дптиду Кор Па МВ, императив гласи: отиди Мис Па Рог Ру Ман

Прк, отидите Мис, аорист: ја бдо Н. Си Ба Вр Кр Прк Са СБ, ја до

Мис, доок Мис, до ја унутра Мис, бн бде Рож, бде Ру Кр Си Прк, оддмо

Др, домо Ст Па Си Ра Сл Прк, досмо Мис Вр Коп, ддошмо Кр Мир

Ме, ддоше Мис Вр О Ст Ве Про Ра Прк Са Ј Ба Ме, оддише Ве Ам, они

ддбине О, дитидоше Кр, радни придев: датишо Ст Арн Др О СЕ, дчó З

Ме, дптишла Ст Прк Тр, дитишли Са Ра. За овај терен су сасвим нео

бични облици отиђи Мис, па дпију (оду, отиду“, Рож).

389. Увек је: наићи Мис, напђе СБ, Ми ћемо да напђемо Др, наиђу

Н, наиђе и она Мис, наиђомо Ам, наиђдмо СБ, наиђоше Мис, наишли

Вр Бу и сл.

390. Ретки су случајеви типа: ја дбм кући Ст, дајем Мис, Даје и

јесен Мис, даје му жена Мис, док даје ред Мис. Реч је о резултату

пасивније артикулације сугл. 5. Неупоредиво су чешћи облици типа:

*** Моск. Поцер. 57; М. Ник. Гороб. 683; Тешић Љешт. 229; Ник. Срем 353

—354; Ник. Тршић 423. У Мачви претеже -и- (Ник. Мачва 274—275), као и у Колу

бари (Ник. Кол. 54) и Бачкој (Поп. Госпођ. 195). Код бачких Буњеваца доследно је -а-

(Поп. Госпођ. 195). У говору Раче ликови са -а- су сасвим ретки (Павл. Рача 38),

а код Галипољаца их уопште нема (Ивић Галип. 268). Додајмо на крају и то да коле

бање између варијанте са -и- и варијанте са -а- имамо, према материјалу Н. Секулић, и

у Банату. Уп. у Кикинди изађеш, поред изиђени (Сек. Текстови 122), у Милошеву

изађе (стр. 126), у Башаиду изађу (128) итд.
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дбђем Ст Мис Ра Си Сл Кор Рог Мир, дбђеш. Ра Ве МВ Ам Сл, дбђе

Ру Са Сл, дбђу Мир Ст Про Ра Ту Ве, дбђи Ст СЕ, дбђете Па Ра, дбђо

Мис Ст ВИСБ, дбђој О, дођок Мис, дбђе О Ра Ба, дбђосмо Мис Ба Ј,

дбђошмо Кр З, дбђоше Са Коп О СЕ Мис Па Прк Кр СБ Рож МеМЦи сл.

391. Од гл. обићи през, има углавном облике са јотованим д: оби

ђем СБ, дбиђем Прк, дбиђе Прк, обиђе Мар Ду, обиђемо Ра СБ Си, дби

ђемо Мир, дбиђу Мир, да ме обиђу СБ и сл. У Ам је прибележен лик

обиде (да ме дблде).

392. Глагол сићи у презенту има облике: сиђем Мар Пpк Ј МЦ,

сиђени Мис Прк МЦ, сиђе Ра Мар Прк Ба, сиђемо Ра Си Арн, сиђете Рог,

сиђу Ме Сл Рог, у императиву: сиђи Мис, сиђите Ра Сл, у аористу: сиђо

О, сиђе Рог, сиђоше МПЦ, а у радном придеву: сишла Вр, сишле Ст Мир

Сл, сишли Прк Ду. У Кр сам чуо облике: сашло, сашла, сашли.

383. Исто тако, поред чешћих облика силазимо Мис, силазиш Би

Кр, силазили Вр понекад се чује: да салази Ман, да не салази Ман.

Слушао сам само: подиђе Ј. З, подиђемо Ба, подиђу Прк.

394. Зев у облицима глагола уићи понекад се уклања уметањем

сугл. в (чешће) или ј (ређе): угопћеш Др, увиђем СБ, увиђе ВИ. Ру МВ,

увиђе Ра МВ Рог СБ, увиђу ВИ Др Ам, увиђи Си, увиђе (3. jд. аор.; Ам),

увишо СБ, увишле МВ, увиило МВ, увишла МВ, — ујађу Бу, ујађем

Про Ј, ујиће Ра, поред: yiћи Ст, упћи Мис Ст, упћем Мис, упћеш Мар

Кр Ме Прк, упћемо Ј О Арн, упће Арн Ту РуЗ, уиђе Мар Ру, упћу Ст,

уиђу Ст, уиђи Па, ушио Рог О Про, ушила Па, уишла Ба, уишли Тр, уиђо

Н, уиђомо Н, уиђосмо О Са, уиђоше Прк и сл.

Паралелно долазе форме типа: уђем Мис Ара, уђе Мар Ме, уђу

Ба СБ, уђе Ру, уђосмо О, уђомо Про и сл.

Елиминисање зева убацивањем сугл. в. ограничено је, по свему су

дећи, на космајску зону, смедеревско-вршачки терен дакле, на којем

су истраживачи већ наилазили на овакве и сличне примере.“

395. Код глагола с основом на велар резултат I палатализације је

у свим селима аналошким путем продро у 3. л. мн. през, и у облике

императива:

вучу Мис Мар Пpк СЕ Ра Па Ј Ве Ме Ст Пру Ам Кор МВ Н СБ

Рог Ду Ман Сл Си Рож Арн Са, вучу-се Кр Ту, вучу-га О, вучу Бу Мис Ве,

завучу Мар Ве, извучу Бу Мис МЦ СЕ Ам МВ, повучу Др Ман, повучу

га О, повучу-ме Вр, подвучу Мар, превучу О СБ Мар, провучу СЕ Рог Мар,

развучу Вр Ј, увучу Мис, печу Мар Мис Кр Прк Коп Ве ВИ. Ст Ру Ам

Др Ј. Рож Ара Са Ме, печу, Мар Кор СБ Рож Рог Ду Ман Сл, печу-се Мис

Вр О Па Ам Арн Ј. Ба, испечу. О Кор МВ Арн Мар Мис, испечу-се Мис

Коп СЕ, испечу Ра НМВ, обучу О, обучу Мар Ј. Ве Ам Кор Сл Арн Бу

Мис Про, обучу-је Мис, сечу Мар, сечу СЕ Бу Па Ве Ст ВИ Кор Си Рог

| Ду Мар Сл Др, сечу Мир, сечу Бу Про О Ра, засечу-ce СЕ, исечу Вр,

*** Павл. Рача 38; Барј. Перовац 120.
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исечу О, насечу Пру, осечу Мар Ам, осечу Мис Бу, осечу Па ВИ Ам Н,

осечу Рож Ј, да осечу Ј, осечу га Мир, пресечу О Ам, пресечу Рож, расечу

Рож, расечу Мар, расечу МВ, расечу се СЕ, тучу СЕ ВИСБ Мар, да не

тучу Тр, тучу Мис, тучу се Би, потучу Мис, утучу Мис, лежу О Ра,

лежу Ара Мар Мис Прк Па Ту Н, оне се лежсу Тр Ман, ту се лежу Арн

ВИ, лежу-се Бу О Мар Пру Рог Ду Рож АраЗ, лежу-се Ду Сл, лежу-ceН,

излежу МВ Ара Мар Ве, да се излежу Ве Ру Кор, а оданде се излежу

жабице Би, излежу-ce Pa Py Poх Ара Бу, належу кокбшке Ру, И ту се

разлежу Пру, разлежу-се МВ, стрижу“ овце МПЦ, стрижу Ст Ру МВ,

па острижу МB, ожежу Ст Ту, вришу Рож, вршу Бу Мис Ра Рож, вршу

Рож, вришу Бу Коп СЕ Па Мар Ман Ра Прк Ара Ба ВИ Н Рог Си Мир

Рож, извршу Мис, овpшу Ра Рог Ру Ман Ду СЕ Ме, овpину Мис Вр и сл. —

вучи О Мар Кор Рог Ду Др, повучи Ам Ду Мис, вучите Кор МВ, вучте О,

повучте О, печи Мар, печи Ра МВ Кор Ду Си, испечи Рог, сеци О Мар Кор

Ду Др Си, осечи Ду, насечите МВ, туча Мар Н, обуци О Мар Ам Сл Ду,

обучи-се МВ ВИ Си, Иди па се обучи Кор, обучи-се Ду, обучите Ам МВ,

обучте О, належи је О, належ"те Ру, стрижи МВ, остpижи МЦ МB,

стрижите Ру, острижите МВ, врши Мис Па Ру Ве Ту МВ МЦ, вршите

Мис Би МВ, овршите Би и сл.

Морфофонематске алтернације крч, крц, грк, г)з нису ликвидиране

доследно, јер се, истина ређе, чују и облици: вуку Прк Ру Ба МЦ Ам

МВ, завуку Па, извуку Про, навуку Бу, повуку Ман, па свуку Би, увуку-се

Ара, пеку Ст Ру Сл Мир Ве Кр Пpк, испеку Тр Ме Кр, испеку-се Ара,

потеку Кр, секу Ру Прк Па ВИ Тр Би, секу МПЦ Би, секу Мир ЗМе, исеку

Н, исеку Ара Ме МЦ, осеку Прк, осеку Ара, пресеку Коп О, расеку Па,

расеку Арн, просеку Тр Прк, туку Коп Би, туку Прк, туку-се Кр, туку-се

МВ, обуку Ј Ара МЦ, леiу Ту Ба Мир, лету-се Прк, кат се лету Ба, излету

се Кор, излету-се Рог, да се излеју СБ, улеiу Ман, стрију Ст и сл. — вуци

Ве Арн Ј., провуци Ара, повуци Ра Рож, развуци Вр, теци О, леци Ра Ве

МВ Кор Си Мир Арн Кр, испеци Ра, пеците“ Мис, обуци Ам Арн ЈМис,

истуците“ Ст, сеци Коп Ра Па Ве Ду, сеци З МЦ, насеци Ара, осеци

Кор Ду, осеци МЦ, расеци Ара и сл. -

Рекло би се да је присуство „правилних” облика најзапаженије у

императиву од гл. на к (нисам имао прилике да чујем ликове типа налези,

стризи и сл.). С друге стране, доследно је вршу, овршу, извршу, што је и

нормална последица губљења сугл. х а тиме и могућности чувања или

поновног васпостављања односа х : и . Избегавање зева, опет, само је

разлог више за наслањање 3. л. мн. на остале облике презента.

Ово нарушавање алтернације крч, куц односно г/ж, гуз у презенту

И ИМПеративу Глагола са основом на Белар не представља никакву специ

фичност само шумадијских села смештених између Космаја и Букуље.

Појава је посведочена у многим говорима српскохрватског језика, па

*** У целој зони је обичнији гл. шишати.

*** Увек је: Пециндан Би, Пецин дан Ве.

*** Увек је: Туциндан Вр, Туцћи дан Бу, Туциндан Ј.
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је, између осталих, помињу и истраживачи призренско-тимочког,

косовско-ресавског, смедеревско-вршачког, шумадијско-војвођанског,

санџачког, староцрногорског и источнохерцеговачког терена.“77

396. Глагол врћи Бу Мар Па Ду Мир Ара Ј МВ Арн Ара Са Ме

МЦБиО СЕ Мар Ве има презент и остале облике само по 1 врсти: вршем

Мис, вршем Па, вршеш. Мис, врше Па Прк Си Ве, врше Мис О Арн Ру

Ве, врше се Ме, да се оврше Ба, оврше Тр Пpк, вршемо Ара Мар Ру, вршемо

Мис Ман Рож Ј Па МПЦ, вршемо Рож, вршемо Рог, извршеш Ам, овршемо

Др, овршеи Ду, овршемо СЕ Пpк Про, вршете Си Арн Па, вршу, вршу,

вршу, овршу, овpшу (в. претходну тачку), вро Мис Бу Мар Н. Мир Ара

МЦ Ман Сл Са, двро, овро, извро, извро (в. одељак о вокалном р, т. 64),

врли Мис Ра Прк Кор Н. Ду Си Мир Ара Ру МЦ Ман Арн, то се врло

О, тако се врло Мис, врло је се Ра, врло се Ве Ру Ме, врла ВИ Би, овpли

Мис Са Бу Мар МЦ Па Мир Ду Си Арн Ба Ман, овpла Па СЕ Пpу,

извpли Прк, вршосмо Мис, овршосмо Мис, оврћи ћемо Ру и сл.

Од ближих области са нашом зоном иду Гружа,“ ваљевска Колу

бара и Мачва (у којима је у инф. сачувано старије врећи),“ јужни Банат

(на северу је вршити) и највећи део Бачке.“ Овај глагол је прешао у

VII врсту у говору Биограчића и Тршића,“ док су у околини Раче

презентски облици по I и VII врсти, а радни придев и аорист по обрасцу

I.“ Срем је у том погледу најинтересантнији, и то како због три форме

инфинитива (врћи, вршити, врећи) тако и због чињенице да аутор наводи

једино примере радног придева вршио, вршила, вршило, вршили“ (дакле

све по моделу VII врсте), остављајући читаоца без обавештења о прили

977. Белић ДИЈС 480; Стан. Тимок 418, 419; Стеван. Ђак. 119; Богд. ГБРП 79,

85; Пецо-Милан. Ресава 349, 351; Јовић Трст. 67, 134, 139; Симић Левач 194, 197;

Алекс.–Вуком. Жупа 308, 309; Барј. Метохија 211, 219; Барј. Ибар 74, 92; Стојан.

Врњци 217; Барј. Лепосавић 423; Павл. Рача 39; Ивић Биогр. 167; Моск. Беогр.

137; Мил. Кик. 28; Ивић Ловра (у императиву, а у през. очуван однос к: ч) 197;

Стев. Гружа 477; Ник. Кол. (недоследно) 54; Моск. Поцер. V, Ник. Мачва 275;

Ник. Срем (у през., и то ретко) 354; Поп. Госпођ. 189, 192 (код Шокаца и Буњеваца,

а код бачких екаваца једино у вршу, врши); Барј. Бихор II, 20; Барј. НП-Сјен. 99,

101; М. Ник. Гороб. 684 (у през. гл. на к, али је: вуците, туците и сл.); Тешић Љешт.

230 (у през. гл. на к, али: могу || можу || мору и увек: вуци, пеци и сл.); Ник. Тршић

423 (у през., јер је: пец“те), Станић Ускоци I, 241 (у през. и недоследно у импер.) 248;

Пиж. Колашин 159 (у през. само стрижу „поред упадљиво фреквентнијег стрију” и

вршу, али „без изузетка”: вуку, туку, пеку итд.: у импер. је доследно: обуци, туци,

вуци и сл., једино се може чути стрижи „поред чешћег: стризи, стризите” (164,

165); Мил. Црмн. 456 (ређе през. са к и ј и импер. са ц, з); Пеш. СК–Љ 168 (неравно

мерна распоређеност у испитаној области); Ђупић Бјелоп. 90, 91, 98; Петр. Врака II,

218; Вуј. Мрк. 255, 259 итд.

978. Стев. Гружа 478. Стевовић у Гружи бележи неочекиване и, усуђујем се

рећи, сумњиве ликове: врхао, врхох, врхосмо. Не верујем да наведени облици верно

репрезентују народни језик Гружана.

*** Ник. Кол. 55; Ник. Мачва 275.

*** Ивић Банат 155; Мил. Кик. 30; Поп. Госпођ. (инф. гласи врећи||врћи) 197.

*** Ивић Биогр. 167; Ник. Тршић 424.

982 ПаВЛ. Рача 38.

*** Ник. Срем 354.
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кама у презенту. У Ловрије вршети, врши се, вршиду, вршели.“ Са нашом

зоном иду и Гoрoбиље и Љештанско, с том разликом што инфини

тив тамо гласи вријећи.“

397. Презент глагола јести гласи двојако. Поред облика типа једем,

једеш сачуване су и форме грађене по старом атематском моделу: једем

Коп О Мис, једем Ра, једем Ме Мир МПЦ, једеш Кр, једеш. Па Н, једеш J

Би, једеш Са, једе ВИ НАм Ман, једе Би Ара, то се једе Мар Мис, једе се

Мис Рог, једе се Ара Ме, неде ми се Тр, Неде се месо Пру, једемо О Па

Про Кр Ра Прк Кор Ду Ру, једемо Ра Ам Кор, једемо Мир Ара МЦ Ара,

једемо Рож, д-eдемо Мис, једете Ј Тр, да се наједеш Рог, поједемо Пpк,

уједе З Би Са Ме Ј, да не уједе Про, дједе З и сл.; — јем О Мис Ра Рог

СБ Кор Ду Ман Сл Кр Арн, јем Арн МЦ Мир, јеu Pa H Арн, да се је

Кор Н, јемо Кр Ра Прк Сл МВ Кор Ам Н Рог Ман Ду Др Ба, јемо Ј. Ва

Мир, јете МВ, не мож се најеш Рог, појем Ј., појем Кр, појеш ВИАм, Она

неће да поје ништа Кр, да се најете Рож, ује. Ам, да ује. Н, Оће да ује Ни

сл.98". За разлику од презента, атематски императив је знатно ређи, јер је

поред обичнијих: једи Мис СЕ Про Н Кр ВИ Рог Кор, једи Ј. Ба, јете

Мис О Си једино у космајским селима Кораћици и Америћу по једном

посведочен облик јеf.

Атематски презент од гл. јести није редак у нашим дијалектима,

а за разумевање овдашњих прилика довољно је подсетити се да су облици

типа јем, јеш сачувани у готово свим говорима косовско-ресавске и сме

деревско-вршачке базе”.“ „и даље у целом Банату.“ Тако је и у гали

пољском.“ Идући на запад, полако се тање трагови старијег стања. У

непосредној близини, у ваљевској Колубари, облици јемо, jej као да још

нису реткост,“ док се већ у Мачви такви остаци могу срести само у

императиву.“ У Госпођинцима и Поцерини једино код сложених гла

гола имамо тип -јемо, -јеш итд.“ У Гoрoбиљу, Љештанском и Тршићу

нема, наравно, одступања од Вуковог језика.“

*** Ивић Ловра 197.

*** М. Ник. Гороб. 685; Тешић Љешт. 231.

*** Мислим да облици 3. л. мн. једу Кр ВИКор СБ, једу Ба Ара Са Мир Рож J,

једу. Ст, насупрот: једу Мис Ра Рог Си, једy-се Са, припадају атематском обрасцу. Упо

pиште за овакав закључак налазим у њиховом акценту који управо одговара галипољ

ском је"ду (Ивић Галип. 267), метохијском једу (мој материјал из Осојана и Тучепа

код Ђураковца; код Барјактаревића је једу; Барј. Метохија 217), александровачком,

херском и биограчићком једу (Алекс.-Вуком. 308; Ивић Хере 341; Ивић Биогр.

167) итд. Уп. и код А. Белића: јем,јеш, јемо,једу (Конјуг. 9). Не треба при свему овоме,

истина, губити из вида ни однос јем: једу, карактеристичан за неке говоре К-Р ди

јалекта (трстенички крај, Левач).

*** Барј. Ибар. (ff једем) 92; Елез. Речник I, 261; Барј. Метохија 217 (јем / ређе

једем); Алекс,—Вуком. Жупа 308; Јовић Трст. 130 (једем), Симић Левач 153, 412;

Пецо-Милан. Ресава 350; Барј. Церовац (// једем) 131; Барј. Чумић 20, Павл. Рача

(1) једем) 37—38; Ивић Биогр. 167; Ивић Хере 341.

*** Ивић Галип. 267; Ивић Хере 341.

989 ИВИћ ГаЛИП. 267.

*** Ник. Кол. 53. Трагове старије промене слушао сам и ја у ваљевској Подго

pини и Посавотамнави (в. Рем. Јат 23, 33, 37).

991 НИК. МаЧВа 275.

*** Поп. Госпођ. 196; Моск. Поцер. 83.

*** М. Ник. Гороб. 683; Тешић Љешт. 229; Ник. Тршић 422.
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398. Од глагола на сугласник м у презентској основи највише

пажње привлачи узети са презентом (и императивом) досад незабеле

женим у суседним и сличним говорима. Док је у призренско-тимочком“

и косовско-ресавском дијалекту“ и неким говорима смедеревско-вршач

ког типа“ према почнем, почни добијено узнем, узни, овде се у целој

зони презент и императив најчешће граде од инфинитивне основе: узем

О Мис СЕ Про Ам Ту Ман Ра ЈН Рог Си Рож, узели Мис, узеш Ве Кор

Про Ра Ара Н.Ман Ду Си Рож, да узеш Ст, н-узеш Ст, узе Ду Ара Пру

Ду Прк, да узе Мис, да узе Ам Рог Ара, посе узе накоњче Ра, не може да

се узе Ст, уземо Ст Рож Па Ду Арн Ара, уземо Па Ве Мар Ра ВИ СЕ МВ

Н Рог СБ Ман Др Мир Ј. Би Рож Ара, д-узете Ман, узу га Мар, узу

Мар Ве Пру Ра Сл Ам МВ Н СБ Ман Ду Си Мир Арн Ара, заузеш МЦ,

Није тела да преузе посб Ра, да доузу Ра, д-ддузу Ра, - ти узи Ду, узи

Си Ара Кр Ду Ст Ра Ј Сл МВАм Н.

На другом су месту облици као у књ. језику: узмем О, узмем Ј. Ра

Ам Ст, узмеш Бу МЦ О Па Кор Тр Ј. Би, узме Бу Би Мис Па Ду Про,

узме-се Вр Ру, узме-га Ба, узмемо Бу Вр О Мис Па Ам Ве Прк Кор Би Ба,

узмемо Мар Ј.МЦ Сл Си Ра, узмете Ме, узму Бу Прк ВИ Вр Ј Рож СБ

Про Мар Мис Па Кор, заузме-се Би, - узми Ба, а најређа је трећа

варијанта: узнем Мис МВ, узнем Рог, узнеш О Рож, узне Па Арн, узне

О Мис IIa, узне-ме Мис, узнемо Мис, узнемо Рог, узну-га О.

Облици почу да тучу. СЕ, почу да вичу Ст, почемо да радимо Ам, Ка

ће да поче киша Про, поред: почну Ам Ду, почнеш J Ве, почне СЕ Кр итд.

као да говоре да је за глаголом узети пошао и глагол почета. Управо

супротно процесу који је косовско-ресавским и многим другим го

ворима угледањем на однос почети -- почнем донео тип узети — узнем.

У трагању за објашњењем ове интересантне појаве поред претпо

ставке о унифицирању инфинитивне и презентске основе размишљам о

аналошким угледањима на друге глаголе и о евентуалним фонетским

процесима.

Код прве могућности имам у виду наслањање:

a) на глаголе типа умети, волети, корети. Конкретно: однос умети —

умем — умели, корети — корем — корели примењен је и код глагола

узети (узети — узем - узели). Оваквом решењу проблема донекле се

супротставља разлика у акценту наведених глагола;

б) на гл. метути: према метути — метем — метули добијено је:

узети — узем — узели.

Помињући фонетику, мислио сам на дисимилацију и могућност

да је презент узем, узеш . . . могао настати, пре свега, упрошћавањем

двочлане секвенце зубних сугласника зн, што за собом повлачи и прет

*** Белић ДИЈС 480—481; Стан. Тимок 419; Стеван. Ђак. 119; Богд. ГББII 92.

*** Уп. нпр.: Јовић Трст. 130; Пецо-Милан. Ресава 350; Барј. Метохија 217

итд.

*** Павл. Рача 37; Барј. Чумић 16; Барј. Церовац 131. За Касидол код Пожа

ревца и Ландол код Смедерева в. Ивић Галип. 272, нап. 5. Узнем, узне је и у галипољ

ском говору (Ивић Галип. 272).
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поставку да се до данашњег узем дошло преко узнем. Елиминисање групе

зн могло је бити потпомогнуто даљинском дисимилацијом, одн. испадањем

једног назала, што, опет, оставља простор за могућност директног пре

ласка узмем у узем. По свему судећи, и претпостављено угледање на пре

зент гл. метути своди се у крајњем случају на резултат фонетске про

мене. У ствари, управо гл. метнути је представљао изразито погодан

медиј за дисимилативне процесе. У свега шест фонема колико је имао

облик 1. л. jд. през. (метнем) налазила су се, на пример, чак три назала и

секвенца двају дентала, чиме су створени сви услови за растерећење, до

којег и долази испадањем н.

Можда је, рецимо и то на крају, садашњи презент типа узем настао

напоредним деловањем и узајамним прожимањем више ових фактора,

у спрези аналошких и фонетских процеса.

399. Гл. спасти има промену по VII и II врсти. У образац VII врсте

уклапају се сви записани примери презента и инфинитива: спасим је

ВИ, да спаст Мис, да га спаст Арн, и спаси се Па, спасити Мис О, спасићу

Ст, док радни придев има двојаке облике: спасијо Мис Ст Прк ВИ Рог,

стасијо би се Арн, Он би се спасијо Др, Она се спасала Прк, спасило се Ту,

то се спасило Мис, спасили Ст Ра Са, Они га спасили СЕ, поред: спасо О,

једва се спасо Ме, Он ме спасо Ст, Ото га и спасо Са, спасла Са. Трпни

придев гласи спашен Мис Ра, а аорист 3. л. jд. спаси: Спаси бн мене

живот Прк. Наводим и забележене форме итератива: спашавам Прк,

спаинавај Мис, спашавајте Прк, спашаво Прк Ту, спашаво се Мис.

Ни у већини суседних говора гл. спасти се не мења само по једној

врсти. Тако, на пример, двојаке облике истраживачи налазе у Рачи,

Мачви, Срему, трстеничком крају, те међу бачким екавцима.“ У Тршићу

ја спасти, спасе (3. jд. през), спашен, практично као и у Гружи, где је:

спасти, спасем се, спасао, спаинен.“ У Гoрoбиљу овај гл. има и инф. и

през. по VII врсти,“ док је већ у Љештанском чешће спасти, ређе

спасити, а през. спаст.“

400. Гл. моћи у 1. л. jд. през. поред већ помињаних облика можем,

мóју, моју (в. т. 321) има и могаднем. О Мис, и овде у значењу футура

егзактног. Остала лица углавном не одударају од кодекса савременог

књ. језика: можеш Про Са Ру О, не можеш Ст Прк, може Мис Про

Сл Ра ВИ, не може Ба, можемо Ј. Ба Ст, не можемо Мис Ба Прк Коп,

можете СлВИ МВ Pa Би, Они могу да уђу Ба и сл. Одступања пред

стављају једном забележен облик море Мис, форма можcу: Жене слабо

мдо су да окрећу Ј., не можcу Ара. Осим тога, у 2. л. jд. поред можеш не

ретко долази мдни, а у свим лицима мож (најчешће у вези са везником

да): Мди мало да пробаш Ј, Мди како оћеш Мис, колко мош? Ј, мош

и у руке Про, не-монг Кор, не-може да га наш („нађеш”; Ст.), Не-може д

*** Павл. Рача 38; IIик. Мачва 275; Ник. Срем 354; Јовић Трст. 130; Поп.

Госпођ. 197.

*** Ник. Тршић 424; Стев. Гружа 482.

*** М. Ник. Гороб. 685.

1990. Тешић Љешт, 231.
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идеш Би, Ти мдос да радиш Прк, Ти то може да радиш Мис, Не-мож

да је се нагледаш Мис, Не-можда заспиш Др, Не-можд одредиш Про,

нé-може да га знаш Про, Тито може да купиш Мис, Не мож очи да од

вöјиш Др, Не може да предаш Ам, — Не-можд иде Кор, можда биде

Ра, може д-оде Мис, Нико не-можд-ужина Прк, Шта можда буде МВ,

— Ми мдокс да се наљутимо Арн, Не-мож да дођемо СЕ, — Мож да

дођете и ви Са, — Може да биду бијени Кор, Можда наставу ако имају

рачуна Сл, они мдж да убију Ам, и сл. Везник да изостао је иза може само

двапут, и то оба пута у 3. л. jд. испред инфинитива: мож бити Бу Ара,

Не може бити боље СИ.

Досад су код нас понуђена два тумачења облика мож и мош, виш

(в. и примере у т. 78, 81), као и неј (в. т. 463). А. Белић је 1905. год. иза

шао са претпоставком да се ту ради о чувању старих оптатива, одбацу

јући уједно као неосновано мишљење Ђ. Даничића, који их „погрешно

назива окрњеним облицима”.“ С. Ившић углавном прихвата („то

тумачење може бити добро”) објашњење примењено у РЈА да су они

(„хоћеш”) и мош резултат контракције.“ Каснији истраживачи опреде

љују се углавном за једну од двеју ових теорија. Тако се Б. Николић

прво двоуми да ли је код сремских облика моин, ош „у питању потпуна

редукција вокала е или чување старих оптатива”.“ Суочен са прили

кама у Мачви, где је нашао „још сличних примера“, Николић касније

сасвим одбацује Белићево мишљење.“ П. Ивић и М. Пешикан не

одбацују категорички ни једну могућност. Први, додуше, на основу

акцента у не може код Галипољаца долази до уверења да мож, бар тамо,

није старо те би се пре могло помишљати на редукцију.“ На основу

разлике у акценту 2. и 3. л. jд. у проклизи (не мони али не мож, као не

можем) Р. Симић успоставља хронологију настајања ових облика. Мди

се, по њему, ипак своди на стари оптатив, док би може био млађи облик

настао на основу форми може и мди.“

401. И овде има, бар у неким облицима, прелажења једне групе

перфективних глагола из I у III врсту. Процес је прилично одмакао,

мада није досегао домашај забележен у неким суседним говорима.“

Остаје, истина, основна карактеристика: у облицима през. основе чешћи

је образац III, док у инф. доминира промена I врсте. Из познате групе

таквих глагола ја сам у зони омеђеној Букуљом и Космајем регистровао

следеће:

**** Белић ДИЈС 511. Касније ће А. Белић, додуше, модификовати своје миш

љење и тврдити да су мош и виш „постали од општесл. облика са је (ХОЦИЊ и сл.)

старог коњуктива” (Белић Конјуг. 59).

1992. Ившић Посавски I, 188.

**** Ник. Срем 316.

1004. НИК. Мачва 239.

1995. Ивић Галип. (мдж) 266; Пеш. СК–Љ 174. М. Пешикан могућност двојаког

тумачења види код ваш, док може и мои једноставно третира као „друго лице једнине

без наставка”.

1996 СИМИћ ЛеВаЧ 387—389.

1007 Ип. нпр.: Павл. Рача 37; Симић Левач 406—407; Јовић Трст. 129.
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помоћи. У презенту су знатно чешћи облици по III врсти: ја по

могнем Па, помоћне Н, тдмојне Мис Про, да ти помогне МЦ, да се помогне

Ду, помогнемо Мис, помогнемо Рог, да помогнете Кр, да помогну Ду,008

поред и да му поможем Мис, да јбј поможем Мис, да Бок поможе Мис.

Од облика императива имам: помотни Си Арн ВИ, помоћните Рож, помози

Про, инф, помоћи ћу Мис, помоћи ћу Ру. Радни прид. је увек: помото Н

МВ, помогла СЕ, помбла Ру СтСл Са, помоли Ман Пpу Ту Тр и сл.

Иако код трагања за исходиштем през. ликова поможем, поможе не

треба одбацити евентуални наслон на облике помажем, помаже, ипак сам

њихово присуство у „ерској” Мисачи склон приписати наносу са југа.“

Синтагма да Бок поможе може се гледати као још један доказ веће от

порности устаљених израза у досељеничким говорима, говорима осу

ђеним на потпун узмак пред премоћним староседелачким идиомом.

лећи: Презент је увек по III врсти: легнем Мис СЕ Са, легнеш Мис

О Прк Тр, легнемо Мис Вр РуКр Би, да полетне Мис, полетну Ст. У импе

ративу је: лези Ве Вр СЕ Мис Па ВИ, лежи спавај О, ајде ту лежи СE,

лесте Про Пpк и сл., поред: летните Рог. Од аориста имам: ја лето Мис,

слéiо се Прк, леже бн Мис, летоше Мар. У рд. прид. увек је: лето Н

Мар, лčла СЕ Вр Коп, лéiљи МВ Си Др и сл. Уп. и ликове: полезали

Ам, полезало Кр.

стићи: През. и имп. су по III врсти: стигнем О Бу Кр, стиiнемо

Са Бу Па, стигну Ам, престиiнемо Тр, престигну СЕ, стилни га Мир,

престини је ако смеш Си, а аорист и рд. прид. по I: стијо и ја СБ, стitio

Арн Мис, стиже Мис Ст Си, стiliосмо Мис О, стiliомо Ба, стitiоше Ст

ВИ Др, стигла је казна Сл, стигли на време Вр и сл. Поред стићемо Ј

забележио сам и: стигнућу те, Ниџо Ам.

саг-(ce): През. и имп. иду по III, а аор. и прид. рд. по П врсти:

санемо се Си, сагнеш се Бу, сагнете се Мис, да се сагну Ара, сатни главу О,

сани се СЕ, сајни Си Мир Ве, — бн саже главу Прк, саосмо се СЕ, бн се

cáiо Арн, само главу Прк Н, сајб се Мис, сала се Мис Ст, сагли се Мис.

Једном забележен инфинитив припада III врсти: Треба се сагнути Др,

као и трп. придев. Цео дан сам сагнут Ст. Двапут сам чуо итератив:

сажињу се, да се сажиње Ј.

дићи: През. је, наравно, увек типа: диiнем се Си, дигнем Си Прк,

дüјнéш Ру Тр, дигнемо Па СтСЕ ОВр, диiнете Ту, подигну Ру, издигне Сл,

задине Н. Од облика императива имам: дигни Ст, уздигни Вр Па, подигни

Кр Кор, подини Н, дик се Мис. Аор. и рд. прид. бележио сам искључиво

у I врсти: Ја диго мараму Мис, ја се дио Пру, Он се диже Мис, дuiосмо

Мис, диioмо се Ам МВ, дигоше Мис, они се дигоше Бу СЕ. ја подиго главу

Арн, подигоше Мис, дигла Сл Ру, дигли Кр О СЕ Ве и сл.

**** Забележио сам и лик занемогне (Мис).

**** Уп. нпр.: у Ускоцима „пдможем (поред помогу и помогнем)“ (Станић Ускоци

I, 236). У СК–Љ је „поможем(помогу — поможеш” (Пеш. СК–Љ 173). У источној

Херцеговини и околини Колашина паралелно стоје поможем и помогнем (Пецо ГИХ

150; Пиж. Колашин 157). Пдможе и помогне је и у Гoрoбиљу (М. Ник. Гороб. 685),

2“ је већ у Љештанском и Тршићу само помогнем (Тешић Љешт. 230; Ник. Тршић

424).
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-бег.- През. је: да побегнем Мис, побегне Тр, побегну Па. Од осталих

облика затечених у грађи наводим још: побегли Ра Ст. Кр, побегле Вр Коп,

побеле Н, требеiле МВ, Он побежи кући Мис, и бна побеже Сл, Она не-по

беже Мис, побегоше Ам.

рек-: Поред чешћих облика типа: рекнем О Про, рекнем Рож

рекнеш Мис Кр Са, рекне Н Пру Мис Мар, да рекне Кр МВ, рекнемо Мис

Рож, рекну Мис Рож Мир Сл Н Ду, Спрема се свадба за који дан урек

ну бни Ме, прибележио сам у два маха форму урече: Оће бна да га урече

Арн, Вештица урече некога МВ.“ Аорист је увек по П врсти: Ја реко

маторим О, рекок Мис, рекок Па, реко Кр Ра, рече О, Како ти рече то Си,

Ти рече д-идеш у Лазаревац Кр, рекомо Ра Прк, рекдмо СБ, рекоше Мис

О. И у императиву је, реци СE Мис, реци Сл Кор Ду Др.“

(-)мак-: Регистрована су два облика презента: да замакне Ст, да га

помакнемо Си, три потврде аориста: бна замаче Са, Он се помаче Др,

смаче Прк и инф. у футурској конструкцији: помакнућемо Н.

црк-: През. је: да цркнем плачући Мис, да цркнемо Ст, да цркну О,

док је аор. увек по П врсти: Ја црковикајући Вр, црко Арн, Мал и бн не

црче Др, цркоше Арн Мир. Уп. и: цркла О, црко Вр.

пук-: През. и импер. су по III, а аор. по П врсти: Чим пукне пушка,

дођи Тр, да пукну све женс МВ, — Пукна кат си луд Арн, пукните и ви,

синови моји Ст, — рукуњица пуче Прк, пуче пушка Н., пукоше плећке

Прк. Бележио сам двојаке облике инфинитива: Нећеш ни ти пући Мис,

то ће пући Ара, да не-сме ни пушка пукнути Ме.

(-)тек-: През. је углавном по III врсти: затекну га Мис, да неутекне

Мис, утекну Мис, бни га претекну Н и сл., али и тамо га затече МЦ.

Аор. је по обрасцу 1 врсте: Претече ме баба Си, бн утече МЦ, утекоше Сa.

(-)сед-. През. је практично само по III врсти: седнем Мис Прк,

седне Мис Ве ВИ. Па Кор Н Ду Рог, да седне МЦ, седнемо Мис Па Бу О,

седнемо Н Мар Ра Ман, седнемо Ј. Ме Би, седнете Прк, седну Кор Ј, засед

немо Кор, преседне ми ракија Н и сл., уз ретке изузетке као што су ова

два: да седем Мис, седелио МЦ. Аорист је, нормално, увек по П врсти:

седо Прк , седо З., седе он, огреја се и леже Ру, седе брат Мар, седoсмо Сa,

седомо Пpк Рог, седоше Мис. Бележио сам само: сести Ме Мис Н, села

О Ту Ве Ту, селе Ст ВИ, сели Мис Кр Би, седи Ст, сед"те Мис, сете Ве

Рог Бу Мис, сете МЦ и сл.

(-)стати: има промену већине гл. ове групе: станем Вр О Ст Прк

Ту, станемо Си Кор Мис, стану Н и сл. — стани ти, дијете ВИ, -- стадо

Вр Прк, Стаде мачка преда ме Рож, стаде Са Мис Кр Ру Прк, стадoсмо

- " -

**** I1. у Мачви је посведочено уречу, изрече (Ник. Мачва 275).

**** Пишући о императиву типа сечи, печи, тучи у појединим говорима, неки

аутори наводе ликове реци, реците као изузетак, управо једини случај где у овај гл.

облик није продрло аналошко ч. Цео проблем није методолошки најсрећније постав

љен јер су различити односи унутар парадигме гл. рећи и, рецимо, сећи. У првих пет

облика през. гл. сећи стоји ч (сечем, сечени, сече, сечемо, сечете), којему је тиме утрт

пут и у преостали шести облик (сечу). Из тако унифицираног презента ова африката

се лакше преноси и у императив. Не може се, на другој страни, у облицима императива

очекивати сугласник ч ако он практично изостаје и у презенту.
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Са, стадoмо Рог, стадоше Ст МЦ Др Са Ба, застаде Си, нестаде Мис СЕ

Ба Си, дотадо Би МЦ Си Про, детадој Бу, једва остадо Др, детаде О

Про Ба, детасмо Вр, детадомо Пpк Др, остадoмо Рог, детадоше Мис Про,

ја устадо МисЈ, једва се устадок Мис, ја се устадо Н, тек се бна устаде Н.,

устаде О Прк Си Мис Ј, устаде Др МВ ВИ Ам, устаде ја МЦ, уста

доше Вр, — детаће нико и ништа Мис, устаће мртве Па, — бијо детб

Ме, била детала Мир, детале Ви, престале Ру, детали Тр Кр и сл.“

Гл. пасти понаше се као и стати: паднем Па, да падне Ме, падну

Па, испадне Ј, испадне Ду Рож, очи да испадну сејаући Кор, стане Рож,

— падо Вр Кр, падок Мис, пропаде и бна СБ, стадоше Др, упадоше

Па, — испала Тр Ст, прдпала Вр и сл.

срести: През. гради углавном по III врсти: сретнеш Мис, срет

неш Ам Ду, Он мене сретне Си сретнемо Коп Мис, ми се сретнемо Мис,

сретнемо СБ, сретну Мис О, сретну се Ара, да сретну Ј., поред ређих

случајева типа: сретемо Сa, cретемо Мар, сретем њи двојицу Си. Аор.

и рд. прид. увек су по 1 врсти: Ја њи срето Мар, срете ме она СЕ, Они

нас сретоше Мар, сретопимо Кр, сретомо Ве Рог Ман Др Арн Мар Ра

Про, - срео Рог Ду, срели Мар, срели смо се Ра, срео сам Рацу ВИ и сл.

Од гл. (-)дести имам облике: Де се даде онај мој пијани брат?

Си, Куд ли даде Љубина? О, заденула Ру.

Исходиште импулса за прелажење наведених и сличних глагола из

I у III врсту истраживачи налазе у домену сементике и(ли) морфоло

гије.“ Сви ти глаголи су перфективни као и они у чију врсту прелазе.

С друге стране, чињеницу да је померање најинтензивније код гл. ca

през. основом на велар свакако треба објашњавати и потребом дифе

ренцијације, тј. избегавања потпуног поклапања са облицима итератива

(стаћи-стижем стизати-стижем).

402. Од гл. мрети у материјалу су се нашле само три потврде веро

ватно научене фразе: једном се мре Мис, једном се мре Др, једном се

мре Ара. Од облика сложених глагола бележио сам: умрем Ст Си Па,

умремо Ру, да умру Ст и сл. — умро Мис О Арн МЦ Бу СЕ Рож Ст Прк

ВИБа Мар Ам Кор Ме Н Тр СБ Мир, умрб-је О, бтац им изумро Мир,

умрла Мис Ра О Про Рог Ду Др Арн, умрло Ст Рож, умрли О, помрле

Мис Ст, млого је помрло СЕ, помрли Др Ј. Ме, помрли МВ, изумрло

Кор, разумрло (изумрло”, Рог Ду) и сл., поред ређих примера типа:

умрео Др Ара, умрела Мис, умрело Па, помрели Мис, Мрела су јој деца

Си, мрело Си, мрели Си, изумрели Ра, — умрети Рог О, умрети МЦ.

**** Издвајам облик детанули, употребљен при „деклeмoвању” једне старије

епске песме: „Двори моји, пусти дстанули” (Мис), камо је вероватно доспео из метрич

ких потреба. Можда ипак не би требало занемарити чињеницу да је лик останули

регистрован у „ерској” зони, по многим карактеристикама блиској Гружи, где, иначе,

напоредо стоје облици: покиснуо — покисао, легнуо — летао, дпанула — дпала, диј

нула — дигла, седнула — села, побегнула — побегла, постигнули — постигли и сл. (Стев.

Гружа 476).

1918 Уп. нпр.: Белић Конјуг. 16; IIеш. СК–Љ 170; Ивић Галиш 264.
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За радни придев типа умрела, умрели, добијен свакако угледањем на

облике инфинитива и презентске основе,“ знају многи суседни и даљи,

по језичкој структури међусобно упадљиво разнородни и врло удаљени

говори.“ У неким, опет, паралелно са наведеним облицима или као

једини долазе ликови умрала, умрaли итд.“ А. Пецо и Б. Милановић

су на добром путу када форме умрала у ресавском говору тумаче ути

цајем гл. „на -ати: умро-умрала према чеко-чекала”.“ Можда је одлу

чујућу улогу у томе одиграо баш гл. умирати, па је према умирала доби

јено умрaла. Пут за овакво уједначавање био је широм отворен већ

самом десилабизацијом P и стварањем односа умрети, умрем — умрела.

403. У презенту (и императиву) глагола типа прострти“ налазимо

слаби степен (-трем), док је и у инфинитив пренесена стара основа

партиципа претерита: застрем Са, застремо Си, застру Н, подастреш

Би, подастре Вр, подастремо Ве, подастру Мис Са, да прдстре Мис Ду,

прдстрем Тр, прдстрем ВИ, прдстремо Мар, прдстремо Мис Прк Вр

Ве БуЗ, прдстру Па Ве, брашно разастреш J, разастреш Be J, разастpe

Ду, разастремо Кор Ба, разастремо Ј, разастремо Арн, разастру Ам, —

разастри Ј. Сл, подастри Н, трбстри Кр Рог, прдстри СЕ, застри З Сл

Ј, застри О, — застрти Би Ру, прдстрти Би Ру Вр.

Захваљујући у првом реду интензивном раду на терену по упитнику

(расветљавање прилика у вези са вокалним р), у грађи се нашло доста

примера радног придева, и то наравно највише облика јд. м. р.: застро

МЦ Бу Си Мир Рож Арн Ј Са Ба О Мар Ра Ве Ту Ст. Ру Ам Ду, застро

Про, разастро Ам, простро Бу Ме СЕ Са Ба Мар Ра Про Ве Ту Ст Ру

Ам Ду Кор Си Мир Рож Арн, прдстро Ара, сатро ВИ Ам Ду, сатpo

Ме Ра Про Ве МЦ Би Ту Прк ВИ МВ Си Мир Ара Са, Кöп је сатpo

шуму Ба, сатрб-се Кр Ру, утpд га Ру, Од рада се сатро Мир, поред: за

стрео З ОВИ МВ, прдстрео ЗБу Ра ВИ МВ, сатрео Па ОЈ Бу, поред:

застро СЕ Па Кр Рог Ду Ман Сл Би, прдстро О Па Кр Рог Би Ду Ман

Ј, сатpд га Пpк. Убедљиво претежу ликови типа: прдстрли Ст Мис

О Коп, прдстpла Тр Ме, сатpло се Са, сатрли Вр, застрли Са Мис,

разастрли Мис, разастрло се МВ, утрло Рог, уз једном регистровано

**** Уз пуну сагласност са оценом А. Пеце и Б. Милановића да је трочлана

сонантска секвенца -мрл- тешка за изговор, мислим да ликови умрела, умрели, умрело

ипак нису настали по угледу на рд. прид. гл. на -ети (волела, желела, донела), него

искључиво под утицајем инфинитива и презента самога гл. мрети (Стеван. Ђак. 46;

Симић Левач 72). На овако размишљање упућују облици умрела, умрели у говорима

где имамо однос желила-умрела (уп. нпр. Мил. Кик, 28 и прилике у нашој зони).

**** Пецо-Милан. Ресава 357; Јовић Трст. 41, 130; Барј. Метохија 226; Стеван.

Ђак. 46; Белић ДИЈС 482; Богд. ГББII 93; Мил. Кик, 28; Ник. Тршић 424; Павл.

Рача 39 итд.

**** Јовић Трст. 41, 130; Пецо-Милан. Ресава 357; Мил. Кик, 28.

**** Пецо-Милан. Ресава 357.

**** Уместо простог глагола трти бележио сам: трљити (лан, конопљуЈ МЦ,

трљамо МЦ, трљамо Рог Си, трљимо са трљицама Ме, трљу Ман, трљила Ра, истр

љиш Ду, истрљамо Ра МЦ, утрљити Би, трлимо Бу Мис СтЈ, трлила О, трлили СЕ и

сл. Справа за одвајање поздера од кучина зове се трлица Бу О, односно трљица Би

МЦ Ру Ра Ман, мн. трљице Ду а њен горњи, покретни део — трљац: направу трљац

Си.



Говори централне Шумадије 347

сатрели га Вр.“ С друге стране, у Ра сам чуо и облик през. да прдстрмо,

свакако настао продирањем основе инфинитива у презент. Да је трпни

придев од ових глагола увек типа застpвен, речено је раније (т. 370).

За већу отпорност Р у облицима радног придева типа застро нео

спорно су заслужни инфинитив (застрти) и трпни придев (застpвен).

Отуда и не изненађује однос умрети: застрти и умро : застројзастpeofза

стро, карактеристичан за ово подручје. Потпуну десилабизацију Р у

облицима типа умРо није спречавала нека обавеза у парадигматском низу,

јер инфинитив гласи умрети, а уз то практично и нема облика трпног

придева.

Глаголи типа прострти слично се владају и у околини Раче, где

Павловић налази: прдстрем, импер.: прдстри, рд. придев: прдстро и

прдстрео, прдстрла и прдстрела, трпни придев: прострвен, прострвена

(Павл. Рача 38). Још је већа подударност наше зоне и Груже, у којој

напоредо коегзистирају ликови: дпрети и дтрти, стрети и стрти, са

трети и сатpти, прострти и прдстрети, подастрти и подастрети и

сл., дпрта и отрвена, отpвен и дтрт, утрта и утрвена, натрто и на

трвено, подастрто и подастрвено“ и сл. Ту је: датРо и дтрб, сатРо и

сатрб, али само: затро, натро, прдстро, подастро, застро, продро, прд

дро, доРо, дадро, задро, надро, упро, запро, подупро, прдждРо, навро.“

Увек је, наравно: утрла, дпрла, затрла, застpла, прддрла, задрла, упрла,

прождрла, навpла и сл. (Стев. Гружа 478—479). Код Галипољаца је:

прдстрес, прстpли, пpстрто (Ивић Галип. 269—270), у Левчу: затрет

-затрео, али и затро, сатро (Симић Левач 405), а у трстеничком крају:

прострет, прдстрем, прдстрео, прдстрет (Јовић Трст. 130).

404. Гл. надути (се) пришао је IV врсти:“ руке надују Ве, на

дује се Арн Са, надује ме ВИ, а тако и: Задује се мало кад уједе стрш

љен Си, одадује Си. Облици трпног придева (надујене, подадувено)

наведени су у т. 372.

405. И сложени глаголи од корена ПА- имају през. основу по II

врсти (пењ-): испењени се МЦ, па се попење Вр, да се попење Би, ка се по

пење Ме, попење се О, попење се Ра Мир Рож, попење-се Мар, она се

попење Ам, Буранија се успење Мар, попењу Рог, И одак лукац попењу

**** Забележио сам и облике подупро Прк, доупрела се Ра, али немам ниједне

потврде инфинитива, а на основу наведених облика не може се установити његов

лик (-прти или -прети).

**** Не мало изненађује акценат облика трпног придева отрвена, отрвен, утрвена,

натрвено, подастрвено и сл. које аутор доследно тако бележи, јер је у колизији са оним

што и сâм Стевовић, уосталом, каже за тамошње акценатске прилике (Гружа 419—424).

У тој позицији нема на територији Шумадије /'/ јер се стари ј“f ca yлтиме на кратку

пенултиму преноси као /*/ (сама Гружа нпр.) или долази до тзв. кановачког дужења.

У „ерским” селима наше зоне, као што смо видели, бележено је прострвено и сл.,

а у осталим — прострвено и сл.

**** У Гружи је и мро, умрс, поред умрб и само умрла и сл. (Стев. Гружа 478).

**** Као и у Левчу и Рачи (Симић Левач 406; IIавл. Рача 37), за разлику од

Галипољаца, код којих промена овога глагола „одговара књижевној” (Ивић Галип.

273).
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на таван Си, попењу Мар, попењу се Ра, попењу се Про Ара, они се

попењу Мир, горе се попењу Ј. Презентске облике оваквих глагола

по II врсти налазили су, истина не често, истраживачи К-Р и Ш—В

дијалекта.“

ГЛАГОЛИ II ВРСТЕ

406. Гл. бријати (се) има промену по II и VI Белићевој врсти (карта

26). Презент типа бријем (се) карактеристичан је углавном за она „ерска”

села у којима доминира новија акцентуација. Са њима у овом детаљу

изгледа још једино иду колубарска насеља Пркосава и Прогореоци.

Ево примера: брије се Бу О Мис, брију се Бу О СЕ, па се брију СE,

брију Про, брије се СЕ Про, дбријем Коп Вр, да се дбријем Бу Прк,

па се дбрије Прк, да се дбријем Прк Мис.

На другој страни су сва космајска, већина колубарских, а од „ер

ских” места Марковац. Стојник „Ерски” је и овде — прелазно село.

Наводим део потврда промене по VI врсти: бријам се Си З Ј, бријам

се Ду, брија се СБ Мар Ам Кор Рог Ман Сл Др Мир Рож Арн, брија

се Ра Мар Па Ј Ве Ту Ст Ру ВИ Пpу Мир МВ Ду Ара СаЗ Ба МЦ Би,

да се брија Рог, да се обрија Рог Ту, бријаш се Си, бријамо се Ман Си,

бријамо З, бријате се Си, да се бријате Ман, бријају Ту ВИ Др Са З

Ба МПЦ Би, бријају се СE Мар Кор СБ Ду Ман Арн Сл Др Рож, бријају

се Ме Ба Ра Ј. Па Ст Тр Ру Пру МВ Си Ара, обријај се Ту, Он се обријао

Ј и сл.

Не искључујући могућност да се, првенствено у пограничним селима

двеју јасно оцртаних зона, могу појавити облици другачији од ових

чији је један део изложен, мислим да корпус од више стотина потврда

ипак верно одсликава унутрашњу диференцијацију и пружа поуздан

ослонац за упоређивање наше територије са суседним идиомима.

Резултати досадашњих истраживања (а у њима претежу расправе у

којима, на жалост, нема података о овоме глаголу) говоре да онај већи

део наше области хармонира са К-Р и С-В тереном.“ Изгледа да

већина, бар досад испитаних, говора Ш— В базе зна за двојаку промену,“

док са „ерском” зоном у још једној појединости иду западносрбијански

говори источнохерцеговачког типа.“

407. Гл. ткати Прк Мар Ду Ман Мир Ара гради презент (карта

27) на три начина:

г) Најобичнији је модел ткем-ткеш, који покрива практично целу

територију: ткем Бу Прк Пру Ду Сл Мир Ара З Ба Кр СБ Кор Ман

Рож Ј Ру Вр Ту Рог МЦ, ткеut Бу О Мар Мис Па Ве Ме Би Ст Рог

**** Симић Левач 406; Поп. Госпођ. 198. Тако је и у галипољском (Ивић Галип.

273).

**** Симић Левач 414; Ивић Биогр. (и за Гоч) 168; Павл. Рача 39 (чешће по

VI, а ређе по II врсти).

**** Ник. Мачва 275; Ник Срем 355; Мил. Кик. 28. У ваљевској Колубари је

само брiljč м се (Ник. Кол. 55). -

**** Ник, Тршић 425; М. Ник. Гороб. 686; Тешић Љешт. 231.
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КАРТА БР. 26. Презент глагола бријати (ce)
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О

|



350 Слободан Реметић

Про IIрк Пру Рог Др Тр Арн Ара Са МЦ Ба, тке Бу О Ара Коп Мар

Ду Мис Ман Сл Про СE Мис Прк Пру Кор Ам Ман Др Н. Си Мир

Арн Ара Са МЦ Ба, не-тке Арн, тке се СБ, да се тке Би СЕ, ткемо Ам

Са Н Рог СБ Ман Сл Ду Си Арн Рож Вр Ст Ру Бу О Мар Мис З МЦ

Па Ве Ра Прк ВИ Кор Ту, ткете Си, ткеду, ткеду, ткеду, ткеду,

ткеду-се, тку (в. т. 333, 334). Треба имати у виду податак да овакав

презент имају сви записани облици сложеног глагола: изаткем Ра Кор,

изаткем ВИ, изаткем. ВИ, изаткеи Бу Ве, изаткети МВ Пру, изаткеш

Мир, изаткеш Би, изатке Вр О Бу Мис Па Ве Про Кор Ара Ру Ме Ба,

изатке Др, изаткемо Мис Прк Кор Ара МЦ, изаткемо Мис, изаткемо

Ра СБ Ман Рож Сл, изаткемо Арн, наткеин Ра, натке чарапа Тр, па се

натке пешкира Рог, податке Мис, податке Ру, податкемо Мис, поткеш

Рог, докле не саткен. Би, журила да саткем Ј., уткеш Бу Прк, уткеш

МВ, uзашку, изатку, ћилими се потку (в. т. 333, 334) и сл.

б) Знатно ређе ткати има презент као глаголи типа смејати се,

сејати: ткајем Бу Са, не ткејем Ту, ткајеш Бу Н Ра Прк МВ Мир Са,

ткаје Бу О Про Н Вр Рог Са, Нико не ткеје Ј, ткаје се Ра СиН Са, само

се ткаје МВ, па (се) посе ткаје Н, ткајемо Н. Ра Кор Рог Ј. Ту, ткајемо

Ј, ткеемо Рог, ткеју Бу, ткају Др Ј. Са, ткају се Са, ткеју Рог Са Ј З,

ткају се Са и сл.

в) У осам села (пет космајских, два колубарска и пограничном

„ерском” Марковцу) бележио сам презент овога глагола по VI врсти:

ткам (3 x Кор), ткаш Ара Ме Кор Си, тка Си, те се тка МВ, тка

се Ме, дипкамо Мар, ткамо МВ Си Н СБ, ткају Кор, ткаду МВ Кор,

ткаду Ме. Пада у очи чињеница да су потврде овакве парадигме (сви

наведени примери истргнути су из монолога врло старих информатора

и ниједан није добијен непосредним постављањем питања из квестионара)

углавном везане за северни део наше територије. Мада није упутно

изводити неке дубље закључке на основу података посведочених у свега

осам села, не треба занемарити ни чињеницу да промена гл. ткати по

VI врсти карактерише цео северни, већи део Ш-В дијалекта. Тако је,

изгледа, у целој Војводини,“ као и у Мачви и Поцерини.“ У Вуко

вом Тршићу такође имамо ткам-ткају,“ али већ у Гoрoбиљу срећемо

ткем-тку, док је у Љештанском чешће чем-чу а ређе ткем-тку.“ До

садашња истраживања говоре да модел ткем-ткеш обухвата највећи

део К-Р и С-В дијалекатског подручја и суседну Гружу.“ Са севе

ром наше области донекле заједно иду ваљевска Колубара са такође

тројаком променом: изаче, изатке и изатка“ и Чумић, где Д. Барјак

19“ Мил. Кик. (поред промене по II врсти?) 28; Ивић Банат 152; Поп. Госпођ.

203; Ивић Ловра 197. За Срем: Поп. Треће лице 117 (ткаду у Чалми); Сек. Текстови

268 (ткам у Голубинцима).

1028 Ник. Мачва 277; Моск. Поцер. 84.

1929 Ник. Тршић 425.

1030 М. Ник. Гороб. 686; Тешић Љешт. 231.

1981. Уп. нпр.: Јовић Трст. 131; Алекс.–Вуком. Жупа 308; Симић Левач 415;

Стојан. Врњци 217; Ивић Биогр. (за Гоч) 167; Ивић Биогр. 167; Павл. Рача 39 (ређе:

ткеем); Стев. Гружа 482.

1082 НИК, Кол. 55.



Говори централне Шумадије 351

КАРТА БР. 27: Презент глагола ткати
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Напомена: Презент ткем-ткеш бележен је у свим селима.
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таревић бележи ткам-ткани поред ткајем-ткајеш.“ У Ресави се ткати

мења искључиво по VI врсти, док Елезовић у свом Речнику наводи

паралелно ткем и ткајем.“ Поменимо после свега и чем, дочем, изачеш,

це, цемо, цеју у галипољском.“

Од осталих облика овога глагола наводим:

— гл. придев радни: ткала Мир Рож Ме, ткало се Ду МЦ, ткали

О Мар Мис Про Ра Кор Ара, ткале Мис Прк Коп Ман, ткао Прк, иза

ткали. Па Ба, изаткали Арн Ба, изаткала Кор Рог МЦ, изаткала Ј и

сл., поред: ткали (према облицима презента, Ме);

императив: тка Бу О Прк Кор Ам Др Си МЦ Мар, ткеј МВ Н

Кор, поред једном записаног лика чи: Чи како оћеш Ам. Облици трп.

прид. дати су раније, у т. 363.

ГЛАГОЛИ III ВРСТЕ

408. Глаголи III врсте добро чувају инф. основу на ну: бринути

Мис, увенуло Мис, викнули Арн, врднуо Ра, врднула Би, васкрснуо Арн,

јинуло се Прк, кренули Бу, коракнула Си, коракнуо Мис, клекнула Мис

Ман, плануло Ра, ћушнуо Мис, док се није свануло Рож и сл. Ово поми

њемо због тога што у неким говорима Ш—В дијалекта глаголи на -нж

имају инф. основу на -ни-. Прецизније речено — такве прилике каракте

ришу крајњи север и запад војвођанских говора.“

409. На другој страни глаголи заменити, наменити и сл. мењају се

по III и VII врсти:

— земенула Ј, заменули Ме, изменућу ти зубе ВИ, Пуно је се изме

нуло Арн, изменуло се Ара, наменени Ба Бу Рож, променути Мир Арн

Бу, прдменемо Мир, променућемо Арн, променуло, променуће Арн, раз

менули Си и сл.;“

— заменити Бу Би Мар Ве Ру, замјнијо Мис Ру, заменили Кр, заме

нила Мис, заменило Тр, изменила Мис Вр, изменила-се Вр, изменило

Мис, наменимо Бу Ара, наменнии Ме, променити Рог, променијо Си, про

менили Ру, прдменици Ме, разменила ВИ, сменили Мар и сл. Стекао сам

утисак да су примери по VII врсти ипак чешћи.“ У Арнајеву сам за

*** Барј. Чумић 20.

**** Пецо-Милан. Ресава 351; Елез. Речник II, 323.

1035 ИВИћ ГалиП. 274.

*** Ник. Срем 355; Ивић Банат 155; Мил. Кик, 28; Поп. Госпођ. 25, 199; Ивић

Дијалект. 78. Тако је и у говору осјечких и даљских Срба (Секереш Осијек 143;

Секереш. Даљ 146).

**** Општепозната карактеристика говора Ш—B базе: Ник. Мачва 276; Ник.

Срем 356; Ивић Ловра 197; Поп. Госпођ. 199—200.

**** УТулежу сам од гл. чинити записао следеће облике: начинемо, та се сноваљка

начине, поред: начини се сноваљка. Материјал је оскудан и недовољан за озбиљнију и

дубљу анализу и успоредбу са приликама у другим говорима. Можда код тумачења

ове интересантне појединости треба поћи од угледања на през. гл. начети, начињати

(према начне, начиње и — начине?). У сваком случају, ово се не може доводити у

везу са инф. типа чињети (ијекавски староцрногорски, источнохерцеговачки говори

нпр.) односно са облицима типа чинела (К-Р, С-В терен).
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писао и инф. извинути (Е, то ћеш извинути), дакле у лику све присут

нијем у савременом језику, одакле се вероватно и шири по народним гово

pима. Одступање од стандардне норме и овдашњих прилика представ

љају и облици оценуо, проценуо Си.

Судећи по форми тpнем: само трнем Кр гл. трнути гради презент

по III Белићевој врсти.

410. У говорима Ш—В и С-В дијалекта по правилу изостаје -н-

у гл. метнути.“ И ја сам практично бележио једино такве облике, без

обзира на то да ли су грађени од през. или инф. основе: метем О Мис

Ст Кор Н. МЦ Вр Ман, метеш Па Ра Кор Би МВ Н Ду Сл Рож Рог

Ј СЕ Про, метени Ве, мете Пру Ду З, метамо Мис О Па МВ Ве Ра ВИ

Рог Про СЕ Ј, метемо Ст. Ве Мис Прк Кор Ме МЦ О Бa СЕ, матете

Ве, мету Ве Ра ВИ Рог Ме Ру Вр Мис МВ Па Прк Н Ман Ме Би, мету

О, мету-се СЕ, мету Па Прк, мети О Па Прк Кор МВН Ман Ме Би,

пддметем Кор, подмету Ам Н, промете се у ђавола Са, — метуо Мис

Ара Ј Мир СЕ, метуо Ам Н Ду Рог ЈМан, мето Ба, метула ЈБу О Арн

Па Прк метула Н Ам, метла Рож, метули Бу О Ј, метуше Мис Прк,

метућу Па, метуто Па Прк О Рож, метуто слово Н МВ, метуто

Ам, метут Н, метуте Рож, метута Бу Рож Мис Па, метута Ам, ме

туте даске Ман, заметуо се Би, Он се заметуо Мис, одметуо се Ра, раз

метуло ноге Прк, уметла се Ст и сл. Од опште слике одударају свега

два примера: метнула Ј, метнемо О.“

**** Ник. Кол. 55; Поп. Госпођ. (метути(метити) 200; Ивић Ловра 197; Мил.

Кик. (метути|метити) 28; Ник. Мачва (метнути!метутијметити) 275; Ивић Дија

лект. 72; Ивић Биогр. 168; Павл. Рача 40; Ивић Хере 341. Гл. метнути у Тршићу

гласи: метнути(метнути и метути (Ник. Тршић 425).

**** По И. Поповићу „код глагола метути (метити) није јасно како је изгубио

своје -н-, гласовним путем би се пре очекивало да се у групи -тн- изгуби први еле

мент; морфолошки, опет, требало би очекивати наслањање на неки други глагол, што

не налазимо” (Поп. Госпођ. 200). Објашњење, ако оно уопште постоји, треба тражити

у домену (или спрези) фонетике и морфологије. Већ је (в. т. 398) помињана могућност

настанка ових облика путем дисимилације. Пред природнијим, фонетски логичнијим,

губљењем првог елемента у секвенци -тн- (група -дн- елиминисана је у многим гово

pима испадањем првог дентала) испречиле би се семантика и морфологија. Тако доби

јени облици превише би се удаљили од основе глагола којем припадају: менем, ме

неш . . . мени изгубили би практично сваку везу са основом мет. С друге стране,

процес дисимилације могао је бити потпомогнут наслањањем на гл. метати. Уоста

лом, не треба одбацити могућност да је иницијатива за настанак метути управо и

потекла од трајног одн. итеративног лика истога глагола. Ослонац за овакву прет

поставку налазим у чињеници да уједначавање глаголских основа није ни ретка ни

необична појава у нашим дијалектима. Уједначавање је често управо на терену каракте

pистичном по гл. метути (метити). Унифицирање двеју основа, настало на морфо

лошким прекрајањима, најизразитије је код гл. Белићеве V врсте, којој припада и наше

метати. Тако су према старијем и правилном односуметати—мећем (Белић Конјуг. 24)

добијена још два, у нар. говорима честа, модела: а) метати — метам и б) мећати —

мећам. У оба случаја гл. метати прелази из V у VI врсту. Није редак ни образац

мећати — мећем, који овај гл. преводи у II врсту. Нашој претпоставци о утицају

гл. метати на метнути не противрече ни местимични односи мећати — метути

(метити), који би морали бити новијег порекла, свакако млађи од односа метати

— меинуини.
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411. Известан број глагола III врсте има аорист, а ређе и гл. прид.

радни по I: изгибе војска Мис, изгибосмо Мис, погибе Си Про Ба Мис,

изгибоше Ме Мис Ве Прк МЦ, изгибоше Ам, погибоше Ст, утибоше српска

имена Ме и сл., поред: погинуше Мис,“ — одма се крете Бу, крате

војска Прк, Он скочи и крете Прк, крете се војска Прк, кретоше Кор

О Ам, накрете Са, Ја окрето у поток Н, дкрето-се Кр Вр, ја се дкрето

ВИ, Ја се окрето Ам, дкрете О, Он се дкрете Ст и сл., поред кренуше

Ам, — дбрто се Прк, Ја се дбрто Пpк Про, обрте се ја Ман, он дбрте

десно Са, па се дбрте Арн, дбрте се Арн Прк, дбртомо Ст Про, откиде

Н и сл., поред: обрну се ја Прк, — Биле ми ноге прдмрзле МЦ, Биле

му прдмрзле ноге Прк, — ка се биде стејло Ту, Стеiо га добро Н, — Ја

прско о-циглу Др, — ја претuшто СБ, претисла зима, бре, опасно Про,

поред претиснуло Ст; — Кисла код овáца Ст; — упреiли добре кôње

Ам, испрего га Ба; — васкрсо Мис, вдскрсо З, вдскресо Си, поред: Воскресно

се на небо Н, васкрсно Арн, васкресно Мис, воскреснуо Са, воскреснуо Си,

васкрснуо Арн и сл.

ГЛАГОЛИ IV ВРСТЕ

412. Глаголи типа смиривати често морфему -ива- преносе и у пре

зентску основу, чиме практично прелазе у VI врсту: избацива ВИ Кр

Мир Са Бу Мис Па Про, убрисива Про, избацивам Ј, Не-можем и не

видим па н-идем ал вакб потурчивам („идем погурено, бауљам”, Арн),

разваљивам Арн, завирива Ст, извирива Па ВИ Ара, извирива Ту Ара,

одгајивају Мис, задужтваш Бу, одуживај Па, ужљебљива се З, искази

ваш Ман, показива Про З, искашљива се Ара, скраћивате ВИ., укључиваш

Мис, откачива Про, закачивају Рож, прикачива Тр, Ја се не прекучивам

Би, прокисива Ара, замазива Ту, намењивамо Мир, те се смењивају Ме,

Нико не премрства Мис, записива Мис, испитива Бу, испитивају Бу,

распитивам се ВИ, не исплаћива се Мир, исплаћиваш Мис, промаштва

Вр, опраства З, наређива Мис, сређива Кр, сређивају МЦ, да се уређива

Кор, зарезива Мис Ру, па се обрезпеа Ме, изручива Мис, насађивају Ме,

послуживају МЦ, смењива се Мис, смирива Мис, сређивају се МЦ, истра

жива Ба, употребљива Ман, извитиљиваш лампу Са, увитиљиваш Са,

зафаљива Ара дочекивамо Рож, сачекива Мис, па се пречешћивамо Арн,

заштићава Рож и сл.

Знатно су ређи примери са основом презента на -ује-: избацује О

Ба, одбацују О, убацују МВ, побеђује Са, провирујеш Кр, заграђујем Кр,

одужују Ара, преземњујеш (презевљујеш”) и лупаш Рож, разјарују Мис,

**** За усамљене облике потиде Ст, изгидоше Мис објашњење се може тра

жити и у случајном, тренутном изговору двају информатора, мада се не сме занема

pити податак да у неким источнобосанским говорима (по мом материјалу из околине

Кладња, Олова, Хан-Пијеска) аорист гл. погинути практично једино и гласи тако:

потиде, изгидосмо, изгидосте, изгидоше и сл. За сада не располажемо подацима за одре

ђивање арее ове интересантне појаве, те не смемо искључити могућност њеног пот

врђивања и у западносрбијанском међупростору. Иначе мислим да су облици поги

доше и сл. настали угледањем на ликове стадоше и сл. ; према моделу станем : ста

доше добијен је и однос погинем : потидоше.
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казујем ВИЈ, кажује Би, укључујен Па, залепљује Ј, замесујеш Кр, ома

зујем Бу, смањује Си, замењују Кр, смењују Ј, узнемирујен Др, запрашује

Би, распаљује Би, одређује Рог, наређују Ра Про, уређују Кр, разваљује

ВИ, распоређује Коп О, растирује Вр, сређујемо Бу, поскупљују Ру, Оно

се растањује Мис, притискујети Ј., потражује се Ра, сарањује, сарањују

Мис, дочекују СЕ, сачекујемо Мис, оправљује се Мис и сл.

Прелазак суфикса -ива- у презентску основу спада у особину вој

вођанских, славонских и неких северносрбијанских говора.“ Облици

као што су записивам, разваљивам настали су према презенту глагола

типа поткивати, код којих се помоћу -ивати граде несвршени од сврше

них глагола на -овати. Наслањањем на однос поткивати — поткивам

добијено је временом и разваљивати — разваљивам.

413. Презент глагола сложених од-бацивати понекад се гради као

од гл. типа причати: Избаца се она плева Ве, добацаш сламу Мир, пре

бацам преко рамена Ве, убацамо тамо Ве. Знатно су чешћи облици типа:

избацује О Ба, одбацују О, пребацује Ба, убацује Ам, убацују МВ, а далеко

најчешћи — грађени по моделу о којем је било речи у претходној тачки:

избациваш Ме, избацивају Ст, избацивамо Арн, пребацива Коп, пребаци

вамо Про, одбацива се СЕ, убацива ВИ и сл.

414. Гл. ратовати чешће иде по VII врсти: да ратамо Рож, стално

ратимо Ст, државе рате Прк, ратили Рож Н Ман, ратијо Рож, да

почну да рату Ме, ратило се Сл и сл., поред: ратово Вр, ратовала Мис,

ратовало се Вр. Напомињем да између ратити и ратовати нема видске

разлике: оба су несвршена.

415. Поред ноћивају Ту З, забележио сам и ноћeвај Вр. Облици

на -ева- су карактеристични за говор околине Раче.“

416. Гл. сломити прешао је из VII у IV врсту: сломије Вр Бу Коп

Про Ман Рож Ме МЦ, сломије се МВ МЦ, сломијемо О Пpo Ј, сломију

СЕ Са и сл. Ретке потврде промене по VII врсти бележио сам у „ерским”

селима: да слдми Бу, преломплмо О, сломимо колач СЕ. И у „ерској”

зони они су убедљиво ређи од претходних.

417. Гл. давати и познавати имају промену као и у књ. јез.: дајем

Коп, дајем ВИ, дајени Рог, даје Бу Ба, даје се Про Мир Ру, даје Рож, да

јемо Бу Мис Па, дају Бу СE Мис Мир Рож, да се дају Рог, дају ВИ Мар

Ру, дају се Са, додаје Вр, прддајете Мис, предајемо Рож, прддају Мис,

што се удају Мис Ст, даји Мис, продаји Др и сл., познајем Мис Прк,

пдзнајеш Мис Ра Са, познаје Би, познајемо Ст, познајемо, познајете Н

и сл., поред: не препознава Тр. У лику давајући, вероватно, не треба

гледати траг през. типа дава-, него још један доказ губљења осећања

За Гл. Прилог садашњи.

**** Мил. Кик, 28—29; Ивић Банат (обрађиву) 152; Ивић Хере 341; Поп. Гос

пођ. 201—202; Ник. Срем 356; Моск. Диј. карта 26; Ивић Дијалект. 72; Ившић

Посавски II, 66; Финка-Шојат Винковци 112; Моск. Поцер. V, 90—91; Ник. Кол.

57; Ник. Мачва 276 итд.

**** Павл. Рача 40.
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418. Од карактеристичних облика гл. (-)бити бележио сам: добијем

Са, пребијемо Сл, убију и сл., — бијени Кор, бијена Мис побијено Па,

побијени Си Ст, убијен Про, пребјени Вр, поред: Београд чим је добивен

Кр, добивена Мис, убивен Ме. Итератив од гл. добити гради се, иначе,

наставком -ивати: добивам Са, добива Кр Ду Рож, добива Ман.

419. У материјалу се нашао усамљен облик кажује (према: каже,

кажи и сл.), записан у Би, поред чешћих и обичнијих примера типа:

казујем ВИЈ, показујеш Ра, показује Ме, показују Би и сл. и већ поми

њаних случајева: исказиваш Ман, показиваш Про З и сл.

420. Гл. ковати у нашој зони мења се искључиво по IV врсти:

кујемо Ст, закује Вр Сл, поткујемо Тр Мис, поткуј Са, раскуј Ве и сл.

На овом терену нема, дакле, старијег презента ковем, ковеци итд., позна

тог неким говорима смедеревско-вршачке базе“ и карактеристичног

за готово цело подручје призренско-тимочког и косовско-ресавског ди

јалекта.“

421. Према књ. умити (ce) овде је по правилу сумити (ce): да

се сумијем СБ, те се сумијеш Ме, сумије се Ра ВИ, да се сумије Арн МВ

Ман, сумије Ме, сумијемо дете Мир, сумију се Ра, Они се сумију Ме и

сл., поред сасвим ретких примера типа: бн се умије Ве, да се умијемо Ј.

422. На овом терену се углавном чују облици гл. сликовати : сли

кује Ј Ба, сликујемо се Вр, сликују Ј, сликово ЈАрн, сликовали се Арн и сл.

ГЛАГОЛИ V ВРСТЕ

423. Разноврсни аналошки утицаји и фонетски процеси прилично

су се одразили на прилике у V гл. врсти у многим српскохрватским

говорима. Поједине групе глагола пришле су другим врстама (пре свега

шестој), створени су сасвим нови односи између инф. и през. основе

(према старијем моделу глодати — глођем на СХ јез. подручју ће се наћи

и односи: глођати — глођем, глођати — глођам и сл.), добијене напо

редне промене по обрасцима двеју па и више врста. У том погледу зона

омеђена Космајем и Букуљом практично дели судбину већине прелаз

них области и говора. Са доста двојаких, дублетних образовања она

као да чини природну спону, мост између К-Р и Ш—В терена, опо

нената у многим детаљима везаним управо за Белићеву пету гл. врсту.

424. Глаголи на лабијал испред -а- у инфинитиву имају двојаке

облике у презенту и императиву:

**** Павл. Рача 39; Ивић Галип. 274, напомена 3.

**** Белић ДИЈС 483; Стан. Тимок 421; М. Павл. Срет. 190; Михајл. Леск.

44; Елез. Речник I, 297 (коват — ковем, кујем); Ивић Галип. 274 (за Гоч и Гло

говац), Стојан. Врњци 217; Алекс.–Вуком. Жупа 308; Јовић Трст. (ковем и куeм)

131; Пецо-Милан. Ресава 350; Симић Левач (спорадично) 426 итд. Архаизам ковем,

ковес итд. сачуван је и у галипољском (Ивић Галип. 274).
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а) по V врсти: сипљем Рож, сипљеш Пру МВ Си Рож Са, сипље

Рог Ду Мир, сипље-се Ду Арн, сипље-се Пру, сипљемо Пpу Арн, сипљемо

Кор Арн Ме, сипљу ВИ, засипље жито Си Са, засипљу Кор, засипље-ce

Арн и сл., сипљи ВИ Си, — капље Мис Pa J Be Cт Пру МВ Арн Рож,

па се окапље Пру, окапље (се) Мар, дкапље Кор, покапље Рог и сл., —

дете купљеш Ду, да окупље Др, да окупљеш Др, — клепље Ман ВИ, —

бн се дзивље Мис, Како се позивље („презива”, Пру), како се прозивље

(„прозива“; Ра), бна се презивље МВ, презивље се Мис, презивље се Ме,

презивљу се МВ и сл., — преживље|| приживље Н, — узимљени Рож Ба,

јузимље Мис Са Кор, узимље Арн Ду, узимљемо Ду, узимљете Мис, узимљу

Прк СБ Арн, узимљу Ман, одузимљу Мис и сл., узимљите Мис, — дремље

СБ Ман, дремљеш МВ, дрeмљу Кор, дремљем СБ, — рамље Ам СБ, páмње

Рож,

б) по VI врсти: сипам Кош, сипđм СЕ, сипаш Мис Бу Коп О, си

паш Ве Коп Кор МВ Н, сипа Ба Са Мис Би Рож Про Арн Ве МЦ Ара

СБ Ду Ман Сл Мир, сипа-се жито О, сила-се Кр, сипамо О Ст Кор Рог

Др Арн Ј АраЗ Ба Би, сипамо Ра, сипају Мис СЕ Па Ара Ј Ве Прк Тр

ВИ Рог Ман Сл, сипау Н, засипаш Рог, прдсипа Ба, разасипа Са, расипа

се пешадија Са, сасипа Са и сл., сипđј Ду, сипај Мис Ме, подасипај Ба

и сл., — ђипамо сви на ноге Ба, — коњ здба целу ноћ Са, — капају Мис,

— назива Коп Си, позива Ра МВ, позивају МВ, изазива З, сазива Ра, како

се презивају Ба и сл., — узимам Ара Ј, узимаш Ара Бу Вр Прк Рож, узима

Мис Ме Ара Ту Ст. Са Ду МЦ, узима НДр Ман Арн, узимају Бу Вр

Мир Ме Ј Са Ра Кр МЦ Ст, заузимају Си и сл., узимај Рог, узимајте

СБ, — дрема Кр ВИ Ман Си, дрема Ј, дремате Па, дремају Коп, да се

раздрема Арн, дремај Ве, — отима МВ, дптимају Па Прк, да се дитимају

Прк.

Гледано у целини, превага је ипак на страни примера по VI врсти.

Однос през. и инф. основе углавном остаје неокрњен; регистровао сам

само два случаја преласка јотованог сугласника у радни придев: деда

се позивљо Пру, узимљo Н.

Промена наведених глагола повезује, у начелу, овај део Шумадије

са говорима К-Р и С-В дијалекта, који такође имају обично двојаке

облике презента.“ Галипољци су ове глаголе без изузетака задржали

у V врсти и сачували старо стање.“ На терену Ш—В дијалекта двојаке

ликове презента има још Гружа.“ Изван југоисточног и јужног погра

ничја, на целом терену ове дијалекатске базе глаголи типа сипати до

следно су преведени у VI врсту.“ Исту судбину они су, с изузетком гл.

капати, доживели и у западносрбијанским говорима источнохерцего

**** Јовић Трст. 132; Симић Левач 414—415; Барј. Лепосавић 430; Елез.

IPeЧник s.v. (узимам и узимљем, штитам и штапљем), али у средњоибарској зони:

дозивам, дозивамо, дозивају (Барј. Ибар 93); Ивић Хере 342; Павл. Рача 40—41.

1047 ИВИћ ГаЛИП, 279–280.

1948. Стев. Гружа 480—481.

**** Ивић Дијалект. 72; Ивић Галип. 280, напомена 2.
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вачког типа 1050 Као да се гл. капати у овим и неким суседним говорима“

раније издвојио из своје групе и прикључио другим глаголима, или се,

пак, из неких, засад недокучивих, разлога“ једини петрефицирао и

сачувао стару парадигму.

425. Посебно је интересантно на српскохрватском језичком под

ручју пратити судбину гл. V врсте на т и д. У многим говорима јотовани

сугласник из през. основе прелази у инфинитивну (окрећали, глођали

и сл.), чиме те глаголе преводи у II врсту. Појава је посведочена и на

К—Р, С-В и Ш-В терену.“ Но, процес се понегде неће на томе за

уставити, него ће новодобијени инфинитив преузети иницијативу и пре

ношењем вокала а у през. основу ове глаголе прикључити VI врсти.

То ће се, на пример, десити у кикиндском говору и на Косову.“ Свему

овоме треба додати познату чињеницу да повелика група гл. V врсте,

уз оне помињане на лабијал, има у многим народним говорима, као и

у књиж. језику уосталом, през. облике и по VI врсти. Полазну тачку

за ово уједначавање свакако треба тражити у сличности између облика

инфинитива двеју врста: према певати — певају добијено је и зидати

— Зидају.

За осветљавање односа међу глаголима V и осталих врста у нашој

зони наводим следеће податке:

а) Ретко сам бележио преношење умекшаног сугласника из през.

у инф. основу: дбрћали Мис, уврћали Мар, Куда се крећо Са, срећо Рог,

поплећала („поплетала”, J), трепћала Н. У грађи се нашао и през. сpe

ћаш и ваташ Рож.

Обичнији су, дакле, примери типа: буктало О, дбртали Си, обртали

Ам, затртали Др, изгртало се Ру, огртали Ман, прецртали Си, прегртати

Мис, практб Мис, дглодали Вр, кретало Мар, кретало се Ду, дкретати

Бу, сретамо Мис и сл.

б) Од глагола наведене групе претеже презент по V врсти: шапће

Па, шапћу Ара, шапуће Н, инапућем Про, шапућемо Арн, — дбрће Кор

Рож СЕ Мар, дбрћеш Рож Мар Ве Прк, обрћемо Ра, обрћу СЕ, — доврћу

Пру, — згрћемо Ра, загpћемо Ве Мар, огрћемо Н, догрћу Мир, прегрће

Коп и сл., — срећемо Ам, — курјак смеће длаку Н, — преће Мар, зато

1959 М. Ник. Гороб. 687; Тешић Љешт. 232; Ник. Тршић 426.

**** Мислим пре свега на источнобосанско подручје. Однос сипам: капљем

налазимо у Обадима (М. Симић Обади 84) и кладањском крају (мој материјал).

**** Проблем се не може решити аналогијом — наслањањем глагола на име

ницу капља, одн. дем, капљица у говорима који уместо капља имају кап. Овакав по

кушај не даје одговор на питање зашто, евентуално тако добијен, глагол није прешао

у II (или чак VI) врсту. Зашто немамо нигде однос капљати — капље ни капљати

— капља, него капати — капље (Обади, Кладањ, Пива — мој материјал).

**** Уп. нпр.: Симић Левач 187, 416; Јовић Трст. 131; Елез. Речник: блебе

ћат — блебећем, глођат — глдујем, запрећат — запрећем итд. ; Павл. Рача 41; Ивић

Хере 342; Ник. Мачва 276; Ивић Ловра 197; Ник. Срем 357; Мил. Кик, 29, Поп.

Госпођ. 198; Ник. Кол. 55; Стев. Гружа 481.

**** Мил. Кик. 29 (заврћам, размећаду, срећам, насрћа, шта-лдЂаш? — не-дсвр

ћај-се, крећајте, расплећај, поред: заврће, размећеду, срећем, крећи итд.); Елез. Речник:

огрћам, сикћам, поред: огрћем, сикћем итд.
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се преће Ба, прећемо Ба, запреће Мар, запрећемо Ра Н, запрећу Мар и сл.,

— дкрећемо Ј, окрећу СЕ, — скиће Мис, — залећу се Про, — заплеће

Мар, дплеће-се Коп и сл.

Једино гл. метати гради през. и императив чешће по VI врсти:

метам Ра Прк, меташ. Ст Ве Прк Др Мир Рож Ј Би МЦ, метан ЈМар,

мета О СЕ Про Мар Па Прк Ј Ме Вр, мета Рог Си, метамо Мар Ве

Прк Кор Рог Ман МЦ Ду Рож Вр СЕ, метају Мар Н Ду Си, метају

Мис Вр Ст Прк Си Арн Ру Са Ј Ме Би МПЦ Ба, наметамо О, наметају

Мар Вр, пометам Кор и сл., метај О Па Кр, поред: мећем Кр, мећеш

Ара, мећеш Мар Рож Сл Н Би, меће МВ Н Са, меће-се Бу, не-меће Би

Ара, мећемо Кор, мећемо Кр Мар Ам, мећу Мар ВИН Би, мећу се Ме,

замеће се Кор, подмећеш Рож, мећи ВИ Кор. Посебну пажњу привлаче

два облика презента: мећау Ба, мећаш Рож, који подсећају на прилике

у кикиндском крају. Пада у очи необичан акценат другог облика (на

стао према акц, ликовима: мећеш, меће и сл.?).

в) Гл. зидати по правилу, а гл. сисати доследно граде през. по

VI врсти: зидаш Ман, озидаци Рог Ман, што се зида Мир, озида се СЕ

Мар Ве Ам Ра, зидају Бу Мар Ј, озидају Мис Ам, што се зидау Ам, дзи

даду Ба и сл., поред: зиђе Мис, — сиса БаЗ IIро Ме, д-исиса З, посиса

Н, сисају МВ Мис, не-сисају Арн и сл.

г) Као и у књ. јез., овде стоји дублет жватати Ј, сажватано

Би и: жвакати МВ, жвакали МВ. Од през, облика забележио сам: жва

ћеш J, осваће МВ, сажваћени Би.

д) Гл. дијати Ба и мајати О, немају дублетне облике. Први иде

по VI, а други по II врсти: дијам Мис О Са, дијаш Ба Тр, дија Мир

Мар Ст, дијамо Др Си, Не-можем да-се-надијам Ме и сл. — мајем О

Мис, маје Па, а ја маји рукама Си, не маји Кр и сл.

ђ) Гл. на к, i добро чувају промену по V врсти: срчемо О СЕ, срчу

СЕ Мис, па-ка-се-насрчеш сирћета Ј, — полежу Мис Про и сл.

ж) Гл. (-)квоцати гради през. по V и VI врсте: расквоче-се Прк,

расквоче-се МЦ, расквоца-се Прк, Она се поквдца Ара. Следећи пример,

записан у Орашцу, сведочи о угледању овога гл. на глаголе VII врсте:

кöкбп ка-ce-pacKвочи.

з) Гл. типа помицати повели су се за гл. типа начињати и прешли

у II врсту: измачиње Ба, ка се измачињу печенице О, да се омачиње Ра,

помачиње Рож, смачиње Н, поред: замичеин Ам.

426. Овде гл. дрктати МЦ, дрктати Ман има, као и у Срему

и Трстенику,“ двојаке облике— по V и VIII врсти: дркћем. Про Ве

Ара, дркћеш О Ра, дркће Па Ту Ј Прк Тр ВИ Кор МВ СБ Рог Ман

Би МЦ Сл Др Мир Арн Ара Са Ба, дркћу Ман ВИСл. Мир, дркћу-му

руке Прк, — дрктим Мис Ве, дрктици Мар, дркташ Би, дpкти. Мис

Кр Ру Би, дpкти. СЕ, дрктимо Пpк, дркте Мис. Слабљење осећања

за гл. прилог садашњи дало је и облик дрктајући Ј.

**** Ник. Срем 357; Јовић Трст. 132. У Левчу се мења по V и VII врсти

(Симић Левач 415).
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427. Гл. јахати је преласком -и- из през. у инф. основу практично

преведен у II врсту: узјашати Ст Па Би Ба, узјашати СБ, сјашем СБ,

јаше О Мис СтБу Прк Ду Др, да узјаше О Мис Ст, дојаше Ду, узјашу

О Мир, узјашу Ра Ду, јашо Мис СБ Са, узјашо Мис Ст, узјашо СБ,

јашали Мар ВИ Ам Ба, узјашала Ст, узјашо Па Прк, узјаше Ра Н Ду

и сл. Због њиховог фонетског лика наводим и следеће примере, забе

лежене у Рудовцима: да уђаше, уђашати, уђашо, ујашио. Изван обрасца

промене по II врсти остаје само по једном регистровано: нека узјаши

коња, јашили Ам.

Губљењем сугл. -х- створен је погодан терен за продирање -ш- у

инф. основу и прикључивање овога гл. VII или II врсти. Пада у очи

промена гл. јахати по моделу VII врсте на западном делу Ш—В терена

(Бачка, Срем доследно, а Мачва и ваљевска Колубара имају паралелне

форме поVII и II врсти).“И у Тршићу је: јашити, узјашим итд.“ Обли

ци јашити-јашим-јашамо-јаше у Обадима“ сведоче о извесној повеза

ности овога дела Босне са подручјем северозападне Србије и западне

Војводиве. Стари однос гл. основа (уз прелазак лика јахати у јати

одн. јаати) очуван је у Љештанском, Гoрoбиљу и Гружи.“ Истраживачи

К-Р и С-В подручја ретко посебно говоре о гл. јахата. Симић у Левчy

бележи: јашем, појали, узјашише, јаши,“ а Павловић обавештава да

овај глагол у околини Раче иде по VII врсти.“

428. Композита од слати имају двојак презент: пошље Рог Мар Мис

Ра, пошље-се Вр, пошљемо Ра, пошљу ВИ СБ, поред: пошаљем Па, да

пошаље Мис Ме, пошаљу Др СЕ Пpк. На овом терену постоји и гл.

шиљати: да и шиљем Ра, шиљени О, шиље Мис, шиље-му Мис, шиљу Мис,

да се шиљу Вр, не-шиљу Ст, шиљб Мис, шиљала Кр Ра Би, шиљали Кр

Др Ме и сл. Поред облика радног придева типа послб Мис Ба Па, послали

Др Мис Ст Прк и сл. често сам бележио и: пошљао Др, пошљб Мис О

Кр СБ, пошљали Др, пошљали Мис Прк СБ, пошљала Мис Ду, пошљала

Ду и сл. У Венчанима сам чуо и пошљано. Облици типа пошљали могли

су настати према презенту пошљем, мада не треба искључити ни могућ

ност укрштања ликова Слi (24% И t{{{{-bti. Alti.

429. Гл. искати и бискати граде през. облике по V и VI врсти. Код

првог су обе варијанте готово равноправно заступљене, док код другог

осетно претежу примери по V врсти:

а) д-иштем Ст, иште Бу Ст Ду Си Са Ба, не-иште Ст, иштени Ара,

iштемо ВИ, uиштемо Па, заиштем Тр, да заиште Ме, ишту Прк Сл Ј

и сл., — ишти ВИ, заишти Ст, поред: искам Ј., uска Ру Ме Мис Др Би,

195“ Поп. Госпођ. 204; Ник. Срем 356; Ник. Мачва 276; Ник. Кол. 56.

1957 Ник. Тршић 426.

1958 М. Симић Обади 84.

1959. Тешић Љешт, 232; М. Ник. Гороб. 688; Стев. Гружа 482. (и по VI и

VII врсти).

1080 Симић Левач. 443.

1961 IIаВЛ. Рача 41.
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да заиска. Па Мир Ара Ба, да заискаш Ара, искамо Па МЦ, iickáте Па Би,

искају Мис МЦПа З, искају СБ Сл, — искај Ба, заискај МЦ,“

б) биштем Ј., баште Бу Ра Ру ВИ Ду Ара Са Би, баште се Па Ве Ст

Ба Си, па се баштемо СЕ Ј, бишту ВИ МВ СБ, башту-се Мар Сл Мир Ј

Ба Би, побиште Ара, да се побиштем Би и сл., поред: биска-се СБ, једна

другу биска Кр, да побтска Кр, бискамо СБ, бискају-се Кр СБ, — побискај-се

мц

430. Гл. пљескати, који у књ. јез, може имати през. по V и VIII

врсти, овде те облике гради по моделу VI и VII врсте: пљеска Сл, пљеска

-га Прк, спљеска-га воз СБ, да препљеска Др, распљескам Ман, распљескаш

Би, распљеска Ду, распљескамо Си, распљескамо Ара, спљескају Рож,

упљеска Ј и сл., поред: пљешти киша МВ, пљешти СЕ СБ Мис, пљешта

са висине вода МПЦ, пљешту Ра Др. И код радног придева бележио сам

двојство: пљескала киша МВ, пљештила киша Мис.

Нема, дакле, овде, као ни у Гружи,“ ликова типа ишће, бишће и

пљешће. Изгледа да они не допиру даље од ваљевске Колубаре, где

паралелно стоје заиштем и ишћу.“ У Поцерини срећемо башћем, пљеш

ћем, у Мачви: пљескам, поред пљешће, искаш, иштеш, али и занићи.“ У

Западном Срему паралелно стоје ишћем и иштеш, док је у источном —

увек иште итд.1086

431. Мирисати гради презент углавном по моделу ове врсте: при

миришем Ј, мирише О Мар Па Би Ј Ту Ме МЦ Вр Ст. Бу Мис Мир Ара

Ба, мирише Мар Про Н СБ Ду Ман Сл Арн, миришу Рог Н. По V врсти

су и сви записани облици инф. основе: мирисати Па, мирисати Ду Арн,

мирисала Мис, мирисало Мис Ту. Свега два облика презента припадају

VII врсти: да миришт Бу Па, кад замиришт О Вр.

432. Глагол жети нашао се у Белићевој V врсти само зато „што

има умекшан сугласник у презенту којега нема у инфинитиву (оснем :

жети).“ Овај гл. у савременом књ. језику има два типа презента:

жњем . . . жњу и жањем . . . жању. У народним говорима, међутим,

успостављани су и другачији, понекад врло интересантни, односи између

инф. и през. основе. Мало је глагола са тако занимљивом географијом

на српскохрватском језичком подручју. Зна се за доста говора у којима

овај глагол гласи двојако, те отуда не изненађује факат да на релативно

уском простору оивиченом прилазима Космају и Букуљи коегзистирају

три типа презента и две инф. основе. Када је о презенту реч, статистика

је убедљиво на страни облика жњем . . . жњу и жњеду. Они су далеко

****Отуда мислим да облик поискај у Левчу не треба приписивати никаквој

„случајности”, како то чини Р. Симић (Левач 415), тим пре што се сада зна да у око

лини Раче коегзистирају ликови поискај и поништи, при чему „облици по V врсти

почињу да се осећају архаичним” (Павл. Рача 41).

“ Стев. Гружа (само: баштем, ћиштем, пљеште) 456.

1064 Ник. Кол. 55.

1955 Моск. Поцер. IV: Ник. Мачва 277.

1986. Ник. Срем 357.

**** Белић Конјуг. 25.
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најбројнији и посведочени се у свим насељима. Знатно су ређи облици

жњеје . . . жњеју, а презент типа жањени среће се само изузетно. Ево

материјала:

а) оснем. Мис Ам Н Ту Рог СБ Ман Ру Си Рож Ара Ј Би, оснени О

СЕ Про Мис Прк МВ Ам Н МЦТр Арн Рож Ме Би, нажњеш Ра Про,

пджњени МВ Ман Мир Ј. Рож, пожњеш Са, жње Коп Мис Н. Прк Мир

Арн Би, жње-ce Py Ме Ба, жње Н., прджње Ба, пожње О Тр, пожње-се

Прк Коп Кр, па се пожње ВИ, да нажње Тр, жњемо Вр Коп О СЕ Пpo

Ту Мар Мис Ра Прк МЦАра Са Ј Ба Кр Ман СлВИ МВ Н Рог Др Ду

Ве Мир Арн Рож, изáосњемо Ду, пожњемо Ме, пожњемо Ара О МЦЈ,

пджњемо Ду Рог, жњеше МВ Би и сл., жњеду, жњеду, жњу, идосну

(в. т. 333, 334), императив: жњи Мис Арн Би МЦПа Про,

б) жњеје Мис Би Ту Ст Ду, жњеје-се Ме Ам, па се жњеје Вр, жњејеш

МВ СЕ Ј, жњејени (укрштање основи и оснејеш?) Ј, otcЊеју Ам; импе

ратив: оснеј Пру Кор МВ;

в) otcáњеш Ме, пожањеш Ара, пожањем Рог, ка се жање Мис, по

жање-се Ба, да се пожање Ба, жањемо Ме Ара.

Паралелно и рекло би се равномерно стоје облици двеју инф. ос

нова: а) старије жети и б) новије жњети, добијених уопштавањем

сугласника њ из презентских форми у инф.:

м. -

— осети Би Па Ст. Ру, пожети Мис, жео Мис Ду О, опсела Прк

Ба IIа, жело је се Ме, пожело-се Ара Ме, желе Арн Кош, жели О СЕ СТ

Мар Мис Ра Пру Мир Тр Арн Рож Ара Ру Са Ј Ме Би МЦБа, пожео О,

пожели Ара Прк Ру Коп Ве Ст и сл.,

— пожњети Др, жњео Н, пожњео Н, жњела Ра ВИ Н Рог, оснело-се

Пру Ам Ду, жњели Мар Ра ВИ МВ Ам Н СБ Ман Рож Ара, пожњели

смо Др, пожњели Сл и сл. Од ове основе се по правилу гради трпни

придев: осневено Мар О, пожњевено Мар Мис Бу, пожњевено Н Ду,

пожњевена Мис, руковеди што су нажњете Ру. Уп и: д-умреш жњеући

рог.

Од старе инф. основе гради се именица жетва О Мис СБ Ман Мир

Ме МПЦ Сл, на жетви Ра Н Ду Арн, до жетве Ба, жетву АмВе, на осетву

Коп итд. Тако је и: жеталица Ве Ра, жетелица (“комбајн, машина

Н Др), певали осетелички Мис Рог, осеталички пева Ј и сл.

Доминација презентског модела жњем, жњени . . . у складу је са

приликама у већини суседних говора.“ Облици типа оствејем карактерис

тични су за терен призренско-тимочког дијалекта,“ док је однос осети:

жањем особина западнијих говора. Облици типа жањем једини су у

Мачви, а могу се срести и у Поцерини (пджањем поред пожњем) и ва

љевској Колубари (жањем поред жњем).“ Источније од наше зоне

нису досад записивани. На подручју К-Р дијалекта овакав презент

**** Јовић Трст. 132; Симић Левач 414; Ивић Биогр. 168; Павл. Рача 41. П.

IИвић је „у Банату бележио само жњем” (Галип. 284). И код Галипољаца је искљу

чиво: жњем, зњес, пожњемо, жњете (Ивић Галип. 284).

**** Белић ДИЈС 495; М. Павл. Срет. 191; Богд. ГББП 94 (у Белом Потоку),

поред облика: дисњем, жње, жњу.

**** Ник. Мачва 276; Моск. Поцер. 85; Ник. Кол. 55.
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бележи једино Д. Барјактаревић у лепосавићком крају (жањем и жњем)

и Метохији.“ Жањем је и у Тршићу,“ док у Гoрoбиљу и Љештанском

већ стоји жњемо итд.“ И Хиpт је записао облик жњемо,“ како је и у

околини Чачка“ и даље у Санџаку.“ С друге стране, уз Мачву и

Тршић иде и источна Босна.“

ГЛАГОЛИ VI ВРСТЕ

433. Редупликација повратног се након елизије -е у зеву (да-с-игра)

код глагола типа играти се, умивати се спада у типичне особине пречан

ских и северносрбијанских говора.“ У овом делу Шумадије ја сам је

бележио код гл. играти се, уморити се и уми(ва)ти се: сиiрати-се Ман,

сиiра се Ду, оће да се сиiра Н, сиiрамо Ам Рог, ви се сиiрате Ара, сиiрају се

Мар Ман Ра, сиiрају се МЦМе, Сирали смо се цара Н, сиiрали се попића

СЕ, сиiрали се свињке СЕ и сл., аналошки: страшна сиiра била Рог, — су

морим се Ра, да се суморим Ра, сумориш се Ман, бно се суморило Ба, — су

мивати Арн, сумпвам се Ра, сумпва се ВИ., сумива се СБ Ду Сл, сумивали

се Ам, па га сумиво Н, да се сумивају Рог и сл. Облици сумије се итд. наве

дени су у т. 421.

Знатно ређе имамо: играли се Ра, играли се Па, ка се почнемо играти

МЦ, — умпва се Бу Си Би МЦ, умива се Ара, да се умивају Рог, умпвај

се Ба.

434. У одељку посвећеном облицима 3. л. мн. презента наведени

су ликови: даду, даду, даду . . ., знаду, знаду . . ., имаду, имаду, немаду

(т. 333). У осталим лицима гл. дати, знати и имати по правилу изостаје

проширење сугл. —д-: дам СЕ Па Ст Н Рог Мир Ба, да-дам Рог, дати

Бу Мис О IIа Про Ра МВ Н Рог Ман, да Мис Про Ра Прк Н, не-да Прк,

да-да. Ду, да дâ Н, дамо Бу Мис Па Про Рож Н Ара, дате Ве Пру Ст Мис

СЕДр Ду, не дате Ара, предам жито МЦ, предаш Мис, предани Ве, преда

Мар, прддам Мис, прддаи Мис, прдда Мис Арн Би, разда Мис, да се

удам Мис и сл., — знам Вр Ст ВИ Мар Кр СЕ Мир Мис Па Ра Прк Кор

Ам Н Ман Рож Ара Ј Ру Ме, не-знам О, знаш Вр Мис Па Про Ра Н. Рог

Мир Рож Би Ба, знаш Ам, зна Бу Мис Па Про Прк Кор Н Ара Би, не зна

Прк, знамо Вр Мис Be Ра Прк МВ Сл Рож Ј Ме, знате Вр Мис Be Pa

Прк Сл СЕ Па Про Кор СБ, познам Мис Прк, да презна Са и сл., -

**** Барј. Лепосавић 430; Бар. Метохија (жањем, жањемо . . . поред жем

у 1. л. jд.) 217.

**** Ник. Тршић 426.

**** М. Ник. Гороб. 687; Тешић Љешт. 232

**** Хиpт Икавски 43.

**** Мој материјал из Паковраћа.

***“ Барј. НП-Сјен. 100.

**** М. Симић. Обади 84 (жањем, жањемо), кладањски крај (мој материјал);

Баотић Кострч 205. У Фојничком крају је: осањемо, поред: жењемо, засењемо (Броз.

Фојница 173).

**** Ивић Хере 342; Ивић Биогр. 168; Ивић Галип. 285; Поп. Госпођ. 203;

Ивић Ловра 197; Вук Рјечник“ 678 итд.
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имам Мис Па Ра Прк Тр, имаш Мис Рог Па Про, има Мис Рож Ма

Ба, има Н, имамо Бу Сл Ба, имате Бу Па, имате Ст Мис, нема Мис Па

Be IIро Ј Ст Н Ба, нема Бу Кр Мис, немамо Мис Ра Кор, немате Бу и сл.

Ретко сам бележио облике са —д-: да му даде ВИ, знадем (у песми,

Па), Он имаде жену Си. За разлику од презента — у аористу се ово -д-

може сматрати обавезним пратиоцем: дадо О Пру, даде Мир Ст, не

даде Мир, дадоше СЕ Мис Ст Ам, не дадоше Коп МПЦ, сад ме нога из

даде МПЦ, прддаде Ст, прддадомо МЦ, бна се удаде Кр и сл., — Ја га поз

надо Арн, познадо Ам Рог, па ни познаде Ам, познаде га она Н, познадоше

СЕ и сл., имадо Па МЦ Ба, имаде Про МЦ Прк и сл. (в. и т. 340).

435. Гл. сметати (нем. „hindern”) има двојаке облике презента“:

a) као у књ. језику и б) по V врсти; смета Мис Тр, сметам те Мар,

које га сметају Ам, — смећеш радити Мис, смеће жици З, да им смеће Ј,

не-смеће Ара, смећемо Мис ВИ, мене не-смећу Ту.

436. Од гл. инетати бележио сам през. облике само по VI врсти:

шета НМВ, инета се ВИ, да се шетају МВ, прдшетам Кор. Тако се углав

ном понаша и гл. лађати: гађам Мис, гађаш Пру, гађа Про, гађамо Вр

СЕ Мар, гађају Мис Ам, гађау Ам и сл. Само једном сам чуо гађемо Па.

437. Гл. гледати и свирати мењају се по VI и VII врсти:

a) iaедати Вр, гледам Прк Ст Мис, не-гледам Ст, Гледам МЦ Ве Ст

Рог, леда Мис Па Прк Си, гледамо О Пpк, гледају Мар О СЕ Мис Pa

ВИ МВ СБ Сл Ду Ара Ј Ба, гледау Кор Ам Н, ледај Мис Про, гледала

СЕ Па Мар Пpк МВ Н Рог, гледали СE Мис Арн Ба, гледаћемо Ст, по

iљедати Мис, да се гледају ВИ, погледају Коп Мис, погледаше Прк МПЦ,

бна гледа, леда овако Ст и сл., — свира ВИ МВ Н Рог Ба, свирају Бу О

Мар Ра МВ Ду Са Ме, свирало се МВ и сл.

б) iљедити Н. Пру Ам, гледим Н, погледпш Ара Ј Ме, погледиш Ам Пру

МВ, гледили ВИ, погледили Ам, ја се загледи Ам, кад ја погледи Рог, погле

димо (аор., ВИ Ам Рог), — свира Мис, свире О Мис Вр.

Примери под а су неупоредиво чешћи у свим насељима. Ретки облици

старије промене гл. гледати везани су, као и потврде гл. ткати по VI

врсти, за северни део зоне, што је, опет, у складу са приликама на северу

Ш—В дијалекта. Паралелна парадигма гл. гледати (гледам поред гледим

итд.) примећена је код даљских Срба, у Бачкој, Срему, Мачви, ваљев

ској Колубари.“ Већ Гружа не зна за ликове типа гледим.“

438. Овде глагол прскати има практично промену једино по VI

врсти: прскам Па Ве Ру ВИ Ба, прскаш Би, прска Па Про Ве Тр Ру Н

Ду Ман Си Ј, да се прска Ј, прскамо МЦ, прскају Ве Про Ту Ру МВ МЦ,

напpскају Ба, попрскам Рог, попрска Арн Са и сл. Три пута сам чуо облике

**** Као и у околини Раче (Павл. Рача 41) и Биограчићима (Ивић Биогр. 168).

1989 Секереш Даљ 146; Поп. Госпођ. 204; Ник. Срем 358; Ник. Мачва 277;

Ник. Кол. 56.

**** Стев. Гружа 476.



ГОВОрИ Централне Шумадије 365

по V врсти: не-пршћем СЕ, пршће Ба, пршћемо Ба. Колубарским базеном,

шире узетим, завршава се терен презента типа пршћем, који иначе зах

вата говоре северозападне Србије“ и источне Босне.“

439. Глагол требати се, као у још неким суседним говорима,“

све више понаша као прави лични глагол: требам д-изиђем. О, требамо

д-изиђемо О, Требала сам д-идем на бање О, Ја сам требала д-умрем

Арн, То смо требали првом да купимо Мир, Нисмо требали д-идемо

Рож, Ми смо требала да наиђемо Па, Требали смо да пређемо Бугарску

Ра, Како ми требају, тако и мотам Прк и сл. Изгледа да ипак нису ретки

ни примери типа: Треба д-иду војвоски момак и старосваски момак СЕ,

Треба да се женим Мис, А ми треба да путујемо Ра.

440. Код неких итератива VI врсте и овде налазимо аналошко-шћ

м. —шт-:“ кршћава Ра Ду, кршћава Бу Ра Па, кршћавају Мис Вр Кр Ј,

кршћавб-сам Ме, кршћавали Мис Ба, укршћавамо О, да се прекршћава

СБ, прекршћавало се СБ, скршћавали О, укршћамо Ра, укршћау Н, укрш

ћалиМВ и сл., — намешћа Кор, намешћам МПЦ, наменићамо Ба, пременића

Рог, премашћани Пру, да се премешћа Кр и сл. (уп. и им, намешћај Рог), —

пушћати Мис, пушћа се МЦ, пушћа и МЦ, пушћау Н, пушћала Мис,

спушћау Н, попушћа Мис, спушћај Кор, пушћа Н Ам МЦ, пушћа се

pôј МЦ и сл., — унишћавају куће Ме и сл.

Нешто ређе се чују и облици са -инт-: крштаво Пру, прекршта Ба,

укршта Ба, укрштају МB, - намешташ Рож, намешта Мар, намешта

Ме, понамешта Про, премешташ Прк, премештамо Рог, — пуштају О

Про, он онда пушта Коп, пуштала Мис, пуштају Кр, напуштамо Ду,

Он то не напушта Мис, попушта Ам, попуштамо Па, спушта ВИ, тако

се спушта СЕ Про, Нисам се упуштo Мис и сл. Сасвим ретко могу се

срести и облици са -ст-: попуста Ве, пропустају Кр, спустају Мар.

441. Глаголи сложени од хватати гласе двојако:“

М. -

a) завата рукама Ду, завата Ду, не довата Мар Мир, завaтамо Ст,

превата Ме и сл.,

б) заваћало се Мис, подваћа Коп Ј, подваћаш J, преваћа Ст, то се пре

ваћа Арн, преваћа Арн, преваћају Па, преваћају СЕ, подваћаш Ј, сваћаш

Са и сл. Примери под б знатно су бројнији.

442. Према затворити и сл. добијени су и облици типа: затворам

СЕ, затворđм Кр, затвораш СЕ, затворамо З, затворали МВ, позатво

рају Мис, позатворамо Мис, позатвораине Мис, дптвора-се Мис, дитворали

**** Моск. Поцер. IV; Ник. Мачва 277; Ник. Кол. 56; Ник. Тршић 427; Тешић

Љешт, 232. У Гoрoбиљу је приштп (М. Ник. Гороб. 688).

*“ М. Симић Обади 84; кладањски крај (мој материјал: пришће код правосла

ваца, а код Муслимана и: прХће и преће).

1984 Моск. Беогр. 137; Јовић Трст. 133.

**** Као и у неким даљим говорима. Уп. нпр.: Симић Левач 187; Павл.

Рача 43; Мил. Кик. 21; Ивић Хере 343; Ивић Биогр. 168; Ник. Срем 358; Ник. Ма
Чва 277—278.

**** Тако је и у Мачви (Ник. Мачва 277).
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МЦ и сл. Наводим и именицу затворачи Ту. Основа перфективног вида

није доследно истисла имперфективну: затварам Ба, затвара Про Ам,

затварам Н, затварали СБ, отвара Ам, датвара Ам, дитвара капију Ба,

д-дтварали О, д-отварали Ам, датварај Др, дитварали Ме и сл. И именица

затварач Ба може, дакле, да се чује у „правилном” лику. Једино сам

бележио облике типа: заклањали Кр, заклања Арн, заклањам Рог, покла

ља СБ, склањали СБ, склањају Мир, што не значи да не постоје и ликови

ЗdКЛОЊdЛ?! И СЛ.

443. Грађа наведена у т. 333, 334 показује да глаголи на е у обема

основама (умети, смети, разумети и сл.) имају у 3. л. мн. през, углавном

двојаке облике: умеду, уму итд. Оба облика су аналошког порекла: први

је добијен угледањем на исто лице гл. дати (даду), други — према много

бројним глаголима са през. наставцима: -ем, -ети, -е, -емо, -ете, -y

(звати, ићи, прождрети итд.), како је то пре пола столећа објаснио Р.

Бошковић.“ Губљењу наставка -еју у многим нашим говорима погодо

вала је његова усамљеност међу наставцима за остала лица. Његовим

повођењем за облицима типа иду, зову постигнута је потпуна подударност

презента гл. умети и ићи, на пример. Неће бити у праву они који ликове

типа уму, успу тумаче контракцијом, односно „асимилацијом” у секвенци

-ey-(< -еју-).“

444. Ни овде нема гл. стати, већ једино спавати: спавам Ту Мис

МВ, спаваш Коп, спава. Па Мар Про Прк МВ Н Рог СБ Арн ЈМе МЦ,

спавамо Па Рог СБ Ду Ме Ба, спавају Са Мар Ј. Ме Би Ба, спавали Па О,

лежи спавај О и сл. Говори се, наравно, и: застим Мар Па, застани Вр,

заспаин Н, заспи Мис итд.

ГЛАГОЛИ VII ВРСТЕ

445. И у Белићевој VII врсти има доста одступања од стања у са

временом књ. језику. Пре свега, и овде је практично сасвим ликвиди

ран тип желети — желим, чиме је ишчезла група глагола са-е- (< -ђ-)

у инфинитиву и -и- у презенту. Овај процес извршен је уопштавањем

једне основе и у през. и у инф. облицима:

a) Према и у презенту (летим, штедим) и наслањањем на модел

носити : носим дошло се до обрасца летити : летим, карактеристичног за

готово све говоре Ш—В дијалекта.“ Облици типа живили резултат

су, дакле, обичног аналошког уједначавања унутар гл. система, а не

**** Р. Бошковић, О трећем лицу множине времена садашњег у глагола умети,

успети и сл. — НЈ I, Београд, 1933, 26—27.

**** Ник. Срем 350; Ник. Кол. 38; Симић Левач 151.

**** Ивић Банат 147; Мил. Кик. 29; Ивић Ловра (недоследно) 194, Поп. Го

спођ. 42, 203; Секереш. Осијек 143; Секереш Даљ 146; Ник. Срем 314; Ник. Мачва

278; Ник. Кол. 34, 56; Стев. Гружа (поред јекавских ликова) 477; Моск. Поцер.

IV; Рем. Јат 69—85 (и тамо наведена литература); ФО 481 (Осладић код Осечине),

488 (Неменикуће), 455 (Башаид у Банату), 449 (Сивац у Бачкој), 450 (Јазак у Срему);

Симић Скица 99; IIвић Дијалект. 69; Ивић Шток. 172 итд.
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фонетског развоја старога јата. Примери: обелила Ве, избледило Вр Ара,

висило Пру, није вредило О, вредило Мис Ду, вртила Са, вртили Мис,

извртијо Мис, Било се изгладнило О, огладнили Мис Са, оглувила Бу Си,

грмило Бу СЕ Ра Ру Кор, гудили Мис, заудиле гусле Ра, гудити Па, ожед

нила Ст, желићете Ру, ужелијо се Мис, живићеш Ст, живити Мис Ст Са З,

живијо О, живили Ара Вр Са Ду Би Бу Мар Др Мир Ра Па Про ЗВе Ст

Прк Тр ВИ Ман, доживити ВИ, преживила СЕ Ту, Што нам не-поживи

(аор. 3. jд.; Прк), проживили Мар, бн се жутијо СБ, пожутила Рож,

пожутило О СЕ Би Мар Ве Кор Ме Си МЦМир Ј, ископнила Ст, летила

Мис Ст Прк Ру Би, излетијо Н, одлетила Кор Ман Сл, одлетише Ст,

полетила Н., пролетијо Мис, салетила Па, улетисмо Мис, залудијо СБ

Би, залудили Мар, излудила Кр, полудило Па, мрзили Вр Па Са, прдијо

Мис, зарудила Арн, седила Н Рог Ду Ман Сл, седила Би, седила Мис Бу

Ра Ст. Ру, седисте Мис, ми седимо Ам, преседила Кор, оседило-се Мир,

поскупило Ара, засмрдили Ј, детарити Мис, детарила Мис Прк Си Ј,

дстарили О Пpк, остарили Кор Рог Ду Ман Сл, стидијо се Бу Ам, сти

дила се Прк Мир, постидиле се Мис, трпило се О, трпили Бу Ра Ст Прк

Ду, претрпила Си, затруднила Ра, поцрнила Мис Ве, штедијо Ст Ру,

штедила Мис Ст Кор Ду, штедила Н и сл.

Врло су ретки „екавски” ликови типа: јудео песме Мар, грмело

Мар, одлетела СЕ, сео Па Ам Мис, седео Пру, седела Пру Мис, седела,

седели Мар, седемо (аор., Ст).

О гл. видети било је речи у т. 43.

Судбина инф. основе гл. VII врсте са старим ђ не нарушава, дакле,

компактност наше територије. Ова особина, значи, одваја космајску

зону од већине говора С-В. базе, где је углавном сачуван однос живим

: живети.“ Са Космајем засад иду једино Биограчићи.“

б) Мања група глагола VII врсте пошла је супротним путем. Код

њих је през. основа пришла инфинитивној. Процес оваквог уједначава

ња најдаље је отишао код гл. порети и корети, а нешто мање код волети

па и болети. Пада у очи да је односе и и у начелу исти код облика од

обеју основа. Ево примера: боле зуб Тр, боле ме рука Мир МЦ Ба, боле

ме сама кочица Кор, боле ме рука Арн Ман Н, боле ме душа Си, боле

ме џлавак Би, боле ме џлавак Арн, обдле жена Ба, Мбрам да се побдлем

Рож, разболем се Тр, да се разболем Прк, разболе се жена Арн, разболе

ми се . . . дете МЦ, да се разболемо Ра, заболела Коп, болеле Ба, болела

Прк, оболео Ду, обдлео Ара Рож Па, оболела Ду, оболели Ду, пребдлео О

Ра, разболео се Др, разболб се Мис, разболео се Ба Мис, разболела се Ст

Си и сл. (през. облици 3. л. мн. дати су у т. 333, 334); — корети МВ, Он

га коре МВ, Јутрос ме коре жена СБ, коремо децу МВ, Више ме пути

корео МВ, Корели га стално Н, да се окоре трава Др, па ми се укoрeвo

(“дивио“) свет како сам и воспитала Мир, закоре ми лебац Ам,“ — во

**** Ивић Хере 330; ФО 494 (Уљма код Вршца); Барј. Чумић 14; Барј. Церовац

119; Ивић Извештај (Кусадак) 397, Павл. Рача 42; ФО 520 (Глибовац код

Смед. Паланке).

**** Ивић Биогр. 168.

**** Судећи по облику укоречено Н, за корети се повео и гл. (у)коричити.
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лети МЦ, волем Мир Ба Ту ВИСл Ара Би, не-волем Тр, не волем Кор,

Он ме воле Би, волеш Ба, волемо Мир Ба, волете Мир, волела Мис Про

Ве Кр Рог Ра Тр Рож О, волела Ам Н, волб О Мис Про Прк, волео МВ,

волео Про Ду Мар Би Па Кр Ту, волели Мис Коп Ту Др, волели-се ВИ.,

заволела Мир и сл.,“ — дрети Ве, изгорети Ду, да горем очи Н, гореин

Pa, iореш Ве Ман, слама дре Ба, поре дрво Н Рог Ду, дре ватра Ду Си

Рож Би Кр Ман, поремо Ве, загоремо Ра, изгоремо Ба Рож СБ, задреш Би,

изгорем дрва Ара, изгоре дрва Ра Про, издреш Прк Ј Би ВИ, да подреш

Би, подремо Мир, сагоремо СБ, гдрео Мар, дрeла Мис О, горела Кор,

издрело О Бу Ра, изгорело Ду, из дрела Мис Прк Па, изгорела Кор Си,

подреше Ра Прк, погорело Ру, те се око удре Коп, ка-то уiдре Рог,

уiдрело Ст и сл.“

Од глагола волети (понајчешће), болети и порети могу се чути и

облици по VII врсти: волити Арн, волим Мис Си Ру Ве Ду Ман Арн,

волим Мис Ра Прк Па Ту, не-волим Ве, не волим О, воли Бу Мис Ра Кор

Мар Н. Арн Ј Рож Ман, ко кога волiћ ВИ, волт-ме бтац Ара, не воли СЕ

Мис, волиш Би, волпин СЕ Мис Про Ра, волимо Мис, волпте Па, најво

лим Н, најволим Мис, вдлили Си Арн Рож СБ, вдлила Ј Вр, волила Ман,

волијо Си ЗАра, заволијо СБ и сл.; — боли ме Ра, боли ме СЕ, па се побо

лим СЕ, разболт се Мис, обдлијо Ара, Он се разболијо Мар, разболила се

Вр, разболићеш се Вр, забдлиле О; -- iори СE Мар, дрп Бу СE Мис О Ве,

задрп се Бу, задрт, здра Мар, да упори Мар, издрти Мис, издрило О,

док се оно упори Мар.

Нису сви наведени примери равномерно бележени на целој нашој

територији. У ствари, једино су облици типа волим . . . волили расути по

свим селима, док су потврде промене глагола болети и порети углавном

концентрисане у ерској зони. Биће да смо ту већ на терену осетног јења

вања тенденције преласка ових глагола у VI врсту, појаве типичне за

већину војвођанских и за неке северносрбијанске говоре.“ У том светлу

треба гледати и везаност облика глагола корети по VI врсти за космајски

крај.“

446. И овде“ аналошко-шт- све више истискује старије -ст- у

облицима глагола пустити: пуштити Би, пуштим СБ Ме, да пушти Ст

СЕ Мис Ве Прк Би Па Про Ара Ме, па те пушти Рог, пуштини Ме,

**** У Мисачи сам забележио и: дозволео, а у Дрлупи: опколе нас Немац.

**** У Манићу сам чуо и през. ујареши: угарен њиву.

**** Ивић Дијалект. 75; Поп. Госпођ. 202; Ивић Банат 152; Мил. Кик, (и коре

-ме) 29; Ник. Срем 358; Ник. Мачва (недоследно) 278; Ник. Кол. (волим) 56; Ивић

Биогр. (!воли, гори) 168.

**** У тексту нема потврда промене овога глагола по VII врсти. Уколико их

је у снимљеном материјалу из других крајева и било, они су као „нормални” и „обични”

могли промаћи и као такви остати нерегистровани, јер су космајска села испитивана

при крају, када су и примећени наведени облици. За поновно враћање у обрађена

села и преслушавање више од сто сати снимљених трака неопходан је повод круп

нији од једног детаља, чије су две најважније компоненте, уосталом, познате: да

у „ерским” и већини колубарских села нема ликова корем итд., а у космајској зони,

по свему судећи, нема корим итд.

**** Као и у многим сличним и суседним говорима. Уп. нпр.: Ивић Биогр.

168; Ник. Срем. 358; Ник. Мачва 277; Ник. Кол. 57; Стев. Гружа 476; Ивић Хере

343; IIав. Рача 43 итд.



Говори централне Шумадије 369

пуштини Рог, пуштамо Мис Ве Прк Мир, пушту Мар Мис Ра Ам Рож,

пуште Мис Ст Прк Ду Ру Ј, пуштајо СE Мис Ра Прк Рог, пуштајо

Н Ду Ман, пуштили СE Мис Па ПркЗ Са, пуштили Н, после га пушти

ше Ду, напуштијо Ст, напуштили Кр Са, да се дпушти Прк, да попушти

Па, прдпуште Коп Ве, спуштим Про МЦ Рож, ја се спуштим Кр, спушту

Be Н Мир, спуштимо МЦ, спуште О. Мис, дол се спуште О, спуштили

Poг Рож Ј, спуштили-се Кр, спуштила Арн, упуштини Са, распуштијо Ру и

сл. Знатно су ређи примери са -ст-: пустити Мар, пусти (през. О Рог),

чим се пусти ВИ, пусте Мар, пусту Мар Рог Рож, пустили Н, пустили

Арн Мис Кор, пустијо Тр, попусту Н, бна диплуста Прк, п-упусти Ра,

спустиш Кор Ме, спусту Мар Мир, пустише Тр. Могу се, истина само

изузетно, чути и облици са -инћ-, добијени угледањем на нови итератив

типа пушћати: Неће Немац да пушћи Ра, да пушћи ВИ, Пушћили О,

спушћамо МЦ, пушћијо ВИ.

Подаци наведени у овој и 440. т. сведоче о заиста високом степену

изукрштаности и преплетености облика гл. пустити и његовог итератива.

Оба могу практично да гласе тројако:

а) пуштити (најчешће), пустати (знатно ређе), пунићити (само изу

зетно);

б) пушћати (најчешће), пуштати (нешто ређе), пустати (само изу

зетно).

У трпном прид. од пустити обично долази до подновљеног јотовања

и аналошког -шћ-: пушћен Н Др Мис, пушћена НСи Мар Пру Ме, пуш

ћено Тр Ме, спушћено Ве Прк, пушћене Ј и сл., поред: пуштен Миc Pa,

пуштено Па Ту, пуштене Ве, пуштени Мис, тако и: потпуштеник (Ка

дете одбијеш от сисе и после се опет пушти да сиса) Ме, распуштеница

Вр (уп. и т. 440).

447. Према намештати и сл. добијено је и: намештици Ду Рож, на

мештини Рог, да намешти МВ Си, намешти (през. Бу Мар Мис), намеш

тимо Мар, намештимо Ду Мир, намеште Про Кр Ду, намешту Рож,

намештише Вр, намештила МЦ Прк Пру МВ Би, премештити ВИ,

премештили Вр Пpк Пру, премешту Ам, прементиш Би, премешту Рож,

смештим Коп“ и сл., поред знатно ређих примера са -ст-: наместим

Си, наместици Кор, да се намести Ј, намести Мар, наместу ВИ Кор,

наместили Кор, преместе Ј.“

Трпни придев је као и од пустити и осталих глагола VII врсте:

намешћено Ра Кор Си Рож Ара, намешћено МВ, намешћено Ј, намешћена

Кор, намешћени Кор Ру, намешћени МВ, наменићене Прк, намешћене Са и

сл., поред: намештено Ру Мис Мир.

448. Сви забележени облици гл. плевити припадају обрасцу VII

врсте: плевити Мис, плевим МЦ, не плеви-се МЦ, плевамо Ј. МЦ, плевамо

Па Са, плевили Мис, расплевимо Кор и сл.

**** За слично стање у другим говорима в.: Ивић Биогр. 168; Ник. Срем 358;

Ник. Мачва 278; Павл. Рача 43; Ивић Хере 343 итд.

**** Захваљујући утицају итератива на облике тренутног глагола, добијено је

и премдити се река Ман.
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449. Од гл. мислити регистрована су четири типа радног придева:

а) мислијо Ман Ме, мисијо Рог, мислили Си Арн Ме, мислила СЕ О

СтЈ, измислили Ман, помислила Н, помисијо Н;

б) мишљела Бу О Мис, мишљо Мис, мишљђО;

в) мишљала О Мис, мишљали Мис,

г) маслела Вр О.

Ликови мишљела, мишљо, примећени једино у „ерској” зони, свакако

су ијекавски нанос. Иако је облике мислела можда најупутније тумачити

утицајем говора К-Р базе,“ не треба запостављати ни могућност евен

туалног укрштања мишљела и мислила.“ Ослонац за ову претпоставку

видим у саставу становништва двају јасеничких села у којима је мислела

записано (тамо су практично сви становници потомци динарских досе

љеника; о томе в. табеле на стр. 16—20 и карту бр. 3 на стр. 21) и чиње

ници да је код глагола Белићеве VII врсте на овом терену дошло управо

до ширења обрасца -ити : -им на рачун обрасца -ети: -им. Овде је, дакле,

према радили добијено летили (додуше, с наслоном и на през. летим),

док се у К-Р зони десило супротно: преко летели добијено је радели.

До упрошћавања секвенце -сл- у облицима мисијо, помисијо долази у

лежернијем, лабавијем изговору овога, у свакодневном саобраћају при

лично честог, али зато ретко нарочито наглашеног глагола. Отуда је

испадање -л- још обичније у облицима презента: мисим Про Ам СБ,

мисам Ст Рож Ба, мисиш Н. Си, да миси Н, мисите Др, мису О, помисим

Про, ка-се помисим Вр, да помиси Арн, поред: мислим СЕ Рож Ара,

мислим Па Про Ј Кр Н Ду Ман Ара Арн, мислиш Си, мисли Рог,

мислимо Рог, мислимо МВ, помислим Мис.

450. Према књ. трулити и трунути бележио сам једино облике

по VII врсти: трулити Би Ман, брзо трули Ман, да трули Н Би, да

иструли Ј Про, док се оно не иструли Ме, иструлила Прк и сл.

451. Гл, зрети у савременом књ. језику има двојаку промену: а) зрем

зреш-зре-зремо-зрете-зру и б) зpим-зриш-зpи-зpимо-зpите-зре.“ Тако

се он понаша и овде, с тим да су примери првог типа знатно чешћи:

зре трава Кор Ве Ду, пасуљ зре СБ, зре жито Ман, Зрел воће Ба, Са ће

јéчам да зре Ме, дозре семе Ме, пасуљ сазре ВИ. Са, да сазре жито Мис

Рог, да сазре трава Ман Ту, да бна сазре Сл, сазре ђубре Ј, узре и бно Н

и сл. Облици 3. л. мн. през. дати су у т. 333, 334.

Ређе су потврде по обрасцу VII врсте: зpи Мис, да сазри. Мис СЕ, да

сазри Мар, да сазрп купус Ра, кат сазрп пшеница Ру, узрп жито СЕ.

Од карактеристичних облика радног придева наводим следеће:

зрео Ј. Ме Ба МЦ Би, сазрео Ба, зрео Мис Бу О СЕ НСБ Мар Ра Па Кр

1199 Пецо-Милан. Ресава 261—262, 357; Јовић Трст. 133; Симић Левач 443.

„Облици мислео и мислео, мислела и мислела могу се чути у свим селима” у околи

ни Раче Крагујевачке обухваћеним Павловићевим испитивањима (Павл. Рача 42).

*** Укрштањем је (или дисимилацијом) добијена и гл. именица мишлење, за

писана у „ерској” Мисачи.

**** РМС II, 333; Правопис 322.
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Ст Ру Рог Ду Ман Си Са, сазрео МВ, сазрео Си, зрело Ба Мир, зрела Арн,

зрели Ј, сазрело Ба Арн, сазрела Ј, сазрело Ру итд.

У вези са глаголом зрети треба истаћи један интересантан детаљ.

На овом терену су, наиме, у живој употреби и облици од основе форми

ране по угледу на радни гл. придев: према зрела и сл. добијено је — зре

лити. Овакви облици су нарочито чести од сложених глагола: сазрелити

Па, да сазрели Тр Са Бу Ру Па Про Ве Кр, па сазрели Ве, да сазреле

Бу Ру, док сазреле Би, сазреле и падну Па, сазрелу Ра, сазрелијо Бу, са

зрелило Бу О Мис Про, да узреле Тр, да узрели Мис, узрелијо Мис, узре

лиле Ту и сл. У прикупљеној грађи се нашао само један облик простог

гл. зрелити: да зреле Би. Зрелити и од њега сложене глаголе не помињу

истраживачи суседних и сличних говора, а углавном ни наши велики

речници. Тако, на пример, гл. дозрелити, презрелити, сазрелити и узре

лити нема ни у РЈАЗУ ни у РМС. У РСАНУ су регистроване две по

тврде „застарелог” гл. дозрелити. Не стоји много боље ни гл. зрелити,

за који РСАНУ и РМС имају само једну, и то исту потврду — посве

дочену у Скерлићевом језику. У РЈАЗУ зрелити значи „исто што зрети,

дозријевати” уз напомену да је посведочен у старијим речницима.

452. Промена гл. врети углавном одговара приликама у нашем књ.

језику, тј. обрасцу: врета-врим-врши-вра-вримо-врште-вру“ ври Мис Мар

Прк МПЦ ВИ Рог Ман Сл Ра Си Ј Ба Вр Би, не-вра Мис, прдврт воду

О, да прдврт Бу Па Ст, преврт О, провримо воду СE Мис, нека саврт

Ме, провримо Вр, прдвру Вр, превру шљиве Ра, вpу шљиве Па, поред:

вриду Ра.

Ређи су примери типа: провре вода Ту Ду, то прдвре Мар, вода

прдврé Би, да провре Ман, па млеко прдвре ВИ., увре вода Сл, савреш

Ме, провремо воду Ра, провремо Пpк, превре шљиве Са. У СБ сам забе

лежио и облик проврије: прдврије вода.

Од облика радног придева наводим: врео Ман Коп О СЕ Мар Ра

Па Ст. Кор Рог Ду, врео Ме МЦ, проврео МЦ, проврео Рог Сл, врело

Мир Арн, прдврело Мир, прдврела Па Са Мис Ве Ту, проврела Ман Сл,

саврео Ме, саврео Ст итд.

453. Поред облика гл. сањати: сањам Мис Па, сањамо Вр, сањала

СБ Ара, сањале Мис, сањд-си Ара и сл. чују се и облици од снити: сним

Ст МЦ, снила Ст МЦ, ја сасним Ме, нисам саснила Ме, саснијо Ме.

Уп. и снивала Мис Про, снивале Про.

454. Од гл. *велети слушао сам једино презент: велим Ст Вр, велим

МВ Кор, вели Ст Са Ба Коп, велимо Н. Кор Сл, велиду Рож МЦ, велиду

Ј, веле Мис О Арн, велу Мис Вр Ст Па Ара, велу Н. Ман и сл.

О промени глагола типа извинити (се), учинити, сломити већ је било

речи; в. т. 409 (нап. 1038), 416.

**** РМС I, 437; Правопис 232.
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ГЛАГОЛИ VIII ВРСТЕ

455. И овде омања група глагола ономатопејског порекла има спе

цифичан однос између инф. и през. основе. Према књ. обрасцима:

врискати, врискам//врискати, -ам // вриштати, -им,“ пискати, -ам || пиш

тати, -им,“ скичати, -им,“ цикати, цичем // цикати, цикам || цичати,

-пм“ у свим испитаним селима наше зоне, без изузетка, имамо следећи

однос двеју основа: вриск- : вришт-; писк-: пишт-, скик-: скич-, цик-: цич

— врискати Ву О Па Мар Ве Ту Кр Си Ст МВ СБ Ман Мир Арн

Ара Ј Са Ме Ба, вриско СЕ МВ Ара, врискало Бу О СЕ Ба Ст ВИ Си

Са З, врискали Па Ру Ара Са, врискање Ду, преврискало З и сл., — пис

кати Бу О Па Ве Ј Ту Кр СБ Ман Си Арн Са Ме Ба, пискало Бу О Па

Кр ВИ Си Би Са Ба МЦ, препискало З и сл., — скикати Ме Ба, скикало

Ру Ам МВ Ба, скикала Ме и сл., — цикати Мар Па Ве Ту Ст. Са Ба МЦ

ВИ Си Арн Ара, цико ВИ, цикало Бу Па Ве Ту Ру Си Са Би, уцикати

се МЦ, оно се дете наше уцикало МЦ и сл.,

— вриштим Вр Ту Ман Ба, вришти Бу О Рог СЕ Ј З Би Мар Мир

Кр Арн Ст. Ру ВИ СБ, вриштите Би, вриште РуЗ МЦ Арн, вришту

Ве Сл Ара Ме, вришту се Ра и сл., — пишти Бу Мар Па Ве Ту Кр ВИ

СБ Рог Ду Ман Сл Си Ара Ј Са Ме МЦ Би, пишти жица О, пишта

Рог, пишту Ве Ру Ра Рог, пишту Мис, пиште Ру Ме Би, да запишти

Ј и сл., — праци скиче Ме, скичи Пру Ам МВ Ме Ба, скичу Си, — ци

чим Си Ј, цичи Ст, цичи Бу Па Ру ВИ Си Са Би, цичите Ве, цичу Си и сл.

Овакви и слични односи примећени су у многим, међусобно поне

кад прилично удаљеним крајевима: у Банату, Бачкој, околини Бео

града и Раче Крагујевачке, у ваљевској Колубари, Поцерини, Ресави,

долини Зап. Мораве, код Галипољаца, у Црмници, Сарајеву итд.“

У литератури је постанак овог односа тумачен двојако:

a) По Б. Милетићу, облици врđскат и звиздат су настали „према

именицама врđска и звизfa”.“ Више од четрдесет година касније и Р.

Павловић форме типа врискала, препискало објашњава „наслањањем

на именице вриска, писка”.“

б) Одбацујући Милетићево тумачење као „неубедљиво”, П. Ивић

објашњење види „у контаминацијама по два глагола (пискати, пискам

и пиштати, пиштим и сл.)”,“ потпомогнутим ослањањем на гл. дру

гих врста са сличним односима двеју основа.

**** МС I, 436; Правопис 232.

**** мс iv, 434, 442.

**** МC V, 803; Правопис 698.

**** МС VI, 795, 808; Правопис 802.

**** Уп. Ивић Галип. 291 и тамо наведену литературу, Ник. Кол. (судећи по

констатацији „Говори се: врискало”) 56; Ник. Тршић 428; Павл. Рача 42.

**** Мил. Црмн. 476.

**** ПаВЛ. Рача 42.

**** Ивић Галип. 289.
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456. Као и у неким ближим и даљим говорима,“ и овде коег

зистирају гл. бетати и бежати:

а) бејати Ј, бејам Рож, бејам СЕ, бејаш Н, беја Па Мис Про Прк

Рог, беја Тр Арн, бејамо Ба, бејамо Про, бејамо Н, бетају Рож Арн, бајају

Ст Па Прк ВИ Ам Н Си Ве, бејала Мис Са, бејала Би Арн, бејо Ме Би,

бејб је Рож, бејо Ст Др, бејали Па Про Ра Прк Ам Са Мар, бејали Ме

Ба МЦ Арн, белај Арн и сл.,

б) бежати Прк Мис, бежим Мис, бежи Мис СБ, бежимо Мис Мар,

бежите Вр, беже Мис Мар, бежи Ме Ба Рож Ара, бежи О Ам Мис Ст

Па Про Прк Ве, Ми бежи, бежи кући СБ, не бежи Мис, бн побежи

кући Мис, беште Вр, не-беште СБ, беште Ме Арн, бежо Мис и сл.

Примери типа а знатно су чешћи.

457. Судећи по облицима ћутала О Мар Па Ме, ћутале Мис, ћутб

-сам Мис, ћутали Па, ћутати Мис и сл., добро се држи однос између

двеју основа (-ати : -им) код глагола овога типа. Они овде не прелазе

у VII врсту, те изостају односи типа ћутети : ћутим, карактеристични,

пре свега, за К-Р и С-В говоре,“ или ћутити : ћутим, обележје

Ш—В дијалекта.“

458. У инф. основи гл. стајати јављају се напоредо сто- и ста-:“

стојд-сам СЕ, стојала Мис Арн, стојало Ме, не би постојо Мис, немо

стојати СБ, — стајати Ман, стајб-сам Ду, стајо МЦ, стајала Др,

стајало Мис Прк Ме Ду, стајало О, стајали Ра и сл. Уп. и именицу

растајање (растојање“; Коп).

459. Регистровао сам двојаке облике гл. бројати:

а) по VIII врсти: брдјати Би, брдјам О, броје Ј, броју Рог, избројала

Би, ајде број Др, бн иг“ преброја тамо Мис,

б) по VII врсти: брдјила Прк.

ПОМОЋНИ ГЛАГОЈНИ

460. Морфолошка уједначавања и прекрајања, потпомогнута фонет

ским процесима, довела су до чак пет варијанти през. основе гл. бити:

бид-, бидн-, буд-, будн- и бин-:“

* поп. Госпођ. 203, 205; Ник. Мачва 278; Ник. Кол. 56; Ник. Срем (где

су облици са основом на -ј- чешћи) 359; Јовић Трст. 133; Павл. Рача (чешће -i-) 42.

**** Уп. нпр.: Симић Левач 444; Елез. Речник II, 373 (ћутет, ћутим); Павл.

Рача 42; Ивић Хере 343; Ивић Галип. 291—292 (и тамо наведену литературу и ауто

рове податке за поједине крајеве).

**** В. нпр.: Ник. Срем (ћутали и ћутили) 359; Ник. Мачва (ћутати и

ћутити) 278; Поп. Госпођ. (ћутити и ћутати) 204—205; за банатски терен уп.

Ивић Галип. 292, нап. 3. У ваљевској Колубари је, као и у нашој зони, само— ћутала

(Ник. Кол. 57).

**** Као и у Госпођинцима (Поп. Госпођ. 205).

**** Пет варијанти налази и Б. Николић уМачви (Ник. Мачва278), док за четири

могућности знају нпр. Госпођинци, Љештанско, Срем, Левач, северни Банат (Поп.

Госпођ. 194; Тешић Љешт. 234; Ник. Срем 359; Симић Левач 457; Мил. Кик. 30).
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— бидем Ра Прк Н Ду Би, бидем Прк Би, да не-бидем ВИ, баде

ОБу Вр СЕ МЦМис Па Ра Прк ВИКор МВ Н Рог Ду Са Ве Ст Мир

Си Тр СБ Рож Ара Ам Ру, бидеш СЕ, бидеш Мис Ра Др Ве Ст, бидемо

Ра ВИ Ве, бидемо О Кор Рож, биду Мис Па Ра ВИ Н Рог Ме Би Вр,

биди добар Мис Па, Биди Бок-с-нама МЦ, биди Би и сл.,

— бидне СЕ Ра Рож Мар Мис Мир Па Рог СБ Ј Ру Ба, биднемо

Ра Ам, бидну Ј. Ман;

— буде Бу Вр Коп СЕ СтСл Мар Мис Па Прк ВИ Пpу Си Рож,

да буде МВ, кад буде Божић Ба, да-буде З, будем Мис, будеш Ст СБ

Ду, да буду добри СБ, Буди Бок с нама Бу МЦ и сл.,

— будне Мис Вр Ту Ст. Са Ј Ме Ара IIа Ра Н. Рог Ман Ду Мир

Рож, да-буднеј(да будне Ара, будну Ј;

— бине Рож Ту, бинемо Сa.

Од осталих карактеристичних облика овога глагола навешћу и део

потврда аориста и имперфекта:

а) Шта би Др, шта би са њим? Ру, што би, би Мис, Колко би пара

Бу, Милане, шта би? СЕ, да не-би мојега зета Ст, док би дванес сати

нöћи Па, беiосмо Мис, кад бимо у Вреоцима Ру и сл.;

б) беше, беше, бејаше, бијаше (в. т. 337), бејаше му добро Ру.

461. Постоји, међутим, доста примера за које није лако утврдити

којем облику припадају: аористу или имперфекту. Ни у досадашњој

литератури нема сагласности око њиховог сврставања; неки аутори их

помињу код аориста, а други су уверени да се ипак ради о потврдама

имперфекта. Прво ћемо изнети део сакупљеног материјала, а потом

покушати одредити камо ти примери спадају: Како јој бејаде име? Са,

бејаде ноћ Си, Он бејаде четник Мир, кад бејаде зора - (ми) бежи Мар,

кад бејаде четврте године . . . Са, бејаде зима Ара, Како-но беја, не могу

да се сетим МB, Беја ми један сестрић тамо ВИ, Беја Радомир Живковић

тамо Мар, Кад беја три године — бн дође Ам, беја децембар Мис, кад

беја три године Ам, он беја војник Ам, Čн плану у лицу, беа му криво,

па седе Н, Док беја, бн баш беја Н? Шта беја, нађе л га? Др, да не беја

Руса и каћуша . . . Мир, Он беја купац Др, Пре беја тешко Др, Шта

ти беја да бегаш? Др, кад бејадоше Швабе Ме, кад бејадоше оне каћуше

на Београду . . . Ру, беiоше њи двоје Мис, беiоше Ст, не бегоше једнаке

Кр, бни бејаше на тим бандерама Ам, бејаду Ду и сл.

Форме бејаде, бејаде и бијаде у ваљевској Колубари, те бијаде и бијаде

у Тршићу Николић сматра аористом,“ а исти третман имају облици

бијадо, бејадо(х), бејаде, бејадосмо, бејадосте, бејадоше у Поцерини, би

јаде у Љештанском, би°аде у Гoрoбиљу, те бе(ј)аде у Биограчићима, где

је опет беа, поред: беше и беaше — имперфекат, као и у околини Раче

(уз такође паралелне форме: беше и беaше).“ И у трстеничком крају

**** Ник. Кол. 52; Ник. Тршић 429.

1118 Моск. Поцер. V, Тешић Љешт. 234; М. Ник. Гороб. 691; Ивић Биогр.

167; IIавл. Рача 44.
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беа је облик имперфекта за сва три лица једнине.“ Тако ствари стоје

у непосредном и даљем суседству наше зоне. На другој страни српско

хрватске језичке територије — у Змијању Д. Петровић у бијаде (кад

бијаде крају села, видим свјетло) види имперфекат,“ а нешто слично

налазимо и код М. Дешића. И код њега су бијадо, бијаде (за који су

наведене бројне потврде у одговарајућем контексту), бијадошмо, бија

доште, бијадоше дати у одељку о имперфекту, да би, после излагања

прикупљене грађе, било констатовано да су они настали „комбинова

њем облика аориста и имперфекта” и да се „употребљавају . . . у зна

чењу имперфекта и у значењу аориста.“

Неће се овде оцењивати да ли су аутори исправно поступали име

нујући форме беја, бејаде итд. у суседним говорима аористом, одн. импер

фектом. За тако нешто неопходан је, уосталом, одговарајући контекст,

који се читаоцу по правилу ускраћује. А што се „спорних” облика

посведочених у селима између Космаја и Букуље тиче, мислим да их је

најупутније посматрати као резултат укрштања аориста и имперфекта

како на семантичко-синтаксичком тако и на морфолошком нивоу. При

разматрању овога проблема треба имати у виду један важан, практично

— кључни детаљ. До оваквих процеса долази тамо где је бар један од

облика у повлачењу и где је самим тим нарушено језичко осећање за

њ. А у готово свим овде помињаним идиомима имперфекат је сведен

на клишетиране облике гл. бити! У некима од њих ни аорист више није

жив гл. облик, а тамо где се још држи гради се и од несвршених глагола,

чиме се, бар донекле, компензира изгубљени имперфекат. Управо при

лике у нашој зони богато илуструју наведену констатацију (в. т. 346).

Иако међу нашим примерима има и таквих који несумњиво упућују

на имперфекат (Он бејаде четник, Он беја војник; Он беја купац; беiоше

њи двоје; Они бејаше на тим бандерама и сл.), рекло би се да ипак нема

ситуација незамењивих правим аористом (можда с изузетком 3. л. мн.,

за које нисам забележио ниједан аористски облик типа бише). Да се ти

„спорни” примери у свакодневном животу заиста могу замењивати

правим формама аориста и, наравно, имперфекта, показују наредни, већ

помињани случајеви:

а) док би дванес сати ноћи,

б) кад бејаде зора — (ми) бежи,

в) кад беше пред-зору.

Не видим битну разлику ни међу следећим конструкцијама:

а) Шта би са-њим?;

б) Шта беја, нађе-л га?;

в) Шта оно беше?

И на морфолошком нивоу бејаде, бејадоше, бејаше итд. типичне су

контаминације, настале комбиновањем имперфекатске основе и наста

вака аориста. Губљењем имперфекта као категорије и слабљењем пози

1 119 Јовић Трст. 145.

**** IIетр. Змијање 119–120.

**** Дешић ЗбИГ 265.



376 Слободан Реметић

ције морфеме -ше, његовог сингуларског наставка, пружа се прилика

за убацивање врло експанзивног аористског -де (према даде, не

стаде, испаде, па чак и потиде добијамо бејаде).“ Исто тако, паралелно

са ишчезавањем имперфекта утире се некада оштра опозиција између

-ше као наставка јд. имперфекта и 3. л. мн. аориста, чиме се уједно

отклања и препрека стварању контаминираних форми типа бејаше, бе

јадоше.

462. Овај говор карактерише и конструкција ни — енклитичка за

меница —је:“ Ни ми је вајдило Прк, Ни ми је се десило никад Кор,

Ни ми је добро Др Ме, Ни ми је било тешко Бу, Ни ми је што си просуо

О, Ни ми се то штавило Мар, ни ми дао бтац Кр, Ни му је било четрнес

месеци Прк, Ни-пм је довољно ВИ, Ни ми је дао стриц СБ, Ни ми је

било ни осам година Ј, Ни ми је мајка ни знала Би, Ни ми је дошб дан

д-умрем Ру, Ни му је (кућа) крај пута Арн, и Ни било ови машина

Рож, На имало Н и сл. Уп. и конструкцију: Не им је такб било Рог.

463. Од карактеристичних облика гл. хтети наводим:

а) презент: бњу Про, дјеци Мис СЕ Мар Па Ве Рог Ј. Са Би, дне

Мис Мар Про Кор Н, дЊемо Мис, дјете Ст, дје, дну, днеју, дјеју, оћеју,

дhejу, дбеду, дједу (в. т. 333, 334), одрични облици: нећу, нећеш, неће, не

ћемо, нећете (у свим селима), ликови нећеду, нећеду, нећеју, нећеју, не

ћеју, нећеy дати су у т. 333, 334. Облик неће испред везника да понекад се

замењује формом неј, одн. не: Што не да ради? Арн, не д-иде Мис, Нико

не да пости Мис, не-да иду ВИ, Не да носе Ј., Оне неј на село Рож.

У Ба сам чуо лик нете: Нете да ми прича.

б) глаг. прид. радни: тео Мис Про Ст Тр Др, тела Мис Тр

Н, тели Ст. Ду итд., уз ретке ликове типа ктео Др, стели Арн.

в) аорист: не теде да сврати Мис, Да теде, могб-је купити Про,

г) имперфекат: Ја ћа да јом кажем Ам, Ђаше пиштољ да

купи Си.

НАПОМЕНЕ О ОБРАЗОВАЊУ ИМПЕРФЕКТИВНИХ И

ИТЕРАТИВНИХ ГЛАГОЛА

464. Б. Милетић у североисточном Банату налази „већи број нео

бично саграђених итеративних глагола”.“ Ни наш терен не оскудева

у специфичностима те врсте. Итератив се и овде гради класичним сред

ствима, наставцима -ава-, -ива-, -ева-, -a-. Основни тон образовању ите

ративних и имперфективних основа даје необично честа замена ових

форманата, а пре свега -ава- и -ива-, без неких нарочитих правила. До

носим само мањи део примера са наведеним наставцима:

— Не-може да се нанаша пара О, рађа МЦ, рађала Ме, рађале

Ме, усаљали Вр, зачињали Вр,

**** И једини регистровани случај 3. л. мн. имперфекта бејаду има -д-, а не -ј-

или -2-(< -x-).

**** Појава је примећена и у другим говорима. Уп. нпр.: Мил. Кик. 30; Ник.

Мачва 278; Ник. Срем 359.

1134 Мил. Кик. 29.
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— избегава се Про, убpиства Про, нисам пробиривала Си, одгајивају

Мис, Што да га ја извешћујем Др, извешћује СБ, прекачивали Рож, наме

љује Ра, замесујеш Кр, замешивали Бу, заменујеш Бу, узнемиривали Сл,

објашњујете Ра, искашљива се Ара, прокиства Тр, поткрества Ту, наме

њива Би, намењивамо Па, те се смењивају Ме, родтва Бу СЕ Про Ра Ту

Ду Ба, родава Бу Н, родивају Бу О СЕ Мис Ст Ве Арн Ара Ра Ту Мир,

родивале Бу, свањива Ру Ј Кр, свањивало Си, не удаљујемо Ру, употреб

љава Ман, употребљивб Коп, млеко се употребљивало СБ, употребљује

Ман, исцеђивали Бу, дочекивали Др, дочекивам Ман Кр, сачек твамо Про,

сачекива Мис,

— забељава збра Ду, збрисава Ра, влатава Ду, влатава Ра, згомила

вају жито Ве, потомиљава Кор, закишњавала СЕ, кидисавају З, клетава

Про Ту, оклепава Ту, укњижава Тр, скресава СЕ О, листава лепо З,

листавају Ман, смањава МЦ, намењавала Ме, метаје Рож, метаје се

слово Рож, замржњава Рож, отпраћавам Па, заробљаво Си, зардбљавамо

Си, позаробљавали Прк, запретавали Ме, испробљавала Ве, освешћава

кућу Рож, свилавати Би, свилава Би, свилава кукуруз Ду, осећавали Ду,

потсећаје једно другбг Др, поскупљавају Мис, је-л то постојавало Мар,

дотерава Ба Ру, дотеравам Би, истеравам Про Си, истерава Ту Рож

Бу О, истеравају Про, натерава СБ, потеравали Прк, протераваш Прк,

протеравали Прк Ам Ман Ру, претрукдваваш у друге књиге Тр, цветава

Сл, цветава шљива Ду, цветава збва МЦ, цветавају Ба, цветавале шљиве

Са, дочекава Ба, дочекавају Ман, сачекава Ј Ам, сачекавам Ба, сачека

вали Мар, да се бетон боље учвршњава Ман, учвршћава Ара и сл.

— дозвољевају Ве, дозвољева Ве, поред: дозвољаје-л ти жена Ве.

Дублетне форме, а њих у овом случају, као што смо видели, има

напретек, обично су поуздан индикатор непреврелих прилика у ок

виру одређене језичке црте. Над грађом из наше зоне, Госпођинаца“

или, рецимо, из Мачве“ читалац стиче утисак да је процес итерати

зације и имперфектизације гл. основа тек почео и да је са њим ступио

на сцену широк избор различитих аналошких уједначавања и пре

крајања.

**** Поп. Госпођ. 206—207.

1138 Ник. Мачва 278.



Д. ПРИ ЛОЗИ

465. Прилошке речи дају посебан, својеврстан печат дијалекатској

панорами наше зоне. Такво шаренило гласовних ликова речи ове врсте

није примећено ни у једном досад испитаном суседном говору. Отуда

и не изненађују осетнија одударања од стандардне ситуације, јер према

једном књижевном облику каткад у селима смештеним између Космаја

и Букуље стоје десетине одговарајућих еквивалената. Разлике у односу

на књ. језик углавном су фонетске, прозодијске и морфолошко-твор

бене природе, а има и одступања семантичке врсте. Већ у првом кон

такту са носиоцима овдашњих говора пада у очи често удвајање и сас

вим обично комбиновање, „прилепљивање” више од двеју партикула

(ту, тун, туна, тунака, тунакана и сл.). Тако добијено шаренило резул

тат је добрим делом и унутрашње дијалекатске диференцијације, односно

последица сучељавања и мешања супстратских и различитих досеље

ничких слојева на овом изразито метанастазичком подручју. Чини се

да је и сама природа прилошких речи могла у овом случају доприносити

радикалном повећању броја њихових ликова, а тиме и изражајних мо

гућности. У процесима који су неминовни код сучељавања различитих

дијалекатских типова прилози су, наиме, као непроменљиве речи, углав

ном остајали по страни — поштеђени уједначавања и прилагођавања

одређеном парадигматском обрасцу. Уместо тога долази до њиховог

укрштања и стварања нових форми, уз задржавање постојећих, чиме се

практично обогаћује постојећи лексички фонд.

У овом раду прилози су сврстани према њиховом значењу, уз вођење

рачуна о уоченим варијантама њихових гласовних ликова.

466. IIPИЛОЗИ ЗА МЕСТ()

овде: бвде Бу СE Мис Па Про Прк Кор МВН Рог СБ Мир Вр КрЗ

Сл Ман Арн ЈМЦ Ба, бвде Рог, бвде Н, бвде Н, бвдена СЕ, овдана Кор,

бвдена Мис Ра Ме, бвдена Мар, бвденак Вр, бвденак Мис, бвденака Бу

СЕ Пpу Ам Тр Мар Кр Рог, бвденака Мис Ра, бвденаке Мис, бвдек Н,

бвдека Бу Мар Кр Арн Ме Ба, бвдекана Кр Рог Арн Рож Ара Са Ј Ме
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Ба, бвднака Ј, бвђи Мис, бвђе Про Ра, бвди ВИ Кор БуЗ Мар Мис Ст

Ве Про Др МВ Ра Ам Рог, бвдинака Ра, бде Вр Ст Па, вод Бу О Ст СЕ

Мис Па Ве Про Ра Прк ВИКор Др Ман Арн Рож Би Ј. МЦ, вод Рог,

води Мис Ст Па, воде Коп Мар Вр Мис Кр Ра Пру Ман Мир Ду Арн Рож

Ст Прк Ба, воден Прк, водена О Мис Арн, водена Арн, воденак Коп,

воденака Др Ду Би ВИ Кор Ам, воденака Коп Кор, воденаке Мис, водека

Кр, водека Мир, водекане Па, водекана Кр ВИ Др, водна О, водна О,

вбднак Коп О Мис, вбднака Мис О Про Са, вбднаке Мис, вбвде Вр Кр

Са, вбвде Н, вовдекан Кр, вовдекана Кр, вбвденака Ра, вoвди Мар;

онде: бнде БуКор Ман СлСЕО МарСБ Рог Кр МЦМВ, бнде Н, бндек

Н, бнђи Мис, бнденака Бу Пру МВ, нбд Бу Мис О Ст ВеПро Ра Ту Прк ВИ

Кор МВ Ам Др Ду Рож Ара Ј, нбде Ве, нбде Бу О Коп Мис Ст Ве Кр

Ту Кор Рог СБ Ман Ду Арн Ара МЦ Ба, нđдена О Кор Арн Ара Ме

Ст Ве Мис, нбденака МВ, нбденака Кр Ра МВ Ам, нбденака Кор, нбде

нак Мис Ам Си, нбдекана Кр Ара, нбди Прк Рог Бу Ра ОЈ, ној Милован

стоји Н., нбдна О Мис, нбднака Мис, нбднака Мис Ба Би, нбднаке Мис,

енбднак Про, нбнд Прк, нбнди Н Са Ме МЦ, нбнде Ст, нбндека Кр, нбн

декана Кр, нбд Кр;

ту: ту Рог Др Ду Ст МЦКоп МВ ВИ Мар Рож Бу СE Мис Ве Про Ра

Н, тун МЦБа Кр Коп О Ст Мис Па Про ВИ МВПрк Ман Мир Арн Рож

Py ЈМе Би, тун Ве Про МанДр Би МВ Рог Тр Ст Арн Ара Ба, туна ПаРа

О Прк Ман Тр, туна Кр, туна Бу О Мис Ра, тунак Ј, тунака Бу Мар МВ

Ам Са, тунака Бу Мис КопМЦ СЕ Ст Про ВИКор РуЈ МЦ, тунака Мар

Про, тунанак Ра, тунанаке Н, тунакана Ман Арн Ара Рог, тунаке Мис,

туј СЕ Мар Мис Па Рож, туне Мар Ст СБ Коп Ве Про СE Ман Кр Мир

З Ду ЈАрн Ме Ба, туне, Бу Коп Мис Ст Ра Си Арн Рож МЦ Ба, тунен

Ду, тунен Рож Ман Ара, тунена Мар Мис Ам Рог Са, тунена Арн Рож,

пуненак Мар Мис Ра, туненака Ра Прк МВ Мар Ам Н Си Би Ара Ме,

туненака Пру, туненаке Мис, тунек Мар, тунек Ме, — тунека Коп

Мар Ман Ара Ме, тунека Мир Ме, тунекана Ме, тунекана Са, туне

кане Ве, тунеке Ме, туд Прк, туд Ра, туде Кр МЦ, туден Рож, туде

нака Ве Ам, туднака Про, тудека Кр Мар, тудека Мар, тудекан Кр,

тудекан Кр, тудекана Кр, тудекана Би, тудекана Рож, тудика Ба;

овамо: вамо Бу Мис СБ Рож Па Ве Про Кр Пpк Н Мир Вр СЕ Ара

Ј Би Ба, вамбна Н, вамбнака ВИ, вамонака Ам, вамокана СБ Рож, двамо

ВИ СЕ ) Си Про Прк Пру, овамо Ам Мар Рог, двамо Рож ВИСтЈ Ба, ова

мо СБ Ман, двам ВИ Ра, овам Ам, овам Н, овамбна Кор Н, овамбнака

Кор, овамбнака Кор, овамонака Мар Ам, авалибнака ВИ, овамокана Рог,

амо О МЦ Мис Мар, вам Кр Ам Ра;

тамо: тамо Бу Мис Рог Ман Ме Би Ј Ст Ам МЦ ВИ Кр МВ

Рож, там Кор Рож Ра ВИ Мис МВ Н, мало там мало ам Тр, там

-ôни били Др, тамбна Н, тамбнак Кор, тамонак Ам, тамбнака ВИ

Кор, тамонака Ам Ду, тамокана Ра Рог Рож, тамокане Па, тамо Кр,

онамо: днамо Мис Ве Про Прк, днамо О, днамо О Про Ст. Тр

Рож Ј Ба, днoмо Ст, анамбна Прк ВИ, онам, онамо, онамонака Ам;

горе: јбр Вр Бу СE Мар IIа Ве Про Кр Ра Прк ВИ Кор МВ Ам

Н Рог Мир Ду Рож Ру Са Ј Ме Би МЦ Ба, јбре Бу СБ Мар Мис Па

Ве Про Ра Ту Прк Н Рог Ман СтЗ Ара Арн Рож Ј Би, јбрен Ду, порена
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Мар Рог Си Ме, брена Рож, iоренак Н, дренака Ам, бренака Прк Пру

ВИ Кор Ам Ду Рож Би Ба, бренака Кор, јбрна О, јбрнака СE Мис Про

Прк МЦ, Пбрнака Про, јбрнак МЦ, iорнака Мис, јбрнаке Мис, брнаке

Мис, јбркана ВИ Бa, jбрена Си, брека Кр Са Ба, порека Мир, jбрекана Кр

ВИН Рог Ман Ара Са Ј Ме Би Ба, брекана Арн, јбра Ра Рож, др О, МЦ;

доле: дбл НЈ Ба Ве Ру МВ Рог, дол Буј Коп О Мис Ст Па Кр Пpк

Ам Кор Н. Мир Рож Ара Ј Ме Рог Ман ВИ Ме Би, дбл Про, доле Ст

ВИ, доле Коп Ман Мис Н Ра Ве Кр Прк Рог СБ Рож Ба, долена Ам

Ду Ме Арн Рож Ба Ду, долена Н, доленак МЦ, доленака Бу Коп Пpк

Ам Н Си Рож Би МЦ, дблeнaкa Сл, доленака Кор, дблека Мар Па Кр

Мир Ба, долекан Кр, дблекана Кр Ту Рог СБ Ара Ба, дблекана Мир

Ара, дблкана Ба, и-дблкана раде Ба, дблна Мис, долнак О Пpo J, до

лнака Мис Про Ру Ј МЦ, долнаке Мис, долнаке Мис, дблнаке Мис, доли

СЕ, доље Прк,“

(од)озго: дЗгб Бу О СЕ Рож Ве ВИ МЦ Др, озго Мар Ве Н, дајбр

Ме Коп Ве СЕ Арн МЦ, озјбр Кор МВ Рог СБ Ман Ду, да бркена Са,

оддзлбБу Вр Мис Ст Про Прк Арн Би Ме МЦ Ба, одозгд Би, одозго Рож,

оддзјбр Рог Мис Ту Кор Ду Рож Ара, одозгор Рог Ду, возб Сл,

(од)оздо: дЗдб Бу Мар Ст Кор Др, оздб Ам, дЗдбл О Ст Ду, оздбл

Н, одоздб Прк Вр Ј, оддздб Би, одоздб Ам, одоздбл Прк Ду, одоздбр Мис,

унутра: унутра Бу Мар Арн Ара МЦ Мис Па Прк Пру МВ Н

Ман Си Ст Ра Кор Ду Ам Ј, унутра МВ Ве, унутру Н нутра МЦ,

изнутра: изнутра МВ Др, изнутра Ам Си;

одакле: одакле Ј, дакле О, дакле Ст;

одавде: одавде Тр, ддавде Рог, одавде Вр Бу Мис Ст IIа Прк Си

Мир Тр Арн Би Ам Ба, одавде Н, ддавле Мис, одавди Ра;

одатле: одатле Бу О Мис Па Ве Ст Си Рож Ам Ба, ддатле Прк,

дтле су дошли О, датле Тр, отале дотле Мар, дптале Мис, отале Мис,

оданде: оданде Рож Ст Вр Ра, О;

одовуд(а): доуд Рог Би Рож Мар Мис Па ВИ Ту Прк Пру Ам

Вр Бу О СЕ Ве Про Ра Др Ј. Ба, доуд О Прк, доуткена Са, двдуд Н Ј,

ддуда Ам,

отуд(а): дпуд СЕ Арн Са Ме Ба Мис Ст Па Ве Прк Пру ВИ Н

СБ Кр, датуда Мис ВИАм Кор Рог Са, дпуде Мис, оддтуд Ра, дишуткена

Ара, дитуднака Са, дитудекан Ме;

одо нуд(а): одднуд Ду, доонуд Ам, одднуда Ст;

докле: дбкле можем на ноге Ст, докле има сламе Прк, да купим

сламу докле стигне доручак Рог, Докле вода иде, дотле се меље Ара,

докле се преокренуо Мис докле ВИ, докле-ће Кр,

довде: довде ВИ, довде Ј, дбвле Коп, довде Коп,

дотле: дотле О Ст, дотле Си Ара, дотле Ве Ара, дотле се постило

Са, Дотле сам знала да ткејем Ј., дотле СЕ МВ,

донде: донде сам стигла Па, донде Кр,

**** Прилог долам Прк има значење амо доле, овамо доле.
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близу: близу Мис Н. Ст Рог Па Ве ВИ, бризу близу Рож, близо

Рог Н; м

далеко: далеко Ду Про Кр Ам Прк Ба СБ, долеко Пpк Н Рог Си

СБ Ман Рож МЦ, долеко О Мис, уп. и подолеко Мис Прк Рог,

467. Упитни прилог за место јавља се у више варијаната:

Ди су воде и мочвар? МВ, да ли су Рож, да је бна? Н Ду, дј си?

Мис Ам Рог, да је? О Прк Кор, ди су? Ам Ду, да (ди је) било? Ам, да

треба? Пру, да ли су? Рож,

де су бне Си, да су? Па Про Кор, да смо стали? Сл, деси? Мис Мар,

де има Мис,

де сам? Ба, де су? Ме МЦ Ба, де рођена? Ба, де (где је)? Рож, де

је тај? Ме;

iди су били? Про, гди треба? Ам,

ђе да и нађем? Си;

где вам је мајка? Арн;

iде раде? Мис итд.

Овај прилог обично се употребљава и место куд: да носи? МВ,

ди ћеш? Дy Н Ст, да ћу ја? Си, да ћу? Про, да ћемо га, сине? Дy, де

ћеш? Сл, ђе идете? Мис, да ћемо? З, да ћеш? Арн Рож Ара, да идемо?

З, да ћеш ти? Мар итд.

У употреби је, разуме се, и прилог куд: нема куд МЦ, иди куд оћеш

Мис, д-иде куд оћеш Мис, Куд и ђаво донесе? О, кут ко оће Ст, куд

одоше? Рог, куд одоше? О, Ни сам не-знам ку-ћу Вр и сл. У следећим

случајевима куд као да је употребљено место где: Куд је Милан? ВИ,

Куд су она деца? Ара, Имала сам лопар, не знам куд ми је МЦ.

468. И овде се, као и у колашинском, пивско-дробњачком, старо

црногорском и горобиљском крају,“ међусобно разликују прилози типа

куд и куда одн. кудије. И док први, како смо видели, по правилу озна

чава циљ и правац, други има типично просекутивно значење, значење

простирања и пута: Не-знају куда ће проћи Си, куде су бегали? Си,

Они тражу куда ћ-мћ Рог, кудије тражи? Вр, кудије пада слама, тимети

О итд. Просекутивно значење имају и ови прилози: вудије БуКоп О Мар

Мис, вудијер Мис, двудије Ра, овудије Мар, овуди Ра, двуда Ве, овуде

Вр, двуде Ве, Све су попалили вуде Си, вуде О. Вр Кр Ра Арн МЦ, ву

дена О Кор, вудена О, вуденака О Ра, вуднака трчи МЦ, Откуд си ти

вуд наишб? Рог, овуд нема кише Ду, само вуд ушију Па, а вуд је пут

Ме, овудека Ме, овуденака Си, туда Бу МЦ Мис Прк Ду Ст. Си, на

ишла туде Мис, сваке је ноћи тудије пролазијо О, тудије Ру Бу Коп

Мис, туд МЦ нудије Мис Бу, нуде изгоре трава Ме, једва прођоше

нудена Ме Арн, онуд је ближе Ду, свудије лежи плева Мис, свуде Ме,

свуд О Н Бу Вр Про СE Мис Ст Рог Кр ВИ МВ Мир Ме МЦ, Ка

и свуда — мало-се ради Др, свудан Би, свудекана, свуде Ту Рог, сву

iде Бу и сл.

**** Вуковић П-Др. 76; Пеш. СК–Љ 181; Пиж. Колашин 173; М. Ник.

Гороб. 679.
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469. Поменућу и следеће прилоге имајући у виду њихову морфо

лошку структуру, фонетски лик, акценат или, пак, значење: разбежали

се којекуде Мис, оде којекуде Рог, Никуд нико не-иде Кр, нисам могла

никуд МВ Ме ВИ, ниоткуд Ст Тр, коједе СБ, којеiде Бу, напред Ту,

напред Арн, напред Рож Ј Ба МЦ, озади СЕ Про Мир Рож З Ј, Озади

нисам могла да копам Си, позади Ст, детра има реп МЦ, Низдуж исé

чемо месо О, преко Ј МЦ, нitiде СБ Сл Си Др Ду Ара Ру Ба Бу Мис

Па Ве Ра ВИ Пpк Кор Ам Н Рог, ниiди МВН Си СЕ Арн Рож Ј Ме

МЦ, ниiде Рож, Не-дај, Боже, да се поврати ниiде Мир, Ја нисам тео

ниiде (некуд”) Са, ниђе Мис Бу О, нiiђе Бу, негде Ба, негде О Мис Па

Ве Про Ст Кр Ту Прк ВИ МВ Рог Ду, неiди Мис Па Прк Си МВАрн

Рож ВИЈ, неђе О Мис, негђе Бу, понеiђе О, понеiди СЕ, дднекле Мис,

дткуде је дошла? Др, диткуд ја знам? О, устока диткуд изгрева Сунце

Са, откуда је дошб2 Ра, отале дотле Мар, некуд отишо О, иде некуда

Ба, некуд Про Тр.

470. ПРИЛОЗИ ЗА ВРЕМЕ

када: Снаа нема кад Арн, није имб кад Би, за каде ће Кр, каде Ара;

никада: никад О Ст Ра Др Си Би Ба, никада Са Ме Ба;

некада: некад Ст. О Ве Прк ВИКор МВ Мир Тр Арн Ј Ба, некад

Ба, некад О, некада Ве Ба;

сада: сад Бу СБ Мис Ст Па Ве Про Ра Прк ВИКор Ба МВ Н Рог

Мир Ду Арн Рож Ј Ме Би, саде Бу Вр Коп СЕ О Мис Ве Кр Прк Ман

Мир Ду Ра, саде Коп Мис Кр Прк Си Мир Ру Ј, саде Ман, сада Ман, сада

Бу, саднак МПЦ, саднака Би, саднака СЕ Про Прк Тр Ара, саднака МЦ,

cáднакане Про, саднаке Мис, ко и-саднаке Мис, саднаке Мис, саткена

Ара, садена Арн Са, садена Коп Мар Ме, саденак Ара, саденака Коп,

саденака Коп Кр Ам Си Ду Рож, саденака Ара, садека Мар, садекана

Кр Рог Ман Ара Са, садекана Кр, садекана Ара;

онда: днда Мис Па Прк Ам КопН Рож, дндак Мар Ра Мир Ру Ме Ба,

дндак Бу Мар ОВр СЕ Мис Ст Па Ве Про Ра МЦН Прк Коп МВ Ам Рог

СБ Си Ду Арн Рож Ме Би Ба, дндака О. Вр, дндаке Бу Мис Прк Пру,

дндаке Мар Мис Па Ба, дндар Мар Вр Кор, дндар Про, дндај СЕ Мис,

ддак Кр ОСи Арн, доaк Прк Ме, даке Ба, данак Ра Прк Пру Ам Н Си

Мир Ду Арн Ара Ба Мар Ру Ман Рог, данак Ту, донаке Ра Рог Рож,

дднаке Ра;

данас: данас Бу МисЈ СЕ РогПро Прк Арн ВИ, и данас дâњf Ба, да

нас СЕ Рог Н Ман, данас Арн Н Ман, данас Ј Би Кр, данаске Рог, данаске

Рог, дандске Рог, данаскена Си, данаскена Ара;

ју че: јуче Мис СБ Ара Ј Би Ту Ба МЦ Мир Ст. Са Си Ру, јуче Ам

МВ СБ Ду Ман Сл Арн,

прекјуче: прекључе Бу Ве Ам Мар Ту Кр Ст. Ру Си Са ВИ МВ

СБ Ду Ман, прекључе Мир Арн Ј Ме МЦ Би, прекључе Ј. У истом значе

њу често се употребљава ономад и сл.: ондмад О Мис Про Мар, ономад
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Арн, номад Мис Па Ра Сл Др Рож Ара МЦ Бу ВИ МB, номад Ман МВ

Сл, номаде Кр, номадена Са, номадека Кр, нумад Ме, нумаде Ме;

мм. -

накјуче: накључе Ам Па Ст Ру Мир, наткључе Мир,

сутра: сутра Бу Мар Мис Ст МЦ Ра Прк Ј Па Ту Кр Ру Ам Ду Сл

Си Мир Арн Ара Са Ба;

сутрадан: сутрадан Мис Ве Ме ПроМЦПрк Би, сутрадан ВИ Рож,

сутрeдaн Ра Рож,

прекосутра: прекосутра Мис Ра Ту Па Кр Ара Са Ст. Ру Мир,

прекдсутра Ј МЦ Ме Би, прекосутра Ам Ман Си, прекосутра МВ, прек

сутра Арн,

наксутра: накосутра Бу Ј. Мар Па Ам СБ, наксутра Ба;

увече: увече Бу Прк Ј Ба. Уместо увече (и навече) обично се говори:

вече“ и нешто ређе — вечи : вече О Вр Ст Па Ве Про Ра Прк Коп Кр

Ам Н Рог Мир Ду Арн Рож Ме МЦ Ба Ру МВ Ман Ј ВИСл Са Би, вече

уносимо сламу Си, Касно вече дођу њина деца Тр, А ми вечи јуримо

око куће Ј., вечи О Сл Ст. Си Бу Мар Мис Ра Прк Кор Ам Ду, нема га

вечи да дође Па;

Место прилога ујутру, ујутро, јутром најчешће се чује јутру и

нешто ређе — јутри:“ јутру О Ве Ра Кор Н Рог Кр Ман Мир Тр Ду

Арн Рож Ара Ј Ме Би МЦ Си Ру ВИ МВ СБ Са Ба, а јутру порани добро

Сл, јутру попијем чашу ракије Вр, само јутру чува краве Коп, јутри

нема никога на-њиви Бу, Шта тражиш јутри од-нас? Пpк, А ми јутри

поранимо Ст, јутри С Вр Сл Мар Мис Па Ве МВ Рог Ман Ду Ба Ту Си

Ара. Једном сам у истом значењу забележио ликјутре. Онијутре и не-пи

ју ништа Ј, а два пута — јутро: Он ти, сине, јутро спава дуго Рож, Жена

јутро устане и очисти опанке Мир. Ретко се употребљава облик ујутру

Бу Ј.

Поред изутра (Ам) говори се и изјутра (О). Исто тако, бележио сам

јутрбе Мис Ра МВЈ Ме, а у Арачуо и — од јутрбскена.

Књ. облици дању и ноћу“ гласе тројако:

дању Бу Ве Ра Прк НСБ Мир Ду Рож Са Ме МПЦ Ту Кр Ру Ман

Си Ј Арн Ара Ба Би, дања Бу Вр Мар Мис Ст Прк Сл Па Ду, дањом

Ам Си Ј;

ноћу О Мис Ту Па Ве Ра Прк Кр МВ Н СБ Рог Ба Маш Др З Ду

Рож Са Ме Ру Сл. Ј. Си Мир МЦ Би Арн Ара, ноћу варимо МЦ, ноћу

донесе кући, ноћи се не види, бре, ништа Мис, Они су крали ноћи ВИ,

ноћи Бу Вр Мар Па Про СтСл Про Ра Прк Рог Ду Арн, радиш ноћби

Ара, ноћом Ме Ам.

ноћас: ноћас Вр Бу О Мис Ст Рож Кр Прк Си Тр Ру Ј, ноћас ВИ

Рог, ноћас Ам Рог, ноћаске Н, ноћаске О;

(o)давно: одавно Ман Сл, давно Мис О Ве, давно Би, дамно Ст

Рож МЦ Би Са Ме, одамно Кор Рож Ба Н. Ман, дамно Ј Би, одамна

Кор, давно Бу Мар Ду Сл, давно Мис Ст Ру Ара, дамно Кор Рож (в. и. т.157);

иза вече је и у ваљевској Колубари (Ник. Кол. 27).

*** Јутру и јутри је и у ваљевској Колубари (Ник. Кол. 27).

**** рмс i, 617, iii, 825.
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после: после БиВИ Кр Коп Ј Мар Вр Ст СE Ман Про Ра Прк

Мир Ду Рож Ара Ме МЦ Ба, послен Ам Вр О. Рог Рож, послена О Рог

Ду Рож Ба, посленак О СЕ Бу Прк, посленака Мар Бу Прк Ара Са МЦ,

посленака Мис, посленаке Бу, послем Ру, послека Ба Мар Бу Мир МЦ,

послекан Мар, послекана Ве Ра Ман Би Ара, посе Вр О Мар Мис Ст Па Ве

Про Кр Ра Прк Пру ВИ Кор Н. Рог МЦ Тр Рож Ј Би Ба, посен Рож,

пдсенак Ве, посенака Бу Мар, посенака Мис МЦ, посли, поси СЕ, Пдсек

Би, посека Ба, посекана Ве Ту Ара Ман, посна О, поснак О, поснака

СЕ, поска Ра, поскана Рог СБ Ман, пос повесмо узмемо Пpк, пос пла

кали МВ, а она пос-нема Ба, пос-помиње Мар, поз-дбђоше Ст, поз другу

нађу Ба, по-замажу Мар итд.

Поред уобичајеног најпосле Ра Вр Бу СтСл у Ра сам забележио и

најпошље.

пре Ме МЦ, пре Ст ВИ МВ Па Кор, прије Про Ме Мис МЦ Бу,

дтпре се мање радило Ст, дитпре О, такб је било дитприје О, најприје Би;

471. Од прилога за време наводим још и ове:

скоро Ду, скором Мис, до скоро Мир СБ, до скоро стајало О;

дбцкан Па;

лант Ђу Мис, лане Ст Па Ру Би Кр Ј. Са, лане Па Ве Рог Па Ст Ру

ВИСБ Ман Ба Би Ме, олане (”лан.”) Арн Ара;

олдмлане (претпрошле године“) Ј, олдмлане Мар ВИДу Мар, дломла

не Ст Ара Ба, дловнане Са МЦ, длoвнање Ме, дломнане Ве Ра Кр, длом

нане Ме Па Ту Арн, олдмнане Ра Арн Сл Си, олдмњане Ру Мир, длoвлaнe

Ме Вр, олдвлани Мар, длoвлaни Бу, длонане Би,

пролећом се то ради МЦ, пролећем ту дођи Ве, прдлећом З, пролећи

Про. Говори се и с прдлећа Прк,

јесени побију челе Ру, Пшеница се сеје јесени Тр, јесени се и ради

Си, Тамо сам била јесени Бу. Говори се и: с јесењи Н, Листа накупимо с

јесени Бу;

лети Бу Па Ман Сл Си Са Кор Ду Н Мар Ве Ту Кр Ру МВ СБ, лети

МЦ Ме Мир Арн Ј. Би, летбе Мис, летбе Ј Ме Мц,

зами Бу Па Кор Др Ј. Мар Ве Ту Кр Ру СБ Ду Ман Сл Си Мир Арн

Ара Ј. Ма МЦ Би;

öлет Мис ВИ Ам Ра Ј Вр МЦ Ве Др Мир Прк Ман Рож Ме Би,

длет О Кр Би Вр, дпет Мар Кр Рож, дпеткена Ара, јдпет Арн О Мис

МВ Мар Рог Ман, јопет О Ј Ме, јдпе је дошла Мис, дпет Ам,

отдич Кор Ман, отопч Ба, Отопч је била код нас Ј, отдјпч МВ, тдич

Кор,

првом купи опанке Рож, првом извади паре па причај Вр, првом

Мис Бу Ду, првом Ра Ст Па Про Бу, првом је натоваријо дрва Вр,

пад МЦ Ст Про Н Ду, тада Ј, тат су покрали Ам, отада СЕ;

öма, дома; уп. т. 118;

ддке се живило Мис

вечерас Мис Ме IIа, вечерас Н;
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једнако ("стално”) пада киша Прк, једнако поскупљују Ру, једнако се

тучу кокоши МЦ;

Знатно се чешће чује једаред од једампут:

једаред Ст ВИКр Па Прк Др Си Мир Рож Ј Ба, једаред Н, одједаред

Ст Прк Си, нестаде га одједаред Ба;

једампут МЦПрк, једанпут Ме, одједанпут Мис Про Са, уједанпут

Мис Ара, једампута СБ (в. и т. 157). Познат је и облик једном Мис Ст.

Уз бројеве 2, 3 и 4 долази искључиво -пут: двапут Мис Вр Па Ме,

двапут Мис Ра, двапут Рог Кр Ман Ба, трипут Мис Вр СЕ МВ Би,

трипут Па, трипут Про Прк О Кор Н. Рож Арн Ј, четирипут Мис.

472. ПРИЛОЗИ ЗА НАЧИН

Многи су партиципског порекла:

натрашке: Иде натрашке Прк,

погурке: појурке се жело З, Идеш од јутра до мрака појурке. Ст;

дупке: дупке стоји Ба;

клекечки: клекечки жње Сл,

стојечки: Стојечки чита књигу Н;

седећки: умро седећки Ба;

наглавичке: Срби препуцаше, а они најлавичке бежи Ба;

ћутећки: ћутећки све раде Ме;

кулучки: пуна кола кулучки Ме;

обрамичке: Носиш видрицу на обрамичке Рож,

полошке: Метемо проју полдшке Рож,

сечке: Сечке ме ударијо лењиром Са;

шакајле: шакајле узо шљива Др. Овај прилог се може чути и у

лику шакајло: Шакајло узмеш и ћути Са. Интересантан је (добијен

контаминацијом шакама и шакајле?) облик шакајлијема: Шакајлијема

купи челе Ме.

поименце: Све им кажи поименце Ст.

Од регистрованих прилога за начин поменућу овде и следеће:

наздр једем Мис, Наздр ти он иде у-школу Вр, носијо мнéко уз

предно Вр, полакице понеси и дођи Мис, брзо излази Кор, брзом нађи

чашу Кор, зајно Вр Бу Мис Мар Ара МЦКр Ра ВИ Рож, зајдно Кр,

зајено Арн, заједно Мис МВ Мар Ве, заједно Бу Тр, Сушу се истија Рож,

То ти је, сине, све једно (исто”) Мис, То ми је најжалије О, иаба МЦ Ст,

иабе Мис Рож, иабе ти је Мис, иабе Мис, зинат му не-дам Мис, Ко оће

узинат — бију га Ме, узинат направи глупос Бу, Он то ради другојачије

Ра, другачије не може Ду, друкчије Коп Вр Мар Мис Ст Па Про Ра МЦ,

друкчије Рог, друкче Бу Ара О Мар Мис Ра Кор МВ Ам Н Ман, друкче

ће причати Прк, друкше Кр, друкшије певају Прк и сл. Прилози нао

пако, брацки, љуцки наведени су у Фонетици (уп. т. 73, 154).



Ђ. ПРЕД Л О З И

473. Обраду обимног материјала у вези са употребом предлога остав

љам за другу прилику, а овде издвајам осетнија одступања од стандардно

језичке ситуације и неке случајеве интересантне због успоредбе са

стањем у суседним говорима.

474. Предлог через, карактеристичан за пречански и северносрби

јански терен,“ обичан је и прилично чест и у нашој зони: Через њега

сам се опијо Са, Через мен се тукли ВИ, Одело је парено через вашију

Др, дошло через нечега Би, Черес тога било га жао Ам, черес-тога Ам,

через болести није дошла Мис, через мене Па, через ноге бде у болницу

СБ, черес ћерке Рог, через“ Криста З, через“ траке секли шљиве З и сл.

У Месам регистровао и форме чрез и чез. Оне су изумеле виранге чрез

мале деце, То ти је чез деце. И сам предлог збоi, чију функцију углавном

обавља через, гласи тројако: због наслеста Мис, да због Марка бегамо

Ст, Čни бог њега мучили жену Ст, Лани се побисмо збога миша О.

475. Уместо књ. облика предлога без овде је забележено чак шест

форми — шаренило какво досад није примећено ни у једном говору

српскохрватског јез. подручја. Очувани су, наиме, стари облици без и

през, а њиховим укрштањем и дефонологизацијом јата у већини села

добијена су још четири облика: брез, без, брез и през:

без оца и без мајке СЕ, без леба Па, без ништа Вр, бес пара Вр, бе

сата Ве; прес кајмака Ј, брес трага Ме, брез разлике Ба, бес кашика МЦ,

през леба Мис, през мене Ве, през мајке и през бица Ту, през везе Си, през

главе Ду, прес торбе ВИ., пре живота Ра и сл.; брез оца Бу, брез меса

Мар, брез руке Прк, брез-леба Ве, брез девера Про, брез објаве Кр, брез

рогова Н, брез бриге Рог, брес књиге Ве, бре снега Ве, бре соли Рог (тако и:

брезобразно МВ итд.) и сл. (в. т. 43).

**** Уп. нпр.: Поп. Госпођ. 212; Мил. Кик. 30; Ивић Хере 344; Ивић Биог.p

169; Ник. Мачва 270; Ивић Дијалект. 75.
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Облик брез примећен је у ваљевској Подгорини (село Осладић код

Осечине),“ през у ваљевској Колубари,“ а општепознато и раширено

брез у многим суседним говорима.“

476. Изостаје предлошка употреба прилога увече, појава својствена

неким пречанским и северносрбијанским идиомима.“ Предлог уочи

у нашој зони обично гласи учи, ретко очи, а изузетно — ичи: учи Божића

Па Кр Ра Прк Ру Ме МЦ, учи Божића Кор Мар Ам Рож, учи тога дана

Мис, учи славе Про, учи недеље Ра, учи рата СБ, учи петка Вр и сл., очи

Божића Би Бу Пру, очи Ваведења Пру, ичи Беле недеље Рож.

477. Предлог (у)место гласи мешто,“ меште и мештер: мешто

наоре Ман, менито малина МЦ, Боза се пила мешто пива Мис, меште

малина МЦ, мештер вина Ст, мештер воде Ве.

478. Предлог ка углавном се и употребљава у том лику, а спорадич

но долази облик као: Онда је се све искупило и отишло ка општини Ру,

Нама је правац бијо ка Београду Ра, одоше ка Сарајеву Ра, журили ка

Нишу Ра, Идући ка Београду, нашли смо жито Мис, пођемо ка мору ВИ,

Тамо ка Младеновцу има њиву ВИ, ка смо прошли ка Шапцу Са итд.,

— да идемо као Раљи Рог, да идемо као бугарској граници Ба. Мислим

да је два последња примера најупутније тумачити укрштањем предлога

ка и заменичко-прилошке форме као, која на овом терену, како смо пока

зали у Фонетици (т. 69) поред као и ко гласи и ка.

479. Биће да су укрштањем облика поред и покрај добијени предлози

порад и порај: порад Ибра МЦ, порад астала СБ, порај друма. Разуме се

да су у свакодневној употреби чешћи ликови поред, според и покрај:

поред ње Про, Није тео поред мојег оца Мис, једно поре другбг Мис,

полежу поред ватре СЕ, седне поред ватре Мар, според тог ватришта

Пру, И според мене спуштим ону трубу Прк, според мене Мис, спорет

-шпорета Ту, седе според ватре Са, кат седиш покрај ватре Мир, покрај

куће стоји крава Вр и сл.

480. До удвајања предлога с(а)“ долази сасвим ретко: Да дође сас

посла МВ. Нисам приметио предлог су.

481. Предлог (из)међу обично тако и гласи, а ређе се среће без завр

шног -у: између мотака Бу, између њи Ве, клисура између Бугара и нас

Ра, између дасака МЦ, туна између дуга Мар, између ти главања Ме,

метемо између ногу Ба, између себе Вр, да би ја нешто бијо између љу

дима (sic!) Мис, Мешамо, мешамо, па међу рукама и међу прстима

**** Рем. Јат 34.

**** Ник. Кол. ([брез) 40.

1135 Поп. Госпођ. 212; Ник. Срем 360; Мил. Кик. 31; Ивић Биогр. 169;

Тешић Љешт. ([без) 210; М. Ник. Гороб. 669 итд.

**** Поп. Госпођ. 213; Ник. Мачва 269; Ник. Тршић 420.

**** Мешто је и у Левчу (Симић Левач 468).

**** За разлику од стања у већини говора Ш—В, С-В и К-Р типа. Уп.: Ник.

Мачва 269; Ник. Срем 361; Мил. Кик, 31; Ивић Ловра 198; Ивић Хере 343; Јовић

Трст. 155, Симић Левач (спорадично) 468 итд. Удвајање сасвим изостаје у говору

Галипољаца (Ивић Галиш. 317).
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трљамо Ра, Он је најстари међу његовој браћи Рог, То ти је међу Тресија и

колибе СБ, Стоји међу светом Па, Гребенам међу два гребена ВИ, Ту

чеш међу оне две даске СЕ, измеђ лука Кр, Они су измеђ себе све влашки

разговарали Ра, измеђ Барошевца и Црљенаца МЦ, Дубрава је међ Рани

ловићoм и међ Рогачом Н, да се не-брукаш међ народом Мис. Варијанта

(из)мед, обична у неким говорима Ш—B базе,“ овде је посведочена

само једном: измед нас Рож.

482. У вези са предлогом према две појединости ваља посебно

истаћи:

а) уз лик према јавља се и спрема и б) овај предлог стоји уз датив и

локатив, али и уз инструментал. Ево потврда: према народу Па, према

кокошки Би, плаћа се према млеку Про, Обрте бн према караули Прк, И

седомо ми и према Ваљеву кренемо Пpк, према људма Н, према сунцу

Вр, Белимо према-сунцу Мир, према-сунцу сушимо Вр Бу О, Дођемо

према Пожаревцу Коп, Приведу кола према вратима Ба, Седи према

тој ватри Ба, према оном прасету Ба, Отерају нас према Струмици СE,

Окренемо према Пожаревцу Коп, Идемо према Цариграду Мис, и сл.,

— Видим спрема месечини Са, спрема нашим кућама Са, спрема народу

Арн, Тамо је дељено спрема радним данима Ра, Ту смо били на положају

спрема Лозници и Шапцу Си, спрема-сунцу Про, Спрема тим смо вече

рали Про, Ово је мали снег спрема ондашњим снеговима Ра, Каки је ко

бијо спрема њима? ВИ, Били су људи спрема нама ВИ, Спрема тим ти

снујеш, спрема тим концу Ру, Шта смо ми били спрема њима? Рог, Неко и

ткеје спрема жижи Вр, промиче спрема небесима О, спрема казану Ба,

Наишли спрема-мене Рог, спрема мен МВ и сл.;

— Према народом замесиш Па, према задругом Ду, И не смеду

да буду према мајком лоши Арн, — спрема његовбм кућом и капијом

Мис, спрема нашом децбм ВИ.

Конструкцију према (спрема, спрам, прама . . .) + инструментал не

бележе истраживачи суседних говора. Примећена је знатно западније

од наше зоне: код икаваца Бекије и Имотске крајине и околине Дер

венте, те на Змијању, у Банији и Кордуну, Лици и Буковици.“

483. Нисам нашао потврде предлога врз, поврз. Бележио сам је

дино вр, повр: у вр-совре О Мис, на врастала СЕ, на врњушке Мар, на

вр брда Мис, са вp брда Мис, стоји у врастала Кор, са вp дрвета пао Рог,

на врвинограда Ј, на вр процепа Ба, на вр овога Са и сл., — суља повр

земље Коп, Ишб је повр шуме Коп, израсто повр кукуруза Кр, Ражарица

(раж“) изађе, па колико је повр човека Мир и сл.

**** Уп. нпр.: Ивић Ловра 198; Поп. Госпођ. 211; Ник. Срем 360; Ник. Мачва

269; Мил. Кик. 31.

**** Шимунд. Бекија 186; J. Baotić Ikavskošćakavski govor u okolini Dervente. —

ВHDZb, Sarajevo, 1983, књ. IV, 163: „Veza spram + instrumental vjerovatno je niske frek

vencije”; Петр. Змијање 147; Петр. ГБК (појава је прилично ретка) 135; Љубица

Наранчић, Фонетске и морфолошке особине говора села Дољана у Лици. — ППЈ, књ.

11, 111 (спрама зраком, спрама кућом), Bukovica. Narodni život i običaji. Život u za

druzi. Piše Иladimir Ardalić iz Đevrsаkа. — Zbornik za narodni život i običaje južnih

Slavena, na svijet izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1900,

sv. V/1, 6 (spram curom), 8 (pram čim, pram kućom).
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484. У прикупљеној грађи нашла се и једна потврда предлога раз

ма: Нису ишли лекару разма што су пелцовани за школу Би. Срoдно

раз у истом значењу (сем, осим”) потврђено је на терену североисточне

Србије, а и Галипољци имају рас.“

485. У Сакуљи сам два пута чуо предлог проз“ у значењу кроз:

прос прозор, Проз овако се цеди Н.

**** Ивић Галип, 315—316 и тамо наведена лит.

*** Сасвим обичан на црногорском и санџачком терену. Уп. нпр.: Ђупић Бјелоп.

159; Пиж. Колашин 205; Мато Пижурица, Употреба падежа у говору Роваца. — ППЈ

3, 162—163; Пеш. СК–Љ 193; Стеван. ИЦД 95—96; Мил. Црмн. 232, 383, 446;

ГФФНС ХVII/1, 170—171: прос, али је чешће прес (у говору Враке); Барј. НII—Сјен.

109. Уп. и РЈА ХII, 481—482; РМС V, 164.



Е. ВЕ ЗН И Ц И И РЕЧ ЦЕ

486. У Вокализму (т. 78) констатовано је да везници али, или, нити

понајчешће долазе без крајњег -и. Напомињем да су овде у употреби и

везницијал(и) ијели) у значењу „или”: јали брат, јали бтац Н, Ја му дам

јал пешкир јал чарапе Ба, Украшће ти јал паре јал прасе Ст, јал уз неко

дрво Мар, јел га волу јел га мрзу Ам, Јел имб јел нéмб — Истб ти је Вр,

јели плекано јели од рога СЕ. Јел преузима и функцију везника јер:

Радили гимнастику по цео сат, јел нису могли седити О, Нису му дали

дете јел нема ни кућу ни посб Мис. Оваква и слична семантичка поме

рањаМеђу наведеним везницима позната су и неким суседним гово

pима.“

487. Потврдна речца дабомејдабогме има четири лика: дабогме Мар,

дабдiме О Мис Мар Па, дабоме Ба, дабоме Ме, јабогме СE Мар Мис Be

Кр Мир, јабоме Мар, јабоiме Ара.

И речца „за изрицање оправдане претпоставке“ ваљда има ви

ше ликова: ваљде Мис, ваљде Мис, ваљда О Мис МВ Рож, ваљаде Ст Ве

Бу Мис Па Ра Кор Си Кр Тр Рож, ваљад Па Про Ду, ваљад Ра Тр Рож

Ј МЦ, да га ваљад виду, намастир је, валда, црква ј. У „ерском” Бу

ковцу чуо сам и везник дако: Дако дођу. Реч је, по свему судећи, о

наносу из ијекавских крајева, постојбине наших „Ерова”.

Према књ. бајати овде је бележено: баји О Пру Ба, бајати СтЈ Па,

бејати Па Про Прк Пру Ру, бојати Мис.

Речце ево, ето, ено понајчешће за крајњи вокал имају е:“ две Мис

Па Кр Пpк ВИ Са МЦО СЕ Мир, две прији Вр, еве бацило пушке СБ,

ете Бу Мис Мир Па Про Кр Прк Би, ете је Ст, ете Васкрса Би, Еве

**** Ник. Срем 361; Поп. Госпођ. 213; Ник. Мачва 270; Симић Левач 165—166,

468.

*** РМС I, 325.

**** Узима се да су ликови са -е карактеристични првенствено за К-Р терен

(Симић Левач 139—140, 468—470), а да војвођански говори имају: ево, ето, ено (Ивић

Хере 343). Извесно одступање у том смислу у Војводини налазимо код бан. Хера

(Ивић Хере 343). На србијанском тлу изван граница К-Р дијалекта ликове еве,

ете, ене бележи Б. Николић у ваљевској Колубари (Ник. Кол. 27), М. Николић у

Горобиљу (М. Ник. Гороб. 660). И у Љештанском је ево и еве (Тешић Љешт. 201).
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мене, а ете тебе Прк, ете каце моје Ба, ете ти зета Н, ене Коп О Ст Кр

Арн, ене курјак О, ене крви Би, ене гледај Ј. Ређе су потврде типа: ето, виш

Ст, ето-ти, дито како О, ето како Мар, ево, мајко Ам, ево га СБ, ено раде Ј.

Као и у Госпођинцима“ дакле углавном гласи даклем Коп Мис

Рог. Овде је и барем Прк Ру Ст.

488. Негативне речце не практично и нема у самосталној служби.

Ту је замењују форме јбк и јдк: Jóк, бре, нису ни дошли Ј, Ма јок ни

паре тај нема Мис, А ово сад - јок Коп итд.

489. На крају наводим податак да је у врло живој употреби везник

мањ: мањ шта има МВ, мањ шта радијо — дођи кући МВ, овејеш мањ

чим Рож, Никога нема мањ мене Па, Мањ који су касапи Кор, Не-да

нико мањ онај који нема јарам Вр, Нећеш је натерати, мањ да она сама

пође Мис, Бијо мањ шта — не заборави своје, сине З итд. Наведени

примери показују да он покрива нешто шире семантичко поље него у

књ. језику.“

н“ поп. Госпођ. 215.

*** рмс iii, 297—298.





IV

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

480. Досадашње излагање омогућило је читаоцу увид у основне

фонолошке и морфолошке говорне карактеристике зоне омеђене Косма

јем и Букуљом. Показало се да је област испресецана изоглосама, међу

којима има и врло значајних. Унутрашња компактност територије није

нарушавана обично тамо где и иначе изостаје диференцијација на рела

цији Ш—В - С-В дијалекат. Но, видело се да је ово правило само на

челног карактера од којега има доста одступања. Испоставило се и то

да степен (не)уједначености односно (не)компактности области зависи и

од врсте језичких појава. Тако је, на пример, уочљива изразита несраз

мера у степену разуђености на пољу акцентуације (где практично изо

стају крупније свеобухватне споне унутар целе испитане територије) и

сугласничке проблематике на другој страни.

ОСОБИНЕ ПРИСУТНЕ НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ

481. Када се таксативно поброје основне дијалекатске особине, ис

пада да оних које су заједничке целом подручју има ипак више. Доносим

оне најинтересантније и најзначајније:

a) Акцентуација

1. Ликвидирање старог /'/ на ултими, с тим да преношење на кратку

претону дели област на „ерску” и кановачку зону (карта бр. 4, стр.

42).

2. Дужење вокала пред сонантима.

3. Дугоузлазни акценат на једносложницама (дбл, вод, нбд, тун,

мен, теб, себ и сл., т. 39), с упадљиво фреквентнијим потврдама у космај

ском крају, где су мен, теб, себ основни зам, облици (карта бр. 21, стр.

289).
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4. Доследно скраћивање дужине иза 1°/ акцента.

5. Одсуство акцента типа жена, поток, слобода, домаћин.

6. Дужине у примерима типа: њега|њега, један један, сестрпн)се

стрин, садејсаде, данас данас, ноћас(ноћас и сл.

7. Дуги дем. формант -ић (путић).

8. Спорадично скраћивање /'/ у ј"/ и // у ј“/ испред дужине.

б) Вокализам

9. Екавизми типа: тебе, овде, горе, после и сл.

10. Икавизми (т. 46):

Д—Лjд. им. -а основе (жени, по соби);

Лмн. им. м. и с. р. (у судовима, по селима);

Иjд. Г-Д-И—Лмн. зам.-прид. декл. (са његовим сином, жути

марама, с теретним колима, у отим логорима);

гл. типа летити, живила,

сикира, видрица,

fњиван (т. 47),

није, нисам ниси итд.;

компаратив здравија, старија;

мијур итд.,

додијати.

11. Изједначавање префикса прђ- и при- у корист првог (најчешће)

или другог (ређе), при чему нису ретки случајеви чувања изворне ди

стинкције.

12. Нешто затворенији изговор дугих е и о (нарочито испред слога

са високим вокалом и уз лабијале и назале).

13. Кратко е и о спорадично се изговарају отвореније, али и затво

реније (испред слога са високим вокалом, као и уз назале и лабијале).

14. Кратко неакц. Р у суседству вокала има фонолошки статус (т.

64).

15. На целом терену се чују (недоследно) ликови типа умрела,

јетрова, свекрова (т. 65).

16. Честа елизија вокала (д-идеш, д-окусиш, д-узеш, н-астал, н-оно,

з-оно, з-ото, зуставим, н-уме, н-ово, у-нај пепо итд. (т. 67).

17. Контракција -ао у -o (дошо, вито, кабо, посо, пето итд., т. 69).

18. Често -eo - о (са мањом доследношћу од -ао - о): дово, пото-се,

доно, одно, одузо, начо, почo, тепо итд. (т. 70).

19. —yо по правилу остаје неизмењено. Ретки су случајеви типа:

васкрсно, погино (т. 71).

20. -ао- - о (сонице, т. 73).

21. —ao- - a (зава, унаколо, напоко, напако и сл., т. 73).

22. -ae- -- е (дванес итд., Арнево, т. 73).

23. Честе редукције и супституције вокала (т. 76—78, 82—94).



Говори централне Шумадије 395

в) Консонантизам

24. Прилично стабилна артикулација ј (т. 97—102).

25. Ишчезавање в у секвенцама -ств-, -штв- (богасто, јунашто, т.

104), као и у групи —вљ— код итератива типа набављати и трпном придеву

типа направљен (т. 105). Сонант в покаткад испада и у секвенцама -ови-,

-ави-, -уви- (т. 107).

26. Најчешће ф - в.

27. Секвенца хв- своди се углавном на в и у хват- и у хвал- (т. 117).

28. Сугласник х је ишчезао из консонантског система, а Зев настао

његовим испадањем уклања се убацивањем -ј- или -в- (т. 119).

29. Честе потврде сугласника и добијеног углавном асимилативним

процесима (ибун, веиба, враџбина, итлавак, иглоб, имари, инџињер, џандар,

иарати и сл., т. 129).

30. Доследно на целом терену: лишће, грожђе, гвожђе, дивљи, сноп

ље, гробље и сл.

31. Подновљево јотовање у примерима типа: намешћено, пушћам,

кршћен, искоришћено, упропашћено, кршћава.

32. Нема битнијих разлика у судбини консонантских група, па се на

целом терену говори:

тица, чела, ћер, зова, ко, али ткати (т. 143);

члијун(шпијун, чкарт/шкарт, чкембеfшкембе, чколајшкола (т. 144);

мнадјмлад, мнеко|млеко и сл. (т. 144);

гњездо, гњиздо, неждити, кљешта, жљезда, шљем (т. 144);

млого (т. 145);

пантим, црвемперка, зелембаћ, СимницајСибница, одамно/одавно,

зомне/зовне, гламња/iлавња, жрмнбевијансpвњеви, земња/земља итд.

(т. 157).

клувче/клуче клубе, ковча, шивко/ишипка, гувнојумно и сл. (т. 163);

стрно/стрмно/стрвно, обраница, сумља/сумња и сл. (т. 164);

божитњи(божићни (ређе: божићњи), патњик, нотњик, вотњак,

пекља и сл. (т. 165);

праци, ицедити, рацепи, болечина, јуче, дачица, дачари, кожуче,

прачара, послачице, рачисти, ичупа итд. (т. 166).

33. Многобројни случајеви даљинске сугласничке дисимилације:

Борисав, зламење, слимити и сл. (т. 174— 175).

34. Одређени консонантски односи: атреса, кар(а)бит, комат/комад,

жуња, рачуњати, барен, барење, прљити и сл. (т. 188).

35. Појава секундарних сугласника (бристро, парцов, комендија,

здрак и сл., т. 190).

36. Метатеза типа намастир, јукве, воде, нбде, однaк итд. (т. 191, 193).

37. Елиминисање секвенци -ст, -зд, -шт доследним губљењем

денталног плозива (т. 194).
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г) Именице

Именице мушког рода

38. Иjд. м. р. практично увек има наст. -ом: бичом, за разбојом (т. 197).

39. Плуралски формант -ов-|-ев- продуктивнији је него у књ.

језику, при чему се углавном не нарушава стандардни однос -ов- : -ев

(т. 198).

40. Гмн. на -и нешто чешћи него у књ. језику (т. 199).

41. Стари дуалски наст. -ију у Гмн. чешћи но у већини суседних

говора, али је такође ограничен на неколико именица (т. 199).

42. Д-И—Лмн. готово редовно имају наст. -има (т. 201).

43. Етници типа Бугарин и nomina agentis Типа дунђерин по правилу

имају сингуларско -ин (т. 202).

44. На целом терену се чују, аналошким путем добијене, именице

жетијоц, спасијоц, пратијоц, ранијоц и сл. (т. 203).

Именице средњег рода

45. Иjд, готово увек на -ом (за багрeњом, дрвећом итд., т. 211).

46. Наглашена продуктивност модела дете-детета и уво-увета

(беоцета, вретенетом, словетом, т. 213).

47. Врло честа множина на -ад и од именица које не означавају

младунчад (бремад, зрнад и сл., т. 214).

Именице женског рода на -a

48. У Д-Лjд. аналогијом су уклоњени трагови II палатализације: у

банки, мајки, Данки итд. (т. 232).

49. Вокатив тросложних ж. и м. имена на -ица једнак је номинативу

(т. 233).

50. Блажа превласт наст. -а над -и у Гмн. код им. типа бреска, мотка

(т. 234—235).

51. Д-И—Лмн. увек на -ама (т. 238).

Именице женског рода на -o

52. Иjд. има наст. -(ј)ом (машћом, младошћом итд., т. 251).

53. Гмн. код одређеног броја именица има наст. -ију (кокошију, ва

шију, костију, ћерију и сл., т. 252).

д) Придевско-заменичка деклинација

54. Није озбиљније нарушен однос „тврдих” и „меких” основа (т.

259).

55. Придеви, прид. заменице и редни бројеви имају практично је

дино промену по одређепом виду (т. 261).

56. Напоредо долазе дужи и краћи облици у Г (А) једнине м. и с.

рода уз омер око 2 : 1 у корист првих (т. 262).
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5ба. У Д-И—Лjд. м. и с. рода доминира синкретизам шумадијско

-војвођанског типа. То значи да је и у Д—Лjд. основни наст. —им: једним

детету, у једним диреку (т. 263). Ређи су облици на -ом|-ем (поготову

у космајском појасу).

57. Присвојни придеви од им. м. и ж. рода на -ица имају -ч- на

крају основе: Аничин, Јовичина итд. (т. 267).

58. Уклоњени су трагови палатализације конс. к испред суфикса

-ин: Анђелкино, мајкина итд. (т. 268).

59. Од именица типа Аустрија, партија по правилу долазе придеви

на -ински (т. 269).

60. Доследно се чују придеви типа: Борисављева, Радисављев итд.

(т. 271).

61. Шаренило код придева типа козије, божије, овчије није гео

графски обележено (т. 272).

62. Присвојни придеви од назива животиња граде се углавном по

моделу телећи: учећи, мачећи, мишећи итд. Отуда и (недоследо) iове

ђина, ћурећина и сл. (т. 274).

63. Уочљива је продуктивност прид. модела човани: гумани, кожани

тежано, шљивано и сл. (т. 281).

64. У целој зони влада шаренило и мешање творбених модела у

области компарације придева (т. 283).

65. Доследно је њен и њин (нема њихов) (т. 286-287).

66. Аналошко -о уз зам, тај (ота, ото, отај, т. 289).

67. Упитне и каквоћне зам, какав, овакав, такав итд. у Нјд. углавном

гласе как-и, -а, -о, вак-и, -а, -о итд. (т. 291).

ђ) Бројеви

68. Збирни бројеви од 4 надаље имају формант -оро (четворо,

десеторо).

е) Глаголи

69. На целом подручју доминира дужи облик инфинитива.

69а. Код ограниченог броја глагола у 3. л. мн. през. долази наст.

-ду: боледу, венчаду, жњеду, зоведу, знаду и сл. (т. 333).

70. Имперфекат је углавном ишчезао, док је аорист чест гл. облик

(т. 337, 339–340).

71. Сасвим је обичан аорист од несвршених глагола (т. 346).

72. На целој територији срећу се обе конструкције футура I (т.

347—349).

73. Честа је замена инфинитива везом да + презент (т. 351).

74. Код гл. прид. трпног од гл. типа бацати — практично је слобо

дан однос наст, -ан и -ат (т. 363).
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75. Код трпног прид. од гл. I врсте са струјним денталом доследно

је спроведена сугласничка алтернација: вежено, донешен итд. (т. 365).

76. Према чути : чувен добијено је и насути : насувен (т. 369).

77. Глаголи на -стрети граде гл. придев трпни наставком -вен

(застpвена, сатpвена, т. 370).

ГЛaГОЛСКе ОСНОВe

78. Гл. ићи сложен с преф. из- гласи двојако: изићи и изаћи (т. 387).

79. Код гл. I врсте с основом на велар резултат I палатализације

пренет је и у 3. л. мн. през, и у облике императива: вучу — вучи, лежу —

лежи итд. (т. 395).

80. Гл. врћи гради презентске и друге облике искључиво по П врсти

(вршемо, врли итд., т. 396).

81. Гл. јести двојако гради презент: једем и јем (т. 397).

82. Гл. узети гради презент обично од инф. основе (узем, узеш).На

другом су месту облици као у књ. језику, а спорадично се могу чути

ликови типа узне (т. 398).

83. Глаголи III врсте добро чувају инф. основу на ну: бринути и

сл. (т. 408).

84. Гл. заменити, наменити и сл. мењају се по III и VII врсти (т.

409).

85. Глаголи типа смиривати често морфему -ива- преносе и у през.

основу (избацива, прикачива, сачекива и сл., т. 412).

86. Гл. умити (се) обично гласи сумити (се) (т. 421).

87. Гл. типа сипати граде презент двојако:

а) по V врсти (сипље, узимље, дремљеи);

б) по VI врсти (сипа, узима, дремаш).

88. Гл. дрктати гради презент по V и VIII врсти (дркћем, дрктим,

т. 426).

89. Гл. јахати је преласком -и- у инф. основу (јашати) практично

преведен у II врсту (јашати — јаше, т. 427).

90. Гл. искати и бискати граде презент по V и VI врсти, с тим да

су код првог обе могућности отприлике подједнако заступљене, док

код бискати претежу облици по V врсти (т. 429).

91. Гл. осети има три типа презента и две инф. основе:

а) жњем, жњеш . . . жњу)жњеду;

б) жњејем . . . жњеју;

в) жањем, жањеш,

-- жети, жео, жели;

— жњети, жњео, оснели.

92. Редупликација повратног се и код гл. сиiрати се (т. 433).

93. Гл. гледати и свирати мењају се по VI и VII врсти (т. 437).

94. Гл. прскати гради презент практично само по VI врсти (т. 438).
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95. У VII врсти је практично ликвидиран однос -ети / -им (летити :

летим, живити : живим итд., т. 46, 445).

96. Код мањег броја гл. VII врсте (најдоследније код корети, порети,

а нешто мање код волети, болети) презент се гради од инф. основе (т.

445).

97. Аналошко-шт- све више потискује старије -ст- у облицима гл.

пустити (т. 446).

98. Према намештати у целој области се чује намештити (т. 447).

99. Код гл. типа врискати, пискати, скикати, цикати успостав

љен је следећи однос двеју основа: вриск- : вришт-, писк- : пишт-, скик- .

скич-, цик- : цич- (т. 455).

100. Карактеристична конструкција ни — енкл. зам. + је (Ни ми

је добро) покрива целу зону.

ж) Прилози

101. Удвајањем и „прилепљивањем” више партикула и другим укр

штањима различитих форми дошло се до изразитог шаренила гласовних

ликова прилошких речи. Нисам приметио да у свему томе (изузимајући,

разуме се, облике са (-)де у јатовској зони) географија игра неку улогу

(т. 465—472).

з) Предлози

102. Предлог через бележен је у свим селима.

Остале заједничке карактеристике целе области, као мање значајне,

изостављене су из овога прегледа.

ИЗОГJIОСЕ

492. У раду су више пута истицане тешкоће око фиксирања пре

цизних граница простирања одговарајућих појава. Често смо се суоча

вали са поступним прелазом од једне појаве ка другој. Овде ћу подсе

тити на кључне квалитативне изоглосе и на изоглосе код којих је кван

титет практично већ прешао у квалитет.

a) Акцентуација

Унутрашња диференцијација, уз различиту судбину јата, најизра

зитија је управо у домену акцентуације. Најважније изоглосе ове врсте

биле би:

1. Однос жена : жена (први тип везан искључиво за „ерски” крај,

а други покрива остали део подручја, т. 23, карта бр. 4 на 42. стр.).

2. Однос поток : потока дели област на четири, односно шест зона.

Главни правац диференцијације јесте СЗ-ЈИ (у вези се преношењем

старог /'/ са унутрашњег слога) односно ЈЗ—СИ (када је реч о начину

уклањања (“) са ултиме иза кратке претоне) (т. 25—27, карта 5, стр. 46)
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3. Судбина // у унутрашњости речи иза дуге претоне (питали) по

казује изоглосу СЗ-ЈИ: старије стање обично у најужем космајском

појасу, а само спорадично примећивано у ширем космајском рејону (т.

28, карта 6 на стр. 52).

4. Репартишија двеју акц, могућности у начелу је иста и у случаје

вима типа девојка, јунак, с тим да потврде старијег стања нису ретке

ни у ширем космајском појасу (т. 29, 31, карта 7 на стр. 55).

5. У најужем космајском подручју долази до скраћивања /?/ на

ултими (т. 32, карта 8 на стр. 61).

6. Прилике код врше и целим практично су једнаке као под 3

(питали) (т. 33, карта 9 на стр. 64).

7. Преношењем (истина спорадичним) на проклитику типа за-жену

оштро се издваја „ерска” зона (т. 34).

8. Степен чувања послеакценатских дужина у начелу корелира са

степеном преношења у примерима типа потока (т. 37).

9. Диференцијалног су карактера и неке дужине којих нема код

Даничића:

a) Тип бабама покрива колубарска, јужна „ерска” и (недоследо)

средишња космајска насеља; изоглоса има правац СЗ-ЈИ (т. 38, карта

10 на стр. 70);

б) Прид. наст. -ав, -аст (мршав, ракљас итд.) кадшто је дуг, првен

ствено у јасеничком појасу.

в) Према -и чује се дуго -и- у наст. -пју (прстију, дчију итд.) — са

образно степену новоштокавског преношења. -

б) Вокализам

10. Наша најзападнија колубарска села сачувала су фонолошку

индивидуалност јата, док је преостали део области екавски (т. 41, карта

11, стр. 76).

11. Ни сви тзв. „икавизни” Ш—В и С-В. типа немају једнаку гео

графију унутар наше зоне:

а) неиздо покрива већину територије, док је гњездо ограничено на

сва јасеничка и неколика, углавном суседна, колубарска места (т. 47,

карта 12. на стр. 92);

б) Лија је присутна искључиво у јасеничком појасу, леја на јатов

ском делу територије, а у осталим селима је доследно леја (т. 49, карта

13 на стр. 94),

в) Сличну судбину јат је доживео у основи гл. cђјати, вђјати,

трђјати, смћјати се, уз нешто експанзивнију „икавску” замену него код

лђха (т. 49, карта 14 на стр. 96).

12. Првенствено у јасеничким насељима чува се нешто лексикали

зираних (и)јекавизама: ђе, ниђе, ђевер, нудије, вудије, тудије, кудије и сл.

(т. 59).
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в) Консонантизам

13. Нафора - навора у „ерском” крају и два суседна села, док се

на осталом делу чује наора (т. 113a, карта 15 на стр. 158).

14. У источном делу области (сва „ерска” и источнија космајска села)

пихтије - пиктије, а у другим насељима — питије (т. 121, карта 16

на стр. 167).

15. Углавном у Јасеници у парадигми спорадично -x = -к, -i (видок,

нађок, дођој, њиг, ови и сл., т. 124—125).

16. У космајском крају спорадично се чује и сугласник s. (Syља).

17. На истом подручју се могу срести и примери типа остро.

г) именице

18. Мушки хипокористици и лична имена типа Јово оштро издва

јају „ерску” област (т. 205, карта 17 на стр. 234).

19. У „ерској” зони и два космајска места чује се Гмн. типа рукува,

но ува, слутува (т. 236, карта 18 на стр. 252).

20. У североисточном делу области (шири појас Космаја и источна

јасеничка насеља) виле, рогуље, грабуље имају једнинске облике (т. 239,

карта 19 на стр. 254).

д) Придевско-заменичка деклинација

21. Д-Лjд. ж. р. на крајњем североистоку има наст. -ом: мојом све

крви, у једном кући итд. (т. 264, карта 20, стр. 273).

22. Г-Д-А—Лjд. зам, ја, ти и Г—Д—А—Л зам, за сва лица деле

област на три дела:

a) На крајњем североистоку основни облици су мен, теб, себ (ређе

мене, тебе, себе, а још ређе: мене, тебе, себе); - - - -

б) У кановачким селима са новијом акцентуацијом доминирају ли

кови: мене, тебе, себе,

в) У „ерској” зони се говори: мене, тебе, себе (т. 295, карта 21 на

стр. 289).

23. Д-Лjд. зам, она у најужем космајском појасу гласи њом (енкл.

јом), а у осталим насељима њој (енкл. јеflјој, т. 301, карта 22 на стр. 293).

ђ) Глаголи

24. Глаголи Белићеве VII и VIII врсте граде 3. л. мн. през. двојако:

у североисточном делу области помоћу наст. -у, а у југозападном делу

наст. -е (т. 323–325, карта 23 на стр. 303).

25. Глаголи VI врсте граде тројако 3. л. мн. презента:

a) наст, -ају покрива цео терен (т. 327),
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б) наст. -ау-у ограничен је на три космајска села (т. 328),

в) наст, -аје бележен је уз саму Колубару (т. 330). Уп. карту 24 на

стр. 309.

26. Прво лице множине аориста гласи тројако:

a) Наст, -смо најјаче упориште има у „ерској” области;

б) -имо је ограничено на најужи колубарски појас;

в) —мо покрива цели космајски рејон, источни део колубарске зоне

и „начиње” источни део Јасенице (т. 340, карта 25 на стр. 319).

27. Гл, бријати (се) гради презент двојако:

a) У „ерској” зони и колубарским селима Прогореоцима и Прко

сави по II врсти;

б) У осталим насељима по VI врсти (т. 406, карта 26 на стр. 349).

28. Гл. ткати гради презент на три начина:

a) Тип ткем-ткеш итд. покрива целу област,

б) Тип ткејем-ткејеш итд. је знатно ређи али ипак равномерно рас

поређен по целој области;

в) Тип ткам-ткаш итд. углавном се чује у северном делу области

(т. 407, карта 27 на стр. 351).

У прикупљеној и у овом раду махом изложеној грађи могло би се

наћи још појединости диференцијалног карактера, али смо их, у првом

реду због њиховог скромнијег значаја и домашаја, овом приликом оста

вили по страни. Основне правце унутрашње говорне диференцијације

веродостојно представља 28 поменутих изоглоса. Чињеница је да су

различити правци простирања појединих појава, али се јасно издвајају

два снопа кључних изоглоса (карта 28 на стр. 402).

ОДНОС ПРЕМА СУСЕДНИМ ГОВОРИМА

493. Међу најмаркантније изоглосе уочене на овом терену спада

она која издваја „ерску” област из испитане зоне као целине. Ту, на

први поглед уочљиву, индивидуалност јасеничким селима обезбеђују

разлике на свим језичким нивоима. Подсетићу на најинтересантније:

а) преношење /* [ акцента са ултиме на кратку претону по моделу

жена, поток, слобдда, домаћин;

б) преношење на проклитику типа: за-жену, на-таван, по-вру;

в) дужина прид. наст. -ав и -аст: мршав, ћорав, брезас, ракљас.

Овамо долазе и дужине у глаголским облицима типа певала, кукала,

слушали, уплашила и сл.;

г) икавски рефлекс у лија;

д) (углавном лексикализоњани) (и)јекавизми: ђе, неђе, неiђе, понеiђе,

ниђе, нигђе, ђевер, излеће, дитприје, кудије, вудије, нудије и сл.,

ђ) (углавном) лик навора;

е) потврде -x = -i, -к у парадигми: дбђој, донет, идо, отворит, поло

миi, вакт, бели оваца, мањи има, двтi, њti, ca-ња, бију-fi и сл., видок,

дбђок, искварик, донек, донек, падок и сл.,
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ж) хипокористици и лична имена типа Јово, Перо, а отуда и придеви

по моделу: Јовово, Перово,

з) Гмн. им. рука, ноја, слуга на -ува: рукува, најува, слуiува;

и) Г—Д-А-Лjд. зам, ја, ти и зам, за сва три лица типа мене,

тебе, себе;

ј) през. гл. бријати (се) по II врсти: бријем (се);

к) през. облици гл. помоћи: да му поможем, да Бок поможе и сл.

Иако неке од наведених особина захватају по 2—3 суседна места,

ипак оне у својој укупности дају печат јасеничком региону, издвајајући

га из целине обухваћене нашим истраживањима.

На одговарајућим местима и одељцима у раду указивано је на шири

домашај побројаних карактеристика на србијанском тлу. Добар проценат

изнетих особина и појединачних детаља веже „Ерове” за Гружу, где

такође налазимо: акц. тип жена, поток, слобдда, домаћин, затим: бел

каст, преношење на проклитику типа за-жену и сл. Ту је и: узет, ја

бит, Божо, Перо, рукува, ноува; тебе, мене, себе, брије се. Додаћемо и

један ситан, али карактеристичан детаљ: и у Гружи и у „ерској” зони

уместо књ. софра може се чути собра. Остављам по страни заједничке

(и)јекавизме будући да у Гружи „особе старије генерације делимично

говоре данас јекавски, чешће у кући и на раду, а ређена јавном месту”.“

Насупрот изнетим подударностима и сличностима два говора знају

и за разлике, међу којима ће се наћи и карактеристичних детаља: лија :

леја, вок. Милоше, Уроше: Милошу, урошу, доусто : деуство, поможем:

„облици поможе, поможеш итд. не могу се чути у Гружи”.“

У већини „ерско“-гружанских изоглоса читалац види трагове на

носа из јужних ијекавских крајева. Тако, по свему судећи, треба објаш

њавати и шумадијске икавизме типа: сије, вије, прије, смије се. Овако

тумачење извесне дијалекатске индивидуалности „ерске” области поду

пиру донекле прилике у западносрбијанским ијекавским говорима, доно

сећи истовремено и не мале дилеме, којима се овом приликом нећемо

посебно бавити. Ипак не треба одбацити могућност да ће дијалектолошка

испитивања јужнијих суседних зона бацити ново светло и на неке „ерске”

појединости и показати да су резултат аутохтоног развоја на србијан

ском — екавском или јатовском — терену, а не — прост импорт из матич

них области „Ерова”, како се сада чини.

494. Најважнији сноп изоглоса има правац ЈИ—СЗ и дели област

на два приближно једнака дела. Тај сноп представља границу двеју

акцентуација и границу двају дијалеката: шумадијско-војвођанског и

смедеревско-вршачког. Показало се, дакле, да дијалекатска граница иде

нешто југозападније но што се пре ових истраживања мислило. Прилике

у космајском крају поткрепљују мишљење да С-В говорна група пред

ставља засебан дијалекатски тип. И овде су, наиме, сучељене две основне

особине, на основу којих је извршена подела: старија акцентуација и

*** Стев. Гружа 413.

**** Стев. Гружа 614.
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Ш—В судбина јата (екавизам у основи већине речи уз присуство ика

визама Ш—В типа). С тим у вези ваља упоредити североисток наше

зоне са К-Р подручјем, будући да издвајање смедеревско-вршачког

дијалекта из косовско-ресавских говора није прошло без оспоравања

од стране неких аутора.“ Овакав компаративни захват баца и светло

на проблем саме генезе С-В дијалекта, тј. омогућује да се види да ли

је реч о аутохтоном развитку или се ради о резултату укрштања К-Р

и Ш—В дијалекта. Пре тога детаљније ћемо сравнити космајске прилике

са стањем у С-В као целини, тачније — са стањем у досад описаним

говорима овог типа. Домашај оваквог подухвата донекле ће умањити

чињеница да су засад нешто испитаније практично само периферне зоне

дијалекта, док из центра говорног подручја још немамо обухватнијих,

садржајнијих прилога. Опште је познато да су гранични говори по

правилу запљуснути суседним идиомима и да као такви не представљају

типичне репрезентанте своје врсте. Такву судбину нису избегли ни

ивични С-В говори. Тако су Биограчићи под снажнијим утицајем го

вора Ш—В типа, што би се могло рећи и за космајски регион. У говору

Раче Крагујевачке има, разуме се, доста К-Р боје, а у неким селима и

остатака торлачког наноса. На другом делу територије дијалекта — говор

банатских „Хера”, пребачен својевремено вероватно са десне стране

Дунава, ближи је К-Р типу, с тим да је претрпео и утицај осталих банат

ских говора.

495. Од особина бележених у околини Раче Крагујевачке ја у кос

мајским селима нисам слушао:

наст. -ем у Иjд. им. типа младић (и у РК је, истина, претежно -ом)

Гмн. с коли, из коли

Амн. иакови, носи ораси

једначење Н—Имн. (с мои синови, брлог је под кревети)

Вјд. Милице

Гмн. деца, Дмн. децама

прид. Милицин, другарицин

прелажење им. типа љубав, жалос у мушки род

аналитичку компарацију (постар, повисок, помршав)

куј, куји, м. ко, који

ковем, сновем (у РК се чује и: куeм, чуем)

радео, радела

аорист типа одлетоше

ликове типа вриштели, препиштало//препиштело.

С друге стране, у околини Раче нема зб. им. на -ад, зам, 3. л. jд.

ж. рода гласи њбј(зи), а енкл. облици — јом/lју||joj (нема лика је). Према

космајском мен, теб, себ тамо је мене, тебе, себе и краће форме: мен, теб,

**** Уп. нпр. Милош С. Московљевић, О Ивићеву „смедеревско-вршачком дија

лекту”. — Н.Ј, н.с., књ. IX, св. 3—4, 102—107. Уп. и Ивићев одговор на Московље

вићеву критику: О питању смедеревско-вршачког дијалекта. — Н.Ј, н.с., књ. IX, св.

7—10, 283—290.
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W -

себ. У више села из околине Раче - е је основни наст. за 3. л. мн. през.

гл. VII и VIII врсте. Говор Раче не познаје ни футур помоћни гл. +

инфинитив. Тамо је инф. доследно замењен конструкцијом да + презент,

с тим да речца да често испада, а да се ће уопштава за сва лица. Област

Раче не зна ни за кановачко дужење. Тамо је радикално уклоњен кван

титет иза акцента, а у замаху је и процес његовог ликвидирања у пред

акценатскиМ СЛОГОВИМa.

Изнете разлике су сасвим разумљиве када се имају у виду непо

средни контакт говора Раче са К-Р подручјем и јака торлачка демо

графска компонента у неким селима. На другој страни, космајска зона

је у многим детаљима иновирала у новоштокавском смеру: уједначавање

Д—И—Лмн. им. декл. и доследно разликовање генитива и локатива мно

жине. Ипак, импулси из различитих жаришта нису затрпали језгро

заједничких особина, између којих би требало поменути примере типа:

моа, моу, пушћам, на менићам, пушћен, намешћен, кукау, слушау, венчае

се, истеpaе (спорадично), наст. -ду у 3. л. мн. през. (нешто ређи него у

ЦШI), отимам//отимљем, дозивам//дозивљем, искам || иштем, вучу, вучите,

лежу, бријам, метула, метем, Д-Лjд њим, поред: њему, њем, у сваким селу

(доследно), о ким, компаративи типа новини, глупици, црнши, бељици, тањици,

вишљи, придеви: кокошиње, девојкин, Лукин, доследно Мирослављев (нема

Мирославов). Ту су и једнински ликови вила, грабуља, рогуља. Поме

нимо им, бицикла, затим чешће облике им, лук, сир, леб на -а (сира, леба,

лука) итд. Већина изнетих особина може се срести и у говорима К-Р

типа, али оне својом укупношћу околину Раче ипак уводе у подручје

С—В дијалекта.

496. Нешто другачије резултате добијамо поређењем централношума

дијских прилика са стањем у биограчићком говору, који је, за разлику

од Раче, ближи Ш—В бази. У основи има четвороакценатски систем

са доследним скраћивањем неакц. дужине једино иза // акцента. Био

грачићи се од Космајаца упадљиво разликују К-Р, односно гружанским

ликвидирањем окситонезе (жена), док би се за однос пренетих и непре

нетих акцената рекло да одговара приликама у космајским прелазним

насељима. И укупношћу својих карактеристика Биограчићи подсећају

на нашу прелазну зону. Дуг је списак подударности и упадљивијих слич

ности. Уз практично исти фонд „икавизама” подсећам на нешто напрег

нутију и затворенију артикулацију е, б, на -сц-> -ц-, -ич- - -ч-, -жи

— –и-, те на појаве типа: дамно, земња, мнеко, мнади, чкола; Д—И—Лмн.

им. увек на —ма; продуктивност наст. —ију; просиоц, жетеоц; Д—И—Лjд.

прид.-зам, декл. м. и с. р. на -им, његовим, нашим (тако и: ким, чим),

јучећи, мишећи, окета, зрнета, сољом, машћом; раду, молу, кукау, -ду

чешће него у К-Р говорима, 1. л. мн. аориста на -мо, печу, повучи, бри

јам се, попушћам, намешћам, сиiрати се, сумивати се, волем, разболем се,

iореш, ведо, ведла || видо, видла, через у значењу „због”, издашно дода

вање партикула уз прилоге и заменице. У говору Биограчића бележено

је једино оштар и сл. (на Космају се могу срести и потврде основе остр-),

а гл. врћи може гласити и вршити. Нема у биограчићком говору ни зам.

облика мен, теб, себ.
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497. Са србијанског терена С-В дијалекта нешто више података

објављено је о говору села Чумића. Писано је у више наврата, из пера

трију аутора, чији се налази међусобно прилично разликују. Судећи по

материјалу М. Грковић и Ј. Грковић (Барјактаревићеви подаци су, када

је о прозодији реч, неупотребљиви), чумићки говор се одликује типич

ном К-Ракцентуацијом.“ И замена јата је практично доследно екавска,

али зато има особина које овај говор оштро одвајају од К-Р дијалекат

ског подручја. Указаћемо на најважније:

Доследан Д-Лjд. типа мајки, војски, на руки, жени

Иjд. ножом, пасуљом, коњом

Збирне им. типа телад, пилад, јагњад (уз чешће потврде са -ћи)

Д—Лjд. њом, енкл. јом

Д—Лjд. прид.-зам, декл. добрим човеку, о нашим оцу

Множина прид.-зам, промене: добри (Г) — добрим (Д-И—Л)

Нема Амн. типа јунаце, кожусе

Гмн. руку || рукију, ногу || нотију

Обично је раду, носу, чиме се Чумић разликује од најближих

К—Р области.

Готово сви ови детаљи вежу Чумић за Космај и за С-В дијалекат

као целину.

Досад нисмо располагали детаљнијим описом кановачких србијан

ских говора С-В. типа. Подаци из неколико места расутих на северу

Србије казују да је приликама у нашим космајским селима најближи

оближњи Кусадак. Боравећи недавно у околини Тополе, уверио сам

се да нема озбиљнијих разлика у говору космајских и тополских кановаца.

498. На пречанском С-В подручју понајбоље је обрађен говор ба

натских Хера. Поред многобројних подударања и сличности између

космајског и херског терена наћи ће се и опипљивије разлике, међу

којима се истичу оне које су настале утицајем румунског језика, пре

цизније речено — под утицајем породица румунског порекла на банат

ској страни („спорадично и необавезно, али не и ретко” изговарање /*/

место // акцента, презент неких свршених глагола у функцији футура;

употреба енклитика на почетку реченице и сл.) и очигледног утицаја

и наноса К-Р типа; постојанији квантитет испред акцентованог слога;

вредели, живели према космајском живили, у једном делу белоцркванске

територије: тем Влају, с отем, с Ицинем оцом, поред примера са -им (у

осталом делу само-им); изразита отвореност č, б, метатеза у грбјзе, твојзе,

а отуда и твојздени; множински синкретизам именичке деклинације

К—Р типа; множина именице дете: деца—деца—децама, Амн.: барјаце,

бубрезе, орасе, енкл. зам, она ју (према космајском јомlje); гл. типа

врпштела (према космајском врискала) итд. Неке разлике произилазе

“ У материјалу Ј. Грковић врло је постојан /*/ акценат на затвореној улти

ми, чега углавном нема у говорима К-Р дијалекта. Из расправе, тј. из збирке

речи сакупљене у Чумићу, не може се разабрати да ли у случајевима типа авељат,

аветат, аврљат, аридв, баван, брлог итд. кратки акценат подржава енклитика или

се, пак, ради о његовој системској постојаности у тој позицији.
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из чињенице да су банатски говори С-В основе (иначе јаче кристали

сани него они на србијанском тлу) обележени детаљима који каракте

ришу шире банатско (и уопште војвођанско подручје обају дијалекатских

типова). Од појединости те врсте поменућемо: изговарање (уз више ас

пирације него фрикације) сугласника x- у примерима као што су: *ајт,

“унка и сл., судбину групе хв- (вата, али фала); наст. -ама у Д-Имн. и

код неких именица м. и с. рода: са брдама, колицама, Амн. телада, знатно

ређи аорист него на космајском и К-Р терену; типично банатско стање

у 3. л. мн. презента (код свих врста: -yl]-ду, једино у VI врсти само -ду)

и сл. Према К-Р -е и космајском -ом код Хера у Д-Лjд. ж. р. прид

-зам, деклинације стоји -ој. Тамо је увек: разумим, -аш, споразумиду

се, не волим, гори, гориду, да се разболим, чиме се, такође, разликују од

наших Космајаца.

Ипак, убедљивију превагу односе особине познате обама говорима:

већина икавизама С-В (и Ш—В) типа (код Хера је, додуше: iЊеван,

гњездо, ведрица); типичне С-В и Ш—В елизије вокала; прилике у

консонантским групама (опраља, али здравље; пантим; свинче, пцето,

пцују — доследније код Хера; рамно; узимње; праци, ицепам, Кручица);

Иjд. колачом, са сирењом (али увек: кључеви и сл.); ширење модела теле

-телета (ведретом, до зрнета); Дjд. мајки, по реки; наст. -ију (Власију,

працију); суплетивна промена именице лебац, са мном (ни код Хера

нема моном); чување разлике између „тврде” и „меке“ промене у прид

-зам. деклинацији (млађе, моe); остаци неодређеног придевског вида

једино у Гјд. (пресна купуса, сува меса); аналошко о-у: од оте, с отем;

њен и њин; контаминирани облици компаратива, с тим да, за разлику од

стања на Космају, нема ширења наст. —ини; непознавање имперфекта

(осим од гл. бити); презент јем, јеш; увек: метем, метула итд.; -ива

из инф. прелази у през. основу (уписива || уписујем), однос -aвa- (инф.):

-aje- (през. основа); сипљемо, поред: отимаду; сиграт, спушћа, намешћао,

кршћени, намештимо, пушту, ете, ене; предлог через, често додавање

партикула код неких прилога и сл. У делу херске територије налазимо

старију кановачку акцентуацију, док у већем делу зоне практично

влада К-Р акценатски систем.

Овај краћи преглед изнео је на видело и мноштво особина на основу

којих је говор банатских Хера сврстан у С-В дијалекатско подручје.

Ту су, пре свега, типична С-В. замена јата и старија акцентуација.

499. И раније се знало да С-В подручје сачињавају међусобно

каткад приметно различити говори. Ипак се у науци оперише фондом,

језгром његових основних особина, карактеристика које му обезбеђују

индивидуалност и посебно место међу дијалектима. Део тих кључних

особина није посведочен у говору наших Космајаца. Код њих, наиме, нису

примећени:

1. Контракција типа дб, чб

2. Врло отворен изговор е, č

3. Метатеза у гројзе

4. Облици типа с колма, пет кбли

5. Једначење Лмн. им. Декл. са Гмн.
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6. Амн. типа барјаце, бубрезе, кожусе

7. Конструкције као што су: седу на границу

8. (Углавном) редупликација предлога с(а): сас вином.

Ретке су и потврде Г. Д-А-Лjд. личних зам, мене, тебе, себе,

будући да су на Космају основни ликови мен, теб, себ. Ретка је и енкл.

ју, карактеристична за источније С-В говоре, јер су основни облици

јом и је.

На другој страни, у космајском појасу чврсто се држе најмаркант

није, централне особине дијалекта, прецизније — специфичне комбинације

дијалекатских особина. Космај карактеришу стара акцентуација и Ш—В

судбина јата. Космај од колубарског и јасеничког појаса оштро одвајају

Д—Лjд. зам.-прид, декл. ж. рода (њдм, мојом жени). У том крају су

потврђене и неке друге типичне особености С-В типа:

. Преф. пре- и при- практично увек гласе пре

Контракције типа ма

. Веднем, вeдла итд.

Групе -сц-, -ич-, -жи- сведене су на —ц-, -ч-, -и-

Д—Имн. им. декл. на -ма (прикључио им се и Лмн.)

-ст, -шт, -зд - -c, -ин, —з

Иjд, учитељом, ножом

. Д-Лjд. мајки, на руки, у задруги

Енкл. ни, ви, не, ве (уз потврде ни, ви и у акузативу)

10. Његовога, али — сува меса

11. Овим сину

12. Аорист жив, у 1. л. мн. —мо

13. Инфинитив углавном на -ти, —ћи

14. Имперфекат углавном непознат

15. Наст. —ду у 3. л. мн. през. ређи но северно од Дунава, али ипак

— обичан у свакодневном говору

16. През. носу, певау, заварајем

Од три основна елемента класификације штокавских дијалекатских

типова: акцентуација, замена јата и плуралски падежи им. деклинације

— први Космај веже за К-Р, а друга два за Ш—В говоре. Сматра се да

је у развоју многих, па и неких кључних, особина Ш-В дијалекта од

лучну улогу одиграо утицај са динарског југозапада. Импулсима те

врсте објашњава се, на пример, синкретизам Д—И—Лмн. именичке дек

линације: „Иновациони таласи из динарских предела осећали су се

нарочито снажно у северној Србији где је -ма практично потпуно заго

сподарило у сва три падежа, док су у Војводини старији наставци инстру

ментала и локатива плурала сачували извесне позиције поред донесеног

—ма”.“ Прилике у Поцерини и у језику проте Матије Ненадовића као

да поткрепљују овакво тумачење ствари. Иако ће се у најужем космај

ском крају наћи особина обају суседних дијалеката, не би се могло рећи

да се ради о простој механичкој мешавини различитих говорних типова.

Ни иначе структура космајског говора нема карактер мешавине. У про

**** Ивић, О неким проблемима, 122.
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цесу мешања није, уосталом, настао ни смедеревско-вршачки дијалекат

у целини.“ Са високим степеном вероватноће може се претпоставити

да коегзистирање неких данашњих космајских особина вуче у дубљу

прошлост. На овакво размишљање подстичу прилике у С-В дијалекту

у целини, а посебно — стање у исељеничком галипољском говору. П.

Ивић је закључио да су Галипољци у Тракију пресељени са терена

који је у основи имао говор С-В базе. Отуда је врло интересантна про

вера Ивићевог тумачења у контексту стања затеченог у космајским на

сељима и у овом делу Шумадије уопште. До каквих се резултата дошло

детаљнијим сравњивањем космајских и галипољских прилика?

Испоставило се да између говора Космајаца и Галипољаца има по

доста паралела, међу којима ће се наћи и врло маркантних системских

подударања. У очи падају и заједнички ситнији детаљи који, због своје

специфичности, имају одређену тежину.“ За многе паралеле између

северносрбијанског терена и Галипољског говора сазнали смо захваљу

јући Ивићевим испитивањима у Пехчеву. Тај списак се сада нешто

проширио и овде ће он бити изложен у том проширеном облику:

1. Кановачка старија акцентуација

2. Скраћивање // акцента на ултими

3. Акц. идан, данас

4. Икавизми Ш—В и С—В типа

5. Јат у коренском слогу гл. видбти

6. Однос бакар-бакžра, капак-капака

7. -сц-> ц, -шч-> ч

8. -вљ- (из старог јотовања) се љ

9. —ст – с

10. Асимилација типа земња

11. Контракција у зава, не да се дигне

12. Иjд. ножом, прућом

13. Однос Бугарин — Бугари, чубанин — чубане

14. Суплетивни однос у парадигми им, лебац, лукац

15. Нjд. им. добо, свpдло (с. род)

16. Нjд. вила, грабја

17. Г—Д-А—Лjд. зам, облика мине, тибе, сибе, који се, као и мене,

тебе, себе, директно изводе из мене, тебе, себе, посведочених у космај

ском крају

18. Иjд. с мом (< с мном: космајско са мном; К-Р с моном, с меном)

19. Енкл. ни, ви у Амн. могу се чути и у космајском крају

20. Енкл. је Дјд зам, она

21. Д-Лjд. ж. р. зам.-прид. промене на -ом (мојом жени)

22. Каквоћне заменице: каки, ваки, наки, таки

23. От- у ути, уте (ото, отај у нашој области)

24. Гл. сиграм се

**** Ивић О неким проблемима 117.

**** Уосталом, већ је уочено да „везу галипољског говора са севернијим гово

pима потврђује и велики број тзв. ситних црта” (Ивић Галип. 410).
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25. Гл. свирим

26. През. је“м, сипљем

27. Однос вишти — вискала, пашти — ппскали

28. Аорист на -(х)мо и сл.

Исто тако, галипољском акценту у њега одговара космајско њега,

колубарско њега, а језгру заједничких карактеристика припадају и ликови

типа млого, гувно, (о)ломлане итд.

Иако не треба искључити могућност случајних подударања,“ наве

дени списак представља чврст ослонац за компарацију и закључивање о

заједничком темељу двају говора. Поклапања у тако важним детаљима

као што су кановачко ликвидирање акц, ултиме, скраћивање // акцента

на крају речи, или Д-Лjд. типа његовом жени не могу никако бити плод

неке случајне коинциденције. Она истовремено пружају солидну подлогу

за одређивање релативне хронологије ових црта. Те и још неке особине

биле су, у најмању руку, у зачетку када су се Галипољци пресељавали из

Поморавља. Касније ће се два идиома развијати у наглашено различитим

околностима. Вишевековни одвојени еволутивни процес пре је редуцирао

него увећавао фонд подударања и удаљио општу физиономију гали

пољског од његових матичних говора. При разматрању односа космајских

и галипољских прилика не смемо губити из вида ни географску уда

љеност између Космаја и Јагодине, уз то — по свему судећи — периферних

зона једног дијалекатског типа у време сеобе Галипољаца. С друге стране,

нема ничег необичног у томе што је галипољски данас ближи космајском

него јагодинском региону, одакле су се Галипољци иселили. Они су, нема

сумње, у новој средини еволуирали и иновирали израженије него рецимо

космајски и други северносрбијански предели у којима није прекидан

континуитет становништва и где се могао одржати и језички супстратски

слој — што се, сада је савршено јасно, десило и око Космаја. Ствари

сасвим другачије стоје у јагодинском и њему суседним крајевима, где је

извршена потпуна смена становништва и где је практично донет нови

дијалекат, осетно другачији од онога којим су говорили преци данаш

њих Галипољаца. У сваком случају, детаљнија истраживања космајског

краја подупиру Ивићево лоцирање постојбине галипољских Срба на

подручју смедеревско-вршачког дијалекта.

499а. Овде би требало размотрити и однос између космајског појаса,

дела наше територије који припада С-В дијалекту, и К-Р говорног

подручја.

У досадашњем излагању са подударањима смо суочавани тамо где

нема разлика између К-Р и С-В дијалекта. Унаточ значајним зајед

ничким цртама уочене су и крупне разлике. Њихов домашај показаће

следећа табела.

**** Да ове заједничке изоглосе нису резултат паралелног еволутивног про

цеса на двема странама, говори и њихова распрострањеност на ширем простору.

Многе особине са приложеног списка посведочене су у још неким говорима северне

Србије, па и „преко”.
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5

}
10.

11.

12.

13

14.

15.

21.

22.

дијалекта. Поставља се питање

. Присв.

. Имперфекат

. Инфинитив

. 3. л. мн. през.

. 3. л. мн. през. гл.

Акц. типа жена,

поток

. Дугоузлазни акце

нат на једносло

жницама

Скраћивање //

акц, на ултими

Замена јата

. Контракције типа

ма

. Конс. група зв

Иjд. I декл.

Гмн. им. рука, ноia

. Наст. -ију у Гмн.

ИМ.

Суфикc -ад

Г—Д-А—Лjд.

зам, ја, ти и зам.

за сва три лица

Иjд. зам, ја

Енкл. Дjд. зам. 3.

л. jд. ж. p.

Д—Лjд. М. и с. p.

зам.-прид. проме

НG

Д-Лjд. ж. p.

ЗаМ.-прид. проме

Не

ЗаМ. ЊСН.

VII и VIII врсте

Гл. веднути

Посесивни датив

Главнина К-Р говора

жена, поток

НеIIОЗНАТ

НСПОЗНАТО

углавном доследно е

НСПОЗНАТС

sв- (sвезда)

-ем (братем, крајем)

рука, нба

Врло редак

НСПОЗНЗT

мене, тебе, себе

Л{0}{0,\!

ју

-42/4.

обично -e

обично њојан, њојзик

ПОЗНаТ

на -т, -h

-ду није обично

у ужем и ширем сливу

З. и В. Мораве угл. -e

НЕПОЗНАТ

IIОЗНаТ

Космајска зона

жена, поток

доста честа појава

познато најужем кос

мајском појасу

е одн. и (тзв. „ика

визми”

IIОЗНаТе

остаје зв- (звезда)

-ом (братом, коњом)

руку, ногу

обичан и раширен

у живој употреби (те

лад, јагњад)

мен, теб, себ, ређе ме

не, тебе, себе

ЛИНОЛИ.

јом!lје, ређе јој, само

изузетно ју

-24/M.

-ом//-oj

ње(зи)н

практично ишчезао

углавном на -ти, —ћи

-ду није необично

углавном -у

IIОЗНаТ

НеПОЗНАТ

Приложена табела (прилике у најужој космајској зони) сведочи и о

дубокој оправданости издвајања говора смедеревско-вршачког типа у

посебан дијалекат.

500. Југозападна половина наше територије улази у састав Ш—В

односа његове структуре према

осталим екавским и јатовским говорима тога типа на тлу северо

западне Србије? Од тамошњих екавских идиома нешто бољу основу за
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поређење пружа Мачва, док је у Поцерини подробније обрађена акцен

туација, а из области фонетике и морфологије дати су основни подаци,

што је управо супротно тематском опредељењу код истраживања у цен

тралној Шумадији. Од јатовских говора опипљивији ослонац за компа

рацију налазимо у ваљевској Колубари.

Све три наведене области супротстављају се Шумадији херцеговач

ким типом преношења // акцента са ултиме на кратку претону, тј. непо

знавањем кановачког и „ерског” ликвидирања окситонезе. У сва три

говора послеакценатске дужине се држе боље но у нашој области. Ду

жине типа гарав, брезаст, падати, гинути, мислити вежу Колубару и

Јасеницу. Наћи ће се још нешто детаља динарског порекла који пове

зују ова два идиома. Поменућемо: неколико лексикализираних јекави

зама, декл. модел Симо-Сима (уз чешће Сима—Симе). На другој страни

незамењено јат обједињава колубарски басен у чврсту целину. Нема,

иначе, већих разлика у фонду икавизама у нашој и наведеним суседним

областима. Најупадљивију разлику у том смислу можда представља

Д—Лjд. мени, теби, себи у Поцерини, Мачви и ваљевској Колубари (у

Мачви и ваљевској Колубари додуше и мене). Из области вокализма

вредело би још поменути и појединачне диференцијалне ликове типа

колеба, Меоница, бележене у сва три говора. Спону између Мачве и

школубарског басена (што значи и периферије наше зоне) чине и пре

зент копаје и аорист типа одошмо.

Осетнија удаљавања суседних идиома у принципу су најприметнија

тамо где се они подударају са другим, у првом реду јужнијим и западнијим

говорима, уз напомену да издвајање Мачве у неким детаљима треба ту

мачити њеном блискошћу са Сремом и другим пречанским крајевима.

И у Колубари и у Мачви бележени су примери разбијања зева уба

цивањем сонанта -в- у случајевима типа даво, паво, цево (изгледа да је

појава ширег маха узела у Мачви). У мачванском говору су сасвим обичне

потпуне редукције вокала: у средни, направла, месла, кукавца, касти,

купса, вдт-те, зарат-ти, десетдруу и сл. На истом терену се и вокал а

изговара нешто затвореније уз лабијале и назале. И у ваљевској Колу

бари и у Мачви (а изгледа и у Поцерини) углавном се држи група -ст

и на сва три подручја се говори море//може. У ваљевској Колубари је

по правилу: девојци, Милејци, Десанчин, Милојчин, у Поцерини је као у

нашој зони, док у Мачви напоредо долазе обе могућности.

До интересантних резултата долазимо поређењем односа тако

званих тврдих и меких наставака у деклинацији. Ни у Мачви

ни у ваљевској Колубари наст. -ом у примерима типа коњом, прућом

није се учврстио доследно као у централној Шумадији, али ће зато у

Мачви наст. Тврдих основа продирати и у плурал им. м. и с. рода па и у

зам.-прид. деклинацију: вршајови уз чешће потврде са -ев-, којој, у тре

ћом позиву, поред ређих примера са -е, -ем (старије, млађем). У Мачви

је обичније: данашњо, врућо, нашо него највеће и сл. Ни Ијд. им. ж. p.

на о не повезује ове говоре, будући да се у Колубари чује: са цеви, једном

речју, ноћу//ндбом. Рекло би се да са нашом облашћу иде Мачва, мада

је тамо: глађу. У сва три говора према нашем мном, тобом стоји: за меном,
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за тебом. У Мачви и ваљевској Колубари има и више потврда промене

неодређеног прид, вида (добра војника). Док је у ваљевској Колубари до

следно њин, Мачву карактерише шаренило ликова: њиов, њиви војника,

њивоје, њину (последњи тип забележен само једном). И док ће се у ва

љевској Колубари у Лjд. (али не и у дативу) м. и с. р. прид.-зам, декл.

напоредо чути -ом и -им, дотле је у Мачви само -ом!j-ем. Поцерину и

Мачву од најпрогресивнијег дела наше зоне одваја и 3. л. мн. през. ви

ду, носу (за ваљевску Колубару знамо толико да постоје оба наставка,

али немамо обавештења о њиховом омеру). По свему судећи, у Мачви

и ваљевској Колубари је ређи наст, -ду у 3. л. мн. презента него у Шу

мадији. У сва три западнија идиома сасвим су обични примери типа:

пршће, башћем, мљешће (ваљ. Колубара: ишћу || заиштем, у Мачви: иска

// иштеш // заишћи). Прилике око гл. метнути истоветне су у Шумадији

и ваљевској Колубари, док је у Мачви: метули, метем || метнем, метнеш.

// метити, метила. У Мачви се може чути и: сванило, прсниће, мада су

основни ликови са -ну- (скренули и сл.). Мачвански говор карактеришу

и појединости као што су: диље, диљи, диља („даља”), декл, модел

Андро-Андре || Андра -Андре. Тамо се „изразито шири“ и наст. -и у

Гмн. им. -а основе. Према шумадијском врћи у Мачви и ваљевској Ко

лубари је доследно — врећи.

Већ је речено да међу уоченим разликама између нашег подручја и

трију наведених Ш-В идиома предњаче појединости које те суседне

говоре вежу са — у односу на наш терен — другачијим дијалекатским

типовима и(ли) говорима. У том смислу изразитије се издваја Мачва,

са позамашним списком појединости које подсећају на западнији и југо

западнији простор, у првом реду на суседни босански терен (у средни,

зарат-ти, десетдрџу, девојци, дужност, море, метити, пршће, бишће,

зашићи, даља, Андро-Андре и сл.). И прилике око неких сугласничких

група подсећају на ијекавски југозапад: сумљу, гувно, шеница, двиштина, у

pдвству, чела и сл. (у Мачви), лдвта, двштина, левшег, шивка, шeницa и

сл. (у ваљевској Колубари). Множински именички облици издвајају

донекле Мачву и Поцерину из србијанске Ш-В целине и прикључују

их пречанским областима. У Мачви је, наиме, регистровано неколико

потврда архаичних облика И-Лмн. (з дугачки рукави, на-коли, по ливада,

пд-шума), а у Поцерини се спорадично могао чути локатив типа: на вра

ти, на коли, по Тропца.

Домашај изнетих разлика ни у ком случају не треба прецењивати

нити, пак, губити из вида факат да основни печат ипак дају заједничко

језгро и утисак о припадању истом дијалекатском типу. Те врсте су и не

ки специфични детаљи, карактеристични управо за северносрбијански и

војвођански терен: гледим || гледам, волем || волим, ватра горе, боле трбу,

наређује || наређива, записива итд., узајамни однос гл. пустити и пуштати,

па се говори и: пуштити и пустати. Овамо спада презент сечу, тучу,

инфинитив на -ти, -ћи, ишчезавање имперфекта и др.

501. Од систематског испитивања јатовских говора северозападне

Србије (нека су управо у току) наша дијалектологија много очекује. Она

би требало да донесу нове податке драгоцене за реконструкцију пред
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миграционе слике северне Србије. Обавештења са тог терена којима

засад располажемо такве су природе да омогућавају само неке општије

опсервације и у одређивању односа између наше зоне и тамошњих идиома.

Јасно је, пре свега, да јатовски северозапад Србије има четворочлану

акцентуацију Вуковог типа (однос: поток — потока, домаћин — дома

ћина) са врло отпорним послеакценатским дужинама, знатно отпорнијим

него и у најпрогресивнијем делу наше зоне. Отпорност неакц. дужина у

јатовским говорима слаби удаљавањем од Дрине и од ваљевских планина

према Сави и Колубари. На јатовском терену множински падежи су

изједначени у новоштокавском правцу. Оно што је речено за однос мач

ванског и босанског терена (шире узето — југозападне штокавштине) у

пуној мери важи и за наведено јатовско подручје. Већ је, уосталом, ре

чено да ти говори својом општом структуром улазе у састав Ш—В ди

јалекта, с тим да подаци којим располажем (највише грађе прикупио сам у

ваљевској Подгорини) недвојбено подразумевају извесну узајамност у

развоју јатовског и источнобосанског говорног подручја“ (сују, сето,

сећи, пршће, море, не-мере, даље, миње, рукува, пошав кући, шта би ш ње,

збpли „тешко” и сл.). Код јатоваца су обичне вокалске редукције у при

мерима типа: купла, четри, желдац, кудља, студенца, варенца, вдала,

шенца и сл. На терену незамењеног јата не упрошћавају се финалне

секвенце -ст, -шт, -зд. Нема у западнијим јатовским говорима ни тра

гова неких типичних источних особина као што је упрошћавање сугл.

група -сц-, -шч-, -жи- или уједначавање Д-Иjд. прид.-зам, деклина

ције. Северозападни терен се развијао под јаким импулсом са југозапада.

Динаризација је у општу дијалекатску структуру најрадикалније и нај

дубље засецала у крајевима ближим Дрини и ваљевском планинском

венцу. Може се — генерално гледано — узети да дијалекатска слика

северозападне Србије у доброј мери корелира са демографским прили

кама. Највише иновација у источнохерцеговачком духу наћи ће се тамо

где су досељеници херцеговачких и њима суседних пространстава у

огромној премоћи над осталим досељеничким струјама и где уједно

стариначки слој не представља озбиљнију ставку у саставу становништва.

502. Давно је уочена тесна повезаност северносрбијанских и војво

ђанских говора, али и наглашена дијалекатска индивидуалност војвођан

ске територије узете у целини. Сматра се да „војвођански говори спадају

данас међу најиндивидуалније обележене новоштокавске говорне ти

пове“.“ Иако се северна Србија, Срем, Бачка и Банат сматрају изрази

тим метанастазичким подручјима,“ мисли се да досељеници нису у

истој мери утицали на језичке прилике у тим областима. Рачуна се да је

динаризација много више трагова оставила на србијанском но на пре

чанском тлу. На тај начин се тумаче особеност говорних типова Бачке и

северног Баната и прелазни карактер Срема, који — у језичком смислу —

стоји између србијанских и пречанских типова. Поставља се питање

колико ће изнете оцене издржати поређење резултата истраживања

**** О томе в. Рем. Јат 99.

**** Ивић О неким проблемима 117.

**** Цвијић Метанаст. кретања 13.



416 Слободан Реметић

простора између Космаја и Букуље и стања у досад испитаним војвођан

ским говорима Ш—-В основе.

Грађа прикупљена у нашој области изнела је на површину читаве

снопове заједничких особина, али је потврдила и постојање озбиљнихраз

лика између шумадијских и војвођанских говора. Ипак, код важнијих

особина убедљиву превагу односе споне. У целини гледано, највише

подударности и(ли) сличности са Ш-В појасом наше територије пока

зује пречански терен јужније од познатог полулука, који, ако се занемаре

мања географска одступања и померања, дели Војводину на два шира

појаса. Онај јужни обухвата југоисточни Срем, југоисточну (шајкашку)

Бачку и јужни Банат (остављамо по страни банатски део С-В дијалекта).

Читалац је могао приметити и то да језички односи између војвођанских

и северносрбијанских говора у приличној мери корелирају са географским

координатама. Тако ће се — нимало случајно — десити да је Банат, гле

дано у целини, ближи космајском, источном појасу наше области него,

рецимо, Колубари.

503. Колубарском региону најближи је Срем, и то његов југоисточни

и источни део, који, између осталог, карактерише: акц. тип мене, тебе,

себе (западни Срем: мене, код мене // мене, мене), мања отпорност послеакц.

дужина него у западном делу области. У примерима типа бабама дужина

је пак постојанија у источном Срему. На западу је чешће и преношење

акц. на проклитику. У источном Срему је и: сеј-, веј-, греј-, смеј-; наст.

-им у Дјд. зам.-прид. декл. м. и, с. р. (његовим, црним); Дјд мене || мени

(запад: мени), зам, њин (запад: њиев, северозападни Срем: њев), инф.

врћи (запад: вршити, СЗ: врећи); доследно -ну- у инф. основи гл. типа

скинути (запад: може и -ни-); доследно иштем (на крајњем западу и

ишћем); тип намешта (запад: и намешћа). У језгро заједничких особина

спадају и појединости карактеристичне углавном како за цео Срем тако

и за војвођанске говоре у целини: изједначавање преф. прђ- и при- у

корист првог (у северном Банату при-), честе елизије вокала (д-идем,

н-ово и сл.); контракције у вок. групама, са напоменом да су у Војводини

доследно контрахиране и неакц. групе -ео, -yо, нешто чешће упрошћавање

секвенце —вљ— испадањем првог сонанта. У области консонантизма вре

дело би поменути детаље типа: дма, бджитњи, кутњи, ват-, али зато:

фал-.

Дуг је списак подударања морфолошког типа: цвећом, коњом, про

дуктивност наст. -и у Гмн. (квадрати, девери, кораци), Амн. у гости, аналош

ка појава к, i у Д-Лjд. им. (девојка, у апотеки, у задруги); Иjд. машћом,

зобљом, о Крстову дну, жетеоц, тужиоц; ширење форманта -ов-|-ев

изван једносложних именица (бициклове, орманове), ноктију || ноката

(-ију је ипак знатно чешће у Шумадији), бела лука, Ђурђева дана; вишљи;

-ијски - -ински (аустрински); девојкин, мајкин, енкл. зам, је (у Бачкој:

јој), отај, чешће раде него раду; разуму, уму, не сму; непознавање им

перфекта (само: бијаше); уопштавање би у свим лицима потенцијала (ми

би дошли), извежен, донешено, вучу (ретко, углавном је: вуку); обично: пе

вају, ретко: -ау; закачива // закачује; дркћем || дрктим, гледим || ледам,

волем, боле ме зуб, горе ватра итд.
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У највећем делу Срема нема оне карактеристичне војвођанске (наји

зраженије у Бачкој) позиционе отворености односно затворености вокала

е и о. Једино се у североисточном Подунављу, на пограничју са Бачком,

могу чути и прави дифтонзи "е, “б, док се западни Срем одликује књ.

артикулацијом. У западном Срему стандардно се изговара и вокал a,

док се у преосталом делу области реализује нешто затвореније.

504. Срж наведених паралела односи се и на Бачку, првенствено на

њен југоисточни део. Изоглосе које браздају Срем обично се продужавају

и кроз Бачку, имајући и тамо исти правац: СЗ-ЈИ, односно З—И,

ређе С-Ј. Шајкашка има: сеј-, бринути, врћи итд. Једна шумадијско-бачка

паралела заслужује да се посебно помене.То је Гмн. типа Стошићи, Петро

вићи, који, по свему судећи, карактерише шири шумадијски појас,“ а

на војвођанскомтерену досад је уоченјединоу Бачкој. УБачкој се доследно

говори: такт, такб, кљеште, жљеб (тамо је и гљиста), -ама и сл. Пада у

очи и истоветно уклањање зева поновним убацивањем (овај пут другог)

сонанта у примерима типа: плутоји, синоји и сл.

505. Банатски југ је ближи нашој зони од севера, који се сматра

типичнијим представником банатског говора. Банатска диференцијација

правцем север — југ може се, у грубим цртама, применити и на однос

Банат — Шумадија. У тамишком говору налазимо: сеј-, при- с пре

iод, бринути, врћи, Д-Лjд мене, тебе, себе, -ст - -с. Јужни Банат, изгледа,

не зна за енкл. облик Дјд је (тамо је увек јој), карактеристичан за целу

нашу област и за кикиндски говор. Иначе, највећи део особина заједнич

ких северној Србији, Срему и Бачкој познат је и Банату. Два детаља из

области конјугације показују специфичан однос између Баната и Шума

дије и осталих војвођанских идиома. У Банату и Шумадији је обичније

печу, вучу (појава ретка у Срему и Бачкој), али зато 3. л. мн. презента

оштро одваја Банат од Бачке и Срема и приближава га североисточном

(смедеревско-вршачком) делу наше територије и североисточној и север

ној Шумадији шире узетој.

Од осталих војвођанских и пумадијских паралела поменућемо још

гл. метути и предлог через.

596. Унаточ очигледним и крупним подударањима однос пречан

ског и централношумадијског простора карактеришу и неке одраније

познате или бар наслућиване разлике. На шумадијском терену обухва

ћеном овим истраживањем нису примећене неке карактеристичне пре

чанске црте. Најзначајније међу њима би биле:

1. Умекшани и поготово тврђи изговор консонаната ни, ж, ч, и — по

јава најизраженија у Бачкој, мање у Срему, а понајмање у Банату.

2. Широко артикулационо поље сонанта л.

3. Изразита отвореност кратких е и о (одлика Баната и Бачке, док

је у Срему отвореност знатно слабија).

**** Ја у околини Тополе нисам бележио други наставак у овој категорији,

а овај сам слушао и у Малој Моштаници код Обреновца.
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4. Дифтонгизација е, б (најизраженија у Бачкој, позната сремском

североисточном Подунављу, а у Банату се једино уз Тису е и б „изго

варају преломљено”, док би се ретко могли чути и прави дифтонзи).

Позиционо затварање е и о (испред високих вокала, затим уз назале и

лабијале) у Шумадији није узело маха као у неким војвођанским краје

13}{Ма.

5. Војводина нашој зони оштро контрастира чувањем архаич

них множинских падежа. И Срем, и Бачка, и Банат познају И-Лмн. им.

м. и с. р. на -и: с ножи, с волови, на коли, на леђи, у сватови и сл. Разуме

се да су и тамо обичније потврде са наст. -има. Трагови старине у истим

облицима чувају се и у прид.-зам, деклинацији: с пуни коли, за моји

леђи, у његови шака, по неки кућама, по други сели, з дрвени плугови.

Разуме се да претежу примери на -им. У Бачкој се могу срести и потврде

Лмн. типа: у гаћа, у ципела, чега нема у говорима Срема и Баната.

6. Значајне су и на први поглед врло упадљиве разлике у области

интонације. Северније од Саве и Дунава нема (на Ш-В терену) кановач

ког дужења, од којега треба строго разликовати нешто дужи изговор

// акцента у неким говорима. Не знају пречани са Ш—В дијалекатског

подручја ни за „ерско” преношење /*ј акцента са ултиме на кратки слог.

У дијалектолошкој литератури је већ помињана „специфична интона

ција” носилаца војвођанских говора, по чему их и лаик лако препознаје,

у првом реду Банаћане и Бачване. Та карактеристична интонација и

специфичан изговор појединих вокала и консонаната стварају утисак о

некој дубљој диференцијацији на релацији северна Србија — Војводина.

Такав утисак обезбеђује добрим делом врло висока фреквенција ових

диференцијалних детаља у свакодневном говору. У сваком случају,

суочени смо са помало необичном ситуацијом: рекло би се да је диферен

цијација најизраженија на фонолошком нивоу, а разлике су у ствари

такве да не задиру у фонолошке системе двају идиома, изузимајући,

разуме се, незамењено јат у Колубари и неколико потврда фонемe s у

Војводини.

7. Редукција вокала пустила је дубљи корен на војвођанском терену

него у овом делу Шумадије. Тај процес је, очито под утицајем западнијих

говора, најдаље отишао у Срему.

8. Војводину (али и неке западније србијанске области Ш-В дија

лекта) од централне Шумадије одваја уклањање зева уметањем сонанта

-в- у случајевима типа: даво, знаво, јево, тево, чуво (чуо“) и сл.

9. Два терена углавном раздваја и потпуна контракција ненаглаше

них секвенци -ео, -yo (пљуно, усо). У Банату је, додуше, уcуо, али пљуно.

10. Однос о : e у деклинацији радикалније је нарушен у Војводини,

где је уопштавање наставака тврдих основа у многим говорима практично

извршено до краја. Док је у централној Шумадији тај процес ограничен

на Иjд. им. м. и с. рода (коњом, лишћом), у пречанским идиомима је обично

и нашој, мојој, нашом (где Д--Лjд. није на -им), наино, задњо, оцов, учите

љов, Милошова, трећој, зецови, жуљови, ножови, крајови, бадњо вече

и сл.
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11. У целој Војводини налазимо етнике и nomina agentis без сингу

ларског -ин (Банаћан, Бугар, чобан), док је у Шумадији доследно -анин.

12. Западни део Војводине и северни Банат углавном чувају групе

-ст, -шт, -зд, чиме се лепо надовезују на западније србијанске говоре, а

сви скупа се наслањају на суседни босански и славонски терен. И јужни

Банат се у том погледу надовезује на подручје јужно од Дунава, где су

завршне конс. секвенце доследно уклоњене отпадањем крајњег плозива.

13. У прогресивним говорима наше зоне нису забележене потврде

сугласника s у оним карактеристичним војвођанским примерима (sинsов,

бронза, назирати, поšемњу и сл.), најчешће бележеним у Банату. Нешто

потврда ове врсте регистровано је у најужем космајском појасу, делу који

припада С-В дијалекту. Централна Шумадија не зна ни за секундарно х

у примерима типа хрђа, хрвати се и сл.

14. Стиче се утисак да је на шумадијском терену мање раширена упо

треба предлога с(а) уз инструментал оруђа (ради с лопатом).

15. Досад на шумадијском тлу нису примећени предлози нуз, мед,

измед.

16. У карактеристике шумадијских говора не спадају ни придеви

типа: дивије, кравије, рибија чорба и сл.

17. Аорист је у живљој употреби у Шумадији но у пречанским го

ворима.

18. Неколико особина оштрије одваја Бачку од Шумадије, а изгледа

и од Баната (углавном) и Срема:

a) Вјд. Милице, Евице,

б) Придеви типа Јелицин, Евицин;

в) Нмн. типа јунади, унучади, Амн. јунаде (једино у Срему: Ncoll.

-ад // -ади); -

г) Декл, модел: пилићама (особина позната и Банату), гдведама, овно

вама, вдловама, Србама, Маџарама, по пољама,

д) Инф. ликови: музити, ризита, растита (и тамо је чешће: мусти,

ipисти и сл.). Овакав инфинитив може се срести и у кикиндском говору;

ђ) Архаични Д-Лмн. на -ом!-ем: синовом, сватовом, пилићем, пачићем,

e) Код бачких екаваца је доследно: пеку, вуку, туку, стрију.

У централној Шумадији није примећено губљење дистинкције између

падежа места и падежа правца, појава карактеристична за банатски терен.

Нису у Шумадији регистровани ни случајеви суплетивне множине пра

сици.

507. У целини гледано, наша истраживања су темељито подупрла

досадашње мишљење да Сава и Дунав не представљају дијалекатску

границу. Западни део наше области у многим детаљима корелира са

сремским и бачким говорима, а источни — са Банатом. Ова начелна поду

дарност географских и дијалекатских изоглоса може се тумачити, као што

је и досад чињено, утицајем србијанских на војвођанске говоре. Међу

дијалекатски утицаји и импулси имали су углавном правац југ — север.
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Подаци прикупљени у нашем централношумадијском прстену још су

више стањили досадашњи списак разлика између војвођанског и срби

јанског терена. Списак тих диференцијалних карактеристика у ствари је

знатно тањи но што се мислило. Подсећам да су у целој нашој зони беле

жене појединости типа: узо, кључом, прућом, болешћом, крвљом, од ујаци,

од Марковићи, овим човеку, бела леба, аустринска рата, с отим, вишљи,

ома, волем, боле ме зуб, горе ватра, наст, -ду у 3. л. мн. през. (ређе но

„преко”, али нашу област оштро одваја од К-Р подручја), заменули,

через и сл. Ту су и акценатски детаљи: бабама, ушију, старбсти. Даља

истраживања говора северне Србије, поготово оних уз Дунав и Саву,

вероватно ће изнети на видело нове паралеле са пречанским идиомима.

508. У т. 492—494 фиксиране су важније изоглосе и одређена нова

дијалекатска граница. Ствари тако стоје у синхроном пресеку, водећи

нас неминовно питању њихове прошлости. Да ли су данашње границе

резултат а) аутохтоној развоја, б) укрштања различитих досељеничких

идиома и супстратској слоја, или смо в) суочени са досељеничким наносом?

Да ли је, најзад, данашња дијалекатска граница битније мењана под при

тиском најснажнијих миграција? Мислим да се на бар један део ових

питања може одговорити и кратко и прецизно:

a) У колубарском и космајском појасу доминира дијале

катски супстрат. Основне говорне карактеристике као што су: кано

вачка акцентуација, незамењено јат, презент типа копаје, певаје у колубар

ском басену, космајско мојбм жени, њбм њој“, да јом дам, мен || мене,

сече и сл. нису могле бити донете миграцијама, пошто их у

матичним областима досељеника — нема. Већ је речено да неке

паралеле између космајске области и Галипољаца говоре и о релативној

старини појава.

б) Јасних трагова наноса из јекавских крајева има углавном у „ер

ским” селима (в. т. 493).

Оваква репартиција кључних језичких особина и дијалекатска дифе

ренцијација у сагласности су са етничким приликама у нашој зони: суп

стратски и адстратски дијалекатски слојеви у начелу корелирају са

процентима стариначког и досељеничког живља.

У вези са проблемом простирања кључних изоглоса у прошлости

рекло би се да је нешто сужена територија С-В дијалекта, и то узмица

њем старије акцентуације пред налетом новоштокаваца. Прихватање

оваквог мишљења повлачи за собом закључак да у Србији и није било

самосталног, аутохтоног пута до односа поток — потока, претпоставку

већ изнету у нашој литератури. Разматрајући, наиме, проблематику север

нoсрбијанских говора Ш--В типа, П. Ивић пише: „Пошто је у целој

овој зони утицај динарске миграционе струје врло јак, лако је могућно

да је акценатско преношење у њу сразмерно недавно унесено споља, што

би значило да су ови говори доскора чинили део смедеревско-вршачког
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дијалекта”.“ Не оспоравајући примамљивост оваквом гледању ствари,

мислим да оно ипак оставља отвореним неколико питања. Уз старију

кановачку акцентуацију космајски појас се издваја и другим, често врло

крупним, детаљима (мојом жени, њом њој“, копау || копу, сече), па се

намеће питање и њихове географије у прошлости, тим пре што се зна да

они нису донети са стране. Ако су, даље, досељеници тако радикално

утицали на судбину старог (“) у средини речи и // акцента изван првог

слога, како онда објаснити неокрњен принцип кановачког ликвидирања

окситонезе? Прецизан и коначан одговор на ова питања добиће се, ми

слим, након: а) детаљног и систематског описа овдашњих акценатских

система и б) солидније обраде суседних неиспитаних (пре свега кановач

ких) области.

509. Темељитије претресање прозодијске проблематике остављам

за другу прилику и посебну расправу, а овде ћу се овлашно осврнути на

питање генезе кановачког и гружанског („ерског”) уклањања оксито

незе. Ово чиним и због тога што нека досадашња тумачења кановачког

дужења, па и гружанског преношења, не сматрам прихватљивим.

А. Белић је кановачко преношење објашњавао укрштањем новошто

кавске (супстратске) шумадијске акцентуације са акцентом досељеника са

терена К-Р дијалекта. По њему, дошљаци су краткоузлазни акценат,

њима тежак за изговор, изједначавали са дугоузлазним акцентом, који су

имали у свом говору.“ Прихватајући, додуше не без опреза, Белићево

тумачење кановачког дужења и настанка гружанске акцентуације, и

И. Стевовић говори о „преласку” // акцента у || || акценат код кано

ваца и о „преласку” // акцента у 1°/ акценат у Гружи.“ По Бели

ћевом и Стевовићевом мишљењу на кановачком и гружанском подручју

својевремено је окситонеза била ликвидирана на источнохерцеговачки

начин, па је касније тако створени четвороакценатски систем претрпео

одговарајуће измене под утицајем К-Р акцентуације.

Белићевом тумачењу се противе дијалекатске прилике на нашем

терену. Да је Белић у праву, зацело би сличних компромисних решења

било и на другим језичким нивоима, па и у области саме прозодије. Неће

**** Ивић Дијалект. 73. У истом делу, мало даље, П. Ивић каже: „Главну раз

лику између тих (С-В и Ш—В, С.Р.) дијалекатских јединица створио је талас ново

штокавског акценатског преношења који је у данашњу северну Србију и Војводину

дошао вероватно под импулсом са југозапада” (стр. 79).

**** Белић Диј. карта 38. Теорију о кановачком дужењу као последици укрш

тања новије и старије акцентуације заступају и неки други аутори. Уп. нпр.: Маtе

Нraste, O konovačkom akcentu u Hrvatskoj. — Filologija, Zagreb (Jugoslavenska akademija

znanosti i umjetnosti), 1957, књ. I, 59–75; Славко Вукомановић, О једној акценатској

особини београдској говора. - Прилази за књижевност, језик, историју и фолклор, Бео

град, 1967, књ. ХХХIII, св. 1-2, 47: „Никакве сумње нема да је ово ширење кано

вачког акцента у београдском говору резултат укрштања различитих окцентуација”.

**** По И.Стевовићу, уКораћици под Космајем „је акценат измењен у акценат”

(Стев. Гружа 421). У Гружи: „Само кратки узлазни акценат “ у двосложним облицима

речи — ако други слог није дуг, прелази у "акценат” (Стев. Гружа 420); „У императиву

и аористу врши се такође доследно измена акцента у “ акценат — у двосложним об

лицима: нпр. реци, али рецимо” (Стев. Груж. 420); „И заиста и ова акценатска

особина гружанског говора стоји на једној страни у извесној вези с акценатским

стањем у косовско-ресавском, а на другој страни она стоји у паралелизму са позна

том изменом на “ акценат у тзв. кановачким говорима” (Стев. Гружа 421).
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бити да је акценатски систем попустио у једном тако важном и маркан

тном детаљу, и то доследно на широком простору од Качера до Беле

Цркве, где има и крајева у којима није било значајнијих досељавања

са К-Р подручја. За кановачко дужење знају и неке србијанске зоне

где досељеника ове врсте готово и нема.

Заједно са проблемом кановачког дужења ваља проматрати и питање

настанка „ерског” акценатског система. У каквом је односу генеза

косовско-ресавске и осталих садашњих шумадијских акцентуација?

Данашње дијалекатске прилике говоре о извесној узајамности у раз

воју наведених акценатских типова. Нема сумње да им је основа иста.

Најлакше ћемо то разумети ако претпоставимо две хронолошке фазе:

прву — уклањање /* [ са ултиме и другу — новоштокавско опште

преношење силазних акцената на претходни слог. Може се узети да

у првој фази, фази ликвидирања окситонезе, међу овим говорима и

није било разлике и да је резултат повлачења са кратке ултиме на прет

ходни кратки слог повезивао шири србијански терен у целину. Макар у

почетку и био „обични” / / (какав данас видимо у јужном Санџаку

и даље), тај акценат је пре него што је дошло до опште новоштокав

ске рецесије у овим крајевима еволуирао — било у правцу дужења,

резултат чега су кановачки системи, било у правцу слабљења узлаз

ности. Овај други правац ће као коначни резултат имати данашње

поток, домаћин, али у време новоштокавске рецесије још није било

тако, још се тај акценат разликовао од старог типа лопата, потока,

те га није ни захватило то ново повлачење. Коегзистирање примера

домаћин и потока у говорима гружанског и „ерског” типа говори и о

релативној хронологији настанка тих типова. Само тако се може објасни

ти зашто // акценат није „кренуо” и у облицима као што су домаћин,

прострвено. Што се пак тиче акцента пренесеног на дуги слог, он је

постојаније чувао првобитну природу, те су се подударали акценти обе

хронолошке фазе— народ (старија фаза) и варница, главе (новија фаза).

Из изложеног следи и закључак да је и наша „ерска” акцентуација

аутохтона појава, самостално развијена на широком србијанском терену,

који обухвата и Гружу и још неке суседне крајеве: како показују најно

вија истраживања— и јекавскоДрагачево“и ширу јекавску околинуЧа

чка.“Укратко: оба начина ликвидирања окситонезе иза кратке претоне,

ерско-гружански и кановачки, спадају у фонд аутохтоних, супстратских

шумадијских Говорних карактеристика. То значи да гружанска акцен

туација није резултат утицаја досељеника из Левча, него је у основи ипак

тачна Стевовићева „супротна хипотеза (у односу на Белићево тумачење,

С. Р.Ј, тј. да је она аутохтона у овом говору, тј. да није настала уследусеља

вања колониста из Левча, већ у додиру с левачким говором као граничним

говором”.“ Кажем тачна у основи, јер не видим разлоге за давање већег

значаја утицају левачке акцентуације уопште. Говор Левча није могао

**** По усменом саопштењу мр Петра Ђукановића, асистента Филолошког

факултета у Београду.

**** Према мом материјалу.

**** Стев. Гружа 423.
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значајније утицати на удаљеније области (драгачевски ијекавци, те про

стор до подножја Космаја). Отуда је прихватљиво Симићево мишљење

да шумадијски кратки силазни акценат на пенултими „није последица

никакве инфилтрације косовско-ресавског акцента, него је развијен на

овом терену, само на основу истих лингвистичких услова као и у косов

ско-ресавском”.“ Само тако се може тумачити и шумадијска и банат

ска кановштина: нити је инфилтрирана са стране нити је пак добијена

укрштањем двеју различитих акцентуација. Развијена је ту, на терену

на којем се и данас чува. Кановачко дужење извршено је, то се бар

поуздано зна, пре сеобе Галипољаца у Тракију.

ОДНОС ПРЕМА КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ

510. У Уводу је саопштено да међу важније задатке ове расправе

спада утврђивање односа говора испитиване зоне и савременог књижев

ног језика. Са приликама у савременом језику поредићемо онај део наше

територије који припада Ш—В дијалекту.

Сада је јасно да је источна варијанта српскохрватског књижевног

језика утемељена на говорима који се осетно разликују од оних који карак

теришу најпрогресивнији део наше територије. Разлике између овдаш

њих идиома и стандардног израза нису равномерно распоређене по језич

ким нивоима. Најизразитије су оне у области акцентуације, вокализма и

консонантизма, придевско-заменичке деклинације и конјугације, док их

понајмање налазимо у домену множинских именичких облика.

a) Акцептуација

Структурално су најзначајније разлике акценатске природе. Иако

колубарски појас и већи део јасеничке зоне имају стабилан четвороакце

натски систем, новоштокавско преношење ни у једном испитаном селу,

па ни у говору иједног информатора, није извршено доследношћу фо

нетског закона. Ипак, најмаркантније разлике тичу се дистрибуције по

стојећих прозодема а међу њима се издвајају:

одсуство акцента типа жена, поток (за источнохерцеговачки начин

ликвидирања окситонезе не зна ниједан шумадијски говор);

дугоузлазни акценат на једносложницама (додуше, знатно ређи

но у космајском појасу): вод, нбд и сл.,

спорадично скраћивање дугоузлазног акцента у || акценат ис

Пред ДужИНе.

Уочљиве су крупне разлике и у вези са статусом и дистрибуцијом

неакцентованих дужина. Неке дужине из књ. језика овде су ликвиди

ране или темељито пољуљане, док ће се, на другој страни, наћи дужина

непознатих савременом језику. Доследно су скраћене дужине иза // и

иза неакцентованог дугог слога (ради, крушака, ни прва дужина из дру

**** Радоје Симић, Питање порекла и еволуције дијалеката северне Србије

у светлу особина левачког говора — прилог историјској дијалектологији — Прилози

за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1973, књ. ХХХIX, св. 1-2, 86.
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гог примера не држи се доследно). Широког маха је узео и процес кpe

сања послеакценатских дужина у примерима типа вршу, писб, сечеш, са

ћеркбм. Њихова отпорност попушта и у случајевима као што су: враћам,

чекам, док се нешто боље држе у унутрашњости речи (крушака). Иза 1°/

најрадикалније су скраћене на отвореној ултими (купе). Уочљива је,

најзад, и тенденција скраћивања неакц, дужине у примерима типа ломи,

вдде.

Од посведочених дужина којих нема код Даничића поменућемо:

-ама у Д-И—Лмн. им. типа баба, коприва (бабама, по копривама);

Према књ. мене, дчају, ушију, кокдицију, њега, сестрин на нашем

терену је по правилу: мене, дчију, ушију, кокошију, њега, сестрпн. Деми

нутивни формант -ић код примера типа брестић углавном је дуг, а и

прилози као што су: када, сада, ноћас, данас углавном имају дуг други

слог.

Резултат поређења књижевне акценатске норме и стања на нашој

територији не представља никакво изненађење. И друга досадашња ис

питивања говора Ш-В основе по правилу су указивала на прилично

танку дијалекатску подлогу књижевног језика екавског изговора. Прак

тично и нема идиома који не зна за бар неку од дужина непознатих

Даничићевом, а тиме и литерарном језику. С друге стране, дужине у

ликовима типа ради у Србији чувају углавном сви ијекавци и неки

јатовци. Исто тако се испоставило да за однос поток — потока не знају

не само Шумадинци него ни део западносрбијанских ијекаваца (Дра

гачево). Укратко: источна варијанта српскохрватског књижевног

језика најмање ослонаца у екавским говорима има управо у области

прозодије.

Разлике фонетске природе задиру не само у дистрибуцију него и

У сам инвентар фонолошких јединица.

б) Вокализам

За разлику од књижевног језика најзападнија села испитиване об

ласти чувају фонолошку индивидуалност јата. Као и већина сличних

говора, овај терен познаје тзв. „икавизме” Ш—В и С-В. типа: избледило,

сикира, видрица, мијур(ак), спорадично ()ди, гњиздо (у највећем делу

колубарске области, а у јасеничким и суседним колубарским насељима

— нездо). У Јасеници и југоисточном делу шумадијске Колубаре говори

се сиј-, виј-, ipиј-, смиј-. У Јасеници се чува и „икавизам” лија. Спора

дично се на овом простору може чути и Бијоград, а у најужем колубар

ском јатовском појасу и ники, м. неки. У вези са јатом помена су вредне

још две појединости диференцијалног типа: изједначавање префикса

прђ- и при-, и то обично у корист првог, и нешто мање ијекавизама

— првенствено на „ерском” терену. У свим испитиваним селима Вјд.

им. дете практично увек гласи дијете.

Поред књ. свекрва, јетрва чују се и ликови свекрова, јетрова, а

уз умрли, прострли и сл. и — умрели, прострели.
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Хијат се у целој зони уклања:

cлизијом (обично првог) вокала: д-игра, д-ужива, п-y-ну воду,

н-ото, з-овога, н-умем, на-ну страну, пудавале се и сл.,

контракцијом вокала: вато, вито, воло, видо, почо, ото, рат рахат”,

сведно, сонице, једанес и сл.

У нашој зони нема много потврда потпуне редукције вокала као

последице чисто фонетских процеса, али су зато сасвим обични примери

типа: боланта, палета, некција, совина, валида и сл.

Захваљујући асимилационим и дисимилационим процесима, вокал

ским алтернацијама, аналошким преношењем вокала из једне основе у

другу, народном етимологисању, адаптирању посуђеница домаћем изго

Вору и др. факторима и тенденцијама, у целој области долази до супсти

туисања вокала, па се могу чути случајеви типа: апатека, аперација,

јеребица, меуна, комесеја, митрољез, армуника и сл.

в) Консонантизам

Као и у већини сличних штокавских идиома, и овде је ишчезао

сугласник х, а и ф се обично замењује сонантом в. Секвенце ств- и

-штв- уклањају се испадањем -8- (богасто, друшта). Сонант в се обично

не изговара ни у примерима типа напраљен, а понекад ни у секвенцама

-ови-, -ави-, -уви- (сватоима, планца, назукице).

Сугласник и је нешто фреквентнији него у књ. језику, захваљу

јући живој употреби туђица и оријенталног суфикса -иија, али изнад

свега — резултатима различитих асимилационих процеса у конс, гру

ПаМа (ибун, веџба, итлавак, иглоб, имари, закриа, ранџирати, родица, инџињер,

иандар и сл.).

Подновљено јотовање узело је ширег маха него у књ. језику

(кршћава, намешћам, пушћати, унишћавају и сл.). Код гл. изведених

од основа пусти- и (-)мести- обичнији су ликови са -ит- него облици

са -ст- (пуштимо, намештила).

Доста разлика наћи ће се и на терену консонантских група:

тица, чела, де, члијун, чкембе, мнад, мнеко, мнако и сл. (уз чешће

потврде са мл-), iЊиздо, кљешта, жљеб, шљем, млого, лето и сл.,

паншим, Симница, порамњo, iЛамња, земња, штрањка, ковча, клувче,

шивка, Шивтар, гувно, божитњи, патњик, пекља, праци (доследно), јуче,

дачица, прачара и сл. (потврде неизмењене групе -ич- ређе су на С-В

делу испитиване територије), мираџинка и сл.

Под дејством разних дисимилативних процеса, различитог — кад

што врло интересантног — прилагођавања позајмљеница домаћем изго

вору, на целом терену је бележено обиље (углавном појединачних) при

мера одступања од норме књ. језика: зламење, слимити, Борисав, џандо

мерија, козерва, есплозија и сл. У фонд разлика између стандардног језика

и овдашњих говора спадају и случајеви типа: ома, жуња, купиње, рачу

њати, барен, ipљице, трљаста, џезма, чекич, бристра, парцов, октомбар,

здрак, нождра и сл. У целој зони су ликвидиране секвенце -ст, -шт,

-зд (мас, прили, гроз).
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г) Именице

Код им. м. рода у очи падају: ширење наст. -е у Вјд. и код им. на

мек сугласник (Милоше, Уроше), уопштавање наст. -ом у Иjд. (autoв

чићом, ватраљом), израженија продуктивност плуралског форманта

-ов-|-ев- него у књ. језику (бадњакове, мирисови, ћилимови и сл.), не

што чешћи наст. -и и -ију у Гмн. (ђаци, курјаци, од Марићевићи и сл.,

мишију, працију, јагањцију и сл.). Аналошким путем дошло се до Нjд.

и Гмн. типа везијоц, везијдца, а у именима празника чувају се трагови

старе промене им. дан (до Дмитровадне, о Крстовудне). У „ерској” зони

долазе имена Јово, Перо (прид. Јовово, Перово).

Код им. с. рода вреди поменути уопштавање наст. -ом у Иjд. (са

весељом, лишћом), ширење форманта -т- (на вретенету, на њиздету, три

зрнета, са косиштета, у окету, на челету, са шилетом).

Код именица ж. рода на -ка, -ја углавном су уклоњени трагови

палатализације у Д-Лjд. (у банки, мајки, по задруги). Вокатив имена

типа Милица, Радојица једнак је номинативу.

Код им. ж. р. на о најозбиљнију разлику чини Иjд. са наст. —(ј)ом

(машћом, глађом и сл.).

д) Придевско-заменичка деклинација

Најкрупније разлике у односу на књ. језик представљају:

изједначавање Д-Лjд. м. и с. рода са Иjд. (једним детету, о тим

се прича, тако и на-њим, у-чим је умесила);

уклањање трагова палатализације испред суфикса -ин у приме

pима типа мајкино,

придевски модел аустрински, батерински,

творба присвојних придева од назива животиња по моделу те

лећи (јучећи, мачећи, мишећи, пачеће и сл.);

шаренило гласовних ликова придева доњи (дојни, дојњи, доњи);

многобројна одступања од књ. правила компарације придева

(белина, бељина, белинија, врућија, глувшија, дужије, здравши, мекшија,

новиније, тишије, црњина и сл.);

одсуство зам, њихов (доследно: њин);

аналошким путем добијени ликови отај, ота, ото итд.,

синкретизам Г-Д-А—Лjд. зам, ја, ти, као и зам, за сва лица

(мене, тебе, себе у кановачкој зони и мčне, тебе, себе у „ерској” области);

енкл. облици ни, ви у Дмн. и не, ве у Амн. зам, ја, ти;

енкл. облик је зам, 3. л. jд. ж. р. (даду је пуно).

ђ) Глаголи

У односу на књ. језик диференцијалног су карактера:

спорадична (чешћа у селима ближим граници С-В дијалекта)

појава наст. -у у 3. л. мн. през. гл. VII и VIII врсте (раду). У најужем

колубарском појасу може се чути 3. л. мн. през. типа копаје,
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през. завршетак -ду, бележен код ограниченог броја глагола

(боледу, велиду, ваљаду, жњеду, зоведу, мреду, зреду, умеду и сл.);

1. л. мн. аориста (дођомо || дођоимо || дођосмо),

нешто чешће грађење трпног придева наст. —ат (везато, иско

пато, насликато, посијато и сл.);

доследна употреба ликова типа: вежен, довежено, донешено, по

мужење, насувено, застpвено, сатpвено и сл.,

непознавање прилога времена прошлог, а практично и имперфекта;

3. л. мн. през. и императив гл. типа пећи, лећи: печу, лежу || пеку,

лету, печи, належи || Пеци и сл.,

двојак през. од гл. јести: једем || јем,

изједначавање през. и инф. основе код гл. узети: узем, узеци итд;

узи „уЗМи”;

употреба (ретка додуше) ликова типа умрела,

промена гл. заменити, наменити по III и VII врсти (заменулиј/за

менили),

практично увек метути ИТД. Према књ. метнути;

сумити се, сиiрати се и сл. Према књ. умити се, играши се.

Диференцијалног су карактера и следећи детаљи:

— заваћало, преваћају, позатворамо, отворали, боле ме рука, волем,

слама горе, мисим, сазрелити, однос врискати — вришти, пискати —

пишти, цикати — цичи итд., стојала, бидне // биде || будне || буде || бине;

ни ми је добро, специфична образовања имперфективних и итеративних

глагола (избегава се, одгајивају, поткресива, исцеђивали и сл.).

e) Не променљив с реч и

Непроменљиве речи карактерише шаренило гласовних ликова већине

прилога, добијено углавном комбиновањем, „прилепљивањем” двеју и

више партикула на основне облике прилошких одредница (овде, овде

нак, овденака, овденаке, овдек, овдека, овдекана, овднаке, овђи, овђе, овди,

овдинака, оде, вод, воде, воден, водена, воденака, воденаке, водека, воде

кање, водекана, воднак, водњака, воднаке, вовде, вовдекан, вовдекана, вовде

нака, вoвди и сл.). Ту су и, за књ. језик помало необични, прилози

вече, вечи, јутру, јутри, јутре, јутро. У целој зони чује се предлог через

*Због“.

Набројане разлике неједнаког су структуралног значаја. У том сми

слу је најдубља прозодијска диференцијација. Најзначајније дивергенте

те врсте представљају једносложнице са дугоузлазним акцентом, одсуство

новоштокавског преношења по моделу жена, поток и радикално кре

сање послеакценатских дужина у неким позицијама. Другачије растере

ћивање кратке ултиме иза кратке претоне довело је до упадљиво ниже

фреквенције /'/ акцента у корист дугоузлазног (кановачки терен) или

краткосилазног (Јасеница).
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Фонолошке разлике немају исти значај на синхроној равни и у

дијахроној перспективи. Ово се односи и на прилике у вези са ја

том. Толико помињани тзв. „икавизми” своде се, у ствари, на разлику

у гласовном саставу ограниченог броја морфема и категорија. Ни неза

мењено јат, које се појављује практично у слободној варијацији са е,

Не спада у ред на први поглед препознатљивих разлика. Његовог

постојања, уосталом, нису свесни ни његови носиоци, тако да

„екавизација” нема озбиљнијих функционалних реперкусија. Прилике

око јата на овом терену имају сасвим други третман у историјској пер

спективи. Коегзистирање незамењеног јата и тих „икавизама”, може се

слободно рећи, више говори о генези овдашњих шумадијских говора,

па и самог дијалекта у целини, него десетине других језичких детаља

узетих заједно.

Разлике у области консонантизма своде се углавном на позната

упрошћавања — кроз асимилативне или дисимилативне процесе — у

сугласничким групама. Сви ти процеси одвијају се по правилу у огра

ниченом и познатом броју случајева. Најосетније одступање тиче се

непознавања фонеме х и значајно редуциране фреквенције гласа ф.

До осетнијег раздвајања у области морфологије довели су аналошки

процеси. Дошло је до јачег или слабијег ширења појединих наставачких

морфема на рачун других морфофонолошких решења у оквиру једног

парадигматског низа (ширење наст. -и у Гмн. им. м. рода, наст. -у на

рачун -е у 3. л. мн. през., Г—Д-А-Лjд. зам, ја, ти, мојим човеку: мо

јим људима итд.).

Ипак, уочене — и овде углавном поменуте — разлике воде општем

утиску да је књижевни језик утемељен на говорима који се знатније

разликују од оних чије су основне карактеристике представљене у овом

раду. Не треба, додуше, губити из вида чињеницу да се до мањих раз

лика не долази ни поређењем са већином других идиома Ш— В типа. Рекло

би се да су стандардном екавском изговору најближи неки јатовски

говори северозападне Србије. Ту у првом реду мислим на Подгорину,

Рађевину, горња азбуковичка насеља и Горњу Тамнаву.“ Истражи

вања на наведеном подручју (у неким зонама су управо у току) показаће

колико мој утисак, стечен у овлaшном контакту са наведеним говорима,

одговара стварним приликама на Терену.

На крају подсећам на чињеницу да у области морфологије најваж

нију спону између књижевног језика и наших говора представљају

множински падежни наставци (разликовање генитива и локатива и пот

пуни синкретизам. Д-И—Л).

**** Испитивање мачванског говора и најновија искуства на јатовском терену

потврђују оцену да се мачванско-ваљевски говорни тип „одликује великом блис

кошћу књижевном језику” (Ивић Дијалект. 73). Показује се да су му јатовски

говори нешто ближи од мачванског.



ТЕКСТОВИ

А) ЈАСЕНИЧКА („ЕРСКА“) ЗОНА

МИСАЧА

Оћеш да ти причам све от краја до краја? Па то има три дана да

ти причам. Првом како који иде пос, божићни. И кад запостимо божи

ћни пос, имамо Покладе, па шес недеља да постимо. Ка дође Божић,

учи Божића кувамо пасуљ, градимо гибаницу, спремамо вечеру, тучемо

пасуљ, папула зовемо и градимо гибаницу и вечерамо. Донесемо ра

кие, вина и вечерамо. Сутра дан поранимо . . . Донесемо бадњаке, једно

станемо вод, једно нбд, Кристо се роди, ваистину се роди. Бацамо жито

на-нега, он на-нас. Е саде, унесе-се бадњак, доноси који је старешина,

престави мој син је старешина, а раније је бијо његов отац. Он доноси

то, а ми као домаћице амо сретамо и деца. Он отуд носи а ми стојимо

вóднак и сачеку емо њега. Вакб веже у једно бремце мало сламе, веже

у један конопчић мало сламе и кад буде унб бадњаке, првом има два

бадњака да унесе по двапут у-кућу. Е, па после донесе сламу. Кад

улази, ми га сачекамо: Кристо се роди, ваистину се роди. После ћ-бн

одговара нама. Е, са ту сламу донесемо и метемо вод и која жена је

тунака, належе квочке, она виче квоц-квöц-квöц, а деца око-ње скупе

-се као пилићи. После ај да вечерамо. Поставимо ту вечеру лепо и

вечерамо... Чекај ти да ти испричам па после ћемо друго. Та слама стоји

на Божић и други дан Божића, трећи се дан изнбси. Кити-се по шљи

вама, метеш у гњездаре где ти носе кокбшке и бациш по шљивама,

оно ресто там напоље. И обрише-се соба и оно се ђубре избаци там

негди у ћошак да нема бува . . . Поранимо на Божић. Дође полаженик,

полаже стоци и дође воде као полаженик. Ми га сретнемо, ту се ижљу

бимо, знаш, и дај полаженика на столицу, покријемо га губером да се

вата кајмак . . . Губери старински, није то кб-сад ови јоргани и ћебад

него губерине оне о три поле, да л си дегођ виђо, Бок те видо. Ми то

изаткемо на разбој . . . Радила сам ја. Изаткала сам пуно губера. Ја кад“

сам дошла, ја сам донела два губера. Па ка се покријеш оним губерима,

öно оскочи волико о-тебе, они губери ко дрвета . . . Како меки? Кад-и

ткеш, вакб да простиш, вакб су дебели кад-и провлачиш кроз брдо.
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И саде ти су губери сви побацати под душеке, под јоргане, порасту

рани сад нема то нигде, то, је угинуло . . . И то лепо све и дај сад пола

женику слатко, шећер, дај му послужење, послужи га, редно све и

седне полаженик тунака и поставимо доручак, ту се мете. Онда-смо

метали на сламу, ту простремо сламу па смо ручали и вечерали два дана

на слами. Туримо један џак и тунака и после на Божић умесимо чесницу

от прое, пројицу једну, и начинимо глбаницу. Испржимо оне џигерице,

то лепо зготовимо, седнемо и ручамо. Точимо вина, ракије, шта ко

оће да пије, кућеш боље . . . А Полаженик је раније имби-села (= из

села). Оде мој полаженик ис-куће, ка сам била у Орашцу, а ка сам дошла

воде није било. А нама дође други полаженик. Ко окуси најпре то пе

чење, то боље-се пати стока, ил женско ил мушко, ако је женско —

женска. То су код нас те враџбине таке биле. Враџбина каже, да ти

се опраси, престави, отели крава, па ако волиш женско теле, женско

се најпре омрси на Божић, ако волиш мушко теле, мушко се омрси

на Божић. Бабине враџбине, знаш како се каже.

Постили смо шес недеља учи Божића. То су Поклади ка смо запо

стили, то се зову Поклади. И са-су у недељу Поклади . . . Шта имаш

ти и једи, нешто лепо ако имаш, ако немаш, једи шта имаш. Кољемо

кокош, градимо гибаницу, колаче на Покладе. И постили смо после

цéлб седам недеља до Васкрса. То нико не-мpси. Кад би се промрсило,

то би било једно чудо, а сада нико не да пости . . .

Новка Тимотијевић (око 1895), родом из

Орашца, неписмена. Снимљено марта 1976. године.

ОРАШАЦ

Кôси-се, пласти-се, купи-се сено, а конопље, тежина, посије-ce.

Плугом овим дрвеним оремо. Уватимо краве у плуг, једно поведе,

једно држи плуг и пооремо и повлачимо и посијемо конопљу и обере

мо . . . Није то било ко саде, него се орало са говедима и са плугом дрве

ним . . . Конопљу очупамо па мeтeмо у мочило па укисели-се па пова

димо па трљимо трљицбм. Такб је било отприје. Киселили у води,

ископамо бару па нбд метемо конопље, па се укиселе, па повадимо,

па се осуше, па истрљимо. Трљица, начине-се вакб две дачице па бију

по другој даски, истрљи-се, поздер сав отпадне, остане само тежина.

После прели па ткали па метули на кудељу па вретено па прели . . .

О-дрвета толико начињено мотовило ракљасто па мотај са чекрком на

цеви па ткéмо. Цеви о-трске: никне трска и-земље па сечемо цеви и

тако ткали . . . Од збве за вуну оне цеви, а за тежину — мање или може

и н-оне и такб.

Снова, има ко-нај креденац, па ту се снује, снује и броји, па се

после одатле скине, па се имају соје, па се навије на вратило . . . Ми

зовемо соје, вакб дрвене, па пружимо дол тај оснутак и навијемо, па

после метемо, па уведемо и ткéмо . . . Имају положници па онај зев,
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протури тамо, протури амо брдима, оно сабијај, тки. Тако је било. Ви

диш: ткеш вако, вакб, бациш чунак, овом (руком) сад држиш, овом

вратиш амо . . . ткеш и сабијаш оно ткиво. Е, кад биде све то готово,

узмеш, режеш, шијеш кошуље, на-pуке шили кошуље . . . Одемо на

поток, па у води пракљачом, па удри, па удри, па изнесемо на-сунце

да се суши, па опет се то убели. А неко има, правћ цеђ от пепела. Про

врћ воду па мете туна пепо, па после туна умаче оно и мало умекша

боље.

Пооремо зговедима, уватимо краве у плуг, плуг дрвени, раоник

само гвоздени дол и пооремо и посијемо и повлачимо и ниче и толико-је

жито, све руковеђ на руковеђ. Прво жели српом, вакб уватиш пуну

шаку жита и такб српом и све такб, такб. Кад пожњемо, и-ја не-знам.

Оно и ја метем оно преко-мене на руковеђ. Тако смо жели и после рата

оно кат-подолазили људи из ропста. Почеше косама да коcč. Кöсу на

откос, а иде једна з-оним и купимо све на руковеђи. Тако смо радили.

Повежу сноп . . . ужета од жита, па пружиш, па наложиш нбдена, па

свежеш и пошто то порадимо, пошто се мал сушне, људи превучу,

дену камаре. Дође машина, врше, радници одбацују сламу. Једни дену,

једни одбацују, једни жито у џакове — једни. Сад уишо комбај и пожео

и овро и све готово . . . Ми тако нисмо ништа радили отпре. Теже

било него саде. Снопове смо скршћавали. Скршћавали па стоји неко

лико у крстинама па после се превуче и садене-сe у камару . . . метемо

сноп други одуд, други одуд, опет тако, такб — не-знам, неко је једа

нес снопа, неко је девет. Тун садену три крстине, једну поре-друге

па после тамо даље, тако по-њиви се скупе. Тако је код-нас, има крстина,

а код-вас нема? Е, код-нас има.

Ударе стожер, окрешу гувно, окрешу гумно, окрешу кб-год ова

соба, нема траве нимало, па побију један стожер водна о-дрвета, једно

дрво велико па зговедима или с коњима, па ондак стане онај један,

стоји и само тера говеда и гази, и гази, и гази, докле то се измлати.

Па после се претресе слама вилама, па се избаци на-страну, па се на

ложи опет тако два-три пута па се после, кад биде вече, скупи-се све

оно у гомилу па се донесе ветрењача, догна, па се овије, па жито ко

жар . . . Е, знаш кака-је! Ко сад лимузине, нолико, мало веће, само

начине па вије, сипа-се жито нбд и оно вије, све одваја плеву, одваја

жито и ветар неки има у-њбј, вије и такб. Бијо велики посб, ал ови

сад - јок, све: „Ми сат се мучимо“. Сат се не-муче. Кажем ти сад:

и пожње и оврше и све готово. Само догна и суне у амбар.

Има и поточаре, вода окреће, а лепше меље, а има и ове . . . Ми

звали ватрењача, машина ова велика, па ту смо млели. Онамо каиш

обрће, амо имају три овиг камена: један меље шеницу, један меље

пројино, један меље јарму и тако, туј смо млели . . . Знаш како је,

сипаш - има један тамо камен, сипаш и оно меље, онамо вода гура,

обрће камен и такб.

Овб-је нама била кућа, пола ова мала соба, вóд је било ватриште.

Моја мајка тун пристави лонце око-ватре и мете црепуљу, угрије, из

макне амо и мете лебац и покрије пепелом. Испече-се, само мете мало

листа озго било самун, било проја, тако је било.
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Земљани лонац метемо и наложимо ватре и кувамо. После изишли

шпорети па на шпорету се тако . . . Мете-се једна мотка и оџак и обесе-ce

вериге ове, гвоздене вакб и дол се спуште и, бок те молово, ми варили

млеко. Како није падала чађа озгб? Јок! Метемо воду, гријемо, метемо

све . . .

Ја родила четворо, да простиш, не-треба ни да причам. Двоје ми

умрли, двоје живи. Ја сам се кот куће породила, како породилиште!

А сад јок, само: куку жено, д-идем у породилиште. Ја сам кот-куће

родила четворо, двоје ми умрли — једно мушко, једно женско — и

две ми ћери живе. Ова што је код мене (бвде сам ја довела зета и ћерку,

ја немам синове, једно ми мушко умрло), а једну имам у Аранђеловцу

ћер. Она нема децу . . . Колевке биле, дабогме, па можеш на-земљу,

љуљаш вако ногом и предеш. Имали неке наћуви, ицепане не-може

да се меси, ја метем сена и метем дете нбдна и покријем озго и метем

вако, на једну клупицу и ту — кака љуљка, какав креветац, каки ђа

воли! Тако је било. Опет, вала је Богу, то двоје ми умрли су мали, нећу

да кажем, а ове су живе и добро све. Ова што ми је ћер код мене има

једну ћерку у Лазаревцу и има вод сина. Ово је сна, опет, за сином,

ово је унучад, мене праунука, онб праунук и ето. И они кажу опет ни

сам ја добра. Нисам им зарадила све да не-раде никад. То није мого

нико ником зарадити. Имају имање па нека продаду па не морају да

раде . . . И раније смо сијали ко-ви саде: забадај у-земљу руком, неко

под мотику, неко руком, вако забада у-земљу, покрива га.

Земљу уредимо, ситнимо па грабуљама оне гузичице све изагнамо

оданде па посијемо после. Лија се звала. Раније се начини обор и зат

воре се говеда и не везују-се. Неће да се бију, а сад ако иг има двоје,

д-изгину. Начине људи, затворе у обор и нека и, а сад — јок. Треба

-му, вежи га, ако се откине, оће д-изгине. Двоје говеди и јопет кажу:

млого стока, не-можемо да гледамо. Како не-може, ја не-знам . . .

Пођемо да радимо, метемо сира у заструг -- дрвено онб - ил у

неки чорбалук и одемо да копамо или пластимо или да жњемо. Поне

семо, а ово — јок! Треба сад (бн отишо око десет сати или око девет)

одједном друго д-иде, да му носи ручак, на-њи двоје и не-може ништа

д-уради, не-може да стигне ништа . . . Носи кад има и шта има, не

-може увек носити месо и пржено. Носи шта кад има: некад сира, не

кад парадајиза, некад паприке пржи па ајде . . . Ја сам слабо нешто

волела бели смбк. Млеко могу да јем са пројбм, а нако не-могу да једем.

Сир тврди некад, а волим боље свињетину, свињетину волим иако је

масна. А како смо? А чоек ми је живијо о белим смоку. Волео је бели

смок. . .

Bто како. Узваримо, оладимо, сунемо подливку и подлијемо. За

вијем груду, исцеди-се, исечем, метем у чабар, посолим, направим сир . . .

Ми нисмо куповали, ми сâми покиселимо сириште, држимо неколико

дана, после извадимо те осушимо па мeтeмо опет, покиселимо. А сад"

купују у готову, неће да се муче да сириште суше, нећеју. То неће

д-остаљају ни касапи, да оставе. Одеш, замолиш да остави: „Нембј да

ми оставиш од бика ил да ми оставиш од некога вепра. Да ми оставиш
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сириште от краве, од јунице неке.” Сад нећеју ни они, не-воде рачуна,

нег оће готово, купе стакло от пола киле и ето ти . . . Музли у лонац,

има неко лонац, неко начињено о-дрвета, дрвена крављача се звала.

Кöва, кова се звала. У кови се носи вода. Помузе се крава, амо се донесе

па се процеди, а само то мора да биде чисто. Ови мене псују кад ја рек

кнем (ми сад не муземо краву, отелила се скоро), кад ја рекнем: „Пазите,

немо мрва да падне, не-шали се, у млеко”. Каже: „Што, јел-влашица?”

Ма, немо — што! Не-ваља . . . Ми звали млекар. Отпре у млекару, тамо

млеко се мете на полицу, карлица па шерпа, нек стоји и увати се кајмак

и скине-се и подалије се. Друго се мете после вече опет нбде и тако се

радило . . . Не-може неварено, како може? Може, скидају ону павлаку

само, ал ја варим млеко. Ја не-би могла јести неварено за божију мајку,

ни сир ни млеко. Ми смо копале на једним месту и донела жена ужину

и каже: „Начинила сам сок, нисам варила млеко”. Ама нико не-окуси.

А њен чоек каже: „Па ј. . . ти мајку луду, што причаш, овај народ како

ће да копа гладан. Нико неће да једе. Иди кући да напржиш јаја и доне

сеш сланине да једе овај народ. А то да вратиш кући да даш свињама.

Што причаш да ниси варила” . . . Ко једе бели смок млого је здрави.

Ал ја некако га не-волим. Мало тврдбг сира и проје и млеко с пројбм, а

накб не-могу. Кајмак уопште не-волим. Деца не-воле, неће ниједно

кајмак да једу. Овче месо не-волим, не окушам, говеђину — ни-њу,

само свињетину. А кокошкино некад белину ону, нако не-могу. Ето,

унук убије (иде у лов), убије фазана, убије зеца, Нембј да ми уносиш

у-кућу то.

Скупимо се — комишање. Оберб-се кукуруз па зове комишање, а

неко погоди свираче, а неко — јок. Седимо, комишâмо до-неко доба

ноћи. После играју, певају и ај кући... Ајд д-идемо на комишање, на

мóбу, зову људи мобу на жетву. Целу њиву заузео народ, само пада.

Вече ај на вечеру. Свирачи иду за-тобом, свире . . . Народ иде и-тамо

и-амо. Свирају, бубањ, бапе-бапе, онај бас, ћемани, Цигани свирачи.

Није ко во саде: рекеке оне кармуничине него само пишти жица. И ми

једва чекамо д-идемо на мобу. Ако је бијо домаћин онај што код њега

жњемо звао мобу и погодијо свираче, дошли свирачи. Па ми смо звали

— и-ви — па бубањ, сели под липу у лад па само лупа, а народ само

иде на мобу, а сад — јок. Нашли комбај, пожео и овро, и све и оно се

после убуђало . . .

Вћдла сам једном, ал само мали бијо. Ја сам ишла, ова ћерка што ми

је удата, дол била у Мириће, и отишла ја (она се била породила) да видим

шта ради. И вратим се кући пред саму мрак, а вакб је бијо снег. Док бн

изађе на врк стругу и пређе пут и оде у јаругу. Ја нисам знала шта-je,

кад сутра дан убијо га неки Микајило ис-пушке. Каже: курјака убијо,

није голем. Ја да сам знала шта-је, ја би цркла, но нисам знала шта-је.

Ја мислила куче неко, а ко зна — можда и они јади што сад дави овце,

тако тојицнб. Дави овце, неки, каже, прешли из Румуније, неки шракови

црни. Иду, даве бвце, не-знам коме удавили овцу, упропастили бвце ву

дена. И сад опет се показали. Сад иду ловци, ал не-може ниђе да и

нађу, не-може и виде ниђе. Кажу: убијо један у Врбици, бијо се закљеш

тијо, убијо га будаком, бијо се закљештијо међу летве. Драго овај Воји
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новић убијо га будаком, каже бијо се закљештијо. Упо у обор код оваца

и бн ђипи, каже: два били упали. Један побего, а један се закљештијо и

бн га убијо будаком. И кажем ти на стругу изађе и оде у поток. Врзина

била па растурена. Он изађе отуд из њиве. Ја нисам знала да је курјак.

Па сам знала, ја би цркла, него нисам. Ја сам мишљала да је нако нешто,

унучиште неко ја мишљала. . .

Вóдена сломијемо колач. Двојица њиг обрћу и пресечу колач и

обрћу и саставе вако и превије један обадва они комата . . . И пољубе

се и ајде и тако трипут. После прекрсте-се и готово. ..

У подруму убојницу сакрили и славили светбг Луку. И отишла ја

(сломили колач) да узмем сито да метемо комат от колача у сито. Крмача

изађе напоље и управи право гор аничићким кућама. Док они потегоше,

што су били Немци горна (нису били Немци, Швабурање неке) и уби

ше-је ис-пушке. А ми сакрили, ранили, куку и-до-Бога. Дође једна

баба, имала нека Василија, она оде горна: „Што сте убили, ку-ће деца

посна?“ Они је даду, даду и сланине и сала, даду-је пуно онога меса —

носи. Она донесе, ми истопимо масу један ћуп па мeтeмо бнде у каме

ње и наиђоше и однеше и онб. Ја после кажем мојбј мајки: „Да си знала

да и не ломиш колач“. Било је опасно, нема говора.

Једну ноћ, пошто је било ослобођење и враћају се из ропста, лупа

неко на врата. А ја реко маторим, реко:

— Радомире!

— Шта је.

— Неко лупа на вратима.

— Иди — каже — види ко је.

Што не изиђе бн?! Он боји се, тераће га негде да каже неком пут.

Каже: .

— Иди види ко је.

Ја одједном отвориг. Кад ја — чоек стоји на вратима, држи торбу,

ову вакбот ћилима што се тке . . . ка-ткеду поњаве. Каже: „Добро вече“,

а оно већ пола ноћи. Каже: „Слушај, имаш ли шибицу д-упалим цигару”.

Реко: „Имам. Одакле ти идеш” — ја њега опет питам. Каже: „Идем

и-заробљеништа”, а торба ткана. И-заробљеништа кад иду, носе пуно

којешта. Ја се и не-сећам, па реко: „Како идеш ноћас сам?”

— Имам још једнога друга.

Ал онај једнако мрда иза куће, крије-се да га ја не-видим. Ја ништа:

дадо машину. Он упали цигару, каже:

— Довиђења, велико ти вала. — Реко:

— Одакле-сте ви?

— Ми смо из Винче, па смо посмéли пут.

— Па што сте Пешке?

— Па — каже — ето изгубили смо пут па пешке идемо.

Пошто они одбше, ја затвори врата па се врати, а мајка ми бвде лежа

ла и ова ми ћер. „А — реко — јели, Радомире, што ти мене шиљеш Бога

ти твога — реко — онај чоек један лупа на врата”.

— Што си отворила?
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— А што си ме пошљб? Што сам отворила? Зашто сам отишла тамо

напоље? Што ниси казб: „Немој да отварашили ћути, које, да је — ћути“,

но: „Иди, види ко је”. Ја сам видла ко је. Боже, Боже, дрктала после, па

дрктала, па дрктала па само вако чине поњаве на мене. Ја се после упла

шила. Е, после сам чула да су били неки из Винче четници што се крили

па остали вудéна. Врљали по јаругама, ђаво-и знао. Ја сам се била окаме

нила што отвориг врата, што ме ђаво нанесе. Али после паде ми на-ум

какога ропста они иду, торба ткана? Из ропста носе којешта, шта ти не

доносе, а он само торбуљину узо на леђа.

Госпава Василић (родом од Марићевића, из

Орашца, 81 год., снимљено 20. новембра

1981. године).

МАРКОВАЦ

Oрали смо коњима, имали смо коње и орали коњима. Пролеће дође,

сиjeмо конопљу, пооремо па сијемо конопљу, па ондак редом кукуруз,

жито и баште и све и ка-дође време, беремо конопљу, топимо у-воду.

Имале су две сорте: једне беле, једне црнојке звале. Оне црнојке имају

семе, а оне беле, оне немају семе. И ми оне беле ватамо и беремо, беремо,

беремо и у ручицу вако дебелу, п-ондак вежемо доле и горена па то

opěжемо, па у снопове па у-воду. То потопимо, оне се откиселе, ми то

догнамо кући. Имала трлица зовемо, вако начињено, од летве, и то

бијемо, бијемо, те опадне онај поздер. И кад огрије дан, ми то простремо,

осуши се и после гребенамо на гребене . . .

Даске вакб, а бвденака уза шљиву метеш јал уз неко дрво клин па

то пробушено па удариш, а овамо колац, па онда вакб метеш две даске и

лупаш руком, лупаш, лупаш и то отрљиш. Тежина лепа ко свила. Некако

се и могло, не-знам. Сад некако иде мртво. Да ли имају више ова деца?

Купују више одећу и тако то. То се тако каже. Ми смо ткали кошуље,

поњаве, оне губере, што се некад покривали, све то о-тежине. До два до

десет сати седимо вечи, предемо, а у три се дижемо јутри и по два врете

нета ноћи, а по два дањи, и то на оно мотовило. Мотовило — има ракља,

а бвдена ударено вако дрво па то мотамо и то, овај, кувамо. Ту тежину

кувамо и ондак то смотамо и после се то тке. Разбој дрвени — вако бијо

и ту брдила и брдо, вратило, и то послонака ткеш, осниваш оно, виђо си.

Оснива се платно овамонака . . . Има то, четири мотке биле вако, четири

лепе. То мајстор ради, зове се снова и отале дотле о-тог дрвета има дрво

и то се врти и то се зове вито, вако, и на то снујемо, снујемо, снујемо.

И кад бидне дошло у брдо, а брдо има амо што уводиш, ти избројиш

колико то треба жица и онда-но скупиш и на вратило навијеш и ткеш . . .

За тим разбојом, што се зове тако, две праљене и доле седиш и ти радиш

ногама, радиш, радиш, а овом руком бацаш чунак и удариш брдилима и

јопет бациш овом руком и удариш и бациш овом и удариш онај чунак,

бациш цев ону, цев у чунку бациш и тако се то ткало, тако ... Дрво вако
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волико па је пробушено унутра, на њега намотано . . . Угријемо шипку

у ватри (шипку вако на онај кукач), угријемо и провpтимо. И дрво ме

темо унутра и тај чунак метемо и тако радимо. Угријемо шипку и пробу

шимо по двајес, по тријести цеви и намотамо и са њи после ткéмо то.

Ко има текућу воду, бн има справу и мете у-воду и зађе у воду и на

чини лопарицу и вакб мета на гомилу и лупа: тупа-тупа. А ко нема, бн у

шавољ, вако дрвени, потопи па опет мете и тако даском бије те бели.

Метеш на сунце и на сунцу се то осуши, ти опет тако вратиш, тако по

пé-шес пута преко-дана кад је јако сунце и тако смо белили.

Имамо то од моје бабе. То још гор стоји у њиви. То је дрво вако,

па она оде, опере и донесе на рамену. Док она донесе до куће, оне се за

ледиле. Мете на обрамицу и мете на раме ка-дбђе кући, оне се заледиле.

И била здрава бака, а садека све некако слаби, сви . . .

Паријоница, исто тако начинили пинтори пашине ударили да се не

растури и тунека те кошуље потопимо и угњавимо, метемо цеђачу (крпа се

зове цеђача, звали је, ко ови чаршбв) и ту метеш пепела и прелијеш

водом, водом прелијеш и то стоји и онда то скинеш и ондак трљаш, трљаш,

тако переш.

Како смо жњели раније? Жњели смо српом . . . Првом побреш њи

ву . . . Има две ручице, две ручице, имало раоник, а бвдека то уватиш.

један вучи, а један — држи. Код нас коњи вукли док сам ја радила, а

раније моји шта су радили, не-знам, стари. Тако је рађено и однак поo

ремо, повлачимо, посијемо . . . Дрљача дрвена само гвоздени клинци и

тö уватиш опет исто тако и влачиш. И то лепо роди. После смо српом

жели. Жњеш вако. Ваташ жито, по нас пé-шес вако уватимо, постат

зове се, и жњемо и метамо то жито. После наложимо и вежемо. Тако,

док ту њиву завршимо, тако се то радило. Поз другу, трећу, редом;

има доста, имале задруге велике, доста имовине. Сад моји пожњу за

дан, а ја сам жела по месец дана. Жњéмо, десном држимо срп, а левом

ватамо жито . . . То стоји у крстинама, у крстинама, крстине то зовемо,

то што наложимо. То укрстимо и ондак стоји неколико дана док се оно

угори и ондак терамо кући, зденемо и вршемо . . . Раније моји су то

причали, ја сам то мала запантила — коњима. Наложу гувно ко-ва соба,

па стожер има на средини. Један стане — имали добре коње — и бн тера

и окреће на-ву страну. После окрене на другу страну и то се уситни.

После вилама тресу, тресу, тресу (вилама, зове се вила, три парошка,

вила, дрвена вила). То опет тако нагнају те се то истресе и онда вијемо.

Ветрењача, вију на ветрењачу и ондак у магазу . . .

Имале раније поточаре оне, знаш, поточаре на води. Букве неке

начину на воду, а ондак има витлови и то вије, окреће се вода она. Тера

вода, нема ту да имаш ти ко-што сада ово. То тера вода и самељеш, тако

се раније радило. Е, после ка-су изишли ови млинови, лако је било.

Црепуље!? То се начини од блата, па се испече, па метеш грања,

ватриште, то било ко-да сад наложиш ватру на срет куће. Па онда цре

пуље наређаш, пе-шесвако наређаш: колка је задруга, колко ти треба, и

öндак онај жар скупиш и има кб-лопата гвоздено: тупа-тупа-тупа, док
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добро угњавиш, с оним пепелом измешаш, измешаш и лебац спуштиш

у ту црепуљу и покријеш тим пепелом врућим. И ондак оно кад биде

печено, ти вако пробаш: туп-туп-туп. Оно звони печено, п-онда вади,

стружи. Оно се жути ко дукат под оним пепелом. Проја, ово што ми сад

зовемо проја, никад је нема ко-што је некад било. Некад је било — кад је

вако уватиш, она дија ко-да је стрни лебац, а сад слабо. Нема ти цре

пуља, нема то ничега. Тако!

Узваримо млеко, има вако умуземо и узваримо и оно се увати кај

мак и ми тај кајмак слијемо у чабрицу. Раније се сливало то и солиш

редом. И то превре и ништа боље нема него то. А са-то на-пијац више

иде . . . Оцедимо па на ватру метемо шерпу, па се то узвари . . . Цеђача

је плеканб нешто волико што се купи па метеш озго салвету неку и он

дак процедиш то, да не-би падало труње тунена и ондак узвариш . . .

Раније од сиришта от свињчета сириште оставимо, осушимо и пото

пимо и тунака ону водицу исцедимо, ону сурутку и сунемо и оно се

увати, увати се груда. И онда ка-се то кутлачом сипа, и завежеш у це

дило. Зове се цедило, купиш лепо, мараму, чисто и завежеш и ондак се

оно окапље и ти после слажеш у чабар. Ја зовем чабар, а то неки зову

видрица: Пржатовац, Кораћица.

А ето како. Мој муж, бн је бијо јединац и имао десет ектара на ње

га, а имао још два брата от стрица, били млађи од њега, а имали двајес

ëктара укупно, његови десет. И мој отац да ме да, ту близу. Ето, можеш

да довикнеш. И дао ме тако . . . Није било ко-во саде: чим се видимо, ми

зајно, ондак није. Ја сам четири месеца верена била. Никако заједно ни

сам се видила с мојим мужом, да смо ишли вако зајно под лакат — Боже

сачувај. Одеш у цркву и станеш прет попа, венчаш се. И то је било пре

венчања на недељу дана: Испит. Испитују, даду оглашеније да нису

род ти младенци. У цркви се то пос помиње недељама: тај и та-је се, на

пример, веријо, ималко шта да каже. Да није сросто? Тако је то било . . .

ду родитељи првом те помену за девојку и ондак његови родитељи

одобру и помену. Они после кад тамо оду и уреду да се они узму, прату

девојки јабуку и у њу мету дукат. Прату је, тај свекар, јабуку. Не иде

öнатам ш-нsима. И ондак уговоре ка-ће весеље. Првом тај испит, дабогме,

и после весеље . . . Првом иде домаћин па после кум, па старојко, па

војвода. Војвода носи барјак и иду там за девојку. И они не даду да они

уђу у авлију док не скину тикву. Они тикву обесу на дрво високо и

они ондак пуцају, пуцају. Ако не може, попење се па скине неки и ондак

öни пусту у авлију ко-девојке. Оду њена свекрва, момачка мајка, и сестра

те је обучу. Обучује и ондак је брат изведе, а сватови су поседали, посе

дали, поседали за совру, начињени астали вако — совра. И сватови

поседали и ондак она изиђе, изведе је брат и преда је деверу. Девер се

зна ко је то девер. Он, вежу му онај пешкир и преда је деверу. И ондак

öни промену јој, старојко је промени, ципеле. Мете паре у ципеле. Ту

пију врућу, како ко воли. Играју сватови, играју и ондак узму девојку

у кући . . . Младенци напред, увату се за-руке, поп им то тако намести,

а старојко стоји за девојком, а кум стоји за момком. И кум мете прстен

момку на-pуку, а старојко девојки. И тако после обилазу око олтара и
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тако се то венчају . . . Јок, каки лимузина! Зими кола и санке кад има

снега, а лети ко има коње, ко нема, бн опет кола, ишло се такб. А сад не

може девојку ни да видиш . . . После одлазу момачкој кући. Тамо је

спремљено, чека свекрва, чека снау, Спремила жита и кукуруза у

сито и да млади, млада баца тамо, и тамо, и тамо — на четири стране и

даду је јабуку. То се тако радило. И ондак уђе у кућу, првом младожења

па она за њим у кућу ућђе, тако је то рађено . . . Заборавила сам казати.

Њој не даду ништа него је даду кат ће у-кућу два леба. Мете вако потпа

зу један, по-другу други. Даду је два леба цели, те тако она то унесе у

кућу, да није гладна . . . Њбј даду и наконче, дете од годину дана, катед

не да сиђе с кола. Ондак они дају дете, она га подиже увис и љуби га.

А свекар је вам чека да је скине с кола. Она њему да дар, кошуљу, шта

iима, свекру мете на раме и бн је скине с кола . . . Сад је ово боље. А пре

öна ка-дбђе, мбра да изува свекра. Ако је старија свекрва, и њу и девера

изува и обућу намешта, суче. Раније били опанци, па то искаљају се —

зимско добо. Она јадна то трља јутри, намешта чије које. Вечи, кат

свекар оде да спава, она мора д-иде да га покрије и пољуби га у-руку. И

она јадна дигне се сабајле сâма, дигне се, да не би се ко диго пре ње.

Мука била. Доведу га па после мучу га.

Копали смо лије оне, ми зовемо лије. Окорачиш и копаш земљу,

копаш вако на беден и ондак то мотиком уситниш и оном грабуљом

пограбуљаш и забадаш. Позабадамо тако и тако сијемо . . . Повадимо га и

оплетемо у венац, у венац оплетемо ко кику, вакб. Оплетемо и ондак у

магазу преко мотке и тако то.

Куће су се правиле већином о-дрвета, од блата. Па, ето, није било

цигле кб-сад и није се знало да се пече, него удару кованице, вако, и

напуну те кованице блатом. И после то замажу и окречу и тако се правило

како ја знам. А није се друкче, није се то имало цигле онда, није се то

знало да се прави. Можда је и било, ал била скупоћа. Може бити да је би

ло . . . Чатмара кућа — и то је исто тако. То сечу дрво, тако танко истешу

и онда уплeћу, уплeћу и то по-замажу блатом и то се зове чатмара кућа.

Пре је било ватриште. Вако исто ту стоји врата, ватриште и туненака

ручавају, вечеравају, а тамо собе, земља. Није то било патос, није то

било ништа, но земља и кревети ови старински, како ћу ти казати, о-да

сака. Није кб-саде што има. Донесу дрво дебело тако и наложу ватру и

још мало други грања и то ту седу. Вечи вечерају и вару млеко, а после по

собама спавају . . . Преће дебље и то дрво они постакну вечи и запрећу

у-нај пепео и сутра дан нађу ватру. Моја баба, она каже — није тела

д-упали машину по недељу дана, чува ватру, чувала. Она њу запреће и

она не гори, само стоји, сија нако унутра, а не гори.

Па ето, сијемо расад. На пример кб-ја сат, посијемо расад па после

кад удари киша у-лето Видовдан, Петрбв дан, то су ти у јуну месецу. Ту

се избраздича и посадимо садаљком. Заливамо неколико дана, док се он

прими — запрашимо. Он роди после: ваке главице. Зими сечеш, метеш

у каце. С јесени вако сече се и метеш у каце, сад на пример овога месеца

прошлога. Имаш купуса и за продају и за — како ко ради . . . То сечу па у

кацу опет набијају. Исечемо ситно, ситно, ко дуван и ондак у шерпу

метемо масти и то испржимо.
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Знам и ка-су-и парили. Угрију воде па опару. Ондак скину длаку,

ондак обесу. Шуру редом, сланину скину па послекан плећке па ребра,

па то све вешају там у зграду и сутра дан то трбшају. Трбпају сикиром и у

корита, те то стоји неколико дана да се усоли, солу редом. Ондак то стоји

и ондак у сушницу и сушиш, то млого лепо. Сад у замрзиваче, а раније је

боље било, да знаш! Само, шта-ћеш, така је мода, што кажу. Раније

мој муж и ја, баш смо јутрос причали, осушимо, по две свиње закољемо.

Пун онај котобањ што зовемо сувога меса и они ребара и онога ђавола,

нöгица и то обесимо, целу зиму имамо. Јутри доручак суво месо, сла

нина. Са-смо жељни сланине. Неће се трудимо да сушимо нег ајд у

замрзивач. Псујем ја, ал не вреди . . . Обрежемо, оне каише скинемо

вако па ондак режемо, режу па у казан у вуруну, метеш у казан и ку

ваш. Оно се отопи мас. Чварци испливају на вру, ти после ону мас оце

диш у канте . . .

Од главе најбоље и од ногица они. Скувамо, метеш, цео дан оне се

кувају и вечи разлијеш. Вечи ољуштиш белога лука па самељеш и

помешаш тунек и месо очимкаш од они костију. Глава се то мете ка-се

кува цела свињска, како ко оће. И ми то очимкамо и ондак у судове

разлијемо и пиктије ту су. Вечи сунеш, јутри лепе за јело.

Имали смо лампе. Ко није имао, он имо жижу. Мете мало масти у

ону жижу. Моја мајка на тим плела. Мете мало масти у неку конзер

вицу и жижа! Мете о-тежине витиљ, начини витиљ о-тежине. Ми смо

после имали лампе, вако обесимо о дувар.

Збpка Радовић (родом од Крсмановића, из

Марковца, неписмена, 75 год.). Снимљено

4. децембра 1981. године.

Да ти кажем и ово. Имали смо — везивали смо — уже, плели од

жита и у крстине, трине-снóпа у крстину. И после денули у камару и

дође вршалица и врли . . . Ја то нисам гледала. Овај Здравко — д-одеш

— Крсмановић, то ће његова мајка да ти исприча тачно. Она је, Стана

би ти испричала, има осамдесет година, више — деведесет. Она би ти

све тачно испричала. Она је врла са говедима, с коњима, а ми нисмо.

Било старо огњиште и ту вериге. Те су вериге исплетене од овога

— како се каже — гвожђа. И ту смо варили млеко, бакрач окачимо о те

вериге. И имала је црепуља, наложу ватру па мету по две црепуље па

мету проју у црепуље јел самун, па озго кукачом жагре, жагре па нaмe

тају пепо озго онога врућег пепела и испечу . . .

Мöмак оде на вашер и види девојку и поведе коло и зове је д-игра

до-њега. И његови оду и помену; девојку не зна, ни ко је. И посе иду

на гледање. Воду момка ко-девојачке куће, те види. Ако је се свиди мо

мак или њему девојка, после оду те уреду. Оду његови родитељи те по

мену девојку. Оду три четири: отац, стриц, ко ли је, помену па ондак

дођу они да гледају кућу па уреду па после праву прошевину, па свад
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бу . . . Имају послушници. Некад у фијакеру млада, а кад је зима — у

сöницама. Мету је вал, обучу је старинско, знаш како је било: бунде,

либаде.

Покладовали смо, имало је Велики пос, па Петрбв пос, па Госпођин

пöс, па Божићни пос. Па како смо? Вечи спремимо вечеру и закољемо

пиле и гибаницу и шта треба још. Спрему жене пиле и бела лука узмемо

и то нико неде више док не изађе пос, не мpси. Рибамо судове све пепе

лом. Уземо пепела, орибамо судове, све то орибамо и оставимо суд на

своје место. То не дај, Боже, да је се после мрсило. Идемо после цркви

те се молимо Богу и прилазимо редом попу и кажемо како се зовемо. И

поп нам да мало винца и мало леба, наворе . . .

Учи Божића донесу сламе. Жене, деца иду за-ном сламом па чину:

„пију-пију-пију.” Скупе се и ту сламу мету на-земљу (то била земља). И

ту — џак озго, на то — сланик. Седнемо тунака, седну, метну гибаницу,

пасуља и сви вечерају. Е, сутра дан дође полажоник те нас полази. Коку

рузом гађамо га и вечи гађамо и сутра дан и даривамо полажоника . . .

Он каже: „Кристо-се роди”, а ми њему: „Ваистину се роди”. И бн после

седне, ту са нама те доручкује.

Јаворка Крсмановић, 71 год. Снимљено 21.

новембра 1981. године.

ВРБИЦА

Сећам се врло добро, само сам доста заборавила и што нисам забо

равила не-могу да се сетим које су године биле. Сећам се онај рат кад је

бијо свески. Са Швабама ратовано и ратовано са Бугарима и са Тур

цима. После мало прошло па је се опет заратило. Отац ми бијо у Аустрији

четири године заробљен. Ја и мајка биле смо саме кот-куће. Брата сам

једнога имала. Он је бијо тешко болесан толике године. После је мало

прездравијо. Узели су га на мајдан Венчац за благајника и ја сам се

грдно намучила док сам радила. Имало је девет ектара земље: с мајком

радила. Е, после, кад су они наишли и то су ослободили, мало нам је

било друкчије, ал само касно. Кад је се заратило, изишло је на два брда

по човек и виче: „Еј, спремајте се, мобилизација”. Док се свани — све

нек ти је на ногама, све. Оно пуца цео крај: једно тамо, један тамо, један

тамо, на три стране три чоека вичу. И ови се поспремаше људи и одоше,

остасмо само ми деца са мајкама. Е ка-су дошли Швабе, они су почели

да купе девојке, девојчице и све такб по селу. А моја једна снаја имала

мало дете, двоје било једно за-другим. Она узела оно мање, а мене дала

као оно веће, да држим дете, да не-би ме одвели. А они велу: „А (пипа

по образу прстима и каже) није моје дете него оне дете. Ајде ти, мала, с

нама“. Ја окупи да вриштим и опет уватим за дете и метем у крила и они

некако изиђоше и одоше . . . Е, кад је тело скоро да се ослободи, они су

рекли: „Излазите сви на-пут, износите шта имате”. Наше мајке изнеле

млеко у карлицама. Изнеле све што је имало лепше и лепше на-пут.
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Оно иду коњаници од Венчаца одозго и ми бацамо цвеће на њи, гађамо и

цвећом, као ослободили нас. Од Венчаца, од Венчаца, на коњима све,

али све узимају оно што им) ми дамо. Пиjу млеко, узму карлицу па

нагну, па пију млеко па се здраве, па се љубе. — Дошла наша слобода

— вичу — дошла наша слобода. Е, после је мало било па је опет укнуло.

Шта је било, мало је било сасвим. Ја сам се већ и удала била, отишла

сам насамо. Брат ми каже да нема паре да да, а бес пара не-може лако

да се уда. Отац болесан, пропб још у ропсту. Стар и ослабијо, ноге га

биле издале, мајка не-може ни она ништа. Ја гурнем и дођем овде сâма

са мужом тим мојим, Драгославом. Било нам је добро. Намучили смо се,

поделили смо се. Само, било-и-је дваес и осам у-кући ка-сам дошла, па

су начинили једну кућу у Мисачи и ово ресто поградили вуде, поделили

се, а ми смо остали као бес куће. Мој чоек најмлађи бијо. У ствари, он је

требо да будне најстари — отац његов — али и он испо најмлађи от стри

чева. И њему да начине кућу и преварише нас. Ја била свега два ме

сеца за-њим, бн оде у-војску, две године. Ја останем са свекровом сâма,

мучила се. Додуше, давали су ми моји, помагали, давали ми стоке, да

вали ми купус вако у-јесен, жито кад овршу, посеfК)-кад закољу. Све

су ми давали, то што су ме издржавали. Виду да нема о-чега. На шез

дéлбва се поделило. Па додели ми свекар (тај најстари) додели ми кола

и волове, пошто ће да правимо ми кућу. А његов син после узе волове

да вуче дрва пошто ја не-могу да идем никуд сâма, човек ми је у војсци.

Наранијо доле детелином и бн црко, во, до вароши дол кад је бијо. И

тако мучили се, мучили ко Кристос. Дао ми отац машину те сам шила

на машину. Четири пет села су доносили мене те сам шила и зарадим те

купим и кола и вола. Код-мене доносили да шијем, шила сам лепо на

машину. Доносили из Аранђеловца те шила и капуте Вукасбвцима,

Трешњевици, бвде Врбици. Није имала шнајдерка онда никака, а сад

свака кућа има машину. И намучимо се. Озидаше накб ортачки, како

су рекли, до пола куће, а кад би от пола, каже, вели — не-може више.

Свако треба да кући своју кућу, нека кући како зна. Ондар ми шта

-ћемо, ку-ћемо, мучили се сами, мучили како знамо. Отац ми нешто

дао стоке, ја ону стоку испродајем. Дао ми крмачу бијо и прасад, дао

ми пет оваца и пет јагњади. Ја оно испродајем, те ш-човеком (!) покри

јем кућу. И измажемо једно оделење и ту становали две године, док

смо после оно ресто измазали. И не-до Бог више да се вратим ни на

-ту младбс, ни на наку муку. Али само било је слобода, није било ко

што је овб сад овога рата било, него могли смо свуд да идемо. И није

било те скупоће. Одéвали се, мајка мете на разбој две сукње, изатке.

То је две године. Нешто мало на-ноге доле. Ако ништа, преврше неку

летву па ударе два каиша па направе нануле. Идеш у нанулама. Ако

ћеш боље мало да се обучеш, иди у село па тражи опанке, каише, нема.

Тó тако, ткало се о-тежине и од вуне. Радила се, сијала тежина

онда, па се удари основа. Од вуне се удари потка и тако се то облачи

и носи. Неко једну боју, неко ко је могутњfi бн две-три боје обоји па

тке. Тако смо . . . у орајевини, у орајевој љуски оној што се олsушти,
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затб што нас није коштало ништа. Не-треба ни галица, не-треба ни

боја него укувај оне љуске па ћушни оно, те се скува и дбђе браон,

фино.

Бијо јечам, неко је сијо неку кафу. Соја, како ли се звала, не-знам

ни-ја. А неко је пржи у плеку, а неко је имб, како да кажем, пржуљице

неке, куповале се такб, па се испржи, па ступа се начини дрвена и ту

чак, па се у оним стуче, истуче, па се узме сито па се просије. Првом се

просије на мало ређе, па после узме-се чешће да будне ситнија кафа

и тако смо пили кафу . . . Кажем ти: пржили, ко нема ону пржуљу

öн мете у плек па мете на жар па меша, оно нечим меша, оно прћка

се, кока се, кокаш, кокаш, а неко већинбм имб пржуљу. Нека пржуља

па се мете на-ватру, па се окреће онб, пржи-се, пржи. Кад замириши,

каже: готова кафа... Нисмо пили често. Ка-сам ја дошла још вамо,

моја мајка украде мало тамо кот-куће кафе, мало шећера, па спреми

мојој свекрови воде: „Еве прији, нек начини макар три кафе“. Кафе

праве — то је било од славе до славе да се купи мало ако се де нађе

праве кафе . . .

с Развију се коре, исто коре ко-ве сад што се купују, на пример,

oамо мало јаче. Развију се неком оклагијом па се осуше. По пе-шес

чни кора се развије, а вамо се малко груде — ако се има, ако нема, мете

pинија кајмака и разбије пé-шес јаја и мете две-три кашике масти па

тaед (или се мете мало сира) па ред оне коре, па се помаже са оним сас

дввом што је састаљено па тако опет, па кад будне на вру, оно се узме

ä-три јајета па се разбије и мете-се да будне жуће, да будне лепша.

Боље да се испече и мало се покваси машћом и то је права шумадин

ска гибаница. Лепша-је била млого кад је се пекла у црепуљи него сад

кад се пече у-шпорету. Једном сам ја и мој чоек отишли, имамо тетку,

били ко-тетка Новке у Вукасовцима о Спасовдану. Она није да је била

мала, него ко-миље. Била пуна тепсија. Више от кила метула кајмака,

десет комата јаја. А угријала на ватришту, угријала црепуљу, а потури

одоздо мало жара под ону тепсију, па кад би она црепуља врућа, она

узе па поклопи одозгб. Кад оно поче на ону рупу на — д-истиче мас

навише — колко је то било! Јабј, кад је скинула, Бог и душа, да ништа

на свету није било слађе и лепше. Ништа на свету! Како печење, каки

враг! Сву-се једначито испекла па се начинила боље него бурек, боље.

То смо причали после — свуд! Овде код-нас мете у шпорет па-но по

кипи, онда покипи по-шпорету. Мирише, искипило, изгорело, а оно

— јок. Оно је равномерно све одједном се испекло, једначито све. Кај

мак је извадијо. Кајмак је масан, метула доста кајмака.

Бежи, каже, од некршћењака . . . Па, није кршћен у-цркви. . . Било

је најпре кат се роди дете, ја сам ишла тамо кад сам била код ови моји

неколко деце, ишла кот попа те тражила водицу. Да да водицу и да

да име. И да он име. И дођем кући и са-том водицом се купа дéте за

четерез дана. Е, кад будне четерез дана, онда-се пћта ко је бијо кум.

Траже да га крсте. Зове-се кум, пошље-се јабука и пара у јабуки да

дође кум цркви да крсти дете. Спреми се куму дар, бошчалук, шта

ко има да да и он носи голо дете око онога астала и поп крсти га. И да
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му — ова млада што је њено дете — да му бошчалук и остане дете крш

ћено. А саде нити траже то зламење от попа за ту водицу нити га носе

цркви да га крсте. И каже: на некршћењака, каже, све иде, све иде,

свака. Не-знам, нагазило, не-знам ово, не-знам оно, све то. Треба дете

да крсти-се и да се уведе у ред народа. Јел оно је ко-год д-иде док се

год не крсти. Тако је вера била. Не-знам сат кака-је. Можда је се изме

нила и вера, шта ја знам.

Славка Гавриловић, 1903. год., рођена „у

Бањи“, четири разреда осн. школе. Сним

љено 19. новембра 1981. год.

КОПЉАРЕ

Да ти причам како смо радили, како смо тежину сијали? Оберемо

по сто ручица па тpли, па преди, па целу ноћ седи. Па опредемо по

аршин-два преко-ноћи. Немаш кад у-дан. . . Изриља-се, пооре-ce, ce

чеш лију, ситниш, уситниш, уситниш под мотику па направимо кб ово

вакб кућа. То је једна лија конопаља. И то под мотику посијемо, под

мотику бацимо семе. Са тежине семе скидамо, са ручице трљамо и

тежину оставимо на-страну, укиселимо. Сад је ово све бесно. Нико

не-ради ништа. Нико не-ради нити тежине има. Ама волики кôнчић

сад нико. Ја сам имала по волико клувче беле укуване тежине, за крп

љење. Закрпиш шта оћеш. И онда укрпим, а сад немам ништа. Сад

само калемче, два-три дана и готово, оно се искидало . . . А укло

пимо те се оно угоре они — горенака ћуберке, семе истрљамо. Орежемо,

ајду-воду бацимо те се искисели. После трли, истрлимо, уредимо и

предемо. Угребенамо је на гребене и предемо. Сва уста однесеш —

ко има млого. Ја сам прела по дваес аршина — дугове, за-паре. За

колико? За динар-два. Ја сам шесторо деце одéвала и обувала. Нико

ми није никаке помоћи слао. И саде што му не-дадоше макар педесет

иљада што је ратово, да имамо кадгођ динар, но ништа. Пед година

робово тамо и завијо ноге кожувима и ништа га нико није ни рачу

њб . . . Синови нас оставише, овај се одели, онај оде у варош, наз

двоје оставише. По петнез дана не-дбђе нико . . . Овај се један оделијо,

ради по селу, један у Вранцуској, неће ни да дође, њи тројицу има.

Ткéмо на разбој. Осну емо на снову, па ондак навијемо, па после

тки. Протурај, протурај, ткћ... Укувамо тежину, тежину укувамо

у бакрачу. Добро завијемо у пепео и то укувамо. Помотамо и ткéмо

платно. Сад нико то платно не-би ни носио, нико. А ово су наши људи

носили, мој свекар носијо довде кошуљу, мој свекар, ко-гођ жене сук

ње. Тако су дугачко и тако су носили кошуље, није имало панталона,

Слабо и зими, акамоли лети. Каки црни лети! Ово саденака живе.

све из вароши.
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На трактор се сијао кукуруз. Поорато измрзло — ко пооре раније,

ко пооре па увати кишу. Пооре, повлачи, посијемо рукама, мотикама.

А ово сад — јок.

Збpка Станишић (око 89—90 година), рођена

у Копљару („от Стевовићи“), неписмена.

Снимљено 7. децембра 1981. године.

Имали су млинови поточаре, имали су и ватрени ови млинови.

Млели смо и на поточарама, а млели смо и у млиновима овим ватре

ним. То је уређај вакб, дијете. То поред реке неке, де вода. Па како

има де има, то се ради на уставу. Заустави-се док се не накупи вода.

Кад се напуни воде оно језеро, бн онда пушта. Од отбг језера направи

се доле воденица да буде под водбм том. И буква може бити четири-пет

метара, шес метара дугачка буква па се она изнутра ископа. Изобличи

-се, направи-се шупљина, а доле је направљен мали излаз да има већу

снагу. Озгор језеро иде у букву и дол напунили и нема ку-даље. Онда

они малко пропуште, даду одушке. Оно кад удари, оно удари онај

млаз дол удешено — вито. Удара вода у онај вито и обрће. Гор камен

меље, само зуји. То је поточара . . . То не-може да буде на земљи —

дол кош — мора да буде нат каменом. Има, направи-се, сандук, може

бити шесет, седамдесет сантиметара једно о-другог. Па у ту шупљину

сипаш, па дође прорезато те пада на камен и онај камен и меље. Тако

и на ватреним млиновима, тако и на поточари. Доле излази брашно,

одвијава дол. Доле воденичар, он оно брашно прегрће. Кад намеље

све, бн скупи, покупи у џакове, заспе друго и тако.

нб је оџак ноде од земље. А бијо је — ене га, познаје се — до овог

горњег шубера. То је било ватриште. Вот су биле испречане мотке

што сам сушијо месо, воденак. Böд ложим ватру, ту осушим, за седам

-осам дана осушим. И тако смо то проводили оно време. А и са-тако

ћстб: не-може друкчије.

То је доле мало укопано, мало укопано де ће пећ и патосато циг

лбм. Тамо столице, седиш вече, гријеш се око оног огњишта. Онда

није било у соби да ложиш ти, шпоре-да ложиш. Поред огњишта гри

јеш се ту. И деца су ту подизана. Да простиш, кад роди жена дете,

öна мбра да одлежи бабине. Њој није било ко-во-сад: у кревет, па спа

ваш ту. Ту родиш дете, ту поред-ватре.

Ово је чатмара. Чатмара је она, нема цигла туне. Ту удару-се оне

коленике и оплећč-се. И ти удариш блато и с оне и с ове стране и ово

блато спој једно здругим и ти после оно закречиш. Ово је топлије пуно

од зидаре. Овде топло сад, мало ватре и — топло. А зидара је друго,

зидара — равно све, бетон. Ударамо гвожђе, сад ово, сад што се ради.

Eне, мој унук ради, четири спрата сад ради. Три спрата диго и пот

кровље озгор на четири спрата. Не-може да чу”е кад га вичем. Велике

паре, млого кошта, а би сам ради, не-плаћа-бн то. Ради сам, положио

право, води друшто, плаћа социјално, плаћа порез на рад. Сад је сас
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вим, сасвим је саде за-тај посб боље, боље. Пре дође до стана и сигурније

оно што ради. Ова кућа не-може да се претури. А ето, код нас, знаш

— то није далеко о-тебе — кад је бијо сад ово земљотрес, колико је

туна живитеља пропало и шта је домбва искршено, изломљено.

Александар-Лéко Станишић, рођ. 1893. год.,

четири разреда осн. школе. Снимљено 7. де

цембра 1981. године.

БУКОВИК

То је брусара, оно што косе косачи, па носе оно што си ме пито

—ону брусару. Овде и носе онај брус. Иде и коси и оштри косу редом

на ту брусару, на тај брус, на брус от косе. А брусара се прави од во

лбва, от крава, рогова ониг, од они рогова, во ил крава, кад закоље

вола ил нешто. Она брусара што носи бвде, а тура брус тамо — оно

је брусара се зове, што мете онај брус у-њу.

Čберемо га у њиви — купус — десмо посијали, öберемо га и очи

стимо га. Догнамо кући, оно лишће очистимо и дајемо стоци лис, а

купус очистимо лепо, како треба да се мете у кацу и метемо и једну

качицу купус и налијемо водом и посолимо добро и то после стоји тако

и укисели се, тај купус. Претиснемо га, укисели-се и пос кад биде ки

сео, вадимо, кувамо. На пример, закољемо убојницу, мешамо месо и

купус и кувамо. Тако једемо, тако радимо с купусом . . . Меса кад

iима доста, самељемо оно месо и узмемо купуса па онај кисео купус и

ставимо у лис онај савијемо сарму и пилава кад оћемо у оно месо да

ставимо мало пиринча, ставимо и саставимо сарму и ставимо тамо да

се кува . . . То ти је пилав или пиринач, неко зове пиринач, неко зове

пилав.

Кајсије ко има: може роде кад роде, кад не роде, онда нема ништа.

Јабуке, крушке ко има доста, то родива. Слабо ми имамо. Имамо неке

мало озимаке, крушке, као зимске оне крушке тврде, али слабо су ове

године родиле. Понека-је била крушка, слабо родиле. Нешто умане и

у-пролеће неко време, ваљаде, шта ја знам, онај цвет обије. Слабо су

родивале. Кајсије ко је имб, оне роде некад, некад јок. Имаш мушмуле,

неки рођаци наши имали су мушмуле. Родиле им, тако лепо биле родиле.

Оне дођу — мале мушмулице, нако лепе, угниле, лепе, није лоше то.

Угниле, угниле после пошто и обереш, оне гниле и једе-се. Лепе, нису

лоше, а роди на дрвету, ко-кајсије кад роде, роди и оно такб . . . Роди

вају ове црвењаче, то већином, црвењаче ове што се зову, и маџарке.

То кад роде шљиве, то има доста, на пример. Ко има вотњаке, ко има

вако вотњака доста оно роди и кад роди неке године — роди добро и

пече-се ракија код-нас ст црвењача, од маџарки. Ко има доста вот

њака, он има и доста — кад роди. Кад не роди — нема. Има ко има

доста дрвета . . . Ми смо имали по винограду две-три бреске, али

са-се нешто исушише, нема више бресака.
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Ранимо уббјницу кукурузом јал јармбм. Ујармимо кукуруз, или овас

и пшеницу и ранимо са тим. И кад биде готово, убојница угојена, ми

кољемо ондак. Кољу људи. На пример, узме нож и коље убојницу.

Не убија, то има негде убијају, али ми не убијамо, него закоље-је. За

кољу убојницу и после ошуре оно. Ако оће да деру, они деру, а ко неће

да дере, бн у воду врућу опари оно па очупа-се онб, кочет. И, овај,

пöсенака узму и очисту лепо људи оно и оперу и после уде на каише

оне, знате. Сечу на не каише, мас сечу и слажу тамо у оне каише од

масти. И исто такб месо изуде и то и сложу у једно корито и посоле и

биде то једно пе-дана, шес, тако у тим кориту стоји све. И после, овај,

узму и извешају у кућицу једну у којбј се суши та пастрма. Извешају

на жице оне све, извешају тамо и то суше. Ложе ватру и суше, и суше,

сувб месо се зове. После исушена и сланина, и месо, и све. И такб уреде

и тако све. А онб што је за мас они истопе тамо. Топе: у казан ставе

ону сланину, исéче и топи-се. Меша један онб, мушкарац, Ложе ватру

и мешају и истопе мас. Исцеде посмас и такб.

Милица Швабић, рођена у Буковику 1905.

год. Снимљено 18. новембра 1981. године.

СТОЈНИК „ЕРСКИ”

Ако бојимо нешто за постељу, провримо воду, метемо боју. Сунеш

оно, обојиш ону пређу. Била жешља, дрво тако се зове. Тако је то дрво

звало се — жешља. Кували смо то, укувамо и онда туримо те обојимо

црно . . . А орајевина? Ту смо бојили у ону кору што кад ораји омладу

или жиле скувамо и метемо. Од ораја кад повадиш, извадиш брај,

имају оне жиле њине. А орај кад роди па има, ораји се очисту, остане

она кора од ораја. И то смо радили.

Косили људи косом, косу па покосе, осуши, покупу, подену у пла

шће и после извучу. Коса овако дугачка и има своје косиште, намешћено

такб . . . Ту носе брус и зове-се водир: овако јели плекано јели од

poга говеђег, од говеђег рога. И то тако пробушено и ту мету брус и

носи за собом. И кад му се коса затупи, б-наоштри.

Збpка Радисављевић, рођ. 1905. у Стојнику

„Ерском” (девојачко презиме Тодоровић),

два разреда осн. школе. Снимљено 5. де

цембра 1981. године.

Мене су позвали као последња одбрана младића. То су позвали

у октомбру месецу и одатле су нас кренули унапред и унапред Кра

гујевац, Краљево, Крушевац, Крушумлија. После иза Крушумлије дође

Рашка, па иза Рашке смо прешли у Косовску Митровицу, па из Митро

вице у Призрен. Чекај, то је Приштиња, Приштиња, па после Призрен,
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па Јун Кула па од Јун-Куле кренемо там Пешкопеја и — позаборављo

сам како се други . . . Ишб и у Дебар. У Дебру смо били па у . . .

Пређемо у Грчку, у Грчкој у Корчи, исКорче у Лерин, из Лерина у

Солун. Ту сам бијо на Солуну једно петнез дана па се поболим, па

одем у Солун. Они ме упуте на лечење у Француску и бијо сам тамо,

у Француској, око две године па сам се вратијо вамо на положај. Тамо

сам бијо у Марсељу и у Тулону. Бијо сам у оним Ијеру. Ту сам бијо

на лечењу. А после, ка-сам се вратијо, вратијо се у Тулон. Ту је наша

била, као депбв се звао, прикупљање на-Срба и-сви страни држава.

Де је ко пребего, бн је се ту прикупљо и одатле су нас после слали за

Солун — по потреби. И после сам бијо на Солуну и ка-се завршијо тај

рат, кот пробоја фронта они оду, а ми останемо — нас неки број. Дали

нам Американци бараке и у тој бараки одéло било и штофови, било и

муниције. Ту смо чували до деветнесте године. То смо чували, изво

зили су муницију и то одело, извозили су за Србију. Ту је имб један

наш посланик, бијо толике године. То је било да се подели на црвени

крс, али они су узели то и продавали бвде. Отишли једампут, дотерали

њима и бвде продали па су други пут, ка-су доши, бн пратијо зета,

није смео он. И овде га увату и убију га што је то продавб, ликвидирају

га. Ја сам дошб двајесте године из Француске. И ка-сам дошб бвде,

ја видим, причају да је тај убијен . . . Ми смо носили пушке. Само да

изнесемо, то смо примили у Крушумлији, да изнесемо да не остане бвде

Немцима. Е, после гредом ко је болесан он преда другим и тако то тера.

Нису сви имали то оружје, неки слаби и, нису могли да носе . . . Ми

ка-смо стигли у Солун, а оно топло тамо већ. Тамо нема снега ко овде.

А ка-тамо ми изађемо и-шатора, па грије сунце па се требимо, па ски

дај кошуље, па се требимо од вашију, Французи — ете ти иду да нас

слика. Ми молимо: „Немо да на-сликате таке, чекај да обучемо, па

да сликате”. Ал они јок. Оћеју накб голе, како требиш од вашију и

тако то. И ми после ка-смо отишли — ја у Француску из болнице —

мало ми боље било. Ја одем у . . . нај Бог, а они (заборавим како се

зваше) . . . Ми тамо нађемо оно сликани, кб на телевизору: иде, иде

оно — Срби, требу се од вашију — пише наслов. И ми нако голи про

лазићемо на-ним, заборавијо сам како се зове. Срби требу се од вашију,

каже, а оно излазу слике: Срби голи, само окреће . . . После дали су

нам одело ново и наоружали се с оружјом и на положај ко је за поло

жај. Ко није, он тамо има — те сам реко — одређено на стражама, водити

стражу у оном. Као коморџије — неки воду коња са оружјом, тако

тö . . . Лежб-сам запалéње плућа. Бијо на лечењу, па после из лечења

на поправку здравља, па поново на регрутацију, па после ајде у тај

депб, где се прикупљају Срби. А ту били смо, мислим, једно два месеца,

три, па после пошаљу на положај и тамо провео време до све осамне

сте у-јесен... Не могу да ти баш објасним. Кад је било дошло наре

ђење ка се води борба, пробој да буде, онда је свима у један сат савез

ницима нашим издато наређење (Французи, Енглези и ми Срби) у је

дан сат — паљба и терали четерес осам сати док нису све уништили,

па кренемо унапред и одемо.
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Тамо ка-смо ми стигли на Солун, они догнали коње, Французи, и

дају нама, нашим дивизијама. А један — бесни коњи били — отме-ce

нашим војнику, а онај капетан увати па приђе па му удари два шамара

што је пуштијо коња. А Француз, онај пукбвник, приђе па само оне

палете његове покида, погази и каже: „Више немаш право на њи”.

Ми добисмо слободу, а дотле све била дисциплина па бију нас ко вола

у купусу. Отада ми ка-добисмо, ми њи сецамо: „Не-смете да бијете“.
v \\

Можеш да причаш му шта оћеш . . . А приђе му па га пита:

— Што га бијеш?

— Па, пуштијо коња.

— Коњ се две године подиже, а војник дваез година. Немаш

право да га бијеш. — Оне палете покида и погази ногама и — ај

сад иди тамо у стрбј, раван ко регрут да бидеш“. Ал ови наши једу

зубе и кôсу чупају после што не-може да нас . . . а ми зафркавамо . . . .

Имало је мало леба док смо прешли у Крушумлију. Али ка-смо

прешли у Крушумлију, па пређемо у Македбнију, нема леба, ништа.

А ми — ај по кућама, моли, проси по кућама у Албанији. А онај ти да

коричак куруза, онај коричак куруза ко-год наш моравац што га зовемо

— воликћ, није већи. Моравац, тај кокуру-ситни, а ми крцај, слађи

ми . . . Данас није ми ништа нако слатко бвде ко-не коре куруза.

Кад идемо преко Албаније, Арнаути изнесу леба да продаду нама

и јабука, којешта. Де ћеш ти, кад парати немаш, истрошијо си, мало

си и одно. Па ми се сортачимо нас пé-шес, па сви шта ко шчепа от проје:

ону проју, лебац, откине у-руке.

Знате л ви ту да ватра, ка-смо, ка-стигнемо негде у шуму, нема

близу кућа, ајде ту лежи. Туј заноћимо, ложимо ватру и полежу вако

поред ватре. Један вакб, један вакб и тун сирома умро, упалијо се. Умре

нако поред ватре, запалила га ватра. Доватило мало дроњка и после

гори цео нако и тако млого је помрло преко Албаније.

Светислав Раденковић, солунски борац,

85. година, 5 разреда осн. школе. Снимљено

5. децембра 1981. године.

Б). КАНОВАЧКА ЗОНА

РАНИЛОВИЋ

Каву нисмо ни пили. Ми пили јечменицу. Каки? Сијали и туцали

јечам и пили, није била кафа куповна. Јок, брате! Туримо лонче крај

ватре земљанб и скувамо кафу, није бијо шпорет, није било ништа.
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Тукли смо је у ступи, сине. Тучак уземо, па у ступи. Пржили смо је,

имали пржоник, па обрћемо крај ватре, сине. Обрћемо, обрћемо, упржи

мо и туримо у ступу и с тучком туцамо и пијемо каву. Туримо јечма,

мало жита и помешамо и пијемо кафу...

Богами, сине, питају девојку: „Оћеш ли з-отог момка?” И тај мо

мак дође и просу-је. Мен су просили, да ти кажем како. Дошли мене

просили, помињали мčне. Дошли вече, просили ме и да ме капаришу.

Ја, дам ја њима по чарапе — њи четворо-петоро дође. Свакога пољубим

y-груди ка-дам те чарапе. Тако је то било. Код мене је тако било. Ја

једна била у бца и дођу, просу-ме, просу-ме, и ја им дам по чарапе и

свакога пољубим у груди, старинскћ било. Тако је то, сине, било ондак.

И пос-кад ме испросу, дођу, спне, за девојку. Препостави, испросили

ме и зарéчили ме. Идемо на испит . . . Де? Негде у-цркву, носимо там

бошчалук, дâмо момку бошчалук и дођемо кући, није било во-сат ко

-што воду. И одемо те се испитамо, дамо бошчалук и дођемо кући. Е,

пöска-дбђу до мене, да просу девојку, да свадбу воду, дођу са фијакером.

Биле каруце, нису били фијакери, Замен су дали каруце. И дођу сва

тови. Ми сачекамо, отац мој спремијо доручак, ручак, и отишли и такб.

Венчали се и дошли кући . . .

Првом иде војвоскћ и кумовскћ, старосваски — њи тројица дођу

у авлију, пију ракију. Они дођу првом у авлију, сине, и пију муштулук

и ми дамо по марамче, назувћце даш им и вратимо и натраг. Е, после

момак кад пређе брже вам, упадне у авлију дође . . . Ка-дбђемо от

цркве (венчамо се тамо), иде момак напред, оде у кућу. Поз девојка

увиђе са валом у авлију у баца сито на-кућу и јабуку баци и тако . . .

Даду јој проју и један самун у-руке и киловина, и два кћла вина, д-унесе

у кућу, да пуне руке унесе у кућу. Унесу лебац и унесу кило вина,

мету у-руке и млада увћђе с-отпм, пуним у-руке у кућу. И после они

превату у кући и узму. А ка-дбђе у фијакеру, бна баца сито на-кућу

и баци јабуку преко-куће. Оно сито баци и бде на кућу. Такб, даду јој

лебац и даду јој кило вина у рукама, да увиђе с пуним рукама у кућу,

да бидне пуна кућа. Чекају свекар и свекрова и бна седне свекрови

у крила, а они жара пот свекрову: p-p-р, а бна врисне и скочи. Тако

је то било. . .

На прочевљу наложимо ватру па грћјемо око оног“ прочевља. Ме

темо карлицу, накб, гријемо кад варимо млеко и седнемо на прочевље.

Метемо земљани лонац за ватром, кувамо ручак, такб то . . . Гламње,

дрвеће, велике гламње, оцепимо. Црепуљу метемо на-ну ватру па се

угреје, па уземо, метемо проју, па узмемо ашов (имало онај ашовић) па

сецкај ону ватру, мешај, мешај, па запрећемо проју. А сад има шпорет,

све друго сад, нема сад ни прочевља, нема ништа. А пре: гријеш се

код оног“ прочевља. Около дечица — грilјемо се...

О, песма! Куд год идеш, пева-се. Сад нико, сад певају радион

и . . . Сад нико не пева. Неш сад нигде да чуеш песму. Кад идемо у

ноћну да копамо, жњемо, станемо нас трђе, па жетелички викнемо.
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Само пуца, а сад — јок. Жњéмо ми па кад викнемо жетелички, по троје

викнемо. А сад нема, угасила се и песма, угасило се све. А ми викнемо:

„На-крај, мобо, на-кра-је девојка”. И кад биднемо прет-крај, викнемо:

иј-ћј. Било је по дваес копача кат копамо, са-троје-четворо у њиви.

Копај сад: ду-ду-ду-ду-ду и - ништа. А раније песма само бруји.

Сам брујила песма. Кад иду па само певају по ливадама, куд год мак

неш, само пуца. . .

Дрвене кашике имали, сине. Јели з-дрвеним кашикама. И зем

љани лонац, понесу ручак. Једна понела, понела једампут једна ручак

па онај лонац земљани, да простиш, дијете, с оним дупетом шиљато,

п-упусти па разбије. Само ону густину нам донела, поврзла торбом

озго онај лонац. А сад јок, сат плекани судови само се плаву на обра

ници кад иду. А раније земљани најлонац, па она понела ручак и бно

отпало, оно дно доле, бна донела онај пасуљ мало у торби густине. Мало

—но, мало смо лацнули и ајде. Раније се скува скроб за ручак, тарана,

а сад — јок. Сат кољу пиле, па праву и торту, па све. Раније то није

имало, дијете. Раније: скроба, таране, луковца. Урежеш, сине, мало

лука, оно се прокува, узеш мало пројиног брашна, забрчеш мало, оно

зготовиш, мало запржиш. Ако имаш чим — зачиниш и то ти је ручак,

ужина. Вече мало пасуља и ништа више. Мало вече па направу гиба

ницу за вечеру ка од беснила, а сад - јок. Са-торту и у-њиву носи,

пиле закољу, имају пиле печено и са-друкче све, сине. А раније није

тö било. Липа не-чорбуљаке, онок пасуља незапрженог кад је среда

— пос, нема да премpсиш. Сад нема среде, нема петке. Сат-ка-гођ у

гостима кад идеш да копаш. А раније није било тако, нема. Мој отац

бијо, па дође у-гости мој ујак, он паприкаш: војицни репић оно помалко.

Нема кољеш кокош, нема ништа. Скуваш мало паприкашчић, а сад —

јок. А иде-ти — брже кокош кољи, ако неко већи — прасе закољеш

за све. Ма, бијо живот друкчи, ћути дијете. Мен је моа мајка дела скроба.

Није дала баба да једем, само скроб сам јела и одрасла сам опет. А сад,

сад живу дéца ка и цар Саласије. И ми живимо поре-деце сад. Сад ј

живот, деца живу, а ми живимо поре-деце, и ми. Ка и у поодима сад

JeMO. . .

Како градимо тарану? Узмем, просијем брашна па узмем мало воде

па покропимо, па мешамо, мешамо, па међу рукама, сине, међу прстима

трљамо, трљамо; оно се тарана мало надође. Па провремо воду па сипамо,

узмемо у-руку па сипамо мало таране, а вамо кутлачом мешамо. И зго

товимо ту тарану и зачинимо и носимо у-њиву те једемо. А скроб, уре

жемо мало лука мрког — перади, па режемо, па то ври, врћ. Вамо у

чанак метемо пројино брашно, збућкамо па сунем, сипам по ном лонцу и

тö запржим и једемо. То раније тако било, а сад? Сад све друго. Са-торту

праву кат копају, кад жњеду саде, бежи! Били смо жудни гибанице,

жудна била гибанице да једем. Није се раније имало. Само сирћета,

сине. Једно буре, педесет кила пуно напунимо сирћета и једемо целе

зиме, задробимо проје. Ка дођу из гостију и колач донесу, слађе ми било

от шећера. Ко жудна сам самуна. А сад и не-знам шта је проја. И не
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једемо проју никад, само самун. Још бели самун сад једемо, нема оно

да сијем на сито. Просијем сад о-длака мало на сито. А раније оне ме

киње, умесимо оно црно, оне мекиње, лепо, слатко, ко те пита.

Зáгбрка Павловић, рођ. 1909, неписмена.

Снимљено 6. децембра 1981. године.

ВЕЛИКА ИВАНЧА

Предвиђала моа браћа. Вукли жито из њиве. И једно вече су стали

(вукло-се с воловима, с кравама) и одједном стала говеда, не-да иду.

Зашто неће? Били бни и терали, неће па неће. Као бни погледну: мачка

стоји пред-њима. И бни нису смели ништа, мал постајали, ње нестало.

Они кренули и отишли. Дал је то ћстина, дал. . . Причано је како седне

на кола па неће се скине, па иде донекле, па се скине, па тако. Да ли је то

лажа, да ли је истина, не-знам. Нисам имала то у виду, нисам предви

ђала. . . -

Нигде сами, нигде! Стари иде уз девојку. Ако не-могу д-иду, мо

рају да тражу с ким ће поверу, верним да прату, да не-сме момак да

биде з-девојком. Може да игра. Није се звало онда, ни се знало ко је

њен момак. Тек овакб мало, знало се ко — извини ме сад, кад је тако

питање — ко кога воли. Мало је се познавало. Баш ко је бијо прос сасвим

није знао. Али ипак, иако су се волели, не смеду сами да стоју. Мајка

или сестра или неко у пресусту. Ако игра до момка, одма чим се пусти,

öде код мајке, ко-другарице ил код мајке. Не сме бна да стоји с момком.

А сад шетају момци и девојке, кака мајка, каки отац! Школује се, мајка

не-зна ни с ким је ноћас ни данас ни . . . Станује у стану, ко зна бна

ноћас куд је стигла. Мајка не-зна, а то није смело раније да буде да не-зна

мајка. Ако је отишла код повернога да ноћи: код сестре, код рода вели

кога, а да ноћи бно у комшилуку негди, то не! Девојка је морала, ако

оће који момак бегени девојку, бн онда каже својим старим (преко некога

ако не-сме бн): ја би ту девојку и ту. Добро, стари се распита: оће л да

је даду за њега или не. И то се увати знање. Онда, ако оће да је даду,

бтац оде и помене за девојку и ка-се поздрави, пита пријатеља:

- Оћеш да ми даш твоју ћерку?

— Па, ако се млађи оће.

Ако се деца не-знаду — у другим селу је — ка ће да се гледају. Нису

се ни-видли још, а оће да се узму. Ајде да се гледају. Одреду дан ка-ће

да се гледају момак и девојка. Јесу л се бегенили? Онај каже: „Ја бћу”,

бна каже: „Ја бћу за њега.” Е, сад, ако тражи свекар паре: „Можеш ли

ти, пријатељу, да даш толико и толико?”. Он каже: „Па, добро, моја

ћер је то заслужила” — да. Ако неки не-може: „Не могу паре да дам.

Девојку ти дајем, паре немам“. И то се погоду. Како се договору, тако

остане. Ови дођу, гледају кућу, допада л се да даду девојку? Овај све

кар и момак даду вечеру, капару пошљу, девојки дукате и сутрадан

знали: бна је његова девојка. Ал опет не-сме да иде ш-нsим до оног

дана док је не одведе. И кад заречу ка-ће свадба (није било прошевина
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онда није било): тад и та-долазимо за девојку. Имало је па покуду де

војку, покуду момка па то расквару. Ал то је један случај бијо. Онда

уреду ка-ће свадбу. Кад оће свадбу, бни сазову своју родбину, комшије,

пријатеље, погоду свираче, печу браве, скупљају ту и свадбу праве.

Кад уреду пријатељи, они уговору ка-ће свадбу. Онда момак и његов

öтац, родитељ кога има, сазову званицу своју: пријатеље, родбину, ком

шије, кога оће. И решу: једне недеље. Погоду свираче, овамо се спреми

свадба. Ајде по девојку. Оду, девојка се спреми, момачка родбина спреми

девојку (ко је старојко, шта ти му ја знам), мету вал и венац, дођу близу

куће.

Они имају једну мотку, мету па на-њу јабуку, па ови што дођу, пуцају.

Ако потреву ону — бни кажу шућур — док не обалу ону мотку, не сме

ду увиђу у авлију. Не даду ови. Ал ови с пушкама — онда биле пушке,

лаворвери — и ови потреву и обалу ону мотку и ајде улази. Оду по

девојку. Овамо брат њен или комшија или зет или рођак стане и сад

извео девојку искуће. Али не-да док му овај не-плати девојку. Е, овај

после извади паре и да њему и он њему да девојку. И öви оду, поведу

девојку, оду на венчање. Они долазу кући и поођани, ови се спремају

девојачки (родбина и стари). Иду у-пооде и ту освану, праву свадбу

до сванућа до сутра дан, како ко може . . .

Долазу игларице првом: по њи четири, пет, пе-шес њи. Оду тамо,

носу, прођу кро-свадбу, ни с ким не говору. Муну се: где девојачка,

младачка соба и момачка, суну оне игле, плетење оно што је спремљено

на-кревет, ту де ће бни да биду, и одоше кад ови остали поођани. С

нћким не говору. И отуд иду после поођани сви, здраву-се са свима. И,

ајте, поођани, зна се њино место, де ће да и наместу. Спремијо је прија

тељ где ће бни. Они се послужу и вечерају и после устану и млада и

младожења прођу низа-совру и поздраву се са свом родбином и поођа

нима. И они поођани са-су донели дар. Они онај дар даду млади и момку.

Они онај дар оставу и млада може после да скине вал и венац. Дошли

поођани и ту се проводу, веселу-се.

Она се скида са кола . . . Они нећеју на капију него отвору (!) друго

место, там де ће да прођу. Боју-се чинћ. И бни прођу на другу, летве от

кују и прођу на другу капију. Дођу прет-кућу, овамо редуше (које послу

ју) изнесу сито млади да баци на кућу. Она млада баци сито на кућу и

баци јабуку . . . И бна се скине с кола. Скине-је девер или свекар. Не

даду војводи. Трчи војвода, облeће, али не даду. Има кô чува. Не даду

војводи, није поверан, не даду . . . Даду је влашу ракије или влашу

вина и бна се све то тако улази у-кућу. И угађа млада да је недовати до

прага аљина. Биле аљине дугачке па да не додирне прага дол, каже:

лупа после судове. Прекорачи да не довати до прага. Пређе овам и

држи аљину ону, да не довати. Овамо после свекрви рашивају сукње,

цепају, стигла јој одмена у-кућу. Певају: ево стигла ми одмена у-кућу.

И такб Т6. . .

Ја са-мојима шила ђудице. Изаткем, ткем на разбоју. Купим памук

па оснујем, па изаткем и направим им ђуде. Метем унутра вуну па про

шијем на машину — имала са-машину — па им обучем. А моје сад иде
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у мајици довде, иде голо начисто: кратке гаћице, она мајица довде тре

герчићи. Јој — каже овај мој син, он живи у Младенбвцу, а са-дошо на

одмор па каже: „У, мама, па што вичеш једнако”? Па вичем зато: ја сам

научила да га утоплим, а садања деца то нећеју. Обучи се, бре, вече кад

залади. Јок, бно голо вако иде. Не-знам: добило свраб, не-знам: ово,

не-знам — онб. Моји нису то знали. Ал ја сам њима обавезно знала да

мбра . . . Неће ова деца доживити наше године. Дај Боже! Немају онај

упут бни. Ја то кажем, љути се мој унук: „У, брате, па тако сва деца”.

Ма није мен бриге за све. Ја за моје бринем, ал не вреди то. То је про

пало старо. Ал видиш како треба негде . . . Јој, моје је носило опанчиће

па поткивали јексерчићима па подлоге, па потку емо опанке, па носимо.

А моји сат праунуци — не-знам. И сандале и све.

Мандалина—Вана Стевановић, 85 год., рођена

у В. Иванчи. Снимљено јула 1981. године.

Прекопамо кб за ову собу. Прекопам мотиком, па грабуљама изграбу

љам, па онда после мотиком избраздичам. Па по ном браздици ја сипам

семе, па другу после, једну браздичам, а ону једну покривам, тако ре

дом и посејем. Никну и одрасту, ја после зађем, има у два-ма се бере:

једне, прве што се . . . оберем, а оне семенице, оне остану па се беру доц

није, после кад буду зреле: Има све бућице горекана и то онда оберем те

бућице. Те конопље ичупам и-земље па режем колко могу вакб у-руку

да уватим, ца вежем, па то калупим па то стоји недељу дана, па постане

семе. Семе окачим негде да миши не-нађу и да то презими па у пролеће

после сејем.

То у бару, у поток, у бару ко има велику бару, мете у бару па побије

коље па озго испреча мотке, па набаца камење и направи кукаче. Онда

оне мотке пот кукаче (кукаче о-дрвета, исечем кукаче] па побијем, ме

тем снопове конопаља па попречим преко они конопаља, те попречим

оне, ђавола, мотке па оне кукаче закуцам у-земљу, дол у-воду, да пре

тегне, да не избију гор да биду суве, него да биду опливале. И то стоји

недељу дана, петнез дана: како кад, како кад зрене. Кад је ладније, бне

стоју више, кад је топлије, бне треба да стоју мање. А после има вакб.

Две се дачице саставу, знаш, па се мало размакну, па завртимо у колац,

у шљиву, у дуду, мањ где направимо трљицу. Вакб две дачице метемо

на један клин па онај клин закуцамо у-дрво тамо, па онда једно оставимо

вако мало дуже, па се то за руку као држалицу, па вакб, и ломи, ломи,

ломи и: вука-вука-Вука-вука, тако редом низ ону ручицу. Оно поздер

онај отпадне и ми после оно истресемо, истресемо па на гребене овакб.

Има зупци велики, волики зупци у-дрво побијени. То Цигани праву.

У-дрво побијено и то има једно вакб. Све мораш да набијеш, да набијеш

ону тежину па после оно друго озго повесмо овако. Један метем на

-земљу па мeтeм дрво па згазим овакб. Згазим на-но дрво отуд и отуд, а
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грeбени остану у средини. Па свлачим овако повесмо, тако свлачим па

после оно што свучем ја бацам на гомилу па оно после гребенам међу

два гребена. Извлачимо после онај влас па направимо кудељицу, пре

вежем преко среде вуном и тако превежем на кудељу и предем. Повесмо

завијем вакб на кудељу. Вако ка-год ово око руке завијем, завијем па

после заденем за-појас па овамо вретено окрећем, извлачим искудеље

и бно постане жица танка, каку оћеш дебљину . . . Има дол вако се

прекрсти, па се пробуши то, па има један што се зове стојељка. И онда

на три места има вако укршћено, а дугачко како може вако да доватиш

руком гор, да замакнеш. Онда то окрећи, а овом усправим лотрицу јед

ну па пометам калеме, сасучем на чекрк, сасучем на калеме па после

гвоздене жице, оне шипке, па оне калеме пометам вако на-ну лотрицу и

ону сноваљку окрећем, окрећем, окрећем. Оно отуда одвија се са они

калема па забацим гор на кукачу па вратим пос на-другу страну па дол

после метем на-чине све вак по две жице замотам. Па опет замотам, па

такб, па такб док не изиђем до краја. Кад изиђем до-краја, ја оно скупим

y-руку, па вратим после опет на-другу страну. Тако се то оснује. Докле

има на калемима, то се окреће. Е, после оно скини па вако изверижам,

изверижам па на разбој. Има разбој велики, па вратило (дрво једно па

има што је бушно, такб да се забоде дрво вако) па ткéмо. После то нави

јемо на вратило, па после окрећемо, метемо на возу дрвену (кукачу

вако ракљату), па то замотамо на вратило, па после на разбој, па уведем у

ните. Направимо од памука, о-тежине па брдо (брдари донесу тако

широко) па уведем тек по две жице. У-ните уводимо једну жицу, а

у-брдо после по две. И бно после вакб скаче зев, а ти вакб, вако ногама

и тако се то тке. Гор има брдила, дрвена што се мете брдо па чунак. Има

вако извађено, вакб, вако, виш — једна дачица била па вако расечено

као-во видиш преко мога прста, да нема мога прста, па има после нека

чешљига што се зове да намотам цеви. . . Редом све! Ка-сам почела

бар да испричам. Е, онда има једна танка и један танак прутић, па имаш

цев па се намота вакб, виш вако: мотам, мотам, мотам док не наиђе ко

лико може у чунак. А чунак је мало више просечен, такб може да буде

просечен. И онда један ред отуд, други пут овом руком одуд, овом одуд

и тако. Бацим чунак и одма за брдила, бацим чунак и одма за брдила и

тб иде ко вода. . .

Белили смо платно. Уквасим у-воду, па мeтeм на лесе или на-траву.

Оно се осуши. Чим се осуши, ја умочим опет у-воду, па мeтeм, прострем

öпет. Имали смо — там док сам била у Кораћици — имали смо један

бунар што није пресушивао никад. Ту је имало корито, ту смо прали

веш, ту смо све испирали. Кот куће оперемо лепо, па после мораш на

бунар да носиш, испереш. Е, ту сам белила платно. Седим по цео дан

код отога бунара, седим и белим платно. Па се убели ко-нај дувар . . .

Сунем пепела у-воду па мeтeм бакрач на-ватру па оно ври, врћ, врћ, па

после сунем ладне воде, у њу пепео потоне. Оно се бристpћ, ма нигде

трунића нема. Ко-год вода у ђерму, тако се бристpћ онај цеђ. И сапун
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смо кували. Соде, скувамо сапун и то. Ко је имао прашка? Шта је ко

имао ондак, него само сапун. Онај цеђ направи, покисели веш и натрљај

сапуном — пуно корито пене.

Живка Максимовић, 82 год., рођ. у Кора

ћици, неписмена. Снимљено 18. јула 1982.

Године.

СТОЈНИК „БЕОГРАДСКИ“

Доста деце његов отац имо. Имао сестара, оне подлазиле негде,

тако. Имб маћу, довео му бтац младу жену па и бна родила, а имали и

њи петоро деце његови: три сестре и њи три брата. Шесторо деце ње

гов отац имб. Па му умре мајка и бн доведе младу жену па и бна роди

још трђе деце. Јож два сина и ћерку родила та жена, маћа. Он је после

отишо у ропсто па је умро тај његов отац, а и она после и та њена деца

су ту била.

Добро смо се слагали, шта ћеш. Погубили смо децу, то нас је заро

било доста. Моји синови два отишли да ору на њиву јутру, а бно било

рат већ отворијо се. Ови партизани што се зову, бни су тамо нападали на

неко село тамо што се зове Баћевац — чуо си ти за тај Баћевац — и то

било тамо моји имали — отишли да ору, деца отерали волове. Имали

да ору, а они вече партизани нападали па побегну отуд, па пребегли

овамо. А то било велико блато и они све преко тога нашега имања отуд

ишли и тога Манића и Бељана, о-тога, Рожанаца ти, па преко ти ливада

и наишли преко моје те ливаде, преко мојега имања. И онда узму па

бацу две пушке у врзину једну, на једно ћоше. Е, моји синови оду, јутру

д-иду да ору. Каже: иде нека војска, још се рокобатава такб. Нападају

ти партизани, а бни оду да ору — мој син тај — имали смо ту што зову

колиба (доста имања и тако била колиба). Он узомотику па да сече тапаљ

ке, шашу, а они наиђу и ондак ништа. Али, после тога наишли па нашли

те две пушке. А мо-један син отеро волове даље доле да рани, да

ору. А овај остó горе. Е, бни кажу: гле, ево га — партизани. Еве бацијо

пушке — . А они нису знали за те пушке, деца моја. Да су знали, бни би

склонили да и не виду. И онда те две пушке нађу и увате тога сина

првог и ајде по њима да иде. А онај видо да бни њега, отераше овога, па

ондак пошб (да је бн сакријо се бар, да није излазијо) па пође да види де

ће овога. Каже: „ене га и онај други, оди вамо“. Он дође. Они сведу

њи испод једне, у њиви, овога мојега комшије њиву под један брег

— побију обојицу: моји два сина. Мој муж спрема се ту. Дошла,

каже, горе некака војска, ал оће д-иду сад . . . И ми њи саранимо

и све то. Остане један мали дечко, најмлађи мој син. Биде ту тако

две-три године, побунише га ови партизани, ово, онб. Отерају и њега.

Оде би у војску и ка се ослободијо Бебград, дошо до Београда лепо отуд,

тамо су негде били. И ми одемо код њега у Београд и кажемо му: „Бре,

бежи ти кући, шта ћеш ти туне”. „Не може, сад мама, да се бежи. Сад

не вреди, ја сам сад бвде”. И оде тамо на Срем и погине и он. Ето, то
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смо, пос мој муж бде те га дотера. Имала сам ћерку ту удату, овога де

тета мајка, овога сад. И још имам једну женску, бна је у Младенбвцу,

сестра његова. Они тамо оду код ње, тога зета отерају. Оптуже га да је

бн као издо организација (јесте радијо за партизане, али издо организа

цију) доведу га у Сопот. Отерају га негде, протерају тамо и не-знамо

где је бн . . . Е, остане ми та ћерка и овћ двоје деце тамо у тим крају . . .

А ја останем бвде и тај бде мој најмлађи син и бн боријо-се тамо и све.

И кад на крају била борба да се заврши, би погине — и он. И ми доте

рамо га, после мој муж оде те га нађе и дотера га и сакранимо. Е, ћерка

се оболести па болесна, па мука, па не можеш излечиш, па нема лекбва,

па не може у болницу, па не може бвде, па не може бнде. И пропаде бна,

умре. Остану ти двоје деце њени: овај дечко и још једна сестра. Шта

ћеш: одгајила, намучила се, извела мало на пут, колко сам могла. Нема

школе ондак, нема ништа, не можеш да и школу?еш, те сам се мало бо

рћла, те и запослим и тако. Оженим овога, има бн ћеркицу велику и

бна ми се удала, унука, запосли се и уда се. И шта ћеш! Шта сам ја тамо

имала земље! Све то тамо што видиш, све то отишло. Што ће ми земља,

кад немаш . . . Данас живу људи и бе-свега. Кад има данас да се заради и

да се научи. Сваки — шта оће и да живи. Настрадали смо начисто. Само

ми чича бијо, после се поремети. Погубијо живце, па је доста и пропијо

се бијо у време па после умре. Има две године како је умро.

Млађе жене па су болесне, па се све нако лече, па све нак-иду лека

ру. Ја не идем лекару толико често, шта ћу? Кад ме нешто мало дрши,

па и-прође. Ноге ме држу добро, видим јож добро, чуем јож добро.

Доћи ћеду и бни до-мрака, данаш ће да дођу мало бвде код мен мало.

Мало да ме обиђу. „Идемо — каже, унука ми поручила — баба, спреми

се, идемо мало на грббље, тамо д-обиђемо деду. Нешто сам — каже -

сањала деду”. Ај, добро, дођите. Идем ја тамо, на то грббље често. И

шта ћу, де ћу бвде? Идем кот комшија. Сваки ме лепо цени и лепо ме

људи поштују и сажаљевају ме, па не вреди ништа. Мораж да живиш

до онога дана, дете, нема се куд. Страшан је мој живот, богами. Пого

дило ме најјаче.

Драгиња Пантелић || Пантелић, око 85 год.,

рођ. у Стојнику „Београдском”, 4 разреда

осн. школе. Снимљено јула 1982. године.

АМЕР} {f}.

Они су вамонака делили то што су тамо заузели, бни су делили, то

пантим. Позавађу се и почну да зарату (позавађали се Бугари и Срби и

ондак — чисти Срби били) и позавађају се Бугари и Срби ка-су Турке

одјурили па нису могли то никако да поделу, знаш, то како је требало

и — зарату. И освоју Срби опет и дођу кући, па није било онда мир него

је било — онда се звало — премир. А отвара: одуд“ Шваба, наше није

било; само до Саве и Дунава. Београд и ово све редом после — то је
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било наше, лепо пантим. И објави нама Шваба — ми смо звали Швабе,

тамо преко баре, ако су Срби - објаву рат овамо. А то ми је у центру

била кућа у Ђурћнцима поред царског друма, је л знаш? И све смо то

знали. И ми онда (бни објаву рат); ја кажем, шта је то, ја велим бубе

Швабе. А мајка ми каже: „Шта знаш ти, каке бубе, оће да ратују, ћерко“.

Ка-су били дошли ратови, нисмо осећали ништа. Па и ото кад је дошо

Шваба, дошо је до Космаја и до Варбвница. Овде до ове јаруге је бијо.

Ми смо били као тамо у ропсту, ово овденака ослобођено било. И били

су три дана. И ту ка-су били, од наше куће, ди су топове постаљали, није

даље, сине, ка до овога вод - раскрсница. Само наша њива и наша

кућа и наш беден. Ту поставу бни топове и -- Срби, све Срби, па кажу

мојом мајки: „Ево, мајко — каже - не бој се ти ништа”. Они кажу мајки

мојом. Само била ја и мајка и сна. Два брата отишла у рат. И бни кажу:

„Не бб се ти ништа. Ми смо, мајко, прави Срби”. Ја знам лепо: једним

Стева, једним Пера имело. „Прави Срби, него чувајте се, има неки Ма

цар, па бни су опасни, јесте л чули?”. Добро. „Ми смо прави Срби, али

само с-нама (бни су под њином руком по-државом-им и морау бни да

иду у рат). На-се не бојте ништа”. И бни укопавали се једно два дана и

све. И кад једно јутро дођоше, бн дође код нас. Није далеко преко њиве

дођоше, каже: „Тетка — мобм мајки, била је млађа, каже — да се спре

мите, да се склоните одавде от куће. Знаш — каже - да се склоните

одавде от куће, данаш-hе офанзива”. Оно је, Боже, дошло отуда војске,

па дошло, па дошло, па кб-мрава. Знаш, ко-мрава, па све од врсела

јаруга се дала па све до пруге дол далеко, сине. Све се у ту јаругу било

набило. Кад је пошло сутра дан, кад је пошло за Космај, за Космај овам,

из оте јаруге там (има овамо иза куће јаруга, там иза Варбвнице коса,

знаш. И то тамо су наши на Варбвници). Ка-су пошли, то је кб-мрави.

По десет редова лепо се виду од наше куће, како год дивље гуске раз

редили се и одоше за Космај. „E - каже — саде, мајко, данас-је офан

зива, него склоните-се одавде от куће. Закључајте врата слободно, ми

смо туненака — каже — него беште дол у јаругу”. Тако је мајка урадила,

ја пантим. Била умесила врућу проју и узела — имали смо — видричицу

кајмака овчега. „Ајдемоте доле — каже — да јемо. Има вода доле”. И

одемо ми дол. Преданили смо, до заранака. Нису се дуго, знаш, кошкали.

Потеже прво от Космаја — граната. Лепо знам како иде граната. Учини

вако: фу-фу-фу-фу-фу-фу, а — шушти а кад о да падне, бна вију-у-у-у.

И ондак падне и исплодира пошто стане звук тај, исплодира. И ми доле

ка-смо били и дођу ти, пошто су бни (ови одуд нису ни пуцали), а овћ

öдуд су све запазили ди су топови, ди су топови, ди су којешта. Отуда

пребацу и јели пре-топове, јели иза топова. А овамо што је метуто топови

за Варовнице, отуда је подесила граната наша тачно у цев у тим топо

вима и прекинута паљба. Били ту вечи, и вечити двојица дођоше, каже:

„Слушај, тетка, узи то па закључај — каже — добро, јеси л чула? Ко

ти лупа да лупа на врата, немој д-отвараш ноћас”. Били су три дана

тунена. „И немој д-отвараш - - каже — може да биде Маџар, може да ви

побије. Они имау обичај да побију, знаш. И немој да отвараш, немој да

отвараш врата”. И ми тако урадимо, сине. Легнемо и мало прангу на

врата! Мајка метула прангу. Нит је ко дошо да луца, ништа. (Пранга?
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То дође шћна једна па врата, препречиш врата унутра. Знаш, унутра.

Гвоздена шина па тамо углављена у ну страну, а на ову страну, сине,

бвденака имало је вако као белчуг, као белчуг и тако је шина метута.

Та шина имала и затвориш. — Белчуг шта је? То је метуто унутра,

знаш, онам вако округло. Виш, тако белчуг и тако то је тај брат мененака,

нама, начинијо на вратима, затб што смо поре-друма. И вако, то одонуд

прангу и метеш ону прангу и одуд метеш клин и не може нико да отвори

после врата. Ето то — споља, а изнутра ми можемо. А на прозору ни

биле шипке). И ми полезали, све у миру било и они нама: „Довиђења,

ми ћемо се кренемо”. Не-знам баш у које време и они се кренули. Ништа

ми осетили нисмо, ни ка-су отишли ни спремили, ни отишли нит ништа,

а то је — топови! И отишли бни. Ка-смо ми јутру дигомо се, нигде никога

нема. Нема, све отишло. И оступу онда одатле и одма наша војска наступи.

Није имало касарне, није имало ништа. Одма војска се ту код ото —

та села која ближња Београду — одма се војска населила. Код нас је

било, звало се пук. Код нас је бијо тринести пук, па је то разређено:

Мали Пожаревац, Поповић, то је разређено, знаш, па све по кућама

војска била. Копали земунице, три године су били, сине. Исправили

су у Ђуринцима паркове, Боже, исКосмаја јеловину доносили, ма како

год да смо у једном кући. И ту је била и кланица, и ту је било све, рана,

имало доста и којешта редом. Тамо Сењаја и којешта, све у — Ђуринце;

ту су долазили на станицу. Ту је воз довозијо рану. У ту су били начи

нили пекаре и пеко се леба и разносили: све дође са коњима и разносу,

преко јаруга, знаш. Били су три године. И кад беја три године, бно

опет сојузијо се Немац са Аустријанцима, са Швабама и оће Немац

д-удари, каже. И удари Немац, почеше наши д-оступају. Спремише се

једног дана, узбуна и ома се спремише. Почеше, сине, д-оступају и осту

пише и наиђоше лепо отуд Немци. Ми: каки су Немци, шта је то? Ја

шили на коњима па неке шљемове, па све вако шиљке на-не шљемове,

знаш. Наступају, није бијо друм асватиран наш, него вако обично, ко-во

вóд пред нашу кућу, обичан друм. И три године ка-су отишли на Солун,

то пантим, а сад не пантим, сад. Три године на Солуну који су прешли,

прешли, ко је изгинуо, изгинуо. Које робље било сине! И како је било,

душо, ка-су протеравали робље Немци, чудо је било. Ди падне, ту

га и убију, ту га и . . . па каљаво, па киша, па којешта, па вичу: „Мајко,

сестро, ако немате леба”. Тачно је да немамо леба, војска њина узела.

Данас ти дође педесет пути, педесет пути ти кревет претури војник

њин. Ког Бога тражи, ја не-знам, кад бни имају све што треба — иде

за њима. И они дођу, рано, „Баците ми — каже — кукуруза, баците

ми кукуруза”. А бно — друмом каљаво, Боже, па жидалица, па, а ја

ћута, ћута. (Жидалица? Житко от кише. Жидалица, то је от кише, от

кише, знаш, лапавица нако, знаш, како гот сне-ка-се раскрaви, оно

блато). Кукау јадни гладни, мртви гладни, а ја узем кукуруза искоша па

не могу далеко потегнем корен, знаш, него узмем оном стражару: чести

стражари што и спроводу. А ја наломим у крила по пола, по пола па

бацам. На ону једну полутину по десет се згомиљау они заробљеника,

знаш, да дочепа, само да узме да једе штогод. И само ме један Шваба

бијо појуријо. Побегнем у кућу и закључам се. Није мого да остави место
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његово, знаш. И то је било и прошло. Отерали те у ропсто редом и

остане три године. А моја браћа нису се, дођу одоздо, не-знам от којег

места, заборавила сам, сине. Имала сам два брата и они провлачили

се, провлачили и дођу кући. Имали смо два вóла и побегну у шуму.

Побегну у шуму и отерау волове. А нако што нађу: ниси мого да на

ђеш у селу ни кучку, ни мачку, нити ништа ниси мого. Све побише и

поједоше. Они убију куче па га деру, па га једу . . . Имало је, знаш,

бандере и телефони и ту је било три године бни. Долазило је заробље

ници; овћ Талијани, те су правили друм. Друм су правили, ту било.

|E, кад је трећа година била, почеше д-оступају. Они почеше да осту

пају и чује се: оступају, а ми бежи опет у шуму, у јаругу. А бни не смеду

у јаругу да сиђу. Ми у јаругу, има шума дол, планина била и побегнемо.

Ако је имао ко каку кокошку, метуо у џак, побего, ил како прасе ил

нешто, знаш. Ако није имао, бегају девојке, бегају у шуму, све . . . Ако

је жито да жњеш, не смеш док не јавиш. Кад жито жњеш, жњели

смо, жњемо крадом, крадом . . . Па бијо почо брат да ми се исељава

па кућа ми била стара остала дол у јаруги, а ми смо гор с овим дру

гим. И ми одемо па нажњемо па у ону кућу па мeтeмо клупу па одуда

столицу па редом млатим па оно извејем, па сам, сине, тукла у ступу

па сејала на сито да умесим колач да једемо наз две. Тако је било. И

крили смо све. А кад је вршај, ту ти дође лепо на гумно; мораш да оте

раш да вршеш. Ајде вршемо на гумну. Врли-смо, бно се наоблачи и

стражар има. Има стражар лепо записник, вако поред оне ваге седне у

лад и туненака биде и чим чекију мету на оно да меру колико је, одма

бн забележи колико имаш. А ти терај слободно оно после кући. А бн ти

забележи и после кад извршеш твоје, бн забележи колико да предаш,

колико да оставиш. Остаљали по четири кила, пет. По пет килa на

живинче на месец дана, више — јок. А ми крадемо. Мораж да кра

деш . . . Ма какћ, оће те пушком, знаш. Оно се једаред — баш кат по

чело да се врше — он сео ту и не помера. Оно се наоблачи, смрачи, а

они све више рану вршачу, више рану да више иде. Наоблачи, ја кад

потеже тресак у оно дрво ди он седи. А бн чак онамо одлети и није

погинуо, само се обнезнанијо. Е, тат-су покрали, пометали сви у плеву

и шта нису радили, богами. Кажем ти да је то тако било. И одузимали,

öћеш нећеш, мораж да даш. Мораж да даш и то ти је. Па и гладовали

смо. Послен смо ишли, сине — па и млинови су забрањивали — на

млинове. Па на млинове забрањивали па колико да мељемо. А бно ко

је добар мељач, бн подвали мало ним стражару. Да му нешто вам, онамо

нака, замоли кô је добар. Који није, јбк. Ако је Маџар, ма каки! Ни

динара. Знаш ли ти, неће ни пара ни дара ни ништа. Само оно што ти

је одрезано, то ти самеље. Ма мука је било, сине, није мало него млого,

знаш. И после се отај рат редом заврши. У Солун ишли. Кад је отуда

дошли та-сам видла првом црнце. Нама саопштавају — све моториза

ција, све Французи — кажу нама, саопштавау у општини да износимо

— далеко вода. А бни све са камионима и они кажу: „Да изнесете воду

слободно тим нашим савезницима, тражу воду. Јесте чули, да изнесете

воду. А немо случајно да се на црнца насмеје нешто. Они знаду, бни

можда убију”. И тако је било. Износимо по четири пет пути оздо воде
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па налијемо у-што. И бни кад виду воду, зауставу. Који оће, заустави

и пију ко није пијо. Оно редом тако било. И ослободу наши. После

тамо даље докле су отишли, не-знам. Три године је после војска по

кућама била наша, сине. Три године била по кућама и после се већ

замири. Мир је било. Браћа ми жива обоје били, обојица. И дођу кући

и биде све у реду ко што треба. Почемо да радимо до овога рата. Знаш

ли ти за после кад би, кад ми, сине, кад је се то замирило и војска —

упознало се било, туненака било пуно село војске. Нисмо леба месили,

нисмо ручак готовили. Све смо узимали војничко. Дотерау војници

колима леба њима. Два наредника било, донесу — била кланица гор

— ocêчу бут меса, донесу код моје мајке. Мојом мајки каже да им све,

овај, на роштиљ да им испече. Што остане — једи меса! Ни си шта

купово, ни си шта продавао. То је тако било с отом војском сојуђено.

И добро је било. Е, сад ме овај рат зацрнијо . . .

Брат ме, као знаш, није тео да да. Ал пошто је видо да сам била

трезвена и разумна — жао га. Ја ова штампана слова знам, ја сам нау

чила све. Умем да читам, само н-умем да пишем и н-умем ово писано,

знаш. А ова штампана сама научила. Волела сам школу. Он ме није дао.

Черес-тога кад је видо како сам, било га жао што ме није дао. Ја бца

нисам имала. Од бЦа сам остала три месеца сироче. Брат ми је бијо, али

бијо ми и бтац и мајка и све. Лепо ми је било код брата.

Живана Марковић, 82 год. Рођена у Ђурин

цима, практично неписмена. Снимљено 16.

јула 1982. године.

МАЛА ВРБИЦА

Ткало се сукно. Црну вуну наручито, држиш бвце – ако ћеж за

сукно — црне бвце. То ошишаш бвцу, опереш вуну, опредеш, угре

бенаш на гребене. Има посла ту млого: опредеш, метеш на разбој, изат

кеш, а после има ваљарица тамо са неким точковима: ваљарица, фаб

pика наручито за то. После оно што си изаткала ти однесеш тамо да

се то уваља, па ондак донесеш кући, исушиж га. Онда режу гуњеве,

чакшире, панталоне. То тако је било. Сукно, то се направи, носили

људи сукно. У, то онда . . . било боље него . . . Сат правиш цивиљно

одело, Ко-то изатке, то је добро. То је било ондак, а сад најбоље ци

виљно одело, цивиљно одело во-што ви сад носите. Сукно било боље.

Са-то нико, нико не носи, нико не ради, овце не држу. Ретко нека кућа

да ћма по две, три овце, ретко нека кућа. Ми за славу купили бвцу,

седам стотина илвада, чини ми се, дали седам иљада, седам стотина Иљада

дали за овцу. Толико смо дали за бвцу за славу. Неће нико ни да држи.

Треба да се чува: нема ко да чува. Са-су деца све по школама, јес.

Виш, свака кућа дала дете на школе. Нема нико да ради, а раније нису

ишли по школама, него копали пажњели, чували. Чобани терају стоку.

Сад нема нико да тера него раниш стоку у штали, убојницу зами. Они
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закољу убојницу п-ону кожу от крмаче мету, уштаву. Тамо креч и

шишарка има де се купује. То се уштави, направу опанке. Имало опан

чари који раду опанке. Видо си, ваљда, кодгод опанак. После су тако

куповали опанке док није изишла ова гума. После кад је изашла гума,

нöсу гумане опанке. Па зими снег, вода, па ти оно увишла вода у оне

опанке. У опанке увишла вода. Оно ти мораш д-идеж да раниш стоку,

да гледаш посб, бно увишло вода у оне опанке . . . Све рађено од вуне,

није имало памука. Везли смо. Ја сам донела толико чарапа, везла и

радила, све са вуницом, нигди нема. Везла сам чарапе, имало је ондак.

везли, плели од вуне. Није имало ка-сад — танке чарапе него све од

вуне. Чарапе исплетемо, от црне вуне оплетеш, па после купиш иглу,

вуницу (сад нема ни вунице) па везеш оне шаре, везеш оне шаре од

вунице. Оне које нису вежене — оне су само исплетене — зову се ча

рапе што нису вежене. Оне што су навежене оно су — каже се — ве

жене чарапе. Везли смо кецеље, сукње. Кецеље се носиле, везле се

сукње. Све се то везло, разне боје било. Разни шара било, разне боје,

разне шаре.

Ја сам дошла била два месеца у том задруги великом, знаш. У том

задруги била, па се ту три брата поделили сви, па сам само остала са

свекром и са свекрвом. Била двајез дана са човеком: човек ми отишо

у војску две године. У Скопљу служијо. А ја сам остала са свекром и

са свекрвом, па после на-смо две све-то заједно радиле: и станариле,

и музле, и кувале. Нисмо знале које је, а кад је у задруги, има јетрве.

Њћ три брата, три жене, бне мора да реду: једна недељу дана, друга

недељу дана, трећа недељу дана. А вако, ја сам са свекрвом била, све

смо заједно радиле. Свекрва ми била добра, свекар јож бољи. Свекар

није дао нико да ми рекне реч. Волео ме, поштово, није тео да рекне

шта било брезобразно спрема мен, никад. Тако је ме поштово свекар.

Ватра вако: дрва мету, укрсту пањеве. Имало шуме млого, па се

укрсту она дрва, те се не-гаси ноћ и дан та ватра. То се угреје туненака,

мету жене лонац; бијо од земље (ти то ниси видо никад). Земљани

лонац испечен, мајстори имали нарочито који су пекли. Лонце мету жене

поред отога жара, на жар. Тун провре, кувају чорбу, пасуљ, купус,

шта кувају. Тако се кувало није имало шпорета. После су правили

земљане шпорете, па су после куповали па су тако то редом све, јесте.

А сад је све друкче. Орало се, није имало вако копачица да се копа

него копамо бес копачице. Ту треба раденика млого. Ту се радило,

копало . . . Имало о-дрвета наћиве. Имамо и сад ете што сам ја месила

ка-сам дошла. Само ја ка-сам дошла, имала је и фуруна вод. Ондак је

после било друкче. То је ка-сам била јож дете. Фуруна п-оне наћиве

велике и сад ми стоју те наћиве. Ја кажем мојом снаји — пéчи. — Ни

сам луда, каже, да сатирем снагу, носи оно тешко, него вáнгле. Сат све

у вангле, а ја сам све у оно радила. Пекли лебац у оно, кувала ручак.

Мету у онај казан. (Ти не-знаш казан што је се пéкла раније ракија.

Нису били ови казани него они казани велики), па ондак имамо сито

ретко велико од жице. Обаримо шљиве па ондак претиснемо руком

на оно сито. Исцедимо све оно што је добро. Метемо у казан. Кувамо
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га од јутра до-мрака. Скуваш по трћес по четерес кила пекмеза. То

се зими једе. Није се мрсило зими. Поз-божићни шес недеља и седам

недеља за Васкрс. То је се све постило. Није имало ка-са-да се ради.

Са-се само Велики петак пости, више ниједан дан. Са-само Велики

пéтак. Нико, ни моа деца, нико, све се мpси.

Даница Радоњић, 86 год., неписмена, ро

ђена у Америћу. Снимљено 9. и 10. јула 1982.

године.

Фрај, каже, не треба у авлији садити, у дворишту. Од њега је лад,

код њега је ладовина. Он држи ладовину, брај. А ово је најчисти —

кéштен. Ту нема да опада лети, можеш да држиш и воду и шта оћеш.

Ту нема д-опада ништа, а од липе — бна опада стално. Има цвета, има

сувог листа и ми смо избирали тај лад, те смо тако имали ту...

Ја сам се удала у тканом сукњи, нисам у аљини . . . Осамнесте,

деветнесте године тако се носило. Све се то носило до двајез година.

После дваез година, после оног“ светског рата то је окренуло. Дотле

се све носило ткано, нема ту. Ретко ко купи. Купи само ка-се удају --

венчаницу купе од штофа ил свиле. Иначе, нако све било ткано. . .

Како правимо то, ми зовемо пиктије? Закољемо зими свиње, убој

нице и оне главе, ноге и то кувамо, уши. Укувамо то док нако знамо

отприлике колко треба да буде да се то стегне и посметемо мал белога

лука, паприке алене, ово суве, и тако то да да укус...

Ја сам дошла дваесте године, дваес прва. Четири године било,

било нас триес у кући и имали смо једне године четири жене, малу

децу — четири колевке. И све оно мету на леђа — иде у њиву, све

четири иду у њиву. Нема ту да остане кот-куће. А лепо оно дете нарани

и мете га да спава и бна копа, ради. Нема да седи цео дан ко-детета.

Ако је да се жње, бна опет среди оно што следуе детету па и нек плаче,

ко те пита! Она мора да копа там и да ради. Виш, како-је сунце. Њива

велика; бна ће да открши грану — вакб велику — о-дрвета и да пободе и

да направи детету ладовину, лада ту, и ту дете цео дан, нема ту! Но

сили, направу људи овако савију от прућа, направу као круг и удару

три кблчића — као дубак. И са-то које дете старије — бна то пободе

у-њиви и мете ту дете. И мете. Ту дете дуби, бна копа и тако. Оде мал

ко-детета, мал га држи, мало, и мете у колевку и бна ради даље. Сат,

ко има више деце, поведе неко старије, те седи код њега да га мало

љуља. Вала Богу, онда имало по доста деце, по десетину деце.

Јулијана Јаношевић, 81 год., рођ. у Кора

ћици (од Давидовића). Снимљено 9. јула

1982. године.



Говори централне Шумадије 463

НЕМЕНИКУЋЕ

Како ћу да ти кажем? Ми смо звали црепуље, а то се наложи ватра,

мету ватру, склопу четири и мету жар онај, посе склопу црепуље на

-страну па оно измешау, измешау и покрију лебац тако. А са-се меси

у вурунама, сваки има фуруну па пече лебац. То је вршник, поклопи

-се тај лебац, нема за све него један вршник па поклопу лебац, а оне

друге покрију, од липе лишћа мету па после бацау пепео на-њега, жар

онај, ватру. Пепо и жар, то се измеша, па се то покрије, тај лебац, тако

се испече.

Видрица је што се купи сир. Кад музеш бвце и краве и после то

подливаш и мећеш кришке у видрицу. Видрице смо правили ка и сад.

То се подливало са овим сириштом, није ове било маје и ово којéшта.

Купи-се сириште о-стоке и потопиш, кћсели-се, налијеш сурутком и

ондак се кисели. Ицедиш у влаше, повадиш оно сириште, биде четири

пет дана и повадиш, бне се сушу а метеш у влаше . . .

Оврше-се па се извеје на ветрењачу, није имало машине него веја

лице ветрењаче ове, па после се тера у воденицу те се умеље.

Конопље се посеју па се киселу, па се преде, па посеткеје тежи

њаво. Ткеје-се на разбоје. Разбој се прави за то . . . и таку жена тке

тежину. Ту тежину што је посејало-се, обрало-се, покиселило-се, обило

-се и ондак опрело и ткéјемо тежано платно. Ткéје-се тако . . . на

праву људи трљицу те се обије поздер. Шта метеш то и ткејеш: тежано

или памучно, те ткејеш, то је се раније ткало и сукња и кецеље и кошу

ље . . . Направиш цеђ от пепела па га заливаш и лупаш, там испираш

пöс оно, онај пепео спираш и умекша-се.

Нисам писмена да то пратим, само гледим тако. Ни имало ништа

öндак, само свирајке. Ка-дбђе недеља, иду на запис, играу, омладина

вече иду, седу, свирау и гусле, свирајке. Ко је млад бн игра, ко је стар

бн седи, слуша, ето тако било . . . Видо си ди на телевизору онај кад

гуди. И мој бтац умео је да гуди у гусли и да пева . . .

Није нћ-било то. Не сме девојка да оде сâма одавде, бе-старијега,

него све иде старћ, јали брат, јали отац. А сад нико никога не пита,

бде у бестрагију. Њима је боље вако, нама је било боље нако . . . .

Ми смо жњели по петнес дана са српом и копамо, све радимо, све

више, а са — све мање. Они се не мучу ништа. Мучу-се млого, кукају.

Оно жње сат два и готово, пожњевено. А раније петнес дана има д-идеш

и ноћу и дању, жњеш. А копање! Копаш бес копачице, није терало

копачицу . . . па купиш сено, па ово, па оно. Ово сад покосијо косачи

цом, пожњео жеталицом, терау само машине: копачице, косачице...

\м мм

Чувала сам по ливадама. Ди имамо наше имање, ту смо и чували.

Нисмо у туђе пуштали, не у туђим него у својим . . .

Уватили су живу лисицу, има седам-осам година, више. Почеле

кокошке да кукају, ми ђипнемо и увати је мој муж, бн са вилом и на



464 Слободан Реметић

боде је на вилу. Само сева ватра из вале како бна глође, она листица.

Кад је бн убоо на ону вилу, знаш, знаш шта је вила, а па кад је убоo

на вилу, то само прштiћ, само варнице из оне виле, опасна је.

Марица Маринковић, неписмена. Снимљено

јануара 1978. године.

РОГАЧА

Ја спавб — ова стара кућица овамо — док човек на врата чука.

Ко је? — Војник. А већ свануће, а кишица сппћ. Каже: „Дај ми мало

воде да пијем”. Ја му дам, бн се напи воде. — Могуће да имаш сат?

Реко — има. — Колико? — Три сата. „У — каже — свануло. Ја сам

се задоцнијо, ја не-смем одавде даље д-идем. Да л би имб гдегод да

се склоним от кише?” Реко: „Има овде једна шталица, има крава једна,

прострвeнo, има сламе па лези, а има и тāван, реко. Горе има и пасуље

вина нека на тавану. Де оћеш!” И он се попео на таван. Ја јутру устао,

видим нема-га дол. Погледа: он седи на капаку на вратима и жваће,

лебац једе. „Добро јутро, побратиме” — каже. „Добро јутро.” „Слу

шај — каже - побратиме! Ја не могу одавде да идем до довече до осам

сати. А чувај —каже — моју главу и твоју”. Реко: „добро”. А ја онда

правијо кола једна у Неменикуће да, па треба једну главчину да са

стружем а ту онај дребонг. Ка-тај дође баш тај дан да му ја ону главчину

врндам бнде. А ја навучем један капак над она врата на тавану горе.

А би се јадан забијо гор у пасуљевину ко зец. И цели је дан ту преда

нијо. Ја оно порадим и избацима бн — кад је било вече осам сати —

ја му јавим: „Побратиме — реко — осам сâтп“. Каже — добро. Сиђе

бн, скиде торбу, скиде пушку. А кад је дошо, нисам му видо пушку.

И мету ногу на праг, ушњира браон ципеле имао и пита ме — на коју

су страну Бабе. Реко: право северу. Пази, реко — а тек тај дан нека

стража, овај, основана по путу, четничка тамо — реко — има нека

стража по путу сад и пази — кажем — де ћеш. И ја га испратим доне

кле и вратим се. И он је, тај човек, отишо. Нити ја то знам који је ни

шта је, ни — Бога пћтај. Е, кад је пошб, бн је скинуо торбу и набијо на

раме. Дали смо му пола леба и сира. И бн онај лебац расеко и метуо

као у ташну и метуо у торбу и бде. И ја га испратим и бн бде. . .

де У

Косијо сам ка-сам бијо млађи. По наз-двоје-се скупимо у ливаде

за време онок првога свескбг рата. Све деца били ми, мен било четр

неста година. Па идемо да косимо: преседник одреди д-идемо да ко

симо газдашке ливаде као на кулук. Наредијо домаћину, чија је ливада,

да нам плати надницу. Само да бибн добијо, онраденике да покоси ливаде.

И б-нас одреди д-идемо да косимо и ми идемо, косимо по двајес нас.

Покосимо по две, три ливаде данас и добијемо надницу.

Никола Марковић, 80 год. Снимљено 1978.

ГОДИНе.
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Замо била та кућица тун. И тек изишла, оделила се. Ал тако су

ми те комшије — има вод неки дол даље газдаши били — бни су мен,

бре, одредили о-три овце да дам овцу. А моа Миланка пишти: „Јао,

мамо, мајка мба, от чега да даш?“ Кажем чичи: „Иди, бре, кажи. Што

да дâмо ми овцу, о-три овце кад З. П. има педесет брава, а О. Д. шесет

брава?” И да он мен одреди да дам бвцу! От чега ја да дам бвцу? Овај

не-сме. „Ја не-смем д-идем.” Одем ја, ако сам жена. Каже Миланка:

„Мајка — каже — иди, слатка мајка, от чега ми да дâмо бвцу?” Одем

ја доле ко-Докмића куће. Изиђе један. „Ко — реко — одређује те овце

да се дају? Ко је то — реко — одредијо Николу Марковића да да бвцу?”

„Па — каже -- ко је одредијо?” Реко: „Да ја дам бвцу о-три овце, а

бни имају по педесет брава и ја да-дам бвцу? Молим вас — реко — ко

-сунце мен деца — реко — да поцркају. Ја немам от чега да дам бвцу.

Ја сам сиротињка жена”. А тек овај један: „Ко ти је одредијо да даш

ти овцу, јел, јел? Иди, снао, кући — каже — каку бБцу? Ти да даш

о-три овце бвцу?”. И дођем ја кући — ником ништа. А мој Никола не-сме

што је човек. Није смео да оде. Он се боји, њега Немци заплашили. Он

се заплашијо бијо војске. То мисли: што се одреди, то мора да-дâ и

Бог! Ондак се давала, дијете, и мас. И ошишаш бвце. Ако имаш седам

-осам брава, то мораш д-однесеш да предаш. Мораш да предаш мас,

мбраж да предаш. Било мука и немаштиња и бедиња, ћути. Ја две де

војке у-но време! Шта ћу јадна да радим? Како ћу дам? Д-изгинем са

овим. Јаој, реко, божије ти дете! Зар ја да-дам, от пéшес бравића да

дам вуну? Шта ће вој деци? „Па — каже — па шта ћу кад морам?”

Упpти бн оно и однесе, ја запевам у авлији. А после си тежину, што

рекла ова мба друга — зна. Си ћетен, си тежину, преди, кувај, спремај

ћерке. Ја сам ћерке спремила са тежинчином, конопље . . . Била про

пас и мука, ћути. А сат, сине слатки, да купиш, ништа не-трба да ра

диш. Само спреми паре па шта ти душа оће. Ако имаш девојку, спреми

Паре . . .

Питаш ако оћеш д-идеш на игранку, мораш да питаш мајку и бица, па

те пушти да идеш. А ти да идеш нако — то није смело, него мбраж да

упиташ пад-идеш, јер ће да увати мајка, да убије и отац. Тако је то било.

Тако се чувала та омладина. Није се дала омладина никако да то иде у

сâмпас, нако као данаске. А данаске иде, то се не пита нико. Иде куд

öће и ради шта оће . . .

Како сам дошла? Ето тако што је бнимо, његова је мајка из мојега

села. И ујаци су његови као навели. Као неки добар човек, мајстор бијо,

тишљер, баба се пограбила. Вели: то ће лепо да се обуче, лепо да се по

несе . . .

Ал погача пуста, што је била погача! А кад бhу проју — јој како се

раније живило — умесим пројицу па угрејем једну црепуљу, па мeтeм

ону пројицу, а добар чис жар. Не са пепелом него оно чисто! Одозгбр

покријем листом, па сунем после онога жара. Кад извадиш ону проју,

само се жути ко лимун. Онај лис очистиш. Тако је се то радило. Па тек

после вуруне почели да праву ове дебаре, вуруне, каже: „У, не-знам,
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тај направијо вуруну, не-знам: тај направијо вуруну”. Кака-је то вуруна,

богати? И после смо и ми то правили. Ложи се, каже, сламом и шашом.

И то даназ дâњи, дијете . . . Тек је после изишло с плеком, начинили

мајстори. А одуд било, направу само ову вуруницу што се пече лебац.

Метеж га, а свуд, а свуд унаоколо олепиш. Озидаш и омажеж га и

уредиж га. Гор метеш и ове — како се зову — таблицу и то — шпорет.

Како ти је, тако ти је. Само нек има шпорет. Па после плекани шпорети:

мајстори праву па са два бубња. Па кад ово што рекли изиђе — ови

шпорети! Дај ове беле сад.

Било ондак и вашију пусто. Кад је ратно стање било. Откуд-је оно

било, Бога питај. Бијо неки тамо код нас, а имб женско дете. Он јадан

седне преко-дана па цео га дан туче, туче јадан оне вашке и чешља. Син

мој кад је ово, баш кад је ово било, знаш, ово наишли па радијо пут, би

о дечачић, аутопут. Одредили овог маторбг. Овај матори неће него

пошље њега. Ја кукај јадна, па кукај, тела да цркнем за Миливојом. Кад

је дошо, дете моје, бн не-може да се окрене вакб. Миливоје слатки сине,

што си таки? Њему сав врат појеле вашке. А, Боже, ја скидај, па скидај,

па скидај оно одело са њега, па џемпериће. Па кључај, дијете, воду па

пари, па друго облачи. Како је се сад утрло оне вашке, да то нигде ништа

нема?! А, видиш саде нема ни бува што се каже, ка што је било. То је

било бува, бре, кад наиђеш кб-гмаздила . . . Остенице у кревету, дијете,

они дачари што ја причам. То није могло, то кад год оћеш, на прилику

неки ти благ дан дође или слава ил нешто, ти мораш да кључаш воду

па оне креветиће и оне дачице и оно да опариш па да спремиш за благ

дан. Докле-се то среди, сине, душа-се изгуби . . . То је било рада, то се

стаљало за буве, није то пасуљ, благо баби. Метали због остeница. То

раније јадан народ није имб, сине слатки, лекова ни ништа, него је то

причало једно о-другога и такб. Да је то, та бела рада лековита. И то

укуваш и то поливаш после по собама и тако то. Да би уништили то . . .

И то, дијете, како ово куповно! За шта да купиш, ка-се није имало

пара да се заради. Ти мислиш то као данас што оду па зараду по-вим,

викендице и Бог Исус, што рекли. Па све по-неку зараду пару. Ондак

нема, него ја сам ишла да жњем. Цео дан жњем ја српом код газдаша.

Ондак су били, дијете, газдаши, па неки имали сто ектара, па кад одеш,

д-умреш жњеући. Одем ја код Аћима овога што су имали вршачу — по

годијо Живота Обрадовић ђутурицу — отишла да жњем. Јадна оделила

се, да купим прасе пусто, немам ништа, дете моје. А ја цео дан жњела,

жњела, вече отишла — он имао вршачу (и то ће баба да ти исприча)

па ајде сви редом се меру. А ја, сине, слатки, не смем д-идем. Што н-идеш,

што н-иде Миленија да се измери? Миленија да се, каже, измери! Из

мерише они мен. Четерес пет кила! Јао, кат почеше да се смеју! Кажу:

пуна је јевтике, каже. А ја оделила се па немам ништа. Немам, треба да се

крка, сине. Треба да имаш масти, па сира, па свега. Овај чича јадан што

заради ми то мало не-знаш ку-ћеш. Јал би деца ишла у-школу, јал би

купили нешто. Не-знам ни ку-ћу ни шта ћу. Ја одем предем, што рекли,
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па купим кило масти. У, имам ја то да чувам. Докле нисам потпатила

свиње. И даназ дањи кривељам па кад понесем сплачињару о-двајес

кила — радосна да и нараним. Сад и не-носим, снаа ми носи. Не кајем

се, сад нек вуче она. Треба да негујемо оне свиње да не буду нако брез

MaОТИ.

Миленија Марковић (око 80 година). Сним

Љено 1978. ГОДИНе.

МАНИЋ

Зна се: један на пет. Један везијоц на пет жетијоца и тако. И онда

ка стигне онај везијоц, бн веже оне жене, знаш тако шала, шалу-се и бни

вежу у сноп и држу је мало у снопу, и то се смеју, смеју и пушту-је и

ајде опет . . . Метали смо на крстине. То тринес снопа мeтеш, укрстиниш,

па опет тринес снопа, па укрстиниш. И то укрстиниш. Ка-тбугоре, ондак

после ајде ти код мене, ја ко-тебе. Скупу се рабаџије, десетину кола,

данас код мене вучемо, сутра ко-тебе, прекосутра код онбг и такб. Па

после вршача парњача са говедима. Ајде, искупимо два еспари крава, ко

краве, ко волове и ајде за вршачу. Сад је код мене вршача, ондак су

дошли десетину пари и чекају. Ондак се ложи вршача са сламом. И кад

оврше, ондак је крећу: накиту вршачу тамо, све то. Машинистери башка

једу све пилетине. За њи се одваја то: машинистери, ложачи, рањачи

што рану гор на дрешу. То су рањачи, два рањача, два што ложе и

мајстор и један што меље. Он мета снопове у дреш — то што протура,

што извршава жито, а тамо је машина пред њим —. После била воде

ница поточара. Тамо има коло, доле има као точак, вода па ондак тамо

резервар па онда горе камен исто. Па има дрво гор забодено опет у

штукатор и ондак ти пустиш то коло. И ота вóда гони тај точак и ти

засипаш и мељеш, и мељеш, и мељеш. И кат самељеш, узе други тако

iИсто. Утупи се камен, бн скине онај камен па узе чаканац па окује, окује,

окује па опет промеље мало јарме док се мало онај камен слади, па после

öпет меље жито . . . Шта је јарма? Па мало крупније — кад окује камен —

он пушти мало нешто јарме за стоку па после опет брашно. И лепши

лебаs-бијо исте воденице. Имали смо ми туне седам-осам, само у Ду

чини, ти воденица (!). Поточаре се зову . . . Гор је јаз, зове се, више во

денице и тамо та-јаз широк, шири — као соба. И из јаза после мало уже,

уже па ондак има један пропус па крос ту стублину улази вода и обрће

тај точак и посе горе меље. То је под воденицом, а гор воденица после

мсљс.

То је моја сестра, мајку нисам запантила, то сам ти причала. Па он

дак на огњишту ватра, лонче оно земљанб. Тамо постави пасуљ и чорбу

купуса, мете покрај ватре и мете дрва и то. А тамо мете црепуље и загре

ва. Те су црепуље - има и сада тамо. Па ондак мете, а овамо умеси

проју или погачу или замеси самун, па ондак мете туне у црепуљу па
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öндак мете од липе листа, липовога листа. Све поређа озгор, па мете ту

јегатку. То је од брбнзе нако. Или мете на отб жара па на жар мете пепела.

И зна отприлике кад буде печено. Она само свали онај жар и подигне

оно лишће: бно пожутила проја кб-лимун. Тамо се кува лонац, вако, да

извинеш, са дупићом — зовемо га. Дол уско, а горе широко — и мете га

туне и то се кува . . . Умесиш проју у наћивама, у наћивама умесиш лепо.

Оне су о-дрвета, донећу ти. Донеси, чича, наћивице да покажем. Пра

виле се према задругом. Онда су биле велике, па преграде још у наћи

вима и тако смо то радили. Ово су наћиве. Праву Цигани. Осечеш липу,

клен. Сад нема ти, са-то нема, то је разумрло. Старо било, нови нису

учили. Те наћиве како мене служу! Ка-сам се ја узела, тат сам правила.

Педесет и четири године тим наћивама. Кат сам дошла за мојега мужа,

тат сам правила то. И данас месим у њима.

Наложимо ватру па мeтeмо, узваримо млеко. Ондак није предавано

млеко. Ондак салијемо по пешес карлица: имало је по седам-осам крава

па ондак метемо. Оно се увати кајмак. То се није продавало. Купи-се и

једе се. Јутри умесиш тазе проју па извадиш и оно кајмака па парче сла

нине. То је доручак. А не ка-сат кобасица, паштете и салама. То није

било. И по парче јутри осéче бтац сланине свој деци и мете кајмака и то

умешаш. И сока се начини иш-чабрице и метеш кајмака и угњеждиш

сира. И угњеждиш у онај сок иш-чабрице, па метеш кајмака, па вруће

прóје, па кад утрошиш, не мош се најеш . . . Подливали, сириште оста

љамо па саставимо сириште, па ондак извадимо подливак па то постим

подливамо. То тако, видиш, према количини млека сунеш. Ако имаш

десет кила, ти сунеш једну чашу ову што се пије врућа ракија. Угрејеш

мало, колко да држиш само прси сунеш тај подливак. И то се подлије и

метеш на шпорет и одабереш сурутку, ицедиш и завијеш у цедило.

Метеш на шпорет па сурутка се одбије па ондак метеш цедило на шпорет,

па метеш — грудњаче су ондак биле. Грудњача о-дрвета исто начињена

па укопано, па тамо пробушена па тамо излази сурутка. И ту после депо

завије се цедило и ка-то после се ицеди — бно груда лепа. Ти сад исе

чеш тако четири, шес, како имаш млека . . . Па ето, овај, кат се угреје,

провурда се. Или кад врућина, па ниси га ома узварила, бно се про

вурда. Ко-да си га подлила, а ни груда нити ваља да се једе, него суни

свињама. Провурда се то, све грумуљице се начине од млека. Провуp

да се то и само грумуљице од оне груде, све се одвојило . . . То се прави

у Мачви, у Мачви тамо и у Босни. Њино је сирење другачије него наше.

Мачванско сирење је другачије него наше. У Мачви и у тимочкој — пан

тим ја Тимочани кат-су били код мојега бца. Кат-су оступали па по

месец дана су били ти Тимочани. Све распоређени како ко има места. Па

ка-донесу њини родитељи тим војницима пусти кајмак и сира, не може

да се наједеш — њиној војски, војницима њиним — то је друго сирење

њино, другачије.

Вемија Лазаревић, 1901, рођ. у Манићу,

самоука („зна слова”). Снимљено 15. и 16.

јула 1980. године.
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МИРОСАЉЦИ

Нисмо мрсили — то се знало — док не бидне мрсак. А саде? Боже ме

опрости, већ ни ја не постим. Саде на Велики петак једу. Но то је се

постило. Нека биде божићни пос — постило се, васкршњи, све. А сад

нико не-пости. Кад мрсак бидне и покладу“čмо и после не-мpсимо. По

кладу емо и после запости-се и не-мpсимо. Зготовимо вече вечеру,

вечерамо и пос не-мpсимо. А саде мрсимо не Велики петак, мрсимо...

После надбђе волико у-тим наћивама, у наћивама дрвеним. И после

наложимо вуруну па после у вуруну метамо лебове... Црепуља је од

земље напраљена. Ондак смо пекли у црепуљи, није било шпорета,

само црепуље. Метем на лопар, угрејем црепуље вако. Удубачим црепуље

вакб и метем гламњу да не-падне на жар. Метемо гламњу, а црепуље

вако удубачимо а после, овај, метемо на лопар, метемо црепуљу и покло

пимо одозго. И пече се лебац. А усија се она-црепуља. А направимо о

-земње, оне иловаче . . .

Сушили, направе лесе оне, оплету, направу, направи-се оно све.

Оне-лесе гурну се, направи се, знаш, како иду оне лесе. Иду вако и

осуши се. Вуруна та тун, а лесе гурну-се и затвору-се. Оне се осушу.

От чега су правили? Па вакб: от прућа, вако крајнице па после оплете

се от прућа. Све ређа се једна по једна шљива редом, редом, редом и

осуши се . . .

Сејемо на врстицу. Пројарчамо вако па после све вакб забадамо

редом, редом, редом забадамо и после чупамо траву будачићом. После

плćвимо оно ка-се отрави кад никне лукац . . . Сејемо који ко зна. Има

неко дугуљасто, неко округлб, округло семе. А бели и црни сејемо ми и

остаљамо, плетемо венац, обесимо, оплетемо венац и извешамо, а некад

и не плетемо. Метемо на таван и не да прозебе. Оставимо нако.

Све преко новина, каже, кад ме ведне те радим у-њиви — каже:

„Имам преко новина да те ставим”. А жега црна! Они вичу — иди у-лад.

До дванес ја радим, а жеге ове године, Боже! Улад одемо те јемо леба и

опет устајемо те се ради. А моје комшије кажу мене: „Иди, црна баба,

y-лад, ми не-можемо д-издржимо” — омладина.

Милева Николић, 93 год., рођ. у Миросаљ

цима, неписмена. Снимљено 15. августа 1981.

ГОДИНе.

ЈУНКОВАЦ

А шта сам казала мало час? Процепак, то је у шуми. Плав процепак.

То је у шуми — цвеће, цвеће зовемо рано што је стигло. Процепак, вак

плаво и горе вако дође, виси доле. А има мало мире, мало нако на шуму.

Мирише мало на шуму накб, знаш. Ка-ти трчиш, бн тек почб-да излази

нашоље. Тек почо д-излази напоље ми трчимо ко ће пре стигне, кад

рано одемо по шуми.
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Оно на соницама процеп се зове, процеп на соницама што праве. То

ураде људи, раде двојица њи. Оструже првом, ово остpуже па после

узму па цепају. Цепају и бвде вежу ликом оном живом и-шуме горе па

после рацепе и начине једно дрво опет да оно држи, тамо да се осуши и

накб да стоји дупке док будне суво да стоји, само да се натури на со

ницc . . .

Нема нико у кући. Оно порасте буpијада, она трава око-куће, види-се

само обод онај. Помрли, било онда и колера па било јевтика. Онда се

није могло да се лечи ка-сад. Плућа, звали је јевтика, плућа са-што

болујемо – онда било јевтика. И помори фамилију неку бно. Нема ле

кара. Они иду лекарима ал не-могу да спасу, а саде колико лекара!

Мене су пронашли пре дваез-година мислим. Излечена ми плућа, ал

онда није могло. Нема, мало да живи — годину дана — ка-добије на

плућа. Изгору плућа и нема, не вреди ни лекару. А да-виш, море, сад.

Једно време кад бћу д-идем њему, ја лепо га мрзим да га видим. Што

каже она баба бајалица: и њему се досади. Да ти неке лекове: иди кући и

нембј ми претисак на мозак . . . Ја сам упантила пре, видла кад овај мој,

што ми је братић, меријо ми — мислим пре три године — притисак.

Једнако мере, једнако иду једно другом и пронашли и купили ово. Ја

péко да идем код Мије да видим, реко, мене притисак. Ја питам њега:

„Мијо — реко — мене — прегледа његову мајку и тетку — Мијо, ајде

мене прегледај, да видиш да л ја како имам претисак?“ Он прегледа

мене, овај, тури оно па измери па каже: „У, тетка, ти онај најбољи при

тисак имаш”. А дотле ниса-мерила. Једаред сам ишла, не-знам колко

ми је било — педесет година — ка-сам ишла лекару, ал није ми казб

да имам притисак и да ми је објаснијо ка-сад: који је срчани, који онај . . .

Лежала сам ја шес недеља од ове ноге десне. Шес недеља сам лежала,

ни пила воде, ни јела, ни столицу ни ништа. Само лежим: нисам лежала,

само седим нако на-кревету. Шес недеља, а саде, каже, не-може три

дана и од-јутрбс није јео. Како није јео? Мого је да достигне крушку,

има јабука, има и ваздан воћке којекаке, па негде ће попити кафу и — ни

сам јео! Па шта ће више?!... И ја сам седила на-кревету шес недеља

кад је мој муж умро. Они мене зову, дају њему четерез дана, да устанем

ја д-идем код-нега, да стојим и-ја. Ја устадо и бдо, стајала мало. Нема

да држим оне свеће него само да стојим нбд. Ја устала, стајала мало — ау,

ни ми је добро. Идем да ја легнем. Ка-сам је легла — вратила се — четерез

дана кад је њему било, а ноћу се разболела. Ја, врати се ја, кад ме салети

неки зној, па зној, па липти само. Скидајте ми, реко, ову блузу и ово,

сва ја мокра. И они дај да ме преоблаче. И целу ноћ они су ме преобла

чили. Вода само лије. А ја четерез дана лежим: ни сам јела, ни сам пила,

ни сам ништа. И она ме преобуче и, богами, сутра дан ја боље. Не помиш

љам ни да узмем кафу, не помишљам на ништа. Они мене нукају па

донесу поморанџу, лимуне, ово, оно. Ја не погледам ни да тражи моја

душа да прогута. Остала жива, нисам тела да умрем за шес недеља.

Каже: како је могла да живи толике дане кад није јела? Може да се живи,

још како, сам ако си чврс, ако ти је чврс организам, може да се живи

још како. А ко је слаб, бн је пропб брзо — ако му је било слаб материјал

овај живчани и ово којешта.
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Недеља је, реко, видиш како по путу раде ка-да је понедељак. Ено

раде, кућу зидају. Богами, нисмо ми то зидали такб. Зна се: петак — пé

так мрсак – мрсак, а празник — празник. Не-може. Ја тебе плаћам:

нећеш да радиш тада и тада ка-ти оћеш него кад ја оћу. Да поштујем

мóју кућу, моју децу, моју будућнос. А сад, гле! Ено-и пуно тамо, раде

кућу. Са ће служба у цркви. Колко је сати сад? Десет? Ето видиш, тек

сад бидне служба. Они су јутрос дошли, већ у пет.

Како сам упантила за себе, бијо је курјак. Дођу у овце ко-сат куче

вамо што има у мојега комшије. Накб дође, али још веће, а има — како да

кажем -- нака му она, гор на њему, као оно — длака, као оно ћебе. И

ноћу, богами ако ниси затворијо лепо бвце, бни дођу. А шума тамо има,

дођу однекуд. И дођу, подаве бвце. Водили рачуна ка-сад о кокошки.

Затворим кочак, оће лисица, оће твор. Покупи јаја покупи кокоши.

Тако смо ми чували от курјака овце. Курјаци било више него сад. Сад

нема шта ни да даве, зотб и нема овде. А нема ни шуме, де да будне?

Нема шуме, бни су били . . .

Ми зовемо, онда је било тај ар, све о-даске. Остpужемо волике

даске, па после још једну толико, па ужљебимо оно дбл па слажу, па

после гор метају ову греду. Ужљебе и после трпају још један ред вако

дасака опет гор и начине ар. То се зове — за говеда ово-сат што зоведу

штала — ми ар звали. А тамо смо свана јопет о-те даске направили

себи колибу и тамо чувамо стоку и ноћивамо.

Ово је дрво, виш, вакб дебело вакб — видиш. И сад, оћу ја да

копам – буква, да копам буково нешто. Оћу карлицу за мнéко ил што

год. Онда копаш онб, остружеш четвртку и почнеш от-средине да ко

паш редом. И вакб, све вако иде на испит и вадимо ону ивер. Ивериће

избацивам, ти вадиш рукама. А она скобла — како да вам кажем, имали

смо кот-куће, имали смо да ти покажем шта је скобла. . .

Он воли тако, бни мене сервира. Ја узем кутију и мене после још

мало пошећерим. И-ја волим појачу мало кафу, пошто помало гуцнем

ракије, знаш — онда мало јачу кафу скувам. Помало, само не преко

-даре, е. Ене, гледај де им биде стоји ракија. Данас имам три чашице

да попијем; тако толике три чашице данас попијем. А ене је гледај

нб-де стоји ракија само да пробам. И ја ујутру седнем тако, добијем кафу

од-њи и ја после моју ракијицу гуцнем, ето. Домаћу ракију, а не-волим,

овај, што бни купе, ову јаку — како они зоведу бни — траварице, не

знам, стомаклија, намастирка. Ја то не могу. Окусим, једаред гуцнем

алаа! А ову смем да гуцнем богами добро . . . Они зоведу тако, чујем

од-њи ту реч. Намастирка има ракија зове се. А мене шљивовица се

зове и што сте ме питали: од џенерике, о-дрењина, о-дудиња, о-тре

шања. Е, са-су бни назив неки — о-чега су пекли, не-знам. Они зоведу

траварица, намастирка. Намастир је, валда, црква -- то ми зовемо.

Слави црква данас, слави цело село, овај крај овде. Не цело него крај

овај, наш Јунковац. И скупце-се тамо кот цркве де лупа звоно и сутра

спремамо, да кољемо свиње и да, шта ја знам, да спремамо за Тројице.

И јутру спремамо ко ће д-иде у крстоноше, а зна се онај који ће да

носи крстпћ, а не да носе који ти мислиш, него онај који је одвојен за
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крстић. И спремамо крстоноше. lИмају оне барјаке, оне црвене, имају

црвени барјаци. А тамо је дрво једно обрезовано ил је рас, ил је брај,

ил је трешња. Онде је начињен крс, вакб начињен крс и закршћено

у дубину. И поп долази сутри дан и оно се воском залепљује овде. А

бно иде ка-гот свадба кад иде, сам пешке, пешке и певају. Како певају,

ти Драгане, како се пева? Како се пева? Не-зна ни бна, ако је до јуче

било — пре дваез година, ал нем — тријез богами, тријез година.

Нема више како је данашњица, кад је постала! Они иду и обилазе -

колко записа, иду и обилазе тамо. Неко донесе лепе ракије, печења

да мезете и да попију лепу ракијицу. А ја кувам кафу и чекам. Имала

сам у мојбј ливади запис. Ја кувам кафу и деца носе тамо слатко и носе:

једна слатко и воду, а једна ракију — да попију неку ракијицу. Дајемо

шећера вакб и носимо кутију и они поседају по трави. . .

Првом кољемо печеницу. Сутра печемо, тб зовемо: пéци се Пецо,

певамо тунак и пијемо ракију љуту, ову варену . . . (кад ћ-ти дотураш,

зотб се ја сметем и не могу да потревим). Јесмо бадњак секли учи Бо

жића, на Бадњи дан учи Божића. А јуче је бијо Туциндан, а после Бо

жић кад осване каже се Јćциндан деци да једу. А вече Бадњи дан имамо,

бадњак донесемо. Одемо, у шуми нађемо бадњак и носе бни и сачека

вају. Мој муж причо: терали шес коња један бадњак, а није већи од

волики. Шес коња — кад је бијо у војсци — терају бадњаке на колима.

А овде ми донесемо на рамену, али само онај који чекамо га да дође

и-шуме да донесе бадњак. Па онда да почемо да идемо да пијучемо

око-куће деца — ко има деце — да пијучемо и да причамо: кукуреку,

ква-ква-ква-ква, да ричемо ко-говеда, блејимо — деца. А ја носим

сламу, ја старија. Ја носим сламу, а деца за-мном иду и броје такб редом.

Кад уиђемо у кућу, ја носим у џепу жита и бацам тамо и бни кажу (како

—но кажу?). Улазим ја и бацам жито, кажем: „Кристо се роди”, а они:

„Ваистину се роди”. И они бацају на мене жито. И деца после мимо

мене протрче на-ону-сламу да полежу. Трипут обиђемо око-куће . . .

Да полежу на сламу де смо метули сламу, и соли, и волове, и ораницу,

и колач. А деца трче тамо, оће да дођу пре да једу. А имали — бацим

ја ту, умешам и шећера, после трче и полежу дол, купе. Ка-дбђе по

лаженик, све ти чисто! Устанемо рано и спремимо да се кадимо и кре

ћемо децу: Устајте, Божић јутрбc! Полаженик носи жито у рукавици,

носи у рукавици жито и: „Кристо се роди”. Ми знамо и чекамо, ако

немамо светлос, као сад, него лампу. Чекамо полаженика и спремамо

и кафу и шећер му спремамо да, да га послужимо. И бн улази: „Кристо

се роди” — с оним житом на-нас. И ми чекамо полаженика и с оним

житом њега: „Ваистино се роди, ваистину се роди”. После и бн седа.

Ми пружимо столицу са три ноге. Како ће да кажемо: вакб, ē тако.

Па метемо сламе, бн седне нбде, а ми позади леђа оћемо да измакнемо

да полаженик падне. Да падне кајмак кат се увати...

Казан пече ракију и тамо капље ракија, а вамо се кува. У казану

кували и пекмез. И кад бно бидне готово, кувано, онда сипамо у други

суд па цедимо, цедимо на цедаљку па у буре, де ти је боље, де ти треба.

То нама треба по сто кила преко године. . .
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Ми смо навијали на коље. Ударимо у-земњу трп колца. Ударимо

три колца вако кад немамо ону сноваљку свћ. А умемо да оснујемо

и отегнемо ово колко ће дугачко јел не-може да вози, знаш. И онда идемо

редом и то снујемо и черкамо (?) де ће да будну оне чини. Оснујемо

то и после покупимо и после трпамо на једну возу што су отесали нама

људи. У шуми осечемо дрва па нам начине возу. Ако нема-не возе,

ми узмемо столицу са три ноге, оно што смо прајили некад (и у Босни

било је то). И онда метемо на столицу и па камен у средини и он полако:

ми га вучемо, бно се завија гор на вратилу. Вуци гор полако, дођеш

донде, ај сат пуштај оно редом овамо. А кад је на сноваљку, бно има

доста: може бити — по четрнес аршина сам ткала сукна. . .

Да сам видла, камоли да пијем, да сам видла раније пре једно може

бити четерез година — педесет. Ишла-сам и по марвенбм вашеру. Те

рали кад идемо на сточни вашар, ми идемо баш тако старије мало жене.

Оне морају д-иду с људима, терају краву ил теле у-колима. Крава

иде и мораш порет краве да идеш, да тераш. Није ту било канате па

да тера на вашар. . .

Шта-ће да плете кад не уме ни да протури жицу? Гледа ка-год

ја што сам ћорава. Па н-умеду, цепају оне жице и оно којешта како

скупи некако у гомилу, како држи оне-игле — гадно. Гадно игле

држи акамоли да плете. Ја исплетем ноћас ову чарапу женску. Вечера

-сам започела, ујутру може бити готова. Подај сад њима да исплету.

Ако имаш задругу повише деце па да исплетеш чарапице, па једном,

па другом, па тако. Она то да исплете сад. Забада, не-зна де ће да за

врши, не-зна одакле ће да почне. Оће л да седи с мајком: де, сине, овако,

де, сине, овако — кад учи. Мани девојке, ма мани. Да виде ко прође

улицом! Оће да копају кад виде кат прођу улицом. Ја кажем овима

свима учитељима — има-и неколико млади, овде долазе ко ви што сте

дóшли — ја кажем њима: „Што ви не одредите у месез дана пешез

група они ђака који су способни, од бcмог разреда и још пре. Одре

дите једну групу која је способна да ради. Одведите у-њиву и да вите

колко би окопала данас. Деца одморна, чилна, и они би се доватили

мало да раде, ал неће учитељи да воде. Шта је, неће да поведу. Дошла

једна, удала се, дваес седам година. Носи стомак и дошла да сејемо

лук. Она дошла да копа мало и бна тун. Она: „Јабj -- њен се бтац зове

Јездимир — Јездимире, да ме видиш, шта ти саде радим.” Копа! Па

копаш, ти си сељанка, бре. Каки копање, каки шта! Дваез година ишла

y-школу, трговачку завршила и зна да ради у трговини и ово и онб.

Друга, трећа са осам разреда, са четири па не-може да копа. . .

Шта она баба нод ради? Што н-уме д-ужива? Ја морам да се са

криjeм кад одем тамо у обор. Насечем дрва; сад не-видим д-ударим

сикиром, богами. Они гледају с пута, а и ја нешто радим овамо. „Јеси л
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толико насекла дрва“? — питају ме. Реко: „Насекла сам. Треба, иде

зима. Неће бидне цело време лето”. И смеју-ми се, одоше. Оде баба

луда, н-уме са седи.

Лепосава Урошевић, 88 година, рођ. у Јун

ковцу, неписмена. Снимљено 16. августа 1981.

године.

МЕДОШЕВАЦ

Моја браћа ка-су ишли — бни су, ка-су били дечаци — па иду

у друго село на игранку. Сваки носи буздован, не иду бес тога. И при

чали су како умро један човек и повампиријо-се. И они чули, прешла

им крмача нека: у, испред њи па преко обале, само пуца. Прешла преко

њи, а они носе те буздоване у одбрану. И после чуло се тамо неки ја

ваз, дрекнуло нешто. А бно вук сачеко па растрго онога вампира, рас

трго. У сутрадан нодена ка-го-да си просуо неке питије. И онб ка-се

обелодани, кат прође четерез дана, а он није уништен, бн више не-враћа

се у раку него иде у шупља дрвећа. Онда чобани нађу, у једној шупљој

липи ведли човека де стоји. И ајде вамо, објаве селу и село: девети

колац пробијо, Све од глоговбг дрвета направе колац, зашиље и бију

на ону рупу. Биjу једнако, бију, бно оскаче као гумана лопта. И онај

се колац сав исцепа и направе други и терају такб до деветог. Девети

колац пробијо. Оно се само спљосну доле, спува као лопта ова са-што

је надувана. Онда је би убивен. Причала ми је моја мајка да је жени

умро човек у Вреоцима тамо и да је се бн повампиријо и доодијо жени

и да је бна понела дете и родила дете бес костију које је живило дваес

пет година. Никут са постеље, никуд. Са вампиром понела дете, а она

је њега све праћала у кокоши ту, те давијо кокоши. Ја сам и ноћивала

y-грббљу, чувала стоку и нисам премећивала ништа, је ли! Ал тога-je

раније било. Ка се сарани, каже, мртвац — баш тај што сам ти ја при

чала кад је се саранијо, бно увече неко шарено псетанце преко оног

његовбГ одела, де се оно кувало оно-јело што је се кувало, трчи, њуши

нудена, њуши, њуши, шарено псетанце и око-ног његовог одела. И

причала ми је, овај, Даница Ранковић: Умро Милан неки, а њен муж

бијо у војсци и дошб бн кући и ведо тог Милана што је умро. Ведо га

бн: седи поред неког бавана у-некој шумици. Он каже: „Добар дан,

Милане”. Он ћути: „Добар дан, Милане” — бн ћути. А он није знао

да је бн умро. Ка-дбђе кући, он је пито жену: „Што ћути Милан од

мене?“ „Који Милан?“ „Па Милан овај“. „Па куку тебе, бн је умро!”

„Па ја ведо њега — каже — ја назива њему добар дан, он ћути.” А

бн се повампиријо бијо па већ после обелоданијо се, те седи у шумама

и није ишб у раку тамо. И моја мајка причала је да се мојега свекра баба

(а Станоје бтац, свекар) и да је се бна повампирила, а Станоје бијо остб

мали. И она дошла: ведићеш је, каже, чешља-се кад на сунчево смиро

вање, бна се чешља у Градиници, тамо у шуми некој долена. И она,

овај, дође па иска: „Станоје, Станоје, дај ми — дође до-врљика — дете”.
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А он је прати: „Иди у-море, ватај рибу и рака“. И бна јабкну трипут

и оде и више није доодила. А налазили су дете са колевком на гробу:

украде, однесе. Докле год не заиште-ти нешто, неће да се откани. Онда

после кад је он пошаље: „Иди у-море, ватај рибу и рака” и бна више

не долази.

Винка Јовановић, 77. год., писмена, доста

чита. Снимљено 30. августа 1981. године.

Живе све ове тице: вране, сенице (вране, како које се називаје),

свракељице, сенице, голубови, роде — има редом то такб.

Сејали кудељу под мотику, посејемо мотиком и онда никад нико

дрљачом влачи. Нико је дрљачом влачијо, како је ко тео. Беремо и

онда после киселимо, трљимо, предемо, ткамо и ето. Чували смо о

-тичије да не поједу, да поваде кудељу тице, исто ка и кукуруз што

ваде сад. Кад порасте, ми побирамо кудељу и бно остане. Изборница

је прва, а семењака друга. Оставимо семе па сејемо догодине . . . У

воду метемо, у Пештан, у јаругу, бару — шта ко има. Киселимо па је

осушимо, после трљимо са трљицама. То су два кблца, пошто вамо

један, и после се направи се горенака и тако трљимо. Предемо, огpe

бемо и узмемо па свучемо и предемо и ето . . . Како ко! Нико кваси

тö па мета на сунце пошто изатке те бели па мета на сунце и кваси те

бели такб два-три дана. Лужи се већ, бна се мете са пепелом, све то

с пепелом рађено, није са прашком ништа. Мете-се дрво церово, мете-се

багрeново, мањ како и направи се пепео и после то — направи се цеђ,

направи се цеђ. Цеђ ми зовемо. Налијемо воде и скувамо и — цеђ.

Прилијемо с отим и ондак стајиш, стоји тако дуго. Можеж да га при

лијеш вечерас па сутра да га опереш, па опет такб мете-се на сунце и

после избели . . . Сноваљке имале, има то: оснује се, јали коље, како

је ко тео. Коље, намешта се основа па се после навија на разбој и тка

ce . . . . Подложници се зову и онда дол ногама, а вамо се протура ру

кама и тка се. Држиш чунак, мањ шта. Ако ткеш, клечаш ћилиме, ти

онакб са гужвицама и све такб. Па чунак, ја сам то већ избацила: о

-дрвета исто тако, па се извади и-средине, посе ту се мете цеви. Цев,

цев се направи од зове, од ове вакб — жешље јалове — и то се после

тка с отим. Па, има ту жешља ника, осечемо и после правимо. Жешља

осéче-се, па се после узме жица, угреје се па се то прође кроз нутра и

после метеш у онај . . . -

Слеме? Кат кућу направе. То је слеме ово горена. Носе дарове

и вешаје, гор мету мотку. Дар носи, шта ко па гор га обесе, дабоме.

Вешаје: горена метемо мотку и онда то после вешаје, шта ко има. Носи

дара и то је слеме, ми кажемо: мети на слеме, обеси на слеме, како оћеш.

Збpка Симић, 1910, рођ. у Медошевцу, не

писмена. Снимљено 30. августа 1981. године.



476 Слободан Реметић

РОЖАНЦИ

Радили вакб, са стоком орали па сејали, па послена копали, копа

чица што се зове. Ни било ови машина него вакб наше . . . кола, во

лови, плуг. Жели смо српом, знаш шта је срп, жњели, срповима жели,

па после, доцније там чак, неко коси жито косом. А ми смо то раније

све жњели. Па до скоро смо жели, докле није ове поизлазиле машине,

а ја после нисам више ни радила. Изашле машине, ја не могу да радим,

нисам ни радила . . . Копали исто ка и сад, с машинама . . .

Паламиде раније ми смо чупали, секли, вакб: уземо срп па сечемо,

идемо по ним житу. Она израсте велика, ми пос сечемо. А овај пра

шак што има га и-сад кад увати, сазре и жњеш ако опадне, оно жито

вучеш . . . Радиш вако. Пожњеш па га саденеш у-њиви тамо, ми зо

вéмо крстине. То једно на-друго меташ, оне снопове што има везано,

саденеш у њиви, па после вучеш кући, па кот-куће саденеш. Ту дођу

машине, дреш ишб па вршу, није комбаји негове машине што су врле.

Вршеш кот-куће то жито. После идеш у воденицу и мељеш.

Начупамо жито исто са тога па исплетемо уже што ми зовемо уже

та па после простремо та ужета. Меташ жито, напуниш уже, па иду

људи и везивају, ми купимо сви.

Врли су на гумну коњи. Па то начину, окрешу гумно, знаш шта

је гумно, окрешу мотиком земњу. Вакб скинеш траву озго па да бидне

равно, па удариш на средини једно дрво, ми зовемо стожер, дрво на

сред онога гумна што је окресано, па унакoлo метеш снопове све ре

ђаш, ређаш, ређаш, послена ко има коње, бн коњима обилази. Они оби

лазу, газе и овршу, а ко нема бн говеда, волове, обилазу унаколо по

ним. И ти пос оно претресаш, преврћеш, па опет док навршу па после

има ветрењача што се зове. Сипљеш оно жито у ветрењачу, вејеш,

овејеш, па терај кући . . . Ништа, истуриш ону сламу, па туриш друге

снопове . . . Виле, знаш шта су виле. Све вилама, брате, бацаш, пре

врћеш. Кад бидне готово, избациш тамо па метеш друго . . . Oбрћеш

рукама и она веје и оно жито излази, плева тамо, вамо жито . . .

Направиш црепуљу од блата, газиш то блато лепо, мешаш оно

блато и направиш и пос осуши-се, знаш, црепуља вак волика. И после

месиш у њој леба. Одозгор на ватри, ватра горе, није шпорет, ватра

је. Сунеш жара н-онај лебац а бн се испече . . . Биле су ове што су

на дрвима млеле, преставимо. И ту сам ишла: Колубара тамо, то је над

води (sic!), девет они каменова. Колубара тамо, ту сам ишла, девет

каменова и витлбва на Колубари. После воденице на ћумуру, на дрвима

па како ложу шта ја знам, исто млеле ка и ове воденице . . .

Посејемо па оберемо па покиселимо у воду, па пос извадиш из

воде па се осуши, па трљиш. Има, направиш трљицу . . . Набереш пуну

руку па посе вакб редом, редом па у сноп вежем. Пуно, све толике

оне ручице што се зоведу. Па оно вежемо што укисели-се, то после

трљимо, па посе гребенаш, па предеш . . . Како ти изгледа? Има два

они кôчића, ударени један тамо, један вамо а три даске. Оне даске с
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краја метуте у-нај, у-но коље што је ракљасто. И оно метуто воде, оне

три даске. И она једна је дужа, има напраљено за руку што бијеш,

подмећеш ручицу и бијеш после по-ним редом, трљиш то се зове. Тако

истрљиш. Гребенамо на гребене. Код-нас гребени, то начињено, зупци

нако . . . То доносу ови, не-знам одакле су, купујемо, два они гребена.

Гребенаш, уредиш лепо све за-што оћеш, за кошуље за поњаве. Поесмо

је оно што скидамо па после оне кудељке, кудељ"ице. То уредиш, оно

што остане па кудељицу . . . IИма преслица начињена, заденеш за-појас,

завежеш кудељице н-ону преслицу.

Ако бћу да ткем, тамо идем, те оснујем, навијемо, па уведемо у

брдо . . . Матовило зове-се, о дрвета начињено. Па оно и оно дође на

једну страну ракљасто, а горена, гор натурено, како сад вакб да нату

pиш дрво, прожљебљено па натурено на матовило . . .

Чéкрек, начињено како да ти рекнем, то је од сита што се обрће.

То је сито разваљено па оно обло, то је лепо напраљено па после напра

виш амо шивку, шивка гвоздена, па после има који то уме да направи

чéкрек, није то опасно. Стопи-се па мeтеш, ужљебиш и обрћеш. После

мећеш н-ону шивку цеви, цеви па сучеш . . . Цеви од збве начиниш,

од збве начиниш волику цев па пробушиш . . .

Ја сам седморо родила, а петоро ми живи и двоје су умрли. Вала

Богу ево-и живи и здрави. Дванесторо свекрова моја имала. Било буд

Бóк-с-нама деце. То нико није знао ка сад . . . ни лекара . . . Ја то не-знам.

Родивало се докле се родива. После неко умре, па напако да су сви

живи . . . Па, отишли ми да копамо у њиве чак долéко от-куће. Па

оће киша вакб облак наишо, а ја носила на леђима колевку и дете у

колевки, тај мој син што је сад бна за-њим. Он мали бијо, знаш. И ја

јадна метула оно дете и трчим, а имало друго дете ишло за-мном, знаш.

Ја трчим а оно испало исколевке, а бна јабче: „Јој, мама, испаде дете

ис колевке” . . . Не-вали му, брате, ништа, нарасто-је . . . Дете за-мном

виче: „Јој, мамо, дете испаде, де ћеш?” Ја бегам, облак видим.

Василија Николић (1896), Рожанци, непис

мена. Снимљено августа 1981. године.

БИСТРИЦА

Кôљу-се посеци успос, али залогаја се не-меће у уста. То се рибају

судови, то се рибају ножеви да се леба осече. Ножеви се рибају да се

леба осече, а сад јок. Сад мрсно, мрсно, мрсно једнако и Велики петак

мрсан. Кад биду Покладе, закоље-се кокбш, покладује се, гибанице се

праве, пројаре се праве. Све се исто прави ка и сад. Али то што остане,

сутрадан се не окуша. То се да свињама . . . Метеш сира, метеш кај

мака, мнéка и јаја и загустиш с пројиним брашном и сунеш у тепсију

и печеш у шпорету . . . Метеш у лонац, вода провре, вода провре

и сунеш мало у-ну воду соли и после просејеш брашна и сунеш у-ну

воду и прободеш колеником на два-три места и оно кључа, клуча.
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И после скинеш оно, д-извинеш, метеш онај лонац међу-ноге и оно

добро мешаш да не остану грумуљице. Ако оћеш да га запржаваш,

ако волиш са сланином, упржиш сланину у тигању. Па ка-станеш оно

да мешаш, ти сунеш онај качамак и мешаш, мешаш, добро измешаш.

Ко воли, сипа после и мнеко. Повадиш оно пос качамак у тај тигањ

и свако себе узме у чанак па једе. И цицвара се укува, исто такб добро,

и скинеш и једеш. . .

Како је се то пречешћивало? Тб се пости и заитин не-смеш д-окусиш,

и сирће не-смеш д-окусиш, и зино не-смеш да пијеш па да примиш

прéчес. Тако смо ми радили. Ето, биде служба, заврши се служба и

тамо на пречес преступали сваки по реду, по реду ајде, ајде. Каши

чицу, једна кап у-ној малој кашичици вина. Е, после тамо иза попа

стоји један са наором. То је леба, наора. И пружиш руку и бн ти спушти

наору и бн ти мете у уста и ето ти...

Направимо, побијемо четири сове па ондак моткама то — набој.

Ударимо мотке одуд, одуд и одуд и тун саставимо блато са сламом и

то набијемо тун блато и одозго покријемо исто сламом и тун су бвце бо

равиле и ту-су-се јагњиле. И ту-су бвце биле после здраве ка-челик.

Чуо си за челик? Вод овај наш има двајес, сваке године му се јагње,

двајес оваца. И после преко-лета смањи, прода, тако опет. Док ми није

муж умро, и-мћ смо имали десет па смо заклали петоро како је бн

умро. Петоро смо заклали: те за полугодишњицу, те за четерез дана. . .

Oће д-уједу. Нисам имала девојком код мајке, а ка-сам дошла за

мојега мужа, а бн вóд после имб. Ја не-смем да се прекучим, а бн је

тако бијо слободан: око њега се окупе, ниједна да га уједе неће, живота

ми . . . Имали смо вршкаре, оплетене прућом, ми зовемо вршкаре, а

сад је ово као сандучићи. Облепимо балегом, оплетемо овим, лозбм,

лозом дивљом, лозом оном како да ти објасним. И ондак оплетеш лепо

оту вршкару, кошницу, а доленака је бна отворена и она стоји вако

преврнута, а та-je poчић окренуд горе, тај рочићђ гор окренут. А бна

стоји поклопљена на дасци, а има бтвор ку-ће бне д-излазе. Тако је

широк тај бтвор колко овај мој длан, није већи: куд бне улећу и из

лећу. Ка-сам ја дошла, па имали смо наћиве п-оцедимо по педесет кила

меда. Ал после нам поткрадоше и после нисмо могли. Ватб-је мој човек

неколко пута и није мого да подигне, никако. Нађе у дрвету рој и

повади, донесе и оне биду једно извесно време и оду. Изиђу искош

нице и одлете зотб што су поткрадене па неће после да се подгаје . . .

Оне се изроје, искошнице изиђу и ти вичеш: земњи мацо, y-кућицу

мацо, земњи мацо, y-кућицу мацо и прснеш, овај, на њи прашином и

пребациш сврдо — тако је мој човек радијо — пребациш сврдо преко

њи и тамо завртиш тај сврдо де бн падне. И бне се увате за дрво, за

гранчицу, увате се ту у дворишту и туненака бн после потури кошницу

и оне после силазе у кошницу. Претера-и у другу кошницу и то саће

после повади и узме па цеди. Тера-и искошнице у кошницу, пређу

öне и сâме. Узме кошницу и натрља неком травом зеленом. Ми зовемо

маца, матица, бна мирише, тако сташно мирише. Он ону празну кошницу,

овај, намаже, намаже, намаже и тури код оне кошнице, код оте што
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ће да вади мед. Оне из оте кошнице излећу у ову кошницу што је на

мазата, та кошница с отом травом. То лако пређу, брез никаке муке.

Тако смо ми радили. Ми смо имали ка-сам ја дошла за њега. После

поткрадоше. Е, после ватб-је јадан неколко пута тај рој и не-може да

се обдржи. Свекрова и тај ми муж, каки, то обнижу га оне челе ниж

—њега и ниједна га не да уједе. Тако је бијо слободан око њи и тако

је са-њима радијо. А ја, Боже сачувај! Ја бегам ка-ђаво открста. Нисам

смела. Он каже: „Неће те појести. И ако те уједе некоја, неће те

појести”. Реко: ја се њима не прекучивам. Нисам имала и нећу њима

да се прекучивам. На лук бна оће да уједе. Кад једеш бели лук, ете

је ка ћорава, на бели. . .

Сејато на леју, све на лéју. Ускопаш лéју, а сад на врстицу. Пре

лéју ускопаш колику оћеш: два-три метра, пет метара, шес метара и

прекопаш лепо и изврсташ и после садиш бели лук. Забадаш она че

њад. А сад на врсту сеју се, сеје се и бели и црни и све . . . Плету венце

ил брежеш. Па поплетеш у венце ил орежеш нако како ти оћеш. Не

-смеш обрезати до главице да трули, него пуштиш вакб мало дуже.

Неранџа Симић, 1910, рођ. у Бистрици, не

писмена. Снимљено 27. октобра 1981. године.

МАЛИ ЦРЉЕНЦИ

Кабло је музлица — зовемо што муземо краве, а видрица је што

метамо сир. А бно је, дође ко чабрић вако, само има дршку да се држи

ка-се музу краве вако: музеш као у бакрач. Има своју горнак ону руку

њицу. Рукуњицу има вакб да држиш кад музеш, ето вако као столица

öва. И дол музеш, а видрица је округла ко-год лонац што се мета сир

. . . То је што зовемо музлица, кабло. То што муземо стоку, то је каблб.

Тако смо сејали пшеницу. Рукбм насеваш вакб пшеницу. Торбу

па у торбу руком па сеј. Па после дрљај, влачи. Насевницу побележимо.

Побележе-се насевнице па се насева. После бележимо дрвећом, вакб

на ред. Тако насевамо па опет забележимо па опет насевамо такб и

дрљача влачи после са стоком. Не плеви-се пшеница. Са-се полива,

имаде течнос, а раније није имало то, није имало. Оно посијеш, бно никне

и расте и ка-дбђе сазрело, ти жњеш рукама . . . , Боца се вадила прљом.

Има прљ, вако натуриш на дрво: дол, као ножић и ондак прљаш ону

бóцу, требиш, требиш боцу из жита. Отреби се боца, а трава не може

да се отреби тако. Кат сазре, бно се жње. Кат пожутило и покучи влат

вакб, онда-је зрело. Ми жњемо српом, жњемо, жњемо и спуштимо на

руковед. Па опет жњемо, жњемо и спуштимо на руковед. И тако по

жњемо и вратимо се после и покупимо на снопове и повежемо. Ужа

од жита исплетемо. Исплетемо, узмемо жито оно па ондак уквасимо

па завежемо горе па опружимо вакб и после вежемо тим. Вежемо сно

пове и после денемо у крстине. По трине-снопа у гомилу вако укрс.

Одозго метеш вршњак после и готово — крстина. Тако укрстимо целу
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њиву, тако. Целу њиву тако што жњемо укрстимо . . . Направи се

стожер на средини, положи се снбпље вакб дупке. Побије се стожер,

вакб око-тог стожера слажемо снопље, слажемо, слажемо. После на

тера, ко има коње — коње, ко нема — бн з говедима тера стоку, тера

док не разгазе. Кад разгазе, претресеш (притресеш?) вилама, истресеш

жито. Вилама истресеш жито, а сламу избациш. И онб после скупимо

жито на гомилу, има ветрењача што веје, ветрењачу која веје жито

после . . . Пекли у вуруни. Има вуруна, напраћмо напољу вуруну па

замесимо тесто у наћиве, биле велике наћиве вако. Наћиве дрвене,

корито, наћиве — замесимо тесто. Оно кад накисне тамо, угрејемо ву

руну, изнесемо астал и размесимо лепење, самуне и пометамо; лепење

направимо па после самуне. Лепењице направимо вакб: мало теста па

лепењице направимо па сечемо онда деци да једу. Сваком детету уме

сим по лепењицу па посе самун . . . Пекла сам лебац и у црепуљи, у

црепуљи. Црепуља се направи од блата, па испече се бна и после —

црепуља. Мете-се лебац у црепуљу па друга црепуља се угреје па озго

на ону и такб се тај лебац испече пот црепуљом.

Дол имаш — подложници, па ногама дол запињеш, а гор ово про

тураш чунком, чунак што се мете цев, пређа. У чунку има цев, има да

направи цев од зове па намоташ пређу па онда метеш у чунак па ногама

дол радиш, гор протураш. Дол имају подложници, а ти направиш ните

горе, па нб-уведеш платно, уведеш у ните и оно зева. Ти ногама радиш,

бно гор зева, ти протураш чунком и тако ткеш. Ногом вакб, како којом,

протураш руком такб и зеваш ногама дол и протураш и то се тке. Крпа

после остаје за-тобом, крпа, завијаж дол око вратила ткиво онб. Имаш

предње вратило што завијаш оно што ткеш, а има задње гор што је

навијена пређа . . . Побијем гор колац и бвде колац и тамо вратиш: два

колца, ту направиш зев на ти два колчића. Овде, на пример, ставиш

кóлац, па бвде. И то такб се после тке. Нанитимо ните от конца и овај, у

шта ту којешта има, ћути! Видиш ти, ово вакб ово бвде мора да има

сад и ово и леченик да се сучу цеви. То је дрвени леченик овде. Насу

чеш цеви, па после узмеш чунак па утуpиш цев у чунак и ткеш. А дол

завијаш на вратило оно ткиво, а озго пушћаш ону основу, пушћаш ону

-основу озго, те иде дол. Ти завијаш на вратило ово дол и после ткеш

опет навише. Било млого посла. Ткало је се и сукно, ткало је се све.

Није имало ништа онда да купиш, све ткиво. И појасеви ткати, пеш

кири и завесе вакб, све ткано раније. Нема ништа куповно, све ткиво.

Сушили на мишани. Има мишана, па имају лесе. Јабј, како немају

лесе, на-њима смо сушили. Ми смо имали мишану, двенес леса, мораш

сваки трећи дан да наложиш. Па мораж да прибереш, мораж да извла

чиш оне лесе, изгореше руке. Па прибиреш шљиве на лесама — ћути,

брате, ћути! Јој, сад је лак живот . . . Ми сâми, деца, ми купимо шљиве

са оцом и с мајком прибирамо и налажемо и све . . . Кипи са њи, не-знаш

да су твоји прсти све погореш. Кроз лесу кипи, шљиве се суше, бно се

цеди, она смола иж-њи и капље дол. А ти мораш ону лесу да извучеш

овако, рукама и да обрнеш. И не-знаж да су твоје руке.
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Држали у-ним ташаркама њиним. Па, имају њине кошнице от прућа

исплетене, од лозе, измазано овиме от краве, балегом олепљено. И на

мажемо нутра нбм-травом матицом и бне се ороје и ми стресемо у кош

ницу и поклопимо и бне раду после, оне раде после. На Крстовдан кад

öће матору кошницу да убију, ми узмемо наћиве, вакб, дрвене, истресемо

оне пчеле. Истресемо у наћивама саће и оне пчеле избацимо, а саће

оцедимо мед, а онај в5caк — оцедимо восак — сирaц воска после напра

имо. Оне пчеле стресемо у кош, овај искошнице у наћиве и онај мед

исцедимо, пчеле избацимо. Исцедимо мед у тегле и ћупаке, у-што оћеш,

а онај восак претопимо у сирчеве од воска, направимо сирац, правимо

свеће . . . Као лонац о-земње напраљено — ћупак. То направили они

мајстори тамо ћупак од, од земње, од блата... Оне се спреме за пут и

легну по дасци пот кошницом дол све, по дасци дол и око кошнице ис

поља се олепе вакб. И слушаш вече кад је мрак дошб, матица виче:

пут-пут-пут. Сутрадан се надај — пушћа се рој. Оно виче: пут-пут-пут,

да иду. Сутрадан се пушти рој, бде ако га не уватиш. Ми вичемо: земњи

мацо, седи мацо и бијемо земњом вакб преко ње и бацимо један свpдло

преко њи тамо, свpдло што се врти. И завртимо у-земњу и бне се вију,

вију и око-дрвета савију-се и уватимо после . . . Ако једеж бели лук,

не-смеж д-идеш челама, уједају . . .

Оће да се привиђа кад неко оће да умре. Онда преведнеш нешто:

чоека или жену и бно после умре неко у-кући. Ја сам ишла у Лазаревац и

дошла кући. Изишла вече месечина, месечина — била ноћ. Ја узела

сикиру да осечем дрва. Ја заману сикиром вакб и погледа: стоји жена

поред мене вакб — висока. Ја спуштим сикиру, удари у дрво, погледа

опет — нема. Ја дођем у-кућу, наложим ватру, на премер, и биде два-три

дана и разболе-ми се женско дете и умре. То сам преведлажену ја прет

-собом ноћу и умрло ми то дете. То је превеђано. Ја сам преведла чo

века у кукурузима бвде преко тарабе, па мојим овим сину умрло двоје

деце за-дан. Кад нека смрт има, тада се преведне. Преведне-се нешто кад

öће неко да умре. Раније вампирило се, сад нема вампира — сад. Раније

каже повампирило се, устало из гроба. Иде, сунда нако бело по крову.

Такб причају раније, а сад ја не-знам нисам то виђала . . . Како обучен

онако с оним покровом белим, што је покривен тако и носи за-co

бом оно ка-се повампири... Не-знам, каже, има неке зле очи па увешти,

да умре чоек. Увешти, каже, вештица. Ја то нисам бирала, не-знам, ал

чула сам за вештицу. Не-знам, ка-се роди дете у кошуљици — неко

има кошуљицу на себе — ондак оно вештац зове-се, вештица. И кад

погледа у дете, пресече очима — то дете мбра да умре после.

Живанка Милутиновић, 1902, рођ. у М.

Црљенцима, неписмена. Снимљено 25. ок

тобра 1981. године.

Тео девојку једну и-села. Отац и мајка не даду. Ја бћу, они не даду.

Ја пош-ћутим, шта ћу. Каже да доведеш ову, другу. Па — добро, ај да

доведем. Она, каже, мираџинка. Имала четири ектара земље. Па добро —



482 Слободан Реметић

реко — да је доведем. И пристанем да је доведем, њу. И лепо сам прошб,

имб сам двоје деце. И тако то: овб ми је син — њега мушког имам — једну

шћер, удата у Шопиће доле. Она старија од њега, тако то. Потеже, после

ми умре жена и остадо тако нежењен . . . Добро, ја, реко, да не-причам

све. Па отац отишо, просијо њу и он је наредијо и ја само идем по гото

вим путу за-њим. Нисам се мешо ни-y-што, нит сам смео да кажем што.

Он купијо аљине са бабом, са мајком мојом и девојка ишла и бна и њена

мајка и купили аљине. И погоди свираче и све. Ја нисам имб појма с-отим.

Ја само иди с колима бвде, иди са воловима бнде, ради, ја гледам своја

посла. О-набаља све што треба. Сад, сад отац и мајка ништа не коштају.

А онда спровођено све преко мајке и преко очева. Ми нисмо онда, ра

није,са девојком — само се поздравимо. Каки да се тад разговарамо као

са-да преставимо. Нисмо ни десет петнес речи „разговарали. Све то

иде преко бЦа и преко мајке, и њене и момачке. Они сређивају . . .

Кажу да је се превиђало којекаким ноћу. Ноћу се нешто преви

ђало. Пева нешто, вречи, каже, неки — како ћу казати — неки знакови,

неки, неки такб дрекавци, неки дрекавци. Вречи накб: ве. Каже: то

ће неко да умре у селу. Преказује нешто. У нас у селу преведли су, то

је било раније. Сад је се намложило света, сад иде и-ноћу и-дању. У

дване-сати ноћу иду тамо амо са рада, с посла и на-рад и тако то. И,

сад нико не превиђа. А раније-се превиђало, да преставимо, ту на отбм

терену, у реци или, да преставимо, тако то. Кад наиђеш, каже, туна се

превиђа. Сад нема, са то иде и сијалице свуд сад. Са-се то не превиђа, а

раније бивало, кажу. Ни ми се то трефљавало. Ишб сам и-ноћу ћ-дању,

свут сам пролазијо, да преставимо, и сам и с колима и с воловима и

такб то. Није ми се то десило, а моја мајка причала — бна је живила

осамдесед година, а баба ми живила осамдесет пет година, очина мајка

— и она каже: „Дијете, привиђа се у дване-сати ноћи, нембј д-идеш.

Туде и туде немој да пролазиш отим путом, отим путом — преставимо —

превиђа се туд”. Ја сам пролазијо с колима, пешке, нисам превиђо ни

како. Није излазило. После кажем: „Ја сам ишб”. „Е па не-може то

сваком, да премети сваки, неће да изађе прет свакога”. Тако се то при

чало. Баба живила — мојег бца мајка — деведесет пет година. Све

причала то тако. И ја сам пролазијо стално покрај грббља: ту сам ишб

кући. Гор сам бијо у селу. Само сам једампут наишо покрај грббља и до

ђоше волови вакб до гробља и стадоше — теро волове у јарму (еве ми

унучади, стигоше). И стадоше волови. Ја ошинем канџијом, они само

учинише вакб — учинише лево, десно, погледаше — па кат скочише:

пропас! Кас — одоше дол путом. А покрај пута у-грббљу стоји плас.

Љуља се ко-гот плас сена. Љуља се, љуља се, тек саби-се у-земљу доле и

нема-га. Ја прођо, бдо. Ништа — само шајкача расте-ми горе, шајкача

ми расте горе. То сам само једампут, оно што се каже у веку. А тек ува

тила ноћ. А волове сам имо добре. Увек сам држо волове добре. После

сам иселијо се и држо кôње и волове, теро све редом, мењб. А месечина

ко дан, с вечера било. И тако то се десило и ја стигнем кући. Ови моји

вечерају. Причам ја то њима — повезо волове у-шталу тамо и бдо — они

почели да вечерају. Чекали мене, чекали и неће више чекају — вече
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рају. Мајка: „Што си задоцнијо?” Ја причам. „Куку мене, шта л ће то

бити” — мајка сикира се што сам ја то превидијо. Ја, ћутим и-ја. Ни ми је

мило. Већ мене порасла шајкача. Аj да вечераш. Мене се не вечера,

вакб ми незгодно то. То је било оно што се каже — једампут у веку.

Милован Степановић || Степановић, 77 год.,

рођ. у М. Црљенцима, два разреда осн. шко

ле. Снимљено 24. и 25. октобра 1981. године.

КРУШЕВИЦА

И веже се у снопове, па се после дене у крстине, па то стоји четири

пе-дана, па се после у кбчаницу, у камару — како је кб мого — дене. Па

после ка-се врше, окреше-се гувно велико на ливади. На ливади окре

шé-се све она трава па се обрише, па се удари на средини стожер, па се ту

колац на средини па ондак веже се конопац па за говеда. Говеда иду

наоколо вакб, разгажавају, а бно се све пометају они снопови уз брдо. Па

се наиђе са кравама, с воловима. Већинбм је онда с коњима, коњи су

разгажáвали то жито. Имало кљусади, имб мој брат кљусaд па вежу.

Они облeћу, облeћу, облeћу око тога колца и завију онај конопац сав и

öндак врати другу страну. Врати другу страну, тера док одвије. Кад

одвије љуцки, опет врати тако. Ради се са вилама па се то преврће па се

разгажава. Претура се по четири пет пута с вилама: прекотара, преко

тара па ајд опет, па опет, па такб. Изведе тог, изведе се кљусина, ондак се

пребаци све. Почне редом тера, тера, унаколо док не-дбђе донде. Е,

нод мало баци, уводи се кљусе опет. Такб цео дан по два гувна. После

онб се жито скупи на гомилу кад је готово Лопатом се скупи, лопатом,

метлама на гомилу. Имала ветрењача, ветрењача па се оно вије, развије.

Сипа-се и развије-се, први пут, па поз други пут честб сито по двапут

се то прочишћа. Бијо горак комад леба, а сат-се, богами, не знаду ова

—деца . . . Пешеc метара, седам-осам, ко изврше десет метара -- сила,

сила, а сат се сасвим лако . . . Полива се па ђубри-се, па кат прорачуњаш,

oпет иста она мука . . . Чупа се де највеће жито па ондак двоје саставе:

ти држиш тамо, ја вамо. Па завијај, завијај, завијај и увати и дигнеш

гóр, савијеш. И дође постако толико и кат ко онакбвеже и купи, бн раз

вије и мете и то мета, завеже.

Пéкли ка-треба више у вуруну. Замесимо вече квасац, пројин ску

вамо обашка. Ал оно оставимо кад месимо, знаш, оставимо по једну

лепињу те то доспе. То се покисели вече и саставиш зајдно: лонац пет

кила, десет кила колко замесујеш. И то после с-отим замесиш. Постоји

неколко, то доспе, биде самун, знаш каки! Кад мање треба, ми у плек,

по два плéка. А кад за радене, за празнике, ми у вуруну. Угријемо ву

руну, вуруна, ете је, имамо је туне још, вуруну. Угријемо вуруну, нало

жимо ватру, угријемо, разгрћемо. Кад је бна врућа, изгрнем жар, имам

крпу, избришем лепо. Размесим лепиње, мећемо десетину лепиња, се

дам-осам самуна, па биде по три четири дана тај лебац, самун. Али само
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ретко је се онда и месила стрнина. Продавата пшеница и јела се проја —

скупља пшеница . . . То је што је пшеница то се зове стрмнб, то је стрмнб.

А от кукуруза проја . . .

Браћа су ми пропали швапског рата. Брат ми је млађи бајо у кадру

и пише кући овде — бијо ми брат стари и отац, било нас пет женске, снаa

ми била — бн пише, израчуњо колко да поједе тајина и по датуму ка-да

дође. А ми нисмо писмени, не-знамо, молимо тог брата старијег: „Кажи

нам те дане” — ми не-знамо датум. Он прича. Мало затим стало, дође

друга писма. Вели: „Нембјте се надати, остб сам на други рок”. Мој

брат-тај стари заплака се: „Ту је рато, ту је рато“. И није било мало,

објави се рато и бијо ми чича један са-њим. Вели: Са-мном је свршено.

Ја сам учијо кадар — коњица, бијо сам два рата (неки бугарски, турски.

У два рата с коњом бијо. Нигде није ни бн рањен ни кôњ. А сад га пре

командово у пешадију). — И ја у пешадији не-знам ништа”. Тај ми чича

вели: „Ћути, Владо, нембј да се сикираш. Тебе ће бни д-обуче па у

рато“. Отераше и њега и бЦy — последња одбрана — и зарати-се и било

то рато. Тај ми млађи брат у Конатицама погине. Он је бијо неки старе

шина. Шта је бијо, не-знам, па провиријо да види дета војска. Други му

казо: „Тико, што ти повирујеш? Нареди”. Каже: „Војник он, војник

ја”. И у сам га гркљан удари и убије на-месту, на месту погине. И два

нести дан тај ми стари брат погине. Погине пред Ваљевом. Бијо ми брат

из Росаве, мајчин братић, каже: „Ја му носијо ове поште — како то зову,

рондонас, како ли, и каже — трчим, иду четири војника носе рање

ника. Ко ви је то?” Каже — Симеуновић. А он закуко, каже то је мој

брат. И они га спуштили, каже, и он залијо га водом — носи чутуру

воде — прели вода, жив још, ал прелије вода што гот-прогута. И бн

трчи, мора да носи те позиве и нико више о њему није знао. Тражили га,

три године ми смо њега жалили и тражили. Ни мртвог ни живог! Тра

жила га његова тазбина, из Барошевца оженијо се. Нема и нема, ни грб

ба, ни живбг, ни мртвбг. И причали су после: пред Ваљевом кад је бијо,

вито каже укрштено и тако, испрепадало (?). Сви су причали да је јадан

преминуо до болнице. Ишб ми чича рођени, све у болници претуpијо

књиге да би нашо да је заведен у болници и није. Отприлике, јадан пре

минуо до болнице . . . Нас било пет женске, сестра ми се после разболе, и

она у тој муци. И потеже и бна умре. Снаа ми била три године. Била

нејака, роди дете женско, трћ године била. Она се удаде, раскући се,

пропаде и ето тако. Оца ми отераше у последњу одбрану. Он ишб и у

Младенбвцу — ишла му та снаa – у Младенбвцу бијо у лагеру. Он,

каже, закуко па вели: „Шта ти је з-дететом, шта ти је з-дететом?“ Па

ништа, па ништа. До-год није казала: „кот-куће, с мајком” — са све

крвом . . . Он, каже, завијо се поњавом, стар бијо, знаш. И говоријо,

бијо му бвде синовац, да га мете у-кола што догоне лебац па га испрати.

Каже — јок: „Ку-ћу без објаве”. Пуштају, пуштају и удесе њега, одваде

десет после постарији да цене млађим године: све умањивали године.

Знаш, да бни цене — у Београд, из Београда у Нови Сад. И у Новим

Саду умре. Тамо се сарани, ишла ми мајка, отерала спомен и тако за

врши се . . . Доодиле су Швабе, само није било борба. Пролазиле су
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Швабе, каже: направите неке барјачиће и предајте се и такб. Пролазили

путом и донекле, нису, па после суздигли (!?) се. Долазили су, извид

ница њина, а није било борбе швапске.

Добринка Лазаревић, 79 год., рођ. у Круше

вици, неписмена. Снимљено 29. августа 1981.

ГОДИНе.

Да причам како су мене одвели најстаријег сина па до њега па после

öпет — ете га туде доле. Тројицу су отерали, ниједан војску служијо

није. Ја кад нисам онда излудила нег остала да ведујем, докле-ће ми гроп

тај црни бити не-знам. Ја сам цео свет обишла. Ја сам ишла и тамо и

свуд редом де су ми та деца бивала. Овим сину ишла, а после тај кат чу

да — било учи Божића — неки су говорили да је дошло нама ту у кафану,

неки пошљб писмо о њему: како је било. А они: нисмо смели да ти доне

сéмо него поцепају. Нису смели да донесу него су неки налазили: Радо

сав Пантелића. Поцепали, а ја кажем: „Ја би частила, што нисте донели

да знам де је, да знам дећу д-идем да не-лутам свуд, па погинуо, погинуо.

Волела сам да га нађем, да догнам кући”. Ишла сам са девером, овим

Чéдбм, најмлађим, ишла сам, с ким нисам ишла. Ишла сам са неким

отуд из Ниша. Нађемо се у Београду, цео свет обишли, и-бн тражи сина,

и-ја. Ноћила сам у Митровици, ноћила сам у овоме Шиду, Шид прола

зила тамо до Ријеке — па Ријека одма от Шида — вратили се вам, па

ноћим у Илоку, па из Илока вратимо се у Шид, уватимо аутобус и ајде.

Возила сам се на возу на крову, на крову возила. Па носила гумаше, па

гумаше турили вакб па ондак само за онај шавчић у чарапама. Из Бео

града сам се возила па тамо имамо после пређемо лађом па у — како се

зове тамо до — ломи се тамо, ома се чује, туку-се. Ту војске било, ја

сам ту ноћила. Ма од овога де била станица, како се зове? Нови Сад,

ал од Новог Сада после тамо други не могу са-да се сетим. До границе

вако у долу једном, ту сам ноћила, код једне женске. И ишла сам са

братом от стрица, а браћу рођену немам, погинули обојица. Ја, и зотб

öтераше ту моју децу и онај бнде, онај бнде, ја потрчи њима. Па ево тај

што је погинуо отеран онај један као у четнике, а отерали овог малог

за-њим. Није мали него били су нако дечаци. Онога врате, а старијега

оставе. Е, али дођоше после испартизана — тут партизани, знате ли?

Дођоше па отерали и-овог. Нембјте ми, кумим, молим — јок, отераше.

Ја ишла сам тамо до Прогороваца за-њим. А бн јадан кад било мбс тај

ту наш: „Мама, ја би побего овде”. Шта смем да кажем, а после сам ку

кала што га нисам вратила па да ми га убије кот-куће. Да видим очима и

да знам где је. Он јадан окрене се на мене па каже . . . Е, после дођу и за

овога трећег, те отерају и — сви тројица оду. Кад је јавијо се тај учи

Божића, јавили ми неки да бн није жив. Божић, каки Божић, ја нити

сам месила, нити сам пословала у-кући, само изиђем на-пут. Да л ће ко

год штогод мене да рекне? Ни јела, ни пила и тамо сам ишла, носим у

тöрби, али не-може, не-можеш да једеш. И мој човек није ишб никуд и

пропаде, а ја свуд обишла и ето. Ни-от-чега нисам на путу тамо — у по
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ноћи ја долазим кући и одем у кош да легнем де стоји жито. Ту сам

турила сламарицу и ту и бдело, вако ударила . . . Нећу да будим децу

него само се онде завучем. Ја јутру како устанем, ћерка ми та: „Мајко,

јеси л дошла”? Реко — јесам. Само ћутим. Па овај ми девер бијо у ропсту

па дошб: „Само да ти нешто кажем. Дошо чика-Чеда”. Кад је дош6?

Дошо јуче, а ја ноћу дошла. Реко: „Иако је, нека да мало оспавам па ћу

устати”. Па ко ти ми није доодијо! Ја коловођа, прошила свуд, знам

да водим. Ишле су наше женске после са-мном и ишб ми брат от стрица

један па други после што је ишб. Нађем ја тамо са мојим сином његовбг

сина. И бн после све даје и да плаћа превоз, возом је онда идено више.

Само д-идем да му кажем де је — у Београду било. У Београду, па ја

сам отишла мојим сину у Вишњицу долекан. Рекли су ми и ја се спуштим

и идем. Иде војска, иде. Ја идем, ја идем, само идем ка на коњу.

Ала ме нека носила, не-теде да ме скра покрај Саве. Ал ја нећу тамо

него од-ове стране идем. Оно иде војска, грми само, са коњима и све.

Ка-доле — мој тај син чисти пушку, тај што је погинуо: „Мајко црна,

што си дошла? Како ћеш д-одеш, видиш кака-је, кака-је џада, пуна

војске”? Реко: „Неће мене нико ништа”. И ја тудека — круг онај де — у

кафани. Ту ја са-њим седим, онај држи фењер и пази тун. Около свут

полезали, лежи мој син, лежи тудекана и каже: „Мало сам спаво”.

„Што — реко, Радосав се зове — што Рајко”? „Само сам гледо у тебе”.

„Што”? „Па, не-знам како ћеш да одеш, мислим. Нембј ми више дола

зити”. И после су бни прешли. Ја сам ту чекала дуго, бијо бн отишо

тамо преко воде док је дошб и после његови другови кажу: еве га дошб.

И бн дође јадан и однела му ја веш да се преобуче и оно му вратила све

и више-га нисам ни видла ни ништа. Само дошло некбм, неки тражијо

сина па дошло од његове књижице. Његова — бн је узо негде (није

одно от-куће) Свету Богородицу. „Рајко, дети је то”? „Узо сам — каже

— вакб случајно да носим то”. Мученик: да га чува, а није га сачувала

него је пропб. И никаки извештај добила нисам. Само кат сам га видла

да је бн написан туде — наши ту који су пропали, ја после сам била . . .

То ми је, чини ми се, најбољи. Тако ми се чини. Да л де га нема? То је

било — пођу на вашер њи двојица: „Ајде, мама, са-нама” — у Прого

pбвцу недеља по Спасовудне. То је код-нас о Спасовудне литије, крсто

нöши иду и све. А тамо посе овога у Прогоровцу недеља по Спасовy

дне исто иду крстоноши и проводе ка и-ми што смо. Ми идемо сви

на вашер тамо. И ручали ми и њи двојицу ја опремим д-иду. И-њему

нешто праснуло, оће д-иде. Де ће ваљаде да га нема, роба. Каже: „Мама,

ја и Драга се договорили д-идеш и-ти са-нама”. А ја: „Зашто ја да

идем? Да су ми девојке, ја би ишла. Да идем уза синове ја”! Каже:

„Па, ми смо ти девојке”. Д-идеш и д-идеш, а ја се опремим — ајде

да идем. „Али ја — реко — морам да дођем раније”. „Па и-ми ћемо”,

каже. И одемо ми тамо, одемо ми тамо, аутобус бијо. И одемо аутобу

сом и вратимо се аутобусом, албн ми неће отуд да жури: „Нека-и, како

знаду брез-нас. Ми нећемо тражити ни вечеру, нећемо ништа”. Дола

зимо ми, нико нам ништа није реко. Шта је ком требало, оно је спремало

и јело и полезало све и ми дођемо. И ми се после — отераше ми децу

— нисмо ни ишли и тако ти то неваљало. И кажем ти кад је Божић
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дошб, ја јадна само ус-пут, нис-пут. И иду, иду људи, иду људи свуд.

Мöј човек не-сме никуд, никуд не-сме. Долазе Немци, ја вакб пружам

руку. Пружају бни да се здраве, пружам и-ја. Ако ће да ме убије, нека

ме убије код моје куће. Не бојим се ја њи.

Јулка Пантелић, 81 год., неписмена, рођ. у

Крушевици. Снимљено 28. августа 1981. го

ДИНе.

СТРМОВО

И дошла нашој кући једна девојчица. Рекла ми: тражи ти се, вели,

једне чарапе мушке, вели, једна банка пара, а онда банка била већа.

Ја немам то ниједно, њој велим. Ако нема, каже, потражи негде, ако

нема, има твоје бвце, па ћемо ошишати за једне чарапе. Није бна мене

тражила богзна шта. Родитељ ти је бос и стварно: мајка ми се била раз

болела и бн јадан кад је умро, бна вели: „Лези, ћери, мртваца никад

ниси ведла”. Не-да ми ни да гледам. Ја после нисам ведла има ли ча

рапе на ногама, а ми имали пун сандук чарапа. Он умро јадан беш-ча

рапа. А лепо мене бна каже: родитељ беш-чарапа. „Кажи ти мене је л

то свекар ил бтац“. „Ко ти је родитељ”? Отац, брате! Једна баба, каже,

једнако му завија ноге. Ваљаде је то моја мајка. Тако ми рекла. Ја после

д-идем да потражим дéгод. Одем ја првом таји, имам свекра, тамо мојега

свекра брат, њиг двојица били. Идем њему да . . . а чоек ми бијо у

ливадама; то било кб с пролећа, отишли да ору и мој чоек и мој свекар

Живота. Ја одем тамо и викнем: „R нано, е нано. Је л ту Тајо”? „Није бо

гами, у ливадама је”. А ја, реко, дошла да л има једну банку пара да ми

да. Е, богами, каже, Живота је у ливадама и-бн. И, шта ћу ја? А Милéва

Милошевић, то ми је сестра о-чиче па била у-тбј вамилији близу. „Шта

је то Давина”? „Ма, дошла ми једна девојчица, тражи једне чарапе мушке

и банку пара, а немам ниједно”. „Имам ја, Давина, ал женске чарапе“.

Неће бна женске, тражи мушке. Ништа, де ћу ја д-идем? Ја, Милева

рече вако. „Збвије, Давина, нег дође мојбј кући,” Милéвата. Реко: „Ја

ћу јој рећи“. И ја дом кући, ја, одем после одатле. Милосав продаво

вод дуван. И тако ту скупљали се људи, знаш, били и узимали дуван.

Идем, велим, да ли имају бни да ми даду ту једну банку пара. „Ej Збpка,

еј Зорка”, бна изиђе. „Бил имала, бре, једну банку да ми даш“, ја њој ве

лим. „Имам, голубицо”. Донесе и даде ми ту банку пара. Тражи ми чарапе

мушке, не-знам шта-ћу. „Ма иди, — каже, вод, бре, Миљана била за мо

јим девером, — па заишти чарапе, даће ти”. Ја одем богами, викни — Ра

дојка, бна изиђи. „Имате л чарапе мушке да ми дате”? Čде бна, нема

је, нема је, ете је, носи, донесе чарапе. Не-гледам каке су већ само

нек су чарапе, а бне одавнашње, извекчале. Она ми даде те чарапе, ја

узмем и дођем вод, бна легла била ту де сам ја, сачекала ме. И ја дођo,

узмем од Збpке ту банку и дођем ја тун. Ја причам де сам нашла и донела.

Добро је, Вемка. Она гледа, гледа вако узе ми. „Јао, — вели, — шта га ви

имате спомења да ударите”. Кажи, дивна сестро — било и мене триес

тину година, а и она девојчица. Причам њој де сам то нашла. „Звала
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те—реко—Милева, тамо тамбја сестра, д-идеш њеној кући”. Оћу, каже,

али д-идеш ти са-мном. Добро, не-знам како да оставим кућу сâму.

Ама ајде, каже, видићемо ми отуд све. Ја л то она кућа што се види

прóзор? Кажем: јесте, та. Била ја са-њбм, ја њој поставим: одакле си?

Ма, каже, ја сам она девојчица што идем по свету ако си чула. Ја пос

ћутим јадна, нако скрозира ме, знаш. Тун били ми, бна ми каже: Имате

спомење д-ударите. Дивна сестро, кажи ми колко мћ имамо д-ударимо?

Имате доста, за вас четири. Само сам јој једну чашу воде дала. Једва

сам донела, била сам нешто болесна ја. Она пи воде и шећера, ништа

више нисам дала. И ја после ту била, а она: Ајдемоте д-идемо тамо,

вели, тој Милéви . . . И тај Љуббмир што се звао свађају се нешто,

сују сунце. Е, дабогда те изгорело, бна вели, а ја и не-слушам. Којп је

псово, не-знам, да л Љуббмир да л Ненад, не-знам. Е, ја после са-њбм

пођем, ајдемота, каже. Пошли тун до у равну сишли, иде Миљана, та

моја јетрова што је за најмлађим девером. Де ћеш ти? Идем тамо с

овом девојчицом. Нембј д-идеш ти, бћу ја д-идем у ливаде одма, да

будеш кот-куће. Ма, гледаћемо ми кућу отуд, видићемо. И бна вели,

гледаћемо кућу, не-бој-се. Она, Миљана, ишла кући, зашто је ишла,

не-знам. Ишла из ливада, ору бни, знаш, тамо у ливадама. И после ја

пођем са-њбм; ај преко јаруге ту. Она остави мене, бде тамо да гледа

што су бни псовали сунце и свађали-се, Љубомир и Ненад. Оде, бде,

ја гледам за-њбм, бна иде редом гледа, знаш, што су се они свађали.

И поздође код мене. Ајдемоте, вели. Ајдемоте. Завирива, знаш, нешто

што су се бни свађали. И после одемо Милевиној кући. И како уиђомо,

беше ту Милева, њена снаа Новка. Дођомо: помаже Бог. Бок ти помого.

А бна: седи, виче Милева. Ми поседамо. Тражи вам се, вели, један

ћилим, ал бна зове ирам. Оно што сте покривали дете, вели, оно што

је умрло. Да ми, каже, дате тај ирам, да не покриваш то дете што се

родило, живо (тад је тек била родила Живомира). Не-треба да покри

вате оно дете с отим ирамом. А бна, Милева једна у-другу: Новка овамо,

онамо, шта се разговараше, ја то и не-слуша. Кад једанпут: изгубили то

људи, каже, ишли у Београд с коњима, изгубили, веле, тај ирам. Добро,

ајдемоте, бна мене, и ђипа одједаред. Нукају они са чарапама женским,

нукају са не-знам још шта даваше. Нећу, нећу, нећу, не-треба ми ништа.

Ајдемоте, сестро, вели, ајде. Мене после жао Милеву што такб да

наљути, сестра ми о-чиче тун, близу где сам ја била се удала. И ми

како изиђомо из Милевине куће: „Ведићеш, сестро, шта ће бити с

Милевиним”. Каки ја да видим, ја сам болесна. Ведићеш шта ће бити

с Милéвином кућом. То што нису дали што је бна искала. Ај, куку

мене, жао ми Милеве јадне, бићу ја нешто грешна, велим. Изиђомо

ис куће, како изиђомо, да л бне чују (треба да чују), да л су чуле, не

-знам. Ајде, вели мене, чућеш шта ће бити са-њима. Нема, реко, ја

ћу д-умрем, каки ја да чујем, велим ја њој. Нећеш д-умреш, ајде, вели.

Изиђомо на капију, обртомо горе, идемо. Опет ударимо н-оту Зорку

што ми дала банку пара. Она, додуше сâма, изнесе неке чарапе, Зорка,

а она и не-иска. Можда би и искала, ја то и не-слушам онда шта је бна

искала. Она изнесе и даде. Пос ми бегомо ту мало, ајдемоте, бна мене,

сестро. Реко ајд, па има тако што се обрће десно, неки лева, путања
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нако. Немб, дивна сестро, ка се састанеш са другама да кажеш жао

Ми то што је дадо. Ма, нећу душе-ми, ја њој велим. Да си ми заискала

једини ћилим, ја би ти дала. Ниси искала. Што си искала, тражила,

ја сам ти дала. И одатле се раздвојимо, тако бна ка се раздвојимо: „Немб,

дивна сестро, да каш ка се састанеш са другама, жао ми оно што дадо”.

Нећу, реко, богами, тако је ја велим. И она бде гор за Пркосаву, а ја

дођем кући. Богами мој чоек нападе ме псовати вечи: „Што си дала”?

Ма, реко, ја што сам дала, ја сам дала, не бој Им-се никога. Дала сам,

чарапе ћу вратити. Чим ошишам бвце, чарапе ћу вратити. И одатле

бни ућуташе. Наљутијо-сe мој чоек што сам дала банку пара. Ја што

сам дала ја ћу набавити како знам, ја велим. Шта ћу, како ћу, нисам от

чоека ни тражила. А бни узимају и жито, овај Милосав. Ја однесем

жита: еве ти з-овб што сам узела ону банку пара. Донесем те је дам.

Милева ништа, узе то жито. Нисам баш мерила, ја нако отприлике. И

жена ми више није ни тражила . . . Ја сам је дала и од отб време нисам

ведла ту девојку. Ка смо се раздвојиле, вели: „Пази, да пазиш што

сам ти говорила”. Каки, ја да живим, ишла сам доктору, три доктора

у Лазаревцу. Нису могли да ми изнађу ништа. Ма оћеш да живићеш,

дочекаћеш, вели она мене, Милевино . . . Па, изгинуло је доста синова

јадни. Радбмир бијо у четницима, Живбмир погинуо у ливадама. Пуцали

некако, нису тели баш њега, може бити. Погинуо јадан тај најстари

Живомир. Милован умре, ћерка је једна погибе, спомен је удари од

брата. Сагла се да пољуби, бн падне и удари, једину ћер имала Милева.

Она се сагла да пољуби спомен, бн падне, удари и убије јадну једину

ту ћерку. И ето, виш, Живбмир један, Радбмир други, а Милован умре

накб, обесијо-се јадан. Што се обесијо, не-знам. Па јој погинуо унук.

Куку мене, свију-ми-г жао, богами, шта ћу. О тим Милéвиним, каже,

ти ћеш ведити млого . . . Она је била света, ја ти кажем. Није дошла

да ме изиграва. Све оно што ми причала то је све било. Ја ви кажем

да је била света.

Давина Милошевић (око 1896), Стрмово,

неписмена. Снимљено у лето 1981. године.





SLOBODAN REМETIĆ

DIE MUNDARTEN DER ZENTRALSUMADIЈА

Zusammenfassung

Die Studie Die Mundarten der Zentralšumadija entstand aufgrund von

Datenerhebungen in 41 Dörfern der Region, die von Kosmaj- und Bukulja

gebirge und von den Zufahrtsstrassen nach. Mladenovac, Lazarevac, Аran

delovac und Sopot begrenzt wird. Sieben der untersuchten Dörfer liegen
im Jasenicagebiet, fünfzehn im Kosmajgebirge und neunzehn im zur Suma

dija gehörenden Teil des Kolubarabeckens (Par. 1, Karte 1). Das ganze

Gebietist ethnographisch und ethnologisch erforscht. Türkische Grundbü

cher aus der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts (erst lange nach der Veröffent

lichung der ethnographischen Forschungsergebnisse publiziert) und Volks

zahlungen aus der Zeit der osterreichischen Нerrschaft Anfang des 18.

Jahrhunderts revidieren die in der Wissenschaft herrschende Meinung, diese

Gegenden seien damals völlig veródet gewesen. Die türkischen wie die

österreichischen Quellen verzeichnen eine grosse Anzahl der heutigen Dör

fer und enthalten Daten über deren relativ grosse Einwohnerzahl (Par. 3,

Karte 2). Dass diese Region nie gänzlich menschenleer war, bezeugt auch

der verhältnismässig hohe Prozentsatz alteingesessener Bewohner in eini

gen Teilen der Zone. In den 15 Dörfern im Kosmajgebirge entfallen auf

Alteingesessene, Familien „unbekannter Herkunft” und „innere Migration”

volle 39,2% der Gesamtbevölkerung (Par. 7– 12, Karte 3).

Im Gegensatz zu den ethnographischen fehlen bisher systematische

Untersuchungen der Мundarten der Zentralšumadija, uber die meist nur

beiläufig und fragmentarisch beriсhtet wird. Und diese wenigen Аngaben

sind von ungleichem. Wert: sie stammen aus verschiedenen Zeiten, von Ver

tretern verschiedener Disziplinen. Gelegentlich sind sie mehr falsch als

richtig und haben der Wissenschaft daher eher geschadetals genutzt. Man

cherlei Umstände haben dazu geführt, dass die Zentralšumadija bis heute

zu den am wenigsten erforschten štokavischen Gebieten gehört.

Die Gegebenheiten in der Region machten es erforderlich, die dialek

tologische Untersuchung nach den Prinzipien der Sрrachgeographie durch



492
Слободан Реметић

zuführen. Еs wurde ein kürzerer Fragebogen erstellt und in allen Dörfern

ausgefüllt. Аusserdem wurden etwа 200 Stunden Informantensprache auf

Вand aufgenommen. Die Arbeit stütztsich auf ein Korpus von rund 200000

Daten. Der Autor hat sich drei Hauptaufgaben gestellt: а) Richtungen und

Grad der innermundartlichen Differenzierung festzustellen; b) die wichtig

sten sprachlichen Charakteristika der untersuchten Zone im Kontext der

benachbarten Idiome zu betrachten; c) das Verhâltnis zwischen den Мund

arten dieser Region und der Standardsprache zu bestimmen.

Die Feldforschung ergab, dass das Gebiet von zahlreichen Isoglossen

durchschnitten ist. Die innere Kompaktheit bleibt praktisch nur dort unan

getastet, wo es keine Unterschiede zwischen dem Sumadija-Vojvodina-und

dem Smederevo-Vršac-Dialekt gibt. Der Еinheitlichkeitsgrad innerhalb des

Territoriums hängtummittelbar von den Sprachebenen, von der untersuchten

Рroblematik ab. So gibt es in der Prosodie so gut wie kein wichtigeres Merk—

mal, das allen Dörfern gemeinsam wäre, wohingegen etwa die Unterschiede

im Коnsonantismus nur einzelne Details betreffen.

КМ САК2ЕN GЕВТЕТ VERВRЕПТЕТЕ СНАКАКТЕRISTIКА

Statistisch gesehen, überwiegen unter den bedeutsameren Dialekt

eigentümlichkeiten doch diejenigen, die der ganzen Zone gemeinsam sind.

Nur die wichtigsten sollen hier angeführt werden.

А k Z е n t

Im Вereich der Prosodie sind zu erwähnen:

1. Verschiebung des alten /" | von der Ultima, wobei die Verlagerung

auf die kurze vortonige Silbe die untersuchte Region in die Zone der Его

-Веvölkerung und die der Kanomundart unterteilt (Каrte 4, Par. 23).

2. Vokaldehnung vor Sonanten (sйпce, järca, lбnci, досе).

3. Langsteigender Akzent auf Einsilblern (dбl, обd, пбd, tйп, тёп, téb,

séb u.ä.; Par. 39). Вelege für eine solche Akzentuierung finden sich häu

figer im Kosmajgebiet, wо тén, téb, seb die Grundformen dieser Pronomina

im Gen., Dat., Аkk., Lok. Sing sind (Par. 295, Каrte 21).

4. Коhsequente Kürzung auf // folgender Länge.

5. Fehlen des Akzenttyps &ёпа, рдtok, slobдda, domaćin.

6. Länge in Вeispielen vom Тур пјёgājnjega, jedanljedān, sèstrinjses

trin, sädё/sadё, danasldanas, пдčas/nočas u.ä.

7. Das lange Deminutivformativ –ić (pйtić, brèstić).

8. Sporadische Verkürzung von // zu // und Г/ zu fº/ vor Längen.

(béli-se, gājiš, &idб, sećй).
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V oka 1 i s m u s

9. Ekavismen vom Typ: tebe, ovde, onde, gore, mene, posle u.a.

10. Ikavismen des Sumadija-Vojvodina-Typs (Par. 46—48):

Dat. u. Lok. Sing, der a-Stamme (ženi, po sobi);

Lok. Pl. von Maskulina und Neutra (u sudovima, po brdima);

Instr. Sing., Gen., Dat., Instr., Lok. Pl. der pronominalen und Adjek

tivdeklination (sa njegovim sinom, šuti marama, s teretnim kolima, u otim

logorima);

Verben vom Typ vrtila, guditi, živiti, stidijo-se usw.;

sikira, vidrica;

gnjivan, razgnjivilo se;

11je, 171Sahit, nisu USW.;

Komparative des Typs: zdravija, zelenija, zrelija, krupnija, novija usw.;

тijur, mijurevi, mijurak, mijurkovi, podmijuraju usw.;

das Verb dodijati.

11. Gewóhnlich kommt es zum Ausgleich zwischen den Präfixen pre

und pri-, und zwar häufiger Zugunsten des ersten, seltener Zugunsten des

zweiten. Auch diе Веwahrung der ursprünglichen Distinktion ist nicht sel

ten belegt.

12. In der ganzen Region ist der Vokativ dijete zum Substantiv dete

zu hören.

13. Langes e und o werden (vor allem vor Silben mit hohem Vokal

und in der Umgebung von Nasalen und Labialen) etwas geschlossener ge

sprochen (Par. 62).

14. Kurzes e und o werden gelegentlich offener, vor Silben mit hohem

Vokal und in der Umgebung von Nasalen und Labialen jedoch auch geschlos

senergesрrochen (Par. 62).

15. Kurzes, unbetontes r in vokalischer Umgebung hat phonologischen

Status: izvro, дwro, zarđalo, porvali se u.a. (Par. 64).

16. Im ganzen Gebiet sind Formen vom, Тур итrela, jetrova, svekrova

neben umrla, jetrva, svekrva zu hören (Par. 65).

17. Gang und gabe ist Vokalelision: d-ideš, d-igra, d-ima, d-obalu,

d-ubijem, d-uzmem, p-ondak, p-opet, n-astal, n-obrazu, n-oto, z-ono, g-oto,

z-inat, zostalo, zustavili, sopštava, n-idem, n-ume, n-umedu, u-vim ratu, u

-пи stranu u.a. (Par. 67).

18. Vokalkontraktionen vom Typ:

-ао - о: došo, vito, kabo, peto(v), poso usw. (Par. 69);

-ео - о (weniger konsequent als—ao - o): volo, vido, dovo, popo-se,

dono, odno, oduzo, počo, mačo, oto (oteo), pepo usw. (Par. 70); die Folge -ио

bleibt in der Regel unverándert, Fälle vom Typ vaskrsno, pogino sind daher

selten (Par. 71);
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-ао- с о: sonice (Par. 73);

-ао- - а: zava, unakolo, napoko, napako u.a. (Par. 73);

-aе- - e: jedanes, dvanes usw., Arnevo (Par. 73);

-oе-(< -oje-)> o (nicht konsequent) in der Regel in den Formen

der Possessivpronomina moj, tvoj, svoj: moga, tvog, svog (Par. 73).

19. Vokalreduktion ist häufig:

bolanta, Lesandra, pateka, vanđelije, palete, letrika, sovina, klagija,

vamo, naki, zengije u.a. (Par. 76);

kolko, nekolko, vidli, vedli, bešte, požurte u.a. (Par. 77);

jel ga volu jel ga mrzu, da l je živ, stade l kiša, nit je bilo raka usw.

(Par. 78), neš, kaš, viš usw. (Par. 81).

20. In der ganzen Region finden sich Belege für Vokalsubstitution:

apateka, aperacija, matovilo, ćaramida, džigarica, aperat, vašer, jerebica, me

una, minister, komesija, lepenja, isplodira, mitroljez, čaršov, detoljima, okopira,

kokuruz, armunika, suveljaga, buljuna usv. (Par. 82—94).

K o n s on a n t i s m u s

21. Im Gegensatz zu den Verhältnissen in vielen anderen Mundarten

ist die Artikulation des Lautes j hier ziemlich stabil (Par. 97—102).

22. In den Folgen -stv-, -štv- und -vlj- bei Iterativa vom Typ nabav

ljati und beim passivischen Partizip vom Typ napravljen entfällt gewóhn

liсh das Phonem -v- božansto, ropsto, društo, po stareštu, nabaljati, pozdralja,

popraljeno, sastaljeno usw. (Par. 104—105). Der Sonant v entfällt gelegent

lich auch in den Folgen -ovi-, -uvi-, -avi- rogoima, nazuice, sastaimo (Par. 107).

23. Der Konsonant f wird meist durch den Sonanten versetzt: zabrika,

kova, sovra, čaršoz usv. (Par. 112).

24. Die Folge hv- in hvat- und hval- wird in der Regel zu v- reduziert:

vata, vala (seltener: fala, Par. 117).

25. Der Konsonant h ist praktisch aus dem phonologischen System

verschwunden, der durch seinen Ausfall entstandene Hiatus wird durch

Еinfügung von -ј- oder -v getilgt:

ajduk, ladno, teli, uapse, doodila, straovala, vr, ста, vrbu usv. ;

oraji, orajevina (daher auch: oraj), snaja, čoja, aždaja, Mijailo, proja,

tijo, naćija, dijam, sоја, тејата, Streja, leja usv. ;

buva, gluvo, kuva, sova, suvo (daher auch.: suv), uvo, čova, čavura usw.

(Par. 119). In neueren Lehnwörtern, seltener in heimischen Wörtern wird

Јh zu k: kambur (Traubenart), kaubica, kodnik, koklica, Krvat, Kris(tos),

arkiva, Mikailo, plek, Tikomir u.a. (Par. 120).

26. Der Konsonant dž ist häufiger als in der Standardsрrache, vor

allem infolge von Assimilationsрrozessen und in zahlreichen Lehnwörtern:

džbum, vedžba, vradžbina, džglavak, džmari, indžinjer, džandari usw.;

džak, dšakamo, džoka, gidža, Madžari, patlidžan, sadžak usw.

27. Nebeneinander kommen Beispiele vom Typ: gospođa und gospoja,

general und deneral, god, god und goj vor (Par. 131—133).
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28. Konsequent durchgeführt ist die neue Jotierung, es heift also

im ganzen Gebiet: divlje, snoplje, braća, lišće, gvožde, grožđe usw, (Par. 134).

29. Die wiederholte Jotierung ist in den bekannten Fällen im ganzen

Gebiet durchgeführt: puščam, namešćeno, kršćen, iskorišćeno, upropašćeno usw.

(Par. 135, 136).

30. Im Schicksal der Konsonantengruppen gibt es keine grösseren Unter

schiede. So heisst es in der ganzen Region:

tica, čela, ćer, zova, ko, ali: tkati (Par. 143);

čрijun/špijun, čkart/škart, čkembelškembe, čkolajškola (Par. 144);

тnadimlad, mnekolmleko u.a. (Par. 144);

gnjezdo (oder: gnjizdo), gnježditi, klješta, žljezda, šljem (Par. 144);

mlogo (Par. 145);

pamtim, crvenperka, zelembać, Simnica Sibnica, odamnojodavno, zornnel

zovne, glamnjalglavnja, žrmnjevi/žrvnjevi, zemnja/zemlja usw. (Par. 157);

kluvče/kluče/klube, kovča, šivkajšipka, guvno gumno u.a. (Par. 163);

strno/strmno/strvno, obranica, sumlja/sumnja u.a. (Par. 166);

božitnji/božićni (seltener: božićnji), gatnjik, notnjik, votnjak, peklja u.a.

(Par. 164);

praci, icediti, racepi, bolečina, guče, dačica, daćari, kožuče, pračara, posla

čice, račisti, ičupa usv. (Par. 165). Seltener sind Beispiele mit erhaltenem

-sc- und —šč- Auch die Folge -šdž- wird durch Ausfall der Affrikata dš

vereinfacht: idžakali, idžara, miradžinka (Par. 171).

31. Registriert wurden ziemlich viele Belege für Ferndissimilation von

Konsonanten: zlamenje, slimiti u.a. (Par. 174).

32. In einer beschránkten Anzahl von Fällen fallen Konsonanten aus:

pose, posenak usw., тisim, misimo usw., Alesandra, letrika, oma u.a. (Par.

179, 182, 184).

33. In der ganzen Region herrschen bestimmte Konsonantenverhält

nisse: atresa, kar(a)bit, komatikomad, šunja, računjati, bagren, bagrenje, grljiti

u.a. (Par. 188).

34. Im wesentlichen in den bekannten Fällen treten sekundáre Kon

sonanten auf, bristro, parcov, komendija, zdrak u.a. (Par. 190).

35. In einer begrenzten Anzahl von Beispielen hat Metathese statt

gefunden: namastir, jukve, vode, node, odnak, odnake usw. (Par. 191, 193).

36. Die Folgen -st, —zd, —št sind durch Schwund des dentalen Ver

schlusslauts konsequent eliminiert: bres, mas, groz, pregrš, priš. In Analogie

dazu auch: prišom (Par. 194).

D e k 1 i na ti o n d e r Sub s t a n t i ve

Маskulina

37. Der Instr. Sing. weist stets diе Еndung -om auf: ašovčićom, buda

čićom, za razbojom, sa cedom usw. (Par. 197).
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38. Das Pluralformativ -ov-j-ev- ist produktiver als in der Standard

sprache (badnjakovi, barjakove, kamenovi, lešnjikovi, ćilimovi). Das Standard

verhältnis -ov-:-ev- ist im wesentlichen erhalten (es heisst: noževi, puževi

usw.; Par. 198).

39. Der Gen. Рl. auf -i ist häufiger als in der Standardsрrache: dinari,

čokoti, minuti, koraci, kurjaci, đaci, ujaci, od Marićevići, od Lazarevići usw.

(Par. 199).

40. Die alte Dualendung -iju ist häufiger als in den meisten benach

ђаrten Mundarten. Sie istjedoch auch hier aufwenige Substantive beschránkt:

gostiju, prstiju, praciju, noktiju, mišiju, zubiju, teociju, jaganjciju (Par. 199).

41. In der ganzen Region kommt der archaische Akk. Pl. von gost

in dem Syntagma: u-gosti vor (Par. 200).

42. Dat., Instr. u. Lok. Pl. haben praktisch regelmässig die Endung

-ima (Par. 201).

43. Еthnika und Nomina agentis vom Typ Ciganin und dunđerim haben

in der Regel im Singular -in: Bugarin, Čivutin, berberin, čobanin usv. (Par.

202).

44. Analogiebildungen sind Formen vom Typ: žetijoc, spasijoc, pratijoc,

prosijoca (Gen. Рl.) usw. (Par. 203).

INeutra

45. Der Instr. Sing, hat fast immer die Endung -om: za bagrenjom,

drvećom usw. (Par. 211).

46. Sehr produktiv ist das Muster dete-deteta, uvo-uveta: beoceta, vre

renetom, slovetom (Par. 213).

47. Наufig ist der Plural auf –ad auch bei Substantiven, die keine jun

gen Lebewesen bezeichmen: bremad, gnjizdad, zrnad u.a. (Par. 214). Cha

rakteristisch für den Plural bei t-Stämmen sind auch:

suppletive Formen auf -ići: gučići, pilići, ćebići u.a.;

suppletive Formen auf -ci: praci, jaganjci, teoci;

gelegentlich ein Plural vom Typ dugmeta.

48. Die Substantive oči und uši haben im Genitiv stets die einstige

Dualiform: očiju, ušiju (Par. 216).

Feminina auf -a

49. Im Dat. u. Lok. Sing, sind durch Analogie die Spuren der 2. Раla

talisierung im wesentlichen beseitigt: u vojski, u vlagi, Danki u.a. (Par. 232).

50. Der Vokativ drei- und viersilbiger weiblicher und mannlicher Na

men auf -ica ist mit dem Nominativ identisch (Par. 233).

51. Im Gen. Рl. ist bei Substantiven des Typs breskva, motka die En

-dung -a geringfügig häufiger als -i (Par. 234—235).

52. Dat., Instr. u. Lok. Pl. enden stets auf -ата (Par. 238).
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IFeminina auf -a

53. Der Instr. Sing, hat die Endung -(ј)от: bolešćom, sa krvljom, mašćom

usw. (Par. 251).

54. Bei еiner begrenzten Zahl von Substantiven hat der Gen. Рl. die

Бndung -iju: kokošiju, vašiju, kostiju, ćeriju, noćiju (Par. 252).

Dek 1 i na ti o n d e r P r o n o m i na u n d A d je k t i ve

55. In diesem Teil der Sumadija ist das Verhältnis von „harten” und

„weichen” Stämmen nicht gravierend gestórt (Par. 259).

56. Adjektive, adjektivische Pronomina und Numeralia haben praktisch

nur die bestimmte Deklination. Abweichungen von dieser Regel sind im

wesentlichen auf den Gen. Sing. auf -a bei еinigen Kategorien und in be

stimmten Situationen beschránkt: bela brašna, mrka luka, do Đurđeva dana,

bugarska rata, iz Иlaška Polja, njegova posla u.a. (Par. 261).

57. Nebeneinander gebraucht werden die längeren und kürzeren For

imen des Gen. (u. Akk.) Sing. Mask. u. Neutr. (beloga : belog u.a.) im Ver

hältnis von (ungefähr) 2 : 1. zugunsten der ersteren (Par. 262).

58. Im Dat., Instr. u. Lok. Sing. Mask. u. Neutr. dominiert der Syn

kretismus des Sumadija-Vojvodina-Typs. Das bedeutet, dass auch im Dat.

u. Lok. Sing. -im die Hauptendung ist: jednim detetu, u jednim direku (Par.

263). Seltener sind Formen auf -om/-em.

59. Bei den Possessivadjektiven von Maskulina und Neutra auf -ica

geht der Stamm auf -č aus: Aničin, Jovičino usw. (Par. 267). In der Regel

sind die Spuren der Раlаtаlisierung von k vor dem Suffix -in getilgt: devoj

kin, Jovankini usw. (Par. 268).

60. Von Substantiven des Typs Austrija, partija hört man in der Regel

Adjektive auf -inski: austrinski, šumadinski u.a. (Par. 269).

61. Im ganzen Gebiet hört man konsequent Adjektive des Typs: Bori

savljev, Ljubisavljevo usw. (Par. 271).

62. Die Dialektverhältnisse in der Region kennzeichnet eine Formen

vielfalt bei Adjektiven vom Typ kozije/kozje, ovčijelovče, die nicht geogra

phisch einzuordnen ist (Par. 272).

63. Possessivadjektive von Tiernamen werden in der Regel nach dem

Мuster teleći gebildet: gučeći, mačeći, mišeći, pačeći, kučeći, ćureći u.a. (Par.

274).

64. Festgestellt wurde Produktivität und Vordringen des Adjek

tivmodells čovani: gumani, košani, težano, šljivana u.a. (Par. 281).

65. Die Adjektivkomparation ist durch Mischung und Kreuzung von

Bildungsmodellen gekennzeichnet: belja, belša, beljša, belšija, beljšija u.a.

(Par. 283).

66. Im ganzen Gebiet heisst es konsequent njen und njin (njihov fehlt)

(Par. 286—287).

67. Das Pronomen taj erscheint häufig mit prothetischem o-: otaj, ota,

oto (Par. 289). -



498 Слободан Реметић

68. Die Interrogativ- und Demonstrativpronomina kakav, ovakav, takav

usw, lauten im Nom. Sing. meist kak-i, -a, -o, vak-i, -a, -o usw. (Par. 291).

69. Die pronominale Form sve ist in Syntagmen mit sa im Instr. Sing.

aller drei Genera und beider Numeri eingedrungen: sa sve plevom, sa sve

granjom, sa sve konjom usw. (Par. 293).

70. Bei den Personalpronomina sind folgende Einzelheiten hervorzu

heben:

der Instr. Sing. der Pronomina ja und ti: mnom, tobom;

die enklitischen Formen der Pronomina mi und vi: Dat. Pl. namjmi,

vam/vi, Akk. Pl. ne, ve und seltener ni, vi (die letzteren allerdings nur in

der Kosmajgegend belegt).

71. Das Pronomen šta erscheint in Zweierlei Form, wobei šta häu

figer ist als što. Die mit šta Zusammengesetzten Pronomina sind durch das

Verhältnis ništa : nešto gekennzeichnet (Par. 303—304).

TSS u m e r a 1 i a

72. Die Sammelzahlen von 4 an aufwärts werden mit -oro gebildet:

četvoro, petoro usw. (Par. 316). Dasselbe Formativ findet sich auch bei den

substantivischen Numeralia: četvorica, petorica (Par. 318).

K o n j u ga ti o n

73. Gut hält sich der Infinitiv: gewóhnlich auf -i auslautend, seltener

in verkürzter Form (Par. 320).

74. Eine beschránkte Anzahl von Verben hat in der 3. Pers. Pl. Präs.

die Endung -du: boledu, venčadu, žnjedu, tkedu u.a. (Par. 333).

75. Das Imperfekt ist praktisch verschwunden, der Aorist dagegen häu

fig (Par. 337, 339–340). Er wird oft auch von imperfektiven Verben gebildet.

76. Im ganzen Gebiet sind beide Konstruktionen des Futur I ver

breitet: mi ćemo pričati : donećemo (Par. 347—348). Der Infinitiv wird häu

fig durch die Konjunktion da -- Prásens ersetzt (Par. 351).

77. Das passivische Partizip von Verben des Typs bacati charakteri

siert ein praktisch freies Verhältnis der Endungen -an und -at: pobacano :

: pobacate u.a. (Par. 363). Beim passivischen Partizip von Verben der Klasse

I mit dentalem Spiranten ist die Konsonantenalternation konsequent durch

geführt: veženo, donešen usw. (Par. 365). Dasselbe gilt für die Gruppe st

in Belićs Klasse VII: kršćeno, namešćen, upropašćen u.a. (Par. 366, 447).

Analog zum Verhältnis čuti: čven erhielt man das Verhältnis nasuti : nasu

ven (Par. 369). Die Verben auf -streti bilden das passivische Partizip kon

sequent mit der Endung -en: zastrveno, prostrveno usw. (Par. 370). In Аna

logie (zu Beispielen wie rađeno u.a.) wurde das passivische Partizip ukra

đena usw., jedeno usw, gebildet (Par. 367).
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78. Gänzliсh verschwunden ist das Partizip des Prateritums, und auch

die Verwendung des Partizips Prásens geht zurück (Par. 374—380). Аuсh

das Plusquamperfekt ist keine häufige Form. Es wird auf zweierlei Art

gebildet: bila ostala : beše tifuz udarijo (Par. 382). Zu hören sind auch Kon

struktionen des Typs bio + Infinitiv: ne bila ići (Par. 383).

79. Wie in benachbarten und anderen ähnlichen Mundarten gibt es

auch hier zahlreiche Belege für analogische Angleichung und sonstige gegen

seitige Beeinflussung von Verbalstämmen. In dieser Arbeit wurde Belićs

Klassifikation der Verben übernommen. Zu den Verbalstämmen sind fol

gende Daten anzuführen:

a) Neben häufigerem ići ist seltener iti und ausnahmsweise auch isti

zu hören (Par. 386). Die von ići mit dem Präfix iz- gebildeten Verben lauten:

tzaći und izići (Par. 387).

b) Bei den Verben der Klasse I, deren Stamm auf Velar ausgeht, ist

das Еrgebnis der 1. Palatаlisierung auch auf die 3. Pers. Pl. Präs. und auf

die Imperativformen übertragen worden: vuču-vuči, lešu-leži usw. (Par. 395).

c) Das Verb vrći bildet das Prásens wie die ubrigen Formen auss

chliesslich nach Klasse I: vršemo, vrli usw. (Par. 396).

d) jesti bildet das Prásens auf Zweierlei Art: jedem und jem (Par. 397).

e) uzeti bildet Prásens und Imperativ gewóhnlich vom Infinitivstamm:

uzem, uzeš usw., uzi. Daneben kommen Formen vom Тур изтет, изтi,

gelegentlich auсh vom Typ uzne vor (Par. 398).

f) Die Verben der Klasse III bewahren den Infinitivstamm auf -nu

gut: brinuti u.a. (Par. 408). Andererseits flektieren zameniti, nameniti u.a.

nach Klasse III und Klasse VII; zamenili und zamenuli (Par. 409).

g) Wie auch in anderen Mundarten des Sumadija-Vojvodina- und des

Smederevo-Vršac-Dialekts lautet das Verb metnuti fast immer metuti (Par.

410). Das Verb slomiti istin Klasse IV. ubergetreten: slomije usw. (Par. 416),

umiti (se) lautet gewóhnlich suzniti (se) (Par. 421).

h) Verben vom Typ smirivati haben das Morphem -iva- gewóhnlich

auch im Prásensstamm: izbaciva, zamaziva u.a. (Par. 412).

i) Verben vom Typ sipati bilden ihr Präsens nach Klasse V und VI.

siplje, uzimlje, dremlješ, neben sipaju, uzimaju, dremaju usw. (Par. 424).

j) Selten wird bei Verben vom Typ obrtati der erweichte Konsonant

des Prásens auf den Infinitivstamm ubertragen. Ublich ist obrtali, okretati,

selten obrćali u.a. (Par. 425).

k) drktati bildet das Prásens nach Klasse V und VIII: drkćem und

drktim (Par. 426).

1) jahati gehört zu Klasse II: jašati-jašem (Par. 427), die Verben iskati

und biskati bilden das Prásens nach Klasse V und VI. Beim ersten sind beide

Туpen gleichermassen häufig (ištem, iskam), bei biskati uberwiegen die For

men nach Klasse V: bištem, seltener: biska (Par. 429).

im) žeti hat drei Prásenstуpen und zwei Infinitivstämme:

šnjem, šnješ. . . žnju/žnjedu; žnjejem . . . žnjeju; žanjem, žanješ;

žeti, žeo, šeli, šnjeti, šnjeo, šnjeli (Par. 432).

n) Bei Verben des Typs igrati se, umi(va)ti se, umoriti se kommt es

zur Reduplikation des reflexiven se (Par. 421, 433).
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o) gledati und svirati werden nach Klasse VI und VII konjugiert:

gledam und gledim, svira und sviri usw. (Par. 437), prskati praktisch nur

nach Klasse VI (Par. 438).

р) In Klasse VII ist das Verhältnis -eti : -im beseitigt, denn es heisst

praktisch immer: letiti : letim, živiti: živim u.a. (Par. 445).

q) Eine kleinere Anzahl Verben (am konsequentesten koreti und goreti,

etwas weniger konsequent voleti und boleti) bilden das Prásens vom Infini

tivstamm (Par. 445b).

r) Im ganzen Gebiet ist ein hoher Grad von Kreuzung der Form des

Verbs pustiti und seines Iterativums festzustellen. Diese beiden Formen

erscheinen in dreierlei Gestalt:

puštiti (am häufigsten), pustiti (erheblich seltener), pušćiti (nur ausnahms

weise);

pušćati (am häufigsten), puštati (etwas seltener), pustati (nur ausnahms

weise; Par. 440, 446).

s) Nach nameštati u.a. wird im ganzen Gebiet патеštiti u.a. gesрrochen

(Par. 447).

t) zreti weist wie in der Standardsрrache eine zweifache Konjugation

auf: zrem, zreš (häufiger), zri, sazri (seltener). Häufig sind in der Region

Rormen von einem nach dem aktivischen Partizip gebildeten Stamm (nach

zrela u.a. wird zreliti gebildet): da sazreli, sazrelu usw. (Par. 451). Vreti

bildet das Prásens meist nach dem Muster: vri. . . vrimo . . . vru/vridu. Sel

tener sind die Formen: da provre, provremo vodu (Par. 452).

u) Bei den Verben vom Typ vriskati, piskati, skikati, cikati hat sich

folgendes Verhältnis zweier Stamme herausgebildet: vrisk-: vrišt-, pisk- ;

: pišt-, skik- : skič-, cik- ; cič- (Par. 455).

v) Das Verb *bégèti hat zweierlei Formen: begati, began usw, neben:

bežim, bežimo usw. (Par. 456).

w) Das Verb biti (esse) weist sogar fünf Varianten des Prásensstammes

auf: bid-, bidn-, bud-, budn-, bin- (Par. 460).

x) In der ganzen Region ist eine charakteristische Konstruktion aus

ni + enklitischem. Pronomen + je verbreitet: Ni mi je dobro, Ni mi je vaj

dilo usw. (Par. 462).

80. Bei den unflektierbarem Wörtern verdienen folgende Einzelheiten

Beachtung:

a) Reduplikation und Аgglutination mehrerer Partikeln und andere

Kreuzungen verschiedener Formen bei Adverbien: tu-tun-tuna-tunaka-tuna

nak-tunanake-tunakana-tunake-tune-tunem-tunena-tunenak-tunen
aka usw. (Par.

466);

b) Unterscheidung von Adverbien vom Typ kud (Bezeichnung von

Ziel und Richtung) und kude/kudije (typisch prosekutive Bedeutung –

Par. 468);

c) die Temporaladverbien veči und veče (statt uveče, naveče), jutru,

jutri und ausnahmsweise auch jutre, jutro (statt ujutru, ujutro, jutrom —

Par. 470);

d) das charakteristische Adverb oma neben odma (Par. 471);

e) häufigerer Gebrauch von jedared als jedanput (Par. 471);
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f) die in allen Dörfern registrierte Рráposition čerez (Par. 474);

g) sogar sechs Formen der Práposition bez: be2, bre2, brez, bez, preg,

pres (Par. 475);

h) häufigerer Gebrauch der Partikeln eve, ete, ene als: evo, eto, eno

(Par. 487).

ISОGLОSSEN

In vielen Fallen erwies es sich als schwierig, die Grenzen der Verbrei

tung sprachlicher Еrscheinungen prāzise zu bestimmen. Нäufig gab es glei

tende Ubergänge von einem Phânomen zum anderen. Hier sollen nur die

wichtigeren qualitativen Isoglossen angeführt werden sowie diejenigen Falle,

in denen die Quantität praktisch in Qualität umschlägt.

Аk z e n tu i e r u n g

Die innere Differenzierung ist, von den verschiedenen Reflexen des

Јat abgesehen, am stärksten in der Prosodie. Die wichtigsten Isoglossen

dieser Art sind:

1. Das Verhältnis šёna : šena. Der erste Тур ist ausschliesslich für das

Јasenicagebiet charakteristisch, der zweite für den übrigen Teil der Region

(Par. 23, Каrte 4).

2. Das Verhältnis potok : potoka unterteilt die untersuchte Region in

vier bzw.sechs Zonen. Еs gibt vier Haupt-und zwei Ubergangsakzenttypen:

рбtok-рдtoka, pбtok-potдka, pдtok-рдtoka, pдtok-potдka, pбtok-р дtoka//potдka,

рдtok-р дtoka//potдka. I'm Nordosten des Territoriums herrscht der unver

schobene, im Südwesten der verschobene Аkzent vor. Der Wechsel erfolgt

nicht abrupt, sondern allmählich, so dass ein Teil des Gebiets eine Uber

gangszone bildet (Par. 25—27, Каrte 5).

3. Das Schicksal des kurzfallenden Аkzents /*/ im Wortinnern nach

langer vortoniger Silbe (pitäli) ergibt eine von Nordwesten nach Südosten

verlaufende Isoglosse. Вelege für den alteren Zustand finden sich in der

Коsmajregion (Par. 28, Каrte 6).

4. Das Verhältnis von neuerer und älterer Akzentuierung ist im Prin

zip identisch in den Fallen vom Тур “devºjka, *јипäk, doch ist hier

die Zone, in der der altere Zustand belegt ist, etwas breiter (Par. 29, 31,

Каrte 7).

5. In der engsten Kosmajregion ist eine Verkürzung von // auf der

Ultima belegt: do vodё, decё, sёčё u.ä. (Par. 32, Каrte 8).

6. Die Verhâltnisse bei *vrše, und *сёlim sind praktisch identisch mit

denen unter 3 (*pitäli; Par. 33, Каrte 9).

7. Durch eine spezifische (allerdings nur sporadische) Аkzentverschie

bung auf das Proklitikon vom Тур га-šети hebt sich das Jasenicagebiet

scharf von der Gesamtregion ab (Par. 34).
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8. Die Tsoglosse der Веwahrung der machtonigen Lange korreliert im

Prinzip mit dem Grad der Akzentverschiebung in Beispielen vom Typ

potoka (Par. 37). Differentiellen Charakter haben auсh einige Längen, die

|bei Đ. Daničić nicht Vorkommen:

a) Der Typ bábama ist in den Ortschaften des Kolubarabeckens, im

Südteil des Jasenicagebiets und (nicht konsequent) in der zentralen Kosmaj

region verbreitet. Auch diese Isoglosse verläuft also von Nordwesten nach

Südosten (Par. 38, Karte 10);

b) Zu – erhielt man, wo die neuštokavische Verschiebung stattgefun

den hat, -iju: prstiju, дČiju usw.;

c) Die Adjektivsuffixe -av, -ast (mršav, räkljas usw.) sind vor allem

im Jasenicagebiet gelegentlich lang.

V o k a li s m u s

9. In der westlichsten Zone des Kolubarabeckens ist die phonologische

Individualität des Jat erhalten (begati, běda, belega, bělo, besan, bledo, breg,

vějali, věštica, grejala, deveru, zev, jedemo, lese, sesti usw.), das librige Gebiet

ist ekavisch (Par. 41, Karta 11).

10. Аuch die sogenannten „Ikavismen” des Sumadija-Vojvodina-Typs

weisen nicht alle dieselbe geographische Verbreitung auf.

a) gnjizdo ist im grössten Teil des Territoriums verbreitet, gnjezdo in

allen Dörfern des Jasenicagebiets und einigen (zumeist benachbarten) der

Kolubararegion (Par. 47, Karte 12);

b) lija ist auf die Jasenicaregion beschránkt, leja auf des Gebiet des

nichtersetzten Jat und leja auf die ubrigen Ortschaften (Par. 49, Karte 13);

c) Eine Ahmlichkeit im Schicksal des Jat besteht bei den Verben sejati,

véjati, grčjati, smejati se und dem Substantiv leha. Nurist bei den genannten

Verben die Zone der „ikavischen” Jat-Substitution breiter (Par. 49, Karte 14).

11. Vor allem im Jasenicagebiet sind einige lexikalisierte Ijekavismen/

Jekavismen bewahrt: de, nide, dever, vudije, tudije, nudije, kudije u.a. (Par. 59).

K o n s on a n t i s m u s

12. nafora - navora in der Jasenicaregion und Zweibenachbarten Dör

fern, während sonst naora gesрrochen wird (Par. 113a, Karte 15).

13. pihtije - piktije im Ostteil der Region, in den anderen Dörfern

pitije (Par. 121, Karte 16).

14. Vor allem im Jasenicagebiet wird gelegentlich im Paradigma -h

zu -k, -g: vidok, popik, doneg, otvorig, njig, onig u.a. (Par. 124-125).

15. In der engsten Kosmajregion ist gelegentlich auch der Konsonant

.5 zu hören: bron,3a, 3oka (Spitzname; Par. 127). Im selben Gebiet kommen

auch Beispiele vom Typ ostro vor (Par. 173).
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D e k 1 in a t i o n d e r Sub s t a n t i ve

16. Im Jasenicagebiet finden sich maskuline Hypokoristika und Еigen

namen des Typs Jovo, Čedo und daher auch Adjektive wie Božovo, Vladov

(Par. 205, Karte 17).

17. Im Jasenicagebiet und in Zwei Kosmajdórfern ist der Gen. Рl.

rukuva, nogиva, sluguva belegt (Par. 236, Karte 18).

18. Im Nordosten der Region haben die Substantive vile, rogulje, gra

kulje Singularformen (Par. 239, Karte 19).

Dek 1 i na ti o n d e r P r o n o m i na u n d A d je k t i ve

19. Imáussersten Nordosten haben Dat. u. Lok. Sing. Fem. die Endung

-от: тојот ženi, tom deci, devojačkom kući, u jednom šerpi, u bogatom kući

usw. (Par. 264, Karte 20).

20. Gen., Dat., Akk., Lok. Sing. der Pronomina ja und ti und Gen.,

Dat., Akk., Lok, des Reflexivpronomens für alle drei Personen gliedern

die Region in drei Teile. Im Nordosten sind die Grundformen men, teb,

seb (seltener mene, tebe, sebe und noch seltener mene, tebe, sebe). In den Dör

fern mit der neueren Kanoakzentuierung sind die Grundformen mene, tebe,

sebe. Im Jasenicagebiet wird mene, tebe, sebe gesрrochen (Par. 295, Karte 21).

21. Dat. u. Lok. Sing, des Pronomens ona lauten in der engsten Kosmaj

zone njom (enklitisch jom), in den anderen Ortschaften njoj (enklitisch jellјој,

Par. 301, Karte 22).

K o m jug a t i o n

22. Die Verben der Klassen VII und VIII bilden die 3. Pers. Pl. Präs.

auf zweierlei Art: im Nordosten ist die Hauptendung -u, im Südwesten -e

(Par. 323, Karte 23).

23. Die Verben der Klasse VI bilden die 3. Pers. Pl. Präs. auf dreierlei

Art: a) im ganzen Gebiet kommt die Endung -aju vor; b) die Endung -aul-u

ist in drei Kosmajdórfern belegt; c) die Endung -aje wurde unmittelbar

an der Kolubara registriert (Par. 327—330, Karte 24).

24. Dreierlei Form weist auch diе 1. Pers. Pl. Aor. auf diе Еndung

—sто ist im Jasenicagebiet am weitesten verbreitet; —šmo ist auf die engste

Kolubararegion beschránkt; -mo dominiertim gesamten Kosmajgebiet, kommt

auch in den ostlichen Kolubaradórfern vor und dringtim Ostteil der Jase

nicaregion vor (Par. 340, Karte 25).

25. Das Verb brijati (se) bildet im Jasenicagebiet und in den Kolubara

dörfern Progoreoci und Prkosava das Präsens nach Klasse II, in den übrigen

Ortschaften nach Klasse VI (Par. 406, Karte 26).

26. tkati bildet das Prásens auf dreierlei Art: a) im ganzen Gebiet

findet sich der Тур ikem-tkeš usw.; b) der Тур tkejem-tkeješ isterheblich

seltener, aber doch in der ganzen Region gleichmássig vertreten; c) der
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Туp tkam-tkaš ist im wesentlichen im Nordteil der Region bezeugt (Par.

407, Karte 27).

Pieser kurze Uberblick uber die wichtigsten Еigentümlichkeiten weist

auf zwei entscheidende Isoglossenbündel him: a) Vor allem hebt sich das

Jasenicagebiet deutlich von der Gesamtregion ab (die Akzente žena, sa

—šenu, ćorav, kukala, ferner Formen wie lija, nade, otprije, kadije, zidije,

dödog, vakig, njig, donek, Jóvo, Jovovo, rukava, brijem (se), da Bök pomože

usw.). Einige der angeführten Charakteristika finden sich auch in zwei,

drei benachbarten Ortschaften. Dennoch sichern sie in ihrer Gesamtheit

dem Jasenicagebiet eine gewisse Individualität innerhalb der untersuchten

Region. Die Mehrzahl der dargestellten Merkmale verbindet das Jasenica

mit dem Gružagebiet. Die angeführten Ubereinstimmungen und Ahmlich

keiten rühren daher, dass die uberwältigende Mehrheit der Bevolkerung

der Jasenicaregion aus Zuwanderern dinarischer Herkunft besteht (93 %).

Die Basis bilden aus der Gegend von Novi Pazar und Sjenica und aus der

weiteren Umbegung von Nikšić zugewanderte Sippen (Par. 10). Deren Her

kunft ist den Bewohnern der Nachbardörfer wohl bewusst, und sie nennen

sie daher „Eros“ und das Jasenicagebiet die „Eroregion”.

b) Der ausserste Nordwesten bewahrt die phonologische Individualitât

des Jat. Hier findet sich auсh das Prásens vom Typ kopaje und der Aorist

dođošmo.
-

c) Das wichtigste Isoglossenbündel verläuft von Südosten nach Nord

westen und teilt das Gebiet in Zwei annähernd gleich grosse Zonen. Dieses

Bündel bildet die Grenze zwischen zwei Akzentuierungen und die Grenze

zwischen dem Šumadija-Vojvodina- und dem Smederevo-Vršac-Dialekt (Par.

492, Karte 28 auf S. 402). Die Grenze zwischen diesen beiden Dialekten

verlauft etwas weiter südwestlich als vor dieser Untersuchung angenommen.

Die Verhältnisse in der Kosmajregion stützen die Auffassung, dass es sich

bei der Gruppe der Smederevo-Vršac-Mundarten um einen gesonderten

Dialekt handelt.

So stellen sich die Dinge heute dar. Es erhebt sich die Frage, ob der

jetzige Zustand das Еrgebnis einer autochthonen Еntwicklung der Idiome

der Region ist oder obes sich um das Produkt von Mischung und Kreuzung

der Zuwanderermundart mit der Substratschicht handelt. Wenigstens ein

Teil dieser Frage lasst sich knapp und prázise beantworten.

a) In der Kolubara- und Kosmajregion dominiert das dialektale Sub

strat. Kanoakzent, nichtersetztes Jat, das Prásens kopaje im Kolubarabecken,

тојбт ženi, njôm njoj”, da jom dam, men/mene, seče u.a. können nicht auf

die Migrationen zurückzuführen sein, da sie in den Herkunftsgebieten der

Zuwanderer nicht vorkommen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist anzuneh

nen, dass das Nebeneinander gewisser heutiger Eigentümlichkeiten der Kos

imajregion auf die fernere Vergangenheit zurückgeht. Gestützt wird diese

Vermutung durch zahlreiche Parallelen zwischen der Мundart der Kosmaj

region und der der Serben von Gallipoli (Par. 499). Einige der heutigen

Charakteristika haben eindeutig zur Zeit der Abwanderung der Gallipoli

-Serben aus der Umgebung von Jagodina (Ende des 16. oder Anfang des

17. Jahrhunderts) bestanden (oder waren zumindest im Entstehen begriffen).
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b) Deutliche Spuren des Еindringens jekavischer Elemente finden sich

vor allem in den Dörfern des Јasenicagebiets (gäräv, lija, Јбvo, brije, тёпе,

kйdije, vйdije, tйdije u.ä.).

Diese Verteilung der entscheidenden Spracheigenschaften und diese

Dialektdifferenzierung stehen im Еinklang mit den ethnischen Gegeben

heiten in der untersuchten Zone (den grössten Anteil alteingesessener Веvöl—

kerung hat die Kosmajgegend, den kleinsten das Jasenicagebiet (Par. 7—12,

Каrte 3, Tabelle I u. 2 auf S. 16—20). In diesem Zusammenhang stellt

sich die Frage nach der Dialektgrenze in der Vergangenheit. Наt sie sich.

unter dem Druck der Zuwanderer wesentlich verschoben?

Маn möchte meinen, das Territorium des Smederevo-Vršac-Dialekts

sei infolge der Мigrationen leicht geschrumpft, und zwar vor allem durch

das Zurückweichen der alteren Аkzentuierung vor dem andringenden Neu

štokavischen. Dies würde bedeuten, dass es in Serbien keinen eigenstän

digen, autochthonen Weg zu dem Verhâltnis pбtok : рдtoka gegeben hat,

eine Annahme, die bereits früher in der Literatur vertreten worden ist.

Diese und ähnliche Fragen werden leichter zu beurteilen sein nach a) einer

eingehenderen Beschreibung der prosodischen Systeme in der Region und

b) einer gründlicheren Untersuchung der benachbarten unerforschten Ge

biete (vor allem der der Kanomundart).

Die Untersuchung der Region zwischen Bukulja- und Kosmajgebirge

hat nachdrücklich die bisherige Auffassung bestätigt, dass Save und Donau.

keinerlei Dialektgrenze bilden. Die Sprache des Westteils unserer Region

korreliert námlich in vielen Еinzelheiten mit den Мundarten von Srem

und Ваčka, die des Оstteils mit denen des Banats. Diese grundsätzliche

Ubereinstimmung der geographischen und dialektalen Isoglossen lässt sich

mit dem Еinfluss der Мundarten Serbiens auf die der Vojvodina erklären.

Еs hat sich gezeigt, dass die Liste der sprachlichen Unterschiede zwischen

Nordserbien und der Vojvodina kürzer ist als bisher angenommen. In der

ganzen von Kosmaj- und Вukuljagebirge begrenzten Region konnten Details

registriert werden, die einst als im wesentlichen für die Vojvodina charak

teristisch galten: изо, ključот, bolešćот, krvljот, od иjaci, od Markovići,

ovin čoveku, bela leba, austrinska rata, s otiт, višlji, ота, polет, bole me

zub, die Endung-du in der 3. Рers. Pl. Präs. (seltener als nördlich von Save

und Donau, aber sie scheidet dieses Gebiet scharf von den Мundarten des

Коsovo-Resava-Dialekts), затепиli, čeres u.a. Gemeinsam sind auch die

Аkzentbesonderheiten vom Тур: bäbāта, йšiju, stärбsti usw.

Die im vorliegenden Buch präsentierten Daten zeigen, dass die Dialekt

grundlage der östlichen Variante der serbokroatischen Standardsprache west

lich von unserer Zone, vor allem im Gebiet von Valjevo und der Маčva

sowie im Srem zu suchen ist. Die Unterschiede zwischen den progressivsten.

Мundarten der untersuchten Region und der Standardsprache sind in Pro

sodie, Vokalismus (vor allem beim Schicksal des Jat), Коnsonantismus, in.

der pronominalen und Adjektivdeklimation und in der Konjugation am stärk

sten ausgeprägt. Die wichtigsten Ubereinstimmungen liegen im Вereich der

Рluralformen der Substantive (Unterscheidung von Genitiv und Lokativ

und völliger Synkretismus von Dativ, Instrumental und Lokativ).
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абер 160
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авлија 47, 51, 216, 233,

278

автуга 210

агент 44

адвокат 129

адет 210

аждаја 48, 150, 162

ајд, ајде 160, 325, 373

ајдемоČте) 146, 160, 325

ајдук 160

ајдучица 160
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амбурка 160, 210
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анамона 379
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Аничин 276, 397
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аперат 138, 144

аперација 136, 425

аперисати 132, 136, 138
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Аранђел 51, 56, 155, 161,

175, 270

Аранђеловац 120, 270

аранђеловски 175

Аранђео 54, 124

Аранђо 123, 161

Арбанија 209

аргела 175

apђела 137, 175

Арканђео 124

аркива 165

армуника 69, 143, 160, 425

армуникаш. 143, 160

армуникица 143

Арнајево 127

Арнаутин 231

арнауцки 186

Арнево 58, 127, 394

арневски 127

apтеница 118

артија 160, 325

артикла 262

артиљерија 165

артиљериски 147

артица 125, 160

аршов 212

асвалт, асвалтирати

203

асват, асватирати 156, 203

acМа 205

астал 59–60, 113, 120, 155,

270, 275, 387—388, 394

атилерија 149, 201

атиљериски 201

атобус 129

атреса, атресирати 206, 395

Аустрија 148

Аустријанци 110

аустрински 129, 238, 277,

416, 420, 426

Аустро-Угарија 206

аутобуз 210

Аца, Ацин 233, 235

аџет 210

ашовчић 222, 426

156,

бабусија 149

баван 204

бавча 198

баги (бајаги) 125, 138, 390

багрeн 207, 395, 425

багрeнић 207

багрeнoв 49—50, 207

багрeновина 207

багрењак 208, 269

багрење 207—208, 238, 395

—396

бадњак 67—68, 123, 205,

226, 296, 426

бадњачић 205

Бадње вече 195, 265

Бадњи дан 205

бадрља, бадрљати 113

бајаги 125, 138, 395

бајанет 136

бајонет 60

бакар 111, 410

баквица 91

бакрач 33, 51, 59—60, 113,

222, 269

бакча, Бакчине 198

балега 248

бандера 374—375

банка 66, 155, 250, 274,

396, 426

бањак (бадњак) 205

бањачица 205

бардак 59

Барево 127

барем 391

барјак 147, 216, 225—226,

330

барјактар 147, 216

барњак 205, 230

басамак 227

баталијон 150, 262

батерински 277, 426

батић 49, 222

батица (вок.) 248

батичић 231

баТо 233

бацање 56

(—)бацати 49, 69, 154,

161, 262, 288, 292, 308,

310, 328, 355

(–)бацити 50, 57, 59-60,

68, 115, 209, 301—302,

317—318, 320, 390

бача 198

башта 198

башча, башчица 198

беa 99, 317, 374

бегати 67, 71, 83, 206, 235,

253, 295, 308, 324, 373—

374, 381, 386

бегенити 150, 301—302

бегомо (аор. од бити) 318

бегосмо 318, 374

бегоше 374—375

Беград 98, 121

беда 83

беден 208

бедницо (вок.) 249

бедно 83

бежанија 49, 116, 285, 333

(—)бежати 112, 131—132,

140, 222, 325—326, 373

—375, 382, 385

без 65, 115—116, 185, 206,

208, 213, 287, 295, 386

беја (аор. и ипф. од бити)

99, 121, 317, 374—375

бејаги 138, 390

бејаде 99, 317, 374—375

бејадоше 99, 374

бејаду 99, 374

бејаше 99, 315, 374

беланце 147

белега 45, 49, 83, 102

(—)бележити 102, 113

белина 41

(—}белити 51, 63, 73, 83,

90, 112, 161, 301—302,

367, 388

беловина 147

белојка 56, 146

белојце 239

белчуг 99

белши (комп. од бео) 113,

281, 426

белшија 281

бељши, бељција итд. 215,

265, 281, 426

бео, —ла, -ло 82—83, 99,

112, 115, 117, 133, 169,

230, 237, 256, 267, 269—

270, 275, 281, 403, 420

Београд 49—51, 83, 98,

356, 374, 387

београцки 165

Београчићи 98

беојце 99, 147

беоце 147, 239, 396

беочуг 59–60, 83, 99

берберин 231

берза 215

беC 83

беседа 77

беснити 302

бестрагија 51

бетон 60, 377

беше 315—316, 334, 374—

375

бешље, бешљи (комп. од.

бео). 215

бегати 68—69, 75, 82, 214,

315, 321, 373

беда 75

бедан 75

бедник 75

бедница 75, 249

бедовати 75

бежанија

бежати 75, 131, 325—326,

373



Говори централне Шумадије 509

без 86, 213, 386

беја 99

бејаде 77, 99, 317, 374—

375

бела, бели итд., в. бео

Белавка (име краве) 75

белега 75, 102

белегица 75

(—}бележити 75, 102,188,

238, 301

(—)белити (ce) 63, 73,

75, 83, 301

белица 83

беловаче 75

белојце 147

Бељан (село Бељина) 75

Бељина 75

бео, -ла, -ло 75, 78, 80,

189, 237, 259, 266, 268,

281, 387

Београд 75, 98

беојце 75, 99, 147

беочуг 75, 99

бес 75

бесан 75, 77

беснула 77

беше 315, 374

би (3. л. jд. аор. од бити)

317, 374

бивши 332

бидем, бидеш итд. 68, 114,

115, 133—134, 245, 267,

322, 324, 327, 342, 354,

373—374, 427

бидне 324, 373—374, 427

бијаше 99, 315, 374

(—)бијен, -a, -o (трп.

прид. од (—)бити) 331,

342, 356

бијо, —ла, -ло итд. 40, 123,

125, 132, 317, 374

Бијоград 98, 424

бик 224

бине, бинемо 373—374, 427

Биоград 98

бисаге 48, 67, 262

бисази 262

(—)бискати 178, 361, 398

бистар 212

Бистрица 212

бифеј 150

бициклa 262, 406

бич 222, 224—225, 396

(—)биште, в. бискати

благ дан 266

благжија (комп. од благ)

281

Благовештење 176

Благовести 74

благосовити 201, 333

блажија (комп. од благ)

281

блејати 148, 302, 321

блед 77

ближина 210

ближњи 281

близнад 241

близначад 241

близначићи 243

близнити се 302

близo 142, 381

близу 99, 142, 288, 381

блонзани 170, 202

боблем (гоблен) 208, 215,

богасто 41, 151, 205, 395,

425

боглем (гоблен) 215

Богородичин 276

Бoгрaд 121

Божа 233

божансто 151

божи, божија итд. 125—

126, 148—149, 185, 259,

265, 278

божитњи 194, 265—266,

268, 395, 416, 425

Божић 41, 43, 47—51, 112,

121, 123, 222, 291, 387

божићни 48, 194

божићњи 194, 395

Божо 233

бојаги 138, 140, 390

бојаџија 171

бокал 1 17, 155

бокча, бокчалук 198

боланта 129, 142, 425

болбона 188

болес 43, 176, 186, 258—

259, 280, 386, 420

болесан 217

болестан 217

(–)болети 59–60, 91, 113

—114, 123—124, 134,

172, 245, 294, 312—313,

317, 322, 327, 332, 367,

397, 399, 406, 414, 416,

420, 425, 427

болечина 51, 196, 395

болешћом, в. болес

болешчина 197

(—)болити 368

болница 51, 53, 155, 386

боловати 146, 148—149,

321

болчалук 198

бољер (бојлер) 215

бомба 185, 317

бомбола 188

бомбона 188

бонбола 187

Бора 233, 235

боранија 143

Борисав 113, 201, 395, 425

Борисављев 152, 202, 266,

278, 397

Боро 233

босиљак 208

бошцЧалук 198

брав 224—225, 228—229

бравиње 246

бразда (Гмн.) 250, 253

Бранисављев 202, 278

братић 228

брато 233

браћа 176, 185, 232, 244,

299, 388

брацки 186, 385

брашно 115, 153, 162, 179,

185, 191, 193, 263, 265,

267—268, 285, 346

брбљача 113

брвна 246

брвно 67, 246

брвњара 188

брданце 238 — 239

брданчић 114

брдевит 140

брдни 114, 270

брдо 270, 388

брдовит 140

бре 222, 322, 354, 383, 391

брег 83, 101, 224

брез 63, 65, 73, 113, 186,

206, 213, 261, 386

бреза (берза) 215

брезас 72, 403

брезобразан 213

брезобразлук 213

брезобразно 386

брекчић 197

бремад 241, 396

бреме 60, 244

брес 83, 217

бреска 68, 153, 249, 396

бресква 153

брeстић 73, 83, 424

бречић 135, 196

брег 77, 327

бреж-ње 186

брез 86, 213, 296, 386

брезобразлук 86

Брезулва (име краве) 77

брекчић 77, 197

бреск0в)a 77, 249

брес, на бресту 77

брестов 75

бречић 77

брешће 77, 176

брзо 196, 318, 370, 385

брзом 385
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брзопекући 332

бризу (близу) 209, 381

бријам (се), в. (—)бријати

(се)

(–)бријати (ce) 149, 291,

348—349, 403—404, 406

бријач 228

бријем (се), в. (—)бријати

бринути 352, 398, 417

бристар, -стра, -стро 212,

395, 425

(—)бристpити (ce) 212

Бристрица 212

бристроћа 212

Брко 233

брљкати 114

брљковина 114

брњица 114, 121

брњушка 114

брозани 202

(—)бројати 48, 148, 301—

302, 373

бројити 373

бронза 170, 202

бронзани 170, 202

бронsa 170, 202

брујати 267

брук 168

брусара 131

брчкавац 114

бршљан 265

буач 161

бубрег 77

бува 163, 315

буваћ 163

бувач 163

Бугарин 232, 396, 410

Буда 233

будаци (Гмн.) 228

будинка 208

буде, будем, буди итд. 65,

256, 324, 327, 342, 373—

374, 388, 427

будне 65—66, 68, 373—

374, 427

буђ, буђом 258, 261

бyse, буsaтo 170

бујер 148

буква 67, 69, 249—250

буклија 49

буктати 358

буљина 49

буљуна 143—144

бумбар 68

бундев 262

бундељ (бундева) 211

бундер (бундева) 262

бундева 86

бурад 185, 241, 284

буранија 48, 143, 347

бурег 138, 270

буџа, буџак, буџасто 171

(—)бушити 54, 56–57

вабити 302

вабрачни 203

вабрика 156, 247

вабрични 156

Ваведење 110, 176, 387

вагон 60, 63

вазан 156

ваздан 215

ваздук 165, 168

ВаЗНети се 110

ваистина 110

Ваистино 110, 142

ваистину 110, 142

вај, в. овај

вајда 156

вајдити 156, 376

вајдица 156

вак 133

ваки, -а, -о 60, 114, 130,

133, 157, 169, 188—189,

269, 275, 285, 354, 397,

403, 410

ваксина 210

ВаЛ 159

вала (хвала) 160, 317

валда 390

валигузица 160

валид 135

валида 135, 144, 203, 425

валирати (ce) 135, 144, 153

валити 156

валити (ce) 160, 302, 305

валичан 156

валиша 51, 160

валкутет 215

Валоне, у Валонима 263

валџија 155, 160, 171

ваљати 47, 59, 308, 312,

427

ваљад, ваљаде 390

ваљда 390

ваљде 390

ваљкаџија 171

вам (прилог) 379

вам (Д зам, ви) 291, 381

вам (ван) 208

вама (Д-И-Л зам, ви) 291

вамилија 51, 156, 285

вамилијаш. 156

вамо 130, 185, 248, 264,

379

вамо -- партикуле 130, 379

(—)вампирти се 51, 301—

302

ВаHГЛa 155

ванђелије 129

ванђеље 129

варба 156

варбар 156

(—)варбати 57,

вареника 50

варзило 156

варница 63, 69

варњак, варњача 208

варош 261

Васа 233, 235

Василије, Василијев 236

237

Васин, -а, -о 233

васкреснути 354

Васкрс 47, 110, 118, 150,

390

васкрснути 48, 51, 110,

118, 124, 352, 354, 394

васкршњи 110, 118, 265,

268

Васо 233

ВаT 227

(—)ватати 67—68, 122,

160, 169, 251, 260, 294,

308, 310, 320, 358, 365,

425

ватраљ 40, 90, 222, 426

ватриште 67—68, 387

(—)ваћати 365, 427

ваш, вашију итд. 259, 261,

386, 396

вашар 138, 263

вашеp 79, 138, 263, 270

Вашка 259—261

ве (акуз. енкл. зам, ви)

291, 333, 409, 426

ведер 156, 212

ведети 32, 87, 300, 320

ведити 86, 185, 246, 300,

322

веднути 32, 83, 87, 409

веђа 69, 113, 253

вежба 172

(—)вежен, в. (—)вести

(—)везати 54, 56—57, 100,

115, 122, 262, 288, 321,

328, 427

везивати 60, 146

везијоц 232, 426

вејалица 97

(—)вејати 49—50, 82—83,

96–97, 146, 148—149

векма 208

*велети (вели, велим итд.)

301—302, 312, 333, 371
427 5

Велимир 222

Веља 233, 235

156, 310
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Вељо 233, 235

Вељов 53, 235

Вемија 49, 156, 159, 292

Вемка 156

венац 123

венчати (ce) 47—48, 59—

60, 122, 308, 312—313,

328, 397

вењер 156

вера 155, 160, 285

вереџа 69, 156, 171

вериге 49–50, 69, 71

вериз 156

Веричин 276

вермати 156

верџек 156, 171

BeCa 233

весео 124

(—)вести 51, 155, 177,

270, 329—330, 398, 416,

427

ветар 83, 156, 160

ветрењача 83, 247, 324

ветрина 139

вече 68, 194, 245

вече (увече) 79, 265, 285,

383, 427

вечеравати 56—57

вечерас 44, 384

вечераске 44

вечи 112, 259, 383, 427

веџба 83, 172—173, 190,

395, 425

веџбање 190

веџбати 172, 190, 238

веш (им.) 279

веш (вешт) 217

вешати 308

ведити 82, 86, 90,

131, 300, 322

веднути 87, 290

вежба 77, 172

(−)вејати 77, 83, 96–97,

391

123,

век 77, 81, 333

венац 77

венчавати (ce) 77

венчање 77

венчати (ce) 77

ветар 77, 267

ветрењача 77

вечито 77

веџба 77, 172, 190

веџбање 77, 172, 190

веџбати 77, 190

(—)вешати 68, 77, 310

вештац 77

вештачки 77

вештица 77, 249

ви (акуз. енкл. зам, ви)

291, 409—410

ви (дат. енкл. зам, ви) 160,

291, 300, 324, 409, 426

видети 87, 91

(—)видити 65, 68, 86, 90,

114, 117, 123, 131, 134—

135, 161, 205, 300—302

317–318, 322, 325—326,

383, 388, 390—391, 401,

403, 425

виднути 87

Видовдан 232

видраж 206

видрица 45, 48—49, 51,

69, 71, 91, 193, 205, 253,

385, 394, 424

видричица 91

(—)виђати 51, 87, 122

виђети 108, 300

вијакер 156

(—)вијати

404, 424

Вијор 163

вијукати 156

викнути 190, 352

вила 253—254, 274, 332,

406, 410

виле 69, 71, 212, 253—255,

401

ВИЛИП 33, 156

Вилиповић 156

вилозовирати 156

вилџан 156, 171

Виљен, Виљенов 208

виљеров 208

вингет, вингеташ. 155

винкедаш 215

виноград 68, 115, 227—

228, 276, 284, 388

виранга 141, 155—156, 386

виpиз 67, 156

вирити 185

виронга 141, 155—156

висити 367

височансто 151

Витиљ 156

(—)витиљити 154, 156

Витлејем 148, 263

витло 246

вито 122, 246, 264,

425

вића 156, 235

Вићентије 236

више (предлог) 65

више (прилог) 324

вишек 156

вишеклије 156

Вишековић 156

95—98, 149,

394,

вишљи, -а, -e 283, 287,

406, 416, 420

ВИШЊa 67—68, 249, 287

вишњев 268

Влада 233, 235

Владисав 201

Владисављев 202, 278

Владичин поток 276

Владо 233

Влајо 233

влакмо 208

влакнад 241

влас 217

влат 224, 270

Влатавати 315, 377

Влатати 49, 122, 317

влаће 176

(—)влачити 56—57, 301—

302

Влаша 69, 90,

276

влaшетина 156

влaширати 156

влашицa 156

Во 47, 49—51, 67, 115,

132, 154—155, 161, 224,

231, 265, 276, 317, 321,

333

вовде 88, 379, 427

вовде + партикуле 88,

427

вoвди 88, 379, 427

вод (овде) 73, 133, 216,

379, 393, 423, 427

вод + партикуле 216, 379,

427

воде 32, 88, 133, 379, 395,

427

воде + партикуле 88, 216,

379, 427

воденица 47—49, 51, 69,

71, 112, 134, 137, 253

води (овде) 88, 98, 133,

216, 379

водир 131

ВОЗГО 380

Воја 149

војвоски 186, 365

Војисављев 152, 202, 266,

278

Војо 149, 233

(—)волети 50, 65, 68, 91,

123—124, 132, 312—313,

328, 367—368, 390, 399,

406, 414, 420, 425, 427

Волики 60, 115, 130—131,

238, 286, 321

Волики 60, 115, 130—131,

238, 286, 321

(—)волити 368

156, 238,
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волицни 130, 286

волујски 142, 147, 276,

279

вољујски 142, 147, 276,

280

вољуски 142, 147, 280

вондир 60, 131

вондомет 141—142,

203, 219

вордонас 215

вoрма 156

воскреснути 110, 118, 141,

354

воскрснути 110, 118, 124

воспитати 110, 141, 367

вотњак 194, 266—267, 395

ВоШТина 48

вр (им.) 66,

161, 165, 403

вр (пред.) 65,

157, 161, 388

(—)вражати 172

вражбина 172

вражије 259, 278

Вранцуска 156

Врања, Врањин 156, 268,

врата 45, 49—51, 63, 90,

244, 298, 317, 324, 333,

338, 388

враћати 68, 308

врачара 172

Врачати 172, 308

Врачеви 225

враџбина 172—173,

395

врбабуша 114

Врбичанин 232

врг 114, 224

вргица 114

вредити 90, 295, 367

врежа 83

време 65, 67, 83, 101, 121,

162, 265, 268, 285, 322,

343

вренгија 112, 155

врео 99

Вреоци 83, 374

Вреочанин 232

вретенад 241

вретено 41, 43, 50, 83,

119, 239, 396, 426

(—)врети 63, 83, 312—313,

371

156,

116—117,

117, 156—

190,

врећа 68, 112—113

вредити 77

вређати 77

врежа 77

време 77

врео, -ла, -ло 77

Вреоци 77, 99, 232

Вреочанин 77

вретено 77, 239

(—)врети 77, 99, 371

врећа 77, 82

врзати 114

врискање 372

врискати 122, 178, 301,

304, 372, 399, 407, 427

вришти, в. врискати

врк (врх) 117

врковни 165

врљика 69

врнчанице 114

вро (врх) 117

вровак 36, 116, 161

вровци (врста опанака)

116, 161

вронт 156, 267, 270

врсник 114

врсницa 114

врста 250

вртено 119

(—)вртити 90, 304, 367

Вртоломија 119, 237

(—)врћи 40, 63–65, 69,

73, 116, 132, 161, 202,

318, 323, 337–338, 398,

406, 414, 416—417, 424

вруће, -о 265

врућије (комп. од врућ)

281, 426

вруштук(овати) 156

вршача 49, 67

вршкара 49, 114, 285

вршни 114

вршницa 114

вршњак 114

вршњара 114

Всето 179

вуд (овуда) 133, 381

вуда 133

вуде 130, 133, 381

вудена 130, 381

вуденака 130, 381

вудије(р) 108, 130, 133, 381,

400, 403

вуднака 130, 381

вузбал 156

Вујица (вок.) 248

Вујчин 276

вукови 224

вуњара 156

вурума 208

вуруна 48—49, 51, 67, 71,

78, 156, 189, 274, 285,

310

вуруница 156

вурунчина 156

(—)вући 57, 60, 63, 65,

69, 73, 114, 132, 298,

320, 325—326, 336—337,

398, 406, 416—417

гавран 68, 217, 225—226

Гавриле, Гаврило 263

гадија 149

гађати 308, 364

газдији (комп.) 283

(-)гајити 148

гакови 224

гарав 72, 413

гардински 277

гатњик 194, 395, 425

Гаће 69, 71, 119, 328

(—)гвирити 185

гвожђара 274

гвожђе 68, 151, 176, 186,

217, 238, 395

гвозден 253, 274

где 44, 98, 125, 180, 381

гдегод 175

где 98, 180, 291, 381

гди 98, 180, 381, 424

генерал 155, 175, 221

геологи 313

гибаница 44, 48—49

тивназија 193

гигати се 310

гијометар 140, 144

гимнастика 390

(—)гинути 48—49, 124,

223, 267, 299, 317—318,

320, 322, 352, 354, 394

гиџа 171

главан 266—267

Pлавња 188—189,

250, 387, 395

главуџа 67, 69, 174

глад 65, 176, 208, 258, 261,

426

глађеисан 137

глаица 425

гламља 188

гламни 188

гламња 188, 250, 310, 395,

425

глањц 207

глањцати 207, 328

глатак 185

Гледање 176

(—)гледати 54, 68, 72, 114,

128, 244, 288, 291, 308,

310, 317—318, 320, 322,

364, 391, 398, 414, 416

(—)гледити 63, 301, 364,

414, 416

249—



Говори централне Шумадије 513

(—)грејати 47—50, 83,

97, 146, 148—149, 327,

344

грек 165

греота 44, 83, 98, 161, 163

(—)грешити 112, 295

(—)грејати 77, 83, 97

грeк 77, 165, 168

греота 77, 98, 161, 163

грешан 77

(—)грешити 77

грешка 77

гривна 188

гријање 95

(—)гријати 47—48, 95, 98,

112, 149, 328, 404, 424

гријота 98, 106, 163

(—)гристи 330

грло 209

грља, грљав 209

грљаста 209, 425

грљити 209, 304, 395

грљица 209, 425

грмада 114

грмети 91, 367

грмити 90, 301,

грмчарски 208

грнгељати 114

грнчар 118

грњак 114

гробље 81, 171, 295, 395

грожђе 115—116, 148, 176,

186, 217, 238, 395

гроз 81, 217, 224, 425

громила, громилица 212

громуљица 142, 212

громуљичица 212

гротно 209

(—)гртати 49–50,

252, 358

груач 163

(—)гру(в)ати 163

груда 153

грудњача 205

Грујица (вок.) 248

грумуљица 47, 115, 142,

212

грумуљичица 142

груњак 205

губер 41, 59

гувно 193, 395, 411, 425

гугутка 49

гудети 91

(—)гудити 90, 301,

367

гужвица 71

гујурина 323

гумани 275,

гумаш 59

гумнад 241

367

тлеђани 137, 280

глеђеисан 137, 280

глетенцe 184

глето 184, 239, 425

глоб 172, 205

Глонцати 141

глув 33, 163, 281, 426

глувак 163

глуп 93, 265, 281

глупос 217, 385

(—)гнилити 182

гној 146, 182

(—)гњавити 58, 304, 327

гњеждак 182

гњежден пасуљ 182

гњежденик 182

(—)гњеждити 54, 56—57,

89, 182, 395

гњежђеник 182

гњездара 91—92,

гњездо 40, 91—92,

395, 424

гњекав 182

(—)гњести 182

гњета, гњетав 182

(—)гњетати 182, 308

гњецав 182

гњечав 182

(–)гњечити 56

гњивав 91, 182

ГЊИВаH 91, 182, 394

(—)гн ивити се 91, 182

гњиздад 63, 93, 182, 241

гњизданце 93, 182

гњиздара 67, 91—93, 182

гњиздета (мн.) 243

гњиздо 40, 92–93, 182,

239, 242, 395, 400, 424—

426

гњилав 182

(—)гњилити 182, 304

гњио, —ла, -ло 182

говеда 33, 48—51, 67, 185,

244, 298

говеђи 265, 268, 275

говеђина 177, 279, 397

ГОВече 239

(—)год 175, 230, 333, 417

ГОДИШ:ње 49

(–)гођ 175

(-)гој 175, 230

голуб 67—68, 225–226

голубицо (вок.) 249

гомила 47, 114, 212, 320,

324

гомилчица 212

(-)гомиљати (ce) 208, 212,

308

182

182,

гомиљчица 212

Гомно 188

гор 73, 133, 283, 379

гор + партикуле 380

горак 118, 281

горгин 121, 128

горе 133, 181,

348, 379, 394

горе + партикуле 88, 185,

379—380

(—)горети 59–60, 62, 91,

123, 156, 279, 282, 312—

313, 367—368, 381, 399,

406, 414, 416, 420, 427

(—)горети 86, 312

гори 133, 380

(—)горити 368

гос 217, 227, 229–231,

318, 416

госн-докторе 222

господа 41, 43

ГосподиН 43, 222, 257

госпођа 175

Госпођа (Велика) 112, 175

Госпођин (дан, пос) 175

госпођинка 175

Госпођинов пос 175

Госпођински пос 175

госпођица 175

госпоја 175

Госпоја (Велика) 175

Госпојин пос 175

Госпојина 175

Госпојинин пос 175

госпојинка 175

госпојица 175, 249

Госпон-капетане 257

госпоски 186

Госпостеније 151

грабуља, грабуље 49, 68,

71, 185, 254—255, 401,

406

грабуљати 255

гравораста 163

граворка 163

град, гради (Гмн.) 227—

228

грактати 358

граничев 266—267

грање 238, 287, 298

граоранка, 60 163

граораста 161, 163

граорица 161, 163

граорчица 161, 163

грбенати 119

грдити 114

гре (грех) 161

(—) гребенати 60, 388

гребен, гребени 257, 388

грејање 97

185, 226,

114,

304,

280, 397
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гумно 193, 239, 285, 395

гуња 180

гусеница 77

гуска 67–68, 71, 249

гусле 71, 256, 367

гусли 256

гуче 196, 238, 395, 425

гучетина 279

гучеће, гучећи 196, 265,

279, 397, 406, 426

гучећина 177, 279

гучији 279

гучићи 196, 243

гушчад 241

гушче 197

гушчеће 279

гушчићи 197

гушчица 197

д (везник да), 119–120,

175—176, 317, 325, 332,

334, 340, 360, 365, 376,

394, 425

дабогда 333

дабогме 204, 390

дабоме 390

даваоц 232

(—)давати 51, 57, 63,

148, 156, 271, 313, 321,

228, 355—356

Давина 156

дављеницо (вок.) 249

давно 188, 383

Даја 233

Даклем 391

дако 32, 125, 390

далеко 381

даље 110, 180, 206, 271,

321

Дамјан 147, 190

Дамљан, Дамљановић 189

—190

дамно 188, 383, 406

Дамњан, Дамњановић 189

—190

дан 63, 65—66, 99, 116,

131, 227, 321

данас 44, 72, 123, 281,

382, 394, 410, 424

данаске 44, 72, 382

данаскена 72, 382

данашње 49

Данка 396

(—)данути 161

данцад, данце 239, 241,

331

дањи (прилог) 259, 382—

383

дањом (прилог) 259, 383

дању 65, 259, 383

даривати 56, 148, 328

дарижљив 140

даровит 140

даровнина 188

Даросава 141

даска 63, 206, 247—250,

353, 387—388

(—)дати 65—66, 102,

121—122, 132, 134, 140,

146, 161, 214, 245, 257,

267, 269, 275, 287—288,

290, 292, 300, 312, 316—

317, 320—322, 324,

327, 363—364, 382—383,

385, 390—391, 420

дачар, дачара 49, 196, 395

дачица 49, 71, 196, 297,

395, 425

дашчар, дашчара 197

дашчица 197

двадес 201, 297

Двадесет 201, 228, 297

дваес 201, 206, 210, 228,

297

дваести 298

дваестину 232

дваесторо 201, 298

двајес 150, 201, 228, 297

двајести 298

дванес 190, 232, 297, 374—

375, 394

Дванести 127, 201, 298

дванесторо 127, 298

две 60, 62, 66, 83, 112—

113, 136, 188, 208, 217,

261, 276, 280, 297, 318,

321, 388

двеста 229, 298

две 77, 81, 130, 188, 263,

279, 297

двеста 77, 83, 298

двоглед 214

двоја 65, 298

двоје 62, 118, 148, 229,

297—298

двојенице 148

двојица 112, 169, 294, 299,

345

двојнице 146

двокат 129

дворакљo 265

двориште 121

де (где) 98, 113, 125—126,

135, 180, 313, 317, 381,

425

дебео 124, 134, 327

Дева Марија 89

деведесет 298

Девер 68, 83, 113, 270, 297,

386

девети 56

Деветнес 127, 206, 297

деветоро 298

девојачки 272

девојка 54—59, 68—69,

83, 101, 113—114, 126,

146, 185, 188, 204, 247,

249, 253, 416

девојкин 277, 406, 416

девојчица 49—50, 249

Девриле, Деврило 263

дегод 175

дегођ 175

деда 83, 123—124, 224,

233, 257, 263, 357

дежуран 267

дежурсто 151

дезентирати 211

дејсто 151

деклeмoвaти 138

деколте 58

(—)делити 51, 54, 56—57,

83, 134, 276, 301, 304,

388

демострација 202

(—)денути (ce) 50, 68, 83,

317, 345

дењак 110, 225—226

депеш м. 263

депломирати 139

депо(в) 154

десеторо 298, 397

дете 83, 91, 108, 113, 115,

125, 128, 140, 203, 269,

277—278, 285, 288, 297,

317, 322, 357, 369, 390,

426

детелина 141

детељина 113, 141, 208

Детенци 139

детењи 278

детињи 278

детољинa 83, 141

деца 40—41, 53, 59—60,

62, 69, 83, 102, 112—114,

118, 121, 126, 132, 149,

171, 185, 205, 208, 241,

274, 276, 283, 288, 291,

298—299, 301, 312, 318,

322, 328, 345, 367, 383,

388

дечак 51, 60

дечачић 47

дечи 278

дечица 112, 298

(–)де 77, 80, 83, 98, 125.

175, 180, 381, 399

девер 77
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девојка 54, 56, 77—78, 83, дициплина 41, 195 домаћинсто 151

101, 146, 248—249, 327 Дјева Марија 108 домаћски 187

девојкин 77, 277 длака 278—279, 358 донде 380

девојчица 77, 248 Дмитар 184 донекле 101

дегод 175 Дмитријевић 184 донети 41, 43, 57, 60,

деда 77, 263 Дмитровдан 184, 232, 426 123—124, 146, 168—169,

дедак 77 Дмитровић 184 177, 238, 291—292, 294,

дедин 77 Дмитровске задушнице 300, 317, 322, 325, 327,

(—)делити 77, 304

(—)денути 77

дењак 86

дењчић 86

део 77, 99, 279

дете 78, 91, 114—115,

120, 200, 208, 356, 367,

372

детелина 77

детељина 151

детенски 78, 139

Детенци 78, 139

детењи 78, 139

детењсто 151

детињсто 78, 151

детлић 78

детољина 141, 208

деца 41, 59, 69, 78, 83,

85, 132, 134, 244, 298,

310, 381, 386

дечак 78

дечица 78

дечкић 78

дечко 78

ди 98, 180, 381, 424

дивизија 56, 149, 274, 277

ДИВИЗински 277

дивљак 228

дивљака 176

дивље, дивљи и сл. 60,

152, 176, 265, 395

дивљина 41

Дивота 41

(—)дигнути 50, 66, 69, 122,

154, 190, 317—318, 343

дигод 175

дизинтерија 140

дизмучица 143

дијалект 44

(—)дијати 163, 359

дијете (вок.) 108, 125, 327,

344, 424

дијолект 44

Димитрије 236

димљак 194

димњак 194

динамет 139

динар 68, 226—228

динути (дихнути) 161

диња 71

дирекно 105

(—)дићи, в. (—)дигнути

184

доба 245, 265

добивати 120, 356

добијати 149

добо 245, 265, 285, 410

Добрица (вок.) 248

Добричино 277

Добросав 201, 221

Добросављев 202, 278

Довде 380

Довежен, ДОвезен, В. До

ВеCТИ

довек 333

довека 333

довести 51, 59—60, 69,

113, 124, 330, 394, 427

довек 333

довле 380

дово, в. довести

догнати 47, 312, 328

додејати 93

додијати 93, 149, 394

дозвољавати 315

дозвољевати 377

дозивати 406

доитити 161

доје, дојем, в. доћи

дојнак 279

дојнака 279

дојни 270, 279, 426

дојни 279, 426

док 83, 374—375

дока (док) 78

доке (докле) 204, 384

докле 175, 317, 321, 350,

380

докодак 165

доктор 222

дол (прилог) 73, 133, 181,

318, 331, 369, 380, 393

дол + партикуле 133,

380

долам 380

доле 88, 133, 181, 185, 380

доле + партикуле 88,

380

долеко 41, 113, 141, 381

доли 380

доље 108, 176, 380

домаћи 54, 58, 274, 394

домаћин 41—43, 49—50,

285, 403, 415, 322

330, 381, 394, 398, 403,

416, 427

донешен, в. донети

доно, в. донети

доњи 279, 426

(—)доодити 126, 161

Доросава 141

доспети 124

доста 80, 126, 232, 250,

253, 292

дотеравати 377

дотле 380, 382

доћи 41, 43–44, 51, 59,

65, 67, 69, 121, 125,

129, 131—132, 134—135,

137, 150, 162, 168—169,

175, 177, 185, 222, 230,

235, 256, 263, 291, 301,

318, 320—325, 327, 335—

336, 376, 383—385, 387,

390—391, 394, 401, 427

доцкан 384

дочекавати 377

дочекивати 354—355, 377

Драга 233

Драгичин 276

Драго 233

Драгосав 201

Драгосављев 278

Дража 233

дражија (комп. од драг)

281

Дражино 233

Дражо 233

дражовци 233

дракшија (комп. од драг)

281

драмлија 197

дрвад 241

дрвењак 59

дрвењаци 114

дрвењаши 114

дрвећа мн. 246

дрвеће 54, 56, 197, 238,

269, 396

дрвешће 246

дрвиште 178, 239

дрвљаник 114

дрво 60, 62—63, 73, 79,

90, 100, 114, 143, 152,

206, 208, 265–267, 270,

282, 324, 368, 384
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дребонг. 141

дремати 83, 189, 321, 357,

398

дремљем, В. дремати

дрeмљив 189

дрeмњив 189

дреновина 143

дрењина 206

(—)дрешити 301, 304

(−)дремати 78, 357

дрен 78, 115

Дрен (име села) 78

дреновина 78

дрењина 78

државни 188, 269

држекљив 114

(—)дрктати 48, 144, 166,

288, 301, 320, 331, 359,

398, 416

дpкташ. 166

дpктим, в. (—)дрктати

дpкћем, в. (—)дрктати

дрљача 49, 71

другарица 49—50, 53, 118,

, 249

другачије 385

другојачије 385

дружлица 208

друкче, друкчи 125, 385

друкчије 385

друкше 385

друкшије 385

друсто 151

друштo 151,

425

дубље, дубљије 281

дувар 226

дугачак 41, 43

дугмад 241

дугмета мн. 243

дуд 110, 205

дудињи 67, 263

дудовина 206

дуже, дужије 265,

426

Дуја 233

дук, дуковни,

165, 168

дукомент 215

дулек 33, 49, 67, 115, 230—

| 231

дунавски 56

дунђерин 232, 396

дуња, дуњац 180

Дуови 161

дупић 222

дупке 385

дурунда, дурунде 250, 255

185, 248,

281,

дуковски

ђаво 185, 327,

ђаволсто 151

ђак, ђаци (Гмн.) 228, 426

ђе 88, 108, 176, 381, 400,

403

ђевер 108, 176, 400, 403

Ђедовић 235

ђезба, ђезбица 174, 210

ђезва, ђезвица 174, 210

ђенерал 155, 175, 221—222

ђерам 33, 269

ђерђев 129, 156—157

ђерђив 140, 157

ђерзонка 113, 155, 250

ђернути се 317

ђеца 108

ђилисати 140

ђинђувани 280

ђипати 357

ђипити 317

Ђока 233

Ђокичин 276

Ђоко 233

ђубре 78, 239, 263, 265,

278, 370

ђубриште 210

ђувегија 296

ђувече 247

ђудица 275

Ђунисије 236

Ђура 233, 235

Ђурђевдан 267, 232—233

Ђурина 272

Ђуро 233, 235

353, 381

еванђеље 175

еве 113, 140, 233, 251,

390

ево 80, 232, 391

Еврејин 146, 232

Европа 322 |-

егзацириште 137, 201

еклање 160

еклати 150, 160, 264

експлодираћи 140, 280 .

екстеро 141, 144

екстро 141

ектар 160, 228—229

ектер 229

Елбасан 137, 155, 332

елек (јелек) 146, 148

енглески 246

ене 59, 140, 250, 391, 408

eнекција 130, 139

eНО 233, 235, 292, 391

eнoднак 379

Еров 233

ероплан 129

Есет паша 138

есплозија 204, 425

ете 110, 113, 118, 126, 140,

257, 390—391, 408

ето 135, 332, 391

жак (џак) 170

жалац 109, 155, 222, 292

жалос 217, 296

Жалосан 217

жалчић 222

жандар 173

жандомерија 140, 201

ЖањеМ, ЖањеШ, В. ЖеЋИ

жар 261, 285, 326—327

жбун, жбуње 172

жвакати 51

жватати 276, 300

жврцнути 114

жглоб 172

ждрак{a) 213, 247

ждракица 213

ждребад 241

ждребе 83

ждребад 68, 78, 83, 241

ждребе 78, 83, 241

ждребна 78

жеђ 176, 258

(—)желити (ce) 90, 113,

322, 367

жена 40—45, 48—49, 59—

60, 63, 66, 77, 88, 90,

100, 112, 115, 126, 132,

235, 272, 278, 281, 315,

364, 386, 394, 399, 403,

412, 423, 427

женетpга 114

женскиње 56, 246

(–)жењен 331

жеталица 137, 362

жеталички 137, 362

жетва 362

жетелица 137, 362

жетелички 137, 362

Жетеоц 232, 416

(–)жети 48,

. 385, 398

жетијоц 232, 396

жетијочки 232

жешљев, жешљов 266

Живанкин 277

(—)живити 51, 53, 63, 90,

137, 169, 269, 300—301,

304, 316, 321—322, 366—

367, 384, 394, 399, 407

жижа 388

жижак 226

Жика 233

328, 362,
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ЖИКИНО 233, 235

Жико, Жикови 235

житко 41

жишка 71

жлавак 172, 226

жлезда 183

жљеб 183, 224, 417, 425

(—)жљебити 56—58, 115,

183—184, 239, 301

жљезда 182—183, 191, 395

жљеб 78, 183

(—)жљебити 78, 183, 304

жљезда 78, 182—183

жмурити 325

(—)жњети 68—69, 114,

146, 193, 245, 300, 312—

313, 324, 332, 361—

362, 385, 397—398, 427

жрвањ 120, 189, 285

жрвњати 189

жрвњеви 189, 214, 226,

395

жрљеви 189

жрмаљ 189, 279

(—)жрмнати 188

жрмневи 188, 214, 226,

395

жрмнићи 188

(—)жрњати 189

жрњеви 189

жуванце 147

жујце 146—147, 239

жуманце 147

жуња 207, 395, 425

(—)жутити (ce) 63, 90,

301 , 304, 367

з (пред, за) 285, 394

забаљати 152

забељавати 377

забилежити 102

забиљежити 102

(—)забора(в)љати 152

забршћавати 114

зава 126, 250, 394, 410

заваравати 409

заватити 160

заветиНа 291

Завешчић 197

завиривати 354

заворан 207

завркавати 156

заврљачити 156

заврнути 317

заврсти се 114

загаравати 315

загнојити се 148, 182

заграђивати 354

загрља(ва)ти 209

задевати 77

задњевен 239, 331

зад и 265, 283

задовољсто 151, 265

задруга, у задруги 416,

426

задуживати 354

задути (ce) 148, 347

зађевати 108, 177

зађевица 108, 177

Заитати 161

Заитин 86, 137

заитити 50, 161,

зајдно 385

заједно 205, 385

зајено 205, 385

зајетин 37

Зајичар 140

зајно 149, 205, 385

закавити 156

закачивати 354

закишњавати 377

заклањати (ce) 366

заклети 123

закљештити се 182

заковрџити 114

заковчавати 192, 315

заковчати 59, 192

закрџати 173—174, 425

зактев, зактевати 84, 165

заладак 161

залетати се 359

залепљивати 79, 355

ЗаЛИВати 54, 56, 81

залудан 205

залудити 90

залудница 205

залужити 56

замазивати 354

заманути 223

заматорити 302

замашћен 330

заменити 84, 352, 398, 427

заменути 352, 420, 427

замењивати 355

Замесивати 355, 377

заметкови 226

замешивати 377

заменути 352

замешивати 79

замицати 50, 359

замржњавати 377

занаџија 171

занемоћи 343

занети 330

зао 122

заова 126—127, 253, 274

заовин 127

запалење 177

304

запатити 150

записивати 354, 414

заплемити 208, 304

ЗаПЛетаТИ 359

запленити 79

заповедати 292

заповес, заповешћом 176,

186, 258

заповедник 78

запошљен 331

запрашивати 355

запретавати 377

запржити 49

запрпошати 310

зарамнити 188

зарезивати 354

заречити 302, 304, 314

заречити 80, 304

заркати 116

(–)заробљавати 377

заробљеништo 151, 206

зарубити 56

зарудити 90, 367

застр(e)ти 116, 118, 331,

346—347, 366, 398, 427

затварати 366

затварач. 366

(—)затворати

427

затворач 366

затегнути 57, 190

затећи 344

зато 95, 321, 358

затруднити 367

заћи 54, 114, 122

заујати 161, 317

зауставити 291

зафалан 160

зафаљивати 160, 354

зафркавати 157

зацрнити 51, 115

зачињати 54, 376

зашравити 157

заштићивати 354

зашто 291, 295

због 386

збога (због) 110, 386

збрисавати 377

збрчкати 114

(—)звати 40, 312—313,

316—317, 320, 328, 397,

427

звезда 412

Звездара 50—51

звер 154, 224, 263

звериње 246

зверка 83

зверсто 151, 286

звезда 78

звездан 78

295, 365,
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(—)знати 40, 47, 63, 65—

66, 100, 122, 159, 166,

216, 233, 271, 285, 288,

295—296, 312—313, 317,

322, 324, 328, 342, 363,

381—382, 397

зној 222

Зоба.ТИ 357

зова 60, 63, 170, 180—181,

377, 395

ЗОВИно 180

зовнути 66, 188, 395

зокупити 120

зомница 188

зомнути 188, 395

Зоркин 277

зостати 120

ЗОТо 120

(—)зрелити 112, 371, 427

зрелшија, в. зрео

Зрењане 263

(—)зрео, -ла, -ло 48, 83,

99, 113, 214, 263, 268,

281

(—)зрети 63, 83, 112, 313,

370, 427

(—)зрелити 78, 371

зрелшија, в. зрео

зрео 78, 99, 267—268, 281,

370

(—)зрети 78, 83, 313, 370

зрнад 185, 241, 396

зрневље 238

зрно 239, 242, 286, 406,

408, 426

зрнцад 241

зрнце 239, 242

зуб 63, 90, 169, 227—231,

256, 276, 322

зуставити 120, 394

зуставља 120

Sока 170, 247

SOJIИћ 170

Sула 170, 401

Sуна 170

и (акуз. енкл. зам, они)

108, 294, 381

ивалид 203

Ивањдан 232—233, 278

ивер, иверићи 261

иверје 56, 147

иг (Г—А зам, они) 169,

293, 373, 403

звериње 78

звиждати 332

звонити 60

звонцад 241

звpцалица 114

ЗГЛОб 205

згомилавати 377

здоговорити се 215

здрав 93, 148, 281, 394,

426

здравље 152, 176, 238,

408

здрављи, здрављија, в.

здрав

Здравши, В. Здрав

здрак 213, 395, 425

здрачити 213

здрео 214

зев 110, 112, 164

зејитин 137

зејтин 137

зелембаћ 188, 395

зелен(ш)и, зелен(ш)ија

(комп. од зелен) 93, 281

земља 43, 60, 66, 110, 112,

171, 182, 189, 204, 274,

317, 388, 395

Земљани 60, 189, 269

земљиште 112

земња 100, 114, 170, 182,

186—187, 189, 206, 322,

395, 406, 410, 425

ЗемњанИ 189

земњански 189

зенгија 130

зеница 89

зенути 153

(–)зепсти

зетин 137

зец 221

Зечеви 225

зечетина 279

зев 78, 83, 110, 164, 285

зевати 78

(—)зидати 51, 57, 73, 241,

243, 264, 302, 310, 312—

313, 328, 359

зИМИ 384

зимње 245, 265

зимско 245

зинат 120, 385

зитин (заитин) 137

зламенисати 200

зламење 200, 238,

425

змија 149

знања ж. 263

знање 263

Знасто 151

60, 318, 321

395,

играти (ce) 66, 68, 119,

156, 244, 249, 285, 299,

308, 363, 425

идући, в. ићи

иж-њи 294

ижињер 173

ижљубити 56—57, 186

ижџарати 198

изазивати 357

изаћи 49, 57—58, 66, 119,

176, 241, 317, 323, 326,

335, 388, 398

избацивати 149, 354—355,

398

избегивати 377, 427

избеглица 49

избеглица 75

избећи 75

избистрити се 212

избледити 83, 90, 367, 424

избледити 77

изборница 54, 57

ИЗВежбати 172

ИЗВеKчати 197

извести 60, 124

известити 57

извечати 197

извешћивати 377

известити 77

извештити се 77

извидница 49

извијавати 95, 97

извинити (ce) 119, 326, 371

Извинути 353

извиривати 51, 56,

185, 354

извитиљивати 354

извољевати 177

изврљити се 114

изврстати 114

изврстичати 114

изгвиривати 185, 354

изгладнити 367

изгревати 97, 382

изгрејавати 97

изгревати 77

изгријавати 95

изгртача 114

изгртачић 114

изгртачица 114

издајсто 151

издиствати 154

изелица 83, 249

изести 139

изелица 78

изести 78

изигравати 308, 315

изиграција 203

114,
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изићи 41, 54, 56—58, 207,

261, 317—318, 320, 332,

335, 365, 398

изјутра 147, 383

ИЗЛaЧИТИ 153

излећети 108, 403

изљубити (ce) 57, 186, 318

измакнути, измаћи 291

измед 388, 419

измеђ 294, 388

између 141, 249—250, 297,

387

изменити 352

изменути 322, 352

измеунати 138, 161

измерити се 79

измијурати 93

ИЗНети 60, 84, 123

изнутра 57, 380

изреком 101

изрецкати 80

изручивати 354

изувати 58

изутра 383

ил(и) 132

Илин (Илијин) 125

иљада 67, 71, 160, 298

иљадити 160

ималиран 140

имати 47—49, 65, 101, 115,

118—120, 122, 126, 129,

132, 135, 139, 143, 149,

151, 154, 156, 163, 169,

171, 175, 208, 213, 226,

246—247, 261, 275, 292,

295—296, 300, 308, 310,

313, 317—318, 324, 342,

363—364, 380—382, 387,

390—391, 403

име(на) 322, 354

IњMeНТОВати 215

Инглеска 140

инжињер 173

инжињерија 173

инострансто 151

инџињер 59, 173, 190, 395,

425

инџињерка 173, 190

ињекција 130

ирам 283

искати 120, 165, 175, 178,

360—361, 398, 406

искашљивати се 377

искипити 317

искоматати 207

искомршљати 114

ископнити 90, 367

искоришћено 395

искрњашити 114

искршити 302

искусто 151

исмејавати (ce) 97

испектор, испекција 202

исперушкати 326—327

испитивати 56, 354

исплаћивати 354

исплодирати 140, 143, 204,

317

испода (испод) 110

испотија 162

испробљавати 377

ИСТеЗаТи 57

истеравати 315, 377

исти (ићи) 334

истија 162, 385

истраживати 354

истрести 60

истрињити 207

истрљивати 115

истропати 310

истругати 57

истурaти 327

Исусов 275

исцедити 54, 84, 112, 195

исцеђивати 377, 427

исцепати 51, 84, 195, 310

исцедити 81, 83, 195

исцепати 83, 195

ите, в. (ићи)

итедант 44, 202

итеданци 202

итересатан 48, 202

итересовати 202

ити (ићи) 300, 322, 334

Итлер 160, 249, 284, 333

ићи 41, 44, 59, 62, 66, 69,

98, 108, 114—115, 119—

120, 122, 132, 135, 162,

164, 168—169, 176, 205—

206, 214, 223, 228, 230,

246, 313, 317—318, 324—

326, 332, 334, 354, 365,

381, 385, 387—389, 394,

403

ифект (инфаркт) 138

ифракт 215

ицветати 175

ицедити 54, 195, 302, 395

ицепати 57, 84, 195, 265,

408

ицедити 81, 195

ицепати 81, 195, 308

ицепкати 195

ИЧашИТИ 196

ичи (уочи) 387

ИЧИМКати 196

ичупати 60, 196, 292, 317,

395

иџакати 198

иџарати 198

иџигљати 198

иџињер 173, 190

ишијак, ишијац 211

ишта 295

иШТем, В. искаТИ

иштетити 177

ишчекијати 197

ишчеречити 197

ишчитати 197

ишчупати 197

ja 43, 80, 146

јабогме 204, 390

јабоме 204, 390

јаваз 150

јагањци 67, 229, 243, 298,

426

јагањчићи 243

јагњад 204, 241, 412

јагње 65, 173, 204, 239,

286

јагњетина 279,

јагњећи 279

јагњићи 243

јагодњаче 146

јазавац 66

јаје 79, 146, 148, 179, 246,

279—280

јајце 239, 246

Јаковљев 278

јал(и) 132, 390

јамчити 137

јано (јадно) 205

јанувар 154, 215

јанџик 171

јарад 241

јараница 249

јарац 66, 156, 226, 228

japeбица 51, 138

јарећи 279

јарићи 243, 298

јарма 156

јармац 146

јаруга, у јаруги 67, 71,

247—248, 253, 274, 320

јаругица 121

јаружица 274

јасен 137, 146

Јасеница 49

јасење 176

јасик 279

jacле 67, 71, 256

јасли 256

јастреб 68, 226

288
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јастреб 86

јастук 67, 270

јастучад 241

(—)јашати 72, 324, 360, 398

(—)јашити 332, 360

је (енкл. Дjд. зам, она)

292—293, 401, 407, 409

—410, 412, 416, 426

Јевреји(н) 146, 232

јевтика 146, 156

јеге 149, 215

једампут(а) 187, 385

један 59–60, 72, 79, 90,

146, 246, 264, 269—270,

394.

једанес 60, 127, 225, 297,

425

једанескиња 297

једанести 127

једанпут 187, 385

једаред 385

јединсто 151

јединци 51

једна, -о 41, 58, 205, 274

једнако 68, 205, 385

једном (едаред) 79, 100,

205, 345, 385

једноцевка 81

Једокија 153

Једрен 263

(—)јеђено, в. јести

јеж 222, 225

јексер 43, 149—150, 215,

228—229

јексерчић 149

јел (јер) 390

јелек 67

јелечад 242

јели (или) 390

јелĆи) 132

Јеличин 276

јем, јеш, в. (—)јести

јемсто 151

јемстовати 151

Јерасалим 142

јергован 140

јеребица 48, 50, 138, 425

Јеремија 237

Јеремин 125

јеризан 140

јермуника 138, 143

Јеросалим 142

Јерусалим 142

јесен 146

јесени 384

јесење, -и 56,265,277—278

јесењски 278

(—)јести 62, 68, 82—83, 93

113—114, 119–120, 123

—125, 146, 148, 163, 177,

196, 205, 237, 253, 267,

271, 276, 288, 296, 300,

317, 321—322, 326, 331—

332, 339, 347, 385, 390,

398, 408, 427

јетрва 51, 118, 424

јетрова 53, 117—118, 310,

394, 424

јечам 43, 78, 370

јед 78

јеђење 331

јело 78

јем, јеш, в. (—)јести

(—)јести 68—69, 78, 82—

83, 146, 266, 317, 333,

339, 411

Јециндан 78

јо (енкл. Дjд. зам, она)

292

Јова 146, 233—235

Јованкин 277

јовге 149, 215

Јовин 146, 233, 235

Јовичина 397

Јово 234—235, 401, 404,

426

Јовово 404, 426

јој (енкл. Дјд. зам, она)

292—293, 401, 412

јöј 146

јок 146, 171, 296, 391

јом (енкл. Дjд. зам, она)

43, 292—293, 316, 376,

401, 407, 409, 412, 420

јопе 149, 384

јопет 149—150, 215, 384

јорган 49

јоргован 140

још 100, 123, 146, 149, 151,

169, 171, 275, 294, 316,

321

ју (енкл. Дjд. зам, она)

292, 412

јувка 215

Југославија 58

Југословен 59

југословенски 58, 274

Јуда, Јуди 263

Јудејац 146

јудејски 146

јуква 71, 93,

395

јунад 146, 241

јунасто 151

јунашто 151, 395

јунетина 279

215, 249,

Јунковци 65

јупка 215

јутре 146, 383, 427

јутри 146, 198, 259, 383,

427

јутро (ујутро) 146, 383,

427

јутрос 68, 367, 383

јутроскена 383

јутру 146, 259, 383, 427

јуче 60, 62, 146, 333, 382

ка 387

ка (као) 79—80, 89,

175, 387

кабар (храбар) 211

кабло 77, 122, 246, 394

каблов 122, 246,

Кабо 122, 246

кабов 122, 154, 214–215,

246

кава 77, 156, 161, 317

кавурма 41

кад 115, 133, 175, 256,

285, 290, 317, 324, 364,

370, 374—375, 382.

када 133, 332, 424

кадгођ 175

каде 72, 133, 382

кадива, кадивица 156

кадијоница 131, 147

кадјоница 131, 147

каживати 255, 356

казанџија 171

казанџиница 56, 125, 171

(—)казати 51, 135, 150,

165

(—)казивати 354—356

каиш 148, 150, 222, 231,

251, 278, 318, 328

кајиш 150

кајмак 47—48, 78, 134,

146, 265, 267, 327, 386

кајсија 51

какав 115, 268, 286

каки, -а, -о 129, 135, 156,

235, 275, 285, 322, 397,

410

какотати 51

калабура 131

калавра 132

калаисати 328

калем 226, 328

калибер 138

(—)кам, в. (—)казати

камбур 165, 206

123,
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камен 68, 90, 100, 122,

175, 226, 228—229, 270,

279, 282, 285, 317

Камење 238

камијон 150

камион 114

камичак 226

каната, канате 49, 65, 255,

298

каница 180

кано 32

канцларија 132

канџа 171

као 123, 139, 175, 321

као (предлог ка) 387

каоч 142

Кап 261

капак 41, 111, 410

(—)капати 357

капетан 51, 59–60, 221—

222, 257, 267, 269, 321

капица (капијица) 125

каплар 222

капТуз 210

капутулирати 143

карабин 59, 263

карабит, 206, 395

карабитни 206

караконђа 174

караконџа 171, 174

каранфил 155, 157

карбит 206, 395

карбитски 206

Карле 263

карлица 71

кармуника 143, 165

кармуничина 143, 165

каруци 263, 317

кат (спрат) 267

катранџија 171

кауба, каубица 165

каубички 165

кафа 157

кафана 157, 274

кафанџија 157

кафен 140

кафеџија 157, 171

кафеџика 157, 171

кафеџин 171

качамак 41, 43, 50

качара 49

каш, в. (—)казати

кашагија 138

(—)квоцати (ce) 153, 359

квочка 67—68, 114, 153,

249—250

квpка 114

керојсто 151, 165

Кесерџија 212

кецеља 48

кешагија 138

кештен 210

ки (као) 123

кидисавати 377

киднути 68, 124

кила (кг) 263

кило 65, 69, 130, 263

ким (Д-Лjд. зам, ко), в. ко

(—)кипити 51, 324

киселина 41

(—)киселити 50, 89, 301,

304

КИсео 89, 99, 124

киснути 354

Китлер 135

КИШевито 140

клагија 130, 136

(—)клати 322, 328

клафон (плафон) 159, 211

клашће 176

КЛекеЧКИ 385

клекнути 377

клен 63

(—)клепавати

377

Клепати 357

(—)клети 123—124, 313

Клечати 310, 328

КЛéЧати 65

клиз (клис) 210

КЛИЗати 59

клин 224

клинац 66—67

КЛОТ 210

клубад 191, 241

клубе 191, 395

клувчад 191, 241

клувче 191, 239, 395, 425

клучад 191, 241

клуче 191, 395

кљешта 89, 182, 256, 395,

425

кљусaд 241

кљусе 239

кљуцати 308

кључ 222, 225, 408, 420

књаз 109, 165

књегла 182

ко 60, 114, 121, 125—126,

132—133, 180, 194, 208,

213, 271, 291, 295, 316,

381, 385, 395, 406

ко (речца као) 116, 121,

123, 153, 175, 208, 237,

317, 329, 382

кобасица 50

кобатор 142

кобела (кобила) 139

кобила 47, 78, 139

308, 315,

кова 65, 71, 154, 156, 215

кованица 53

(—)ковати 50,

356

Ковиљкин 277

ковиталац 111

ковча 192, 250, 264, 395,

425

ковчица 192

кодНИК 165

кожани 280, 397

кожбаша 210

кожији (козији) 278

кожмура 286

кожу 168

кожувар 168

кожуви 168

кожук 168

кожуче 196, 395

кожучина 168

кожучић 168, 196

козерва 202, 425

козервица 202

козији 217, 265, 278

козји 217, 278

којачити се 149

којегде 44, 382

коједе 382

коједе 77

којекуд 44

којекуде 382

којешта 40, 295

који 148—149, 161, 266,

268, 391

кокица (хоклица) 204

коклица 165

КОКОШ, 50, 72, 153, 259—

260, 359, 385, 396, 424

кокошцетина 279

149, 328,

кокошиње 49, 265, 279,

406

КОКОШКа 54, 56—58, 260,

304, 337, 388

кокуруз 134, 142

Кола 65, 73, 79, 90, 114—

116, 132, 155, 161, 216,

238, 244, 267, 275—276,

279—280, 298—299, 385

IКолац 110, 155, 196, 222,

226

колевка 57, 83, 247—248

колевчица 50, 83

Коленика 50, 83

Колено 83, 244, 333

колета (мн. им. коло) 243

колечад 241

колечка 54, 250

колевка 78, 248

колевчица 78, 153

коленика 83
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колено 78

колечица 153

колиба 50, 139, 388

колико 131, 291, 294, 388

колко 131, 135, 164, 169,

228—229, 241—242, 250,

275, 315, 341, 374

коломаз 210

Коломаза 261

Колски 155

колотови (котлови) 216

коље 238

комад 207, 395

КОМадаНТ 44, 48, 135, 202,

219

комадантина 202

- комадат 135, 202, 219

комадић 207

Командат 44, 135, 202, 219

командир 51, 221—222, 332

комант (командант) 135

комат 206—207, 227—228,

395

КОМатић 50, 207

комбај 146, 148, 202, 222

комбин 214

комендија 54,

395

комендијати 213

комесија 139, 144, 425

комиљка 66, 247

комина 274

комити (им.) 263, 267

комишање 325

коморџија 171

компир 63, 201

комуниста 47, 51, 237

комунисти (НМн.) 47—48,

237

комшија 50, 71, 148, 262,

265, 276

комшилук 41, 43

комшин (комшијин) 125

комшиницо (вок.) 249

комшинка 56, 208, 247,

250

конац 388

конгрез 155

кондуктер 201

кондуктор 141, 201, 204

кондутор 204

конзерва 202, 250

конзервица 202

конзулија 143, 263

конопља 47—49, 51, 68,

71, 146, 185, 249

конопљани 280

конорално 165, 200

конца ж. 263

концеларија 140—141

213, 308,

Концетат 202, 205

концетрак 59, 202

концетрат 202

концларија 132, 140

концоларија 140—141

концуларија 141, 143

коншилук 208

коњ 43, 129, 222, 227,

255, 277, 290, 318, 334,

412, 416, 418

КОЊеник 138

(—)копати 82, 328, 421,

426—427

копилад 241

копилити се 304

копита 263

копљеник 138

копрeва 86

коприва 71, 139, 253, 424

копривица 138

корак 91, 228, 416

коракнути 124, 352

Кораћичанин 232

корен 68, 185, 226

(–)корети 367, 399

коританцад 241

коританце 239

коритаста 139

корито 49—50,

корњача. 51

кос (кост) 72, 217, 259,

312, 396

косач 60, 222

Косачев 266

косир, косирић 131

косиште 56, 58, 178, 239,

241, 330, 426

коска 65, 261

Космај 47, 49, 59,

222, 235

костин 208

котарисати се 142

Котлови 226

котрљ 68, 114

кофa 157

кофекција 203

коферта 157, 249

коцетрак 202

КОЦОМ, В. КОЛац

кочет 67–68, 278

кочије 71

кочић 53, 155, 222

кочица 48—49, 51, 71, 112,

196, 286, 367

кочотови (чокотови) 216,

226

кошара 49—50

кошић 60, 73

кошница 71, 285

118, 139

146,

кошчица 197

крабар 165

крабнија (храбрија) 165,

211

крабрити (ce) 165, 304

крављача 152

Крагевац 128

крагла, краглица 209

(—)крађен(о), в. (—)кра

СТИ

крај 49

крајни 207, 283

крана 63, 165

кранити 165

красота 43

(—)красти 51, 73, 173, 321,

330—331

(—)крати 115—116, 161,

321

крв 176, 258, 261, 322,

391, 420

Крваска 165, 186, 274

Крват 165

Крвацка 165, 186

крвацки 165, 186

крвљом, в. крв

креја 150, 163

крекетати 50

(–)кренути 54, 317, 333,

352, 354

(–) кретати (ce) 51, 358—

359

крећати се 358

кречати 304

кречити 304

крештаљица 208

криз (гриз) 210

крила (Sshoss) 263, 276,

292

крило 239, 270

Крис 217, 237, 286

Кристо 68

Кристов 165, 275

Кристос 68, 165, 237

Кристоси 123, 237

Кристус 143

кричица 196

кришћанин 165, 232

кришћанка 165

кришћански 165

кришчица 197

кркењача 114

кркoлити 114

крљуштина, крљуштине

114

крмача 48

крмелада 114

крмељив 60

крнути 161
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кроз(a) 79, 81, 110, 209,

246, 285

кромпир 59, 118, 132, 182,

201, 267, 327

кромпирак 201

кромпирић 201

кромпируша 201

крпачине 114

крстак 114

крсташ 114, 312

крстина 47, 49, 51, 71,

114, 121

(—)крстинати 114

(−)крстити 48, 60, 69,

114, 302, 304, 330 (в.

и кршћен)

Крстовдан 278, 232, 426

Крстовудне, в. Крстовдан

крстоноше 49—50, 257

крстоноши 257

кртиш 115

кртишњак 115

кругли, кругло 130

крунач 222

крунити 304

крупица 71

крушка 67—68, 71, 247—

250, 333, 423—424

Крушумлија 216

Крф 318

крчаг 59, 69, 230

крчагар 115

крчагџија 115, 171

крчажар 115

крчоник 115

(—)кршити 114, 304

кршљар 115

кршљачић 115

крштавати 365

(—)крштен 330

(—)кршћавати 56, 114,

176, 308, 365, 395, 425

(—)кршћен 41, 175, 186,

298, 330, 395, 408 (в. и

крстити)

кршћеница 330

кршћење 330

Ктети 165, 376

ктети 81

Куати 68, 161

кубатор 135, 142

кувати 65, 68—69, 163, 172,

286—287, 295, 308, 310,

328

куд 44, 333, 345, 381

куда 358, 381

куде 381

кудеља 48, 82—83, 102,

112—113, 115

кудељица 50, 112—113

кудељка 249

кудељно 82—83, 102

кудеља 78, 83, 102

кудељица 78

кудељка 78, 83

кудељни 78, 83

кудије 108, 381, 400, 403

кукавицо (вок.) 249

кукурекати 102

кукуреко 142

кукурек 78, 102

кукурекати 78, 102

кукурикати 102

кукуруз 41, 43, 48—51,

123, 134, 142, 147, 149,

270, 315, 377, 388

кукуручић 134, 142, 196

кулир (курир) 51, 200

култиватор 58

кулучки 385

кунцеларија 143

(—)купати 56—57, 357

купатор (инкубатор) 135,

142

купијоц 232

купиња 142, 185, 207, 425

куповати 328

куповно 54

купус 43, 47, 49–50, 80,

114, 132, 142, 163, 370

курјак 67—68, 108, 147,

227—228, 358, 391, 426

курјачки 147

куpталисати се 317

куруз 134, 142, 208

Куршумлија 216

кутијица 125

кутица (кутијица) 125

кутлаџа 174

кутлаџица 174

кутлић 222

кутњи (кућни) 194

кућевни 268, 277

кућеница 138

кучад 241

кучећи 265, 279

Кучине 71, 253

кучићи 243

л (речца ли) 295, 317, 321,

333, 375, 377

лабина 205

лавабова (Гјд.) 154, 215

лаволвер 201

лаворвер 201

лaд 160

ладан 160, 205, 274

(—)ладити (ce) 57, 161,

317

ладић 160

ладник 160

ладноћа 160, 205

ладњача 160

ладовати 160

ладовина 154, 160

ладовиније (комп. од ла

дан) 283

ладовиншије 283

ладоина 154

лажов 41

Лазарева 266

ЛаЗО 235

лакован 328

лакше, лакшије 281

ламба 210, 241

ламбик 210

ламбица 210

лампа 206, 209, 227, 354

ЛаМПИК 209

лампица 49, 209

ланац 222, 226

Лане 140, 316, 384

лани 140, 286, 384

ланЦОМ, Ланчеви, В. Ланац

ласица 248—249, 302

ласичица 249

ласта 302

ластавицо (вок.) 249

леб, леба 83, 112—113, 115,

160, 208, 225, 237, 367,

386, 406

лебац 83, 110, 113, 121,

123, 154, 160, 170, 182,

193, 237, 280—281, 285,

292, 295, 408, 410

лебедити 304

леви 83, 270, 274

левка 83

леволвер 201, 316

леворвер 201, 334

леген 175

легетимација 139

легрште 115

леђа 51, 112, 244, 275

леја 83, 93—95, 148, 150,

163, 400

лејица 95, 163

лек 63, 90, 113, 225, 231,

298

Лека 129, 233

лекар 83, 132, 143,

270, 285, 389

леквидација 139

леквидирати 139

Леко, Леково 129, 235

Лександра 129, 204
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леб, леба 65, 78, 83, 86,

193, 237, 267—268

лектрика 129, 204

лектрични 204

Лелејати се 93

лелијати се 93

лелујати се 93

лемез 226

лен 207

ленгер 200

ленија 139

ленШТИЊa 207

леЊ 207

лењир 385

леп 40, 44, 63, 65, 83,

112—113, 115, 182, 192,

246, 261, 269, 275, 281,

285, 290, 321, 327, 329

лепења 139, 144

лепиЊa 67, 139

(—)лепити 54, 56—58, 83,

204, 302

Лепосава 83, 249

лепота 41, 43

Лепотица 249

лептир 192, 226

лептиреви, в. лептир

лептирић 60

лептирови, в. лептир

лепшија, в. леп

леса 71, 82—83, 112—114,

129, 274, 285

Лесандра 129, 204

Лесандрово (назив места)

204

Лесковац 66

летва 65–66, 71, 249, 253

летвица 71

лети 60, 79, 83, 228, 384

летир, летирић, летирица

192

(–)летити 60,90–91,246,

302, 304, 318, 321, 366—

367, 394, 399

Летње 245, 265

летос 384

летрика 129, 204

летричан 129

летургија 139, 175

летурђија 112, 139, 175

летурђијица 125, 139, 175

летурђица 125, 139, 175

лећи 190, 321, 343—344,

366

(—)лећи (кокош), 63, 65,

112, 134, 337, 398, 406,

427

Леца 129

(—)лечити 53, 83, 113,

212, 302, 304

лешњик 83, 181

лебац 78—79, 101, 121,

182, 193, 245, 285

лебни 78

леви 78, 245

лево 114

левши, в. леп

леја 78, 93—95, 150, 163,

329, 400

лек 79

леп 75, 78, 83, 123,

209, 281, 315, 377

лепења 78, 139

лепењица 78, 139

лепиња 78, 83, 139

(—)лепити 78—79, 302

Лепосава 78

лепчић 78

лес 79

леса 71, 79, 83, 327

леска 79, 247

Лесковац 66, 79

лесково дрво 79

лети 79, 384

летњи 79

лето 65, 79,

летос 79, 384

лечење 79

(—) лечити 79, 302

лешник 79

лешњик, лешњикови 79,

226

ливада 47—49, 69, 71,

90, 101, 127, 253, 275,

327

ливода 141

лија 94–95, 150, 161, 249,

400, 403—404, 424

ликт, ликтије 165

лимунтуз 210

липсати 192

лис 122, 266, 331, 384

лисица 139

лисник 68

листавати 56, 315, 377

лиферант 44

лишће 77, 115, 176, 186,

238, 265, 333, 395, 418,

426

лишћом, в.

лобода 41, 43

ловолвер 141

лозњача 186

лој 222, 261

локва 249—250

локмашити 302

лолвер 141

101, 162

лишће

(—)ломити 47, 60, 69,

148, 302, 304, 329, 355,

371

лонац 43, 66, 115, 118,

129, 140, 202, 222, 225—

227, 269

лонцови, лонцом, в. лонац.

JIОНЧе 239

лопар 59, 381

лопарић 59

лопта 192, 280

лорвар 141

лотра, лотре 77, 255

лоше 169, 265

(—)лудити 367

лудос 217

лук, лука, лукац 75, 78,

82–83, 208, 237, 265,

267, 270, 347, 406, 410,

416

(—)луктирати 211

Љуба 268

Љубина жена 235

Љубинкин 277

Љубисав 201

Љубисављев 272, 278

љубити 302, 304

Љубичин 276

Љубо 233, 235

Љубова жена 235

људи 51, 63, 79, 100, 117,

186, 227—228, 230, 258,

275— 276, 284, 286,

322, 332, 387—288

љуљка 250

љуска 121, 162, 247, 249.

274, 286—287

љусто 151, 205

љуцки 186, 385

(—)љуштити 302, 304

ма (мах) 65, 125, 161

ма (моја) 409

мавовина 163, 216

мавоина 163, 216

магаре 49

магацијонер 150

Мађар 174

Мађарска 174

маије 161

мај 208

мајати 327, 359
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мајка 98, 101, 126—127,132,

146, 149, 160, 126—163,

165, 235, 247—248, 250,

255, 259, 272, 274, 276,

278, 280, 283, 291—292,

317, 324—325, 327, 333,

376, 381, 386, 388, 391,

395, 408, 416, 426

мајкавати 208

(—)мајкати 48, 65, 208,

318, 322

мајкин, -а, -о 259, 277,

397, 426

мајчин, -а, -о 258, 277

Маказе 49, 71

макер 165

(—)макнути 50, 317, 322,

344

Мал 317

мала (махала) 125, 274

малин (ималин) 129—130,

387

Малина 49, 139

малиран 129, 140

маљкавање 208

мана 125

манастир 216

мангарин 200

мангупсто 151

мандрак, мандраци 213

манерва 216

манервисати 216

(—)манути 120, 161

мањ ко 208, 391

Мање, -и 110, 169, 265,

275, 282, 384, 403

Мањкавати 208

мањкати 208, 322

маовина 161, 216

MaОМ 161

марама 48, 50, 275—276,

310, 343, 394

марвени 270

Марица (вок. )248

Маричин 276

марјош 141

Марковдан 233,

маршал 155

мас 32, 100, 176, 186, 217,

258, 261, 327, 396, 406,

416, 425—426

масан 217

масанка 171, 247

мастан 217

МатеВо 237

Матеја 237

матер (Ајд) 259, 278

материјал 155

матерни језик 259

Матије 236

267

Матијев 237

матовиланце 136

матовило 49, 136, 144

маториње 246

Маћа 120, 147, 163, 257,

285, 291

маћака 165, 257

маћека 163, 165, 247, 257

маћетина 257

Маћија 100, 140, 144, 163,

257

маћика 163, 165, 257

маувина 143, 161

мацити се 304

мачећи 279, 397, 426

мачина (машчина) 196

Мачка 114, 123, 249—250,

285, 329, 344

мачкови (Нмн. им. мачак)

123, 226

Маџар 40, 171

Маџарица 51

маџарка 33, 54, 57, 68,

171, 249—250

Маџарска 171

маџарски 171

маџаруша 171

маџор 174

машинистер 263

машлица 209

машћом, в. мас

машчина 197

ме (енкл. Ајд. зам, ја)

290

ме (енкл. Дjд. зам, ја) 290

меана 100, 161, 163

меденица 49

медецински 58, 139

међ народом 388

међу (пред.) 71, 387—388

Међулуже 147

мезгра 216

мезетити 302

мејана 100, 163, 174

мекшија, -е (комп. од мек)

265, 282, 426

мељач 60

мен (Г-Д-А-Л зам, ја) 32,

73, 88, 134, 287—289,

317, 386, 388, 393, 401,

405, 409, 412, 420

мене (Г-Д-А-Л зам, ја) 60,

62, 65, 72, 88, 91, 120,

133, 140, 171, 214, 287—

289, 296, 320—322,

333, 341, 345, 386—388,

391, 401, 404, 409—410,

412, 416—417, 420, 424,

426

мене + партикуле 58,

288, 290

мењати 84, 227, 292

мео(ви) 83—84, 99, 161,

263

Меоница 139

(—)мерити

302, 304

месец 63, 68, 84, 112—113,

227—228, 376

месечина 84, 388

месечић 84, 87

(—)месити 51, 53, 56–58,

82—84, 112—113, 120,

179, 237, 270–271, 286,

295, 302, 304, 388, 426

месни 132, 140

месовеђа, месовеђе 154,

215, 263

Место 269—270, 320

Метак 226, 280

метар 228—229

(—)метати 48, 59–60,115,

245 308, 315, 329, 359,

377

(—)метути 68—69, 114—

115, 117, 120, 124,

146, 185, 189, 208, 237,

245—246, 353, 359, 381,

385, 387, 406, 408, 417,

427

мећати 310, 359

48, 84, 281,

меуна 71, 138, 161, 425

мечка 123, 250

мешаљка 58

* (—)мешати 54, 56—57,

82, 84, 203, 295, 308,

310, 329, 387

мешина 84, 99, 278

меште (уместо) 387

мештер (уместо) 210, 387

мешто (уместо) 387

мењати 79

меови 79, 99, 161

месец 79, 115, 170,

месечина 79

(—)месити

237

место 79, 270

(—)мешати 79, 153

мешина 79, 99, 278

мигавци 143

Мијаило 150, 162

Мијајло 162

мијана 100, 140, 144, 163

Мијо, Мијово 53, 235

мијољача 162

Мијољдан 150, 162, 233,

278

мијољицa 162

мијољско 162

228

77, 79, 83,
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мијур 93, 150, 161, 163,

226, 394, 424

мијурак, мијуркови 93,163,

226, 424

Микаило 33, 109, 162, 165

Микаилов 165

МиланКИН 277

Милијин 125

милијон 143, 150, 298

милијун 143, 150, 298

Милина (Милијина) 125

Милисављев 202, 266, 278

Милица (вок.) 248, 426

МИЛИЧИН 276

Милкин 277

Милојкин 277

Милојчин, -о 276—277

милос 176, 186, 258

Милоше (вок.) 222—223,

426

милошћом, в. милос

Милункин 277

Милуше (вок.) 222

миљеја 150, 264

министарсто 138, 151

министер 138, 144

минут 63, 227—228

мира 115, 261

миражинка 171

миразинка 171

миразуша 171

мираџинка 57, 171, 198,

247, 425

мираџинкин 198

мирис 261, 426

(—)мирисати 48, 140, 296,

361

Миросав 201—202

мис (мисао) 261

Мисачанин 232

(–)мисити 132, 187, 203,

370, 427

мислети 380

(—)мислити 72, 203—204,

304, 322, 332, 370

мисо (мисао) 261

Митровдан 232—233

митрољез 40, 59, 141, 425

митрољезац 141

митрољески 141

Мића 233, 235

Мићо 235

Мићова 235

(—)мицати 359

миш 302, 386, 426

мишана 33, 114

мишећи 63, 149, 223, 225,

229, 233, 235, 265, 279,

397, 406, 426

миши (мишији) 279

мишију, в. Миш

мишлење 177, 370

Мишљати 108, 204, 377

мишљети 108, 204, 370

млад 40, 63, 65, 148, 181,

249, 265, 267, 282, 287,

322, 395

млада 110, 115, 121, 181,

290

младеж 261

Младеновац 181, 387

младина 181

младинац 130

младић 48, 181, 222—223,

270, 310

младожења 49—50, 181

младос 176, 181, 186, 217,

258, 396

младошћом, в. младос

млађије итд. (комп.), в.

МЛaД

млађик 181

млак, млакан 181, 282

млакушан 181

млакшија (комп.), в. млак

Млатач 223

(–)млатити 54, 56—57,

181, 302, 304, 321

млачија итд. (комп.), в.

МЛаК

(—)млачити 54, 181

млекар 60, 84, 181

млекаџија 171

млекаџина кућа 171

млекњаче 181

млеко 83—84, 101, 125,

156, 181, 263, 278, 292,

371, 377, 388, 395

(—)млети 50, 68, 84, 99,

380

Млечац 84

млечница 181

млеко 79

млети 79

млин 225

млого 114, 120, 161, 184,

192, 214, 217, 250, 288,

294, 315, 329, 345, 395,

411, 425

мнад 40, 181, 268, 275,

282, 395, 406, 425

мнада 181

Мнаденовац 181

МНадић 181

мнадожења 181

мнадос 176, 181, 258

мнадошћом, в. мнадос

мнак 181, 282, 425

мнакано 181

мначија (комп.), в. мнак

(—)мначити 181

мнекар 84

мнеко 84, 181, 278, 385,

395, 425

мнечац 84, 181

мнеко 79

много 184, 281

мном (Иjд. зам, ја) 110,

291, 408, 410, 412—413

моа (моја) 127, 149, 406,

в. И мој

могутњи (могућнији) 194

могућни 194

могућсто 151

модеризација 203

мој 40, 43, 60, 83, 101,

126—128,133, 146, 148—

149, 223, 233, 257,

625—266, 268—269, 272

—275, 285, 292, 332,

401, 406, 409, 420—421,

428

Молба 250

момак 66, 121, 227, 283,

285, 290, 365

МОМетаЛНО 58, 155, 203

мометано 203

момчић 223

мотавило 136

мотика 47, 49—50, 71,

137, 248, 253, 333

мотка 68, 71, 120, 247—248,

250, 253, 387, 396

мотњија 194

мотовиланце 136

мотовило 50, 136

(–) моћи 43, 65—66, 97,

112, 114, 132—133, 135—

136, 146, 168, 170,

185, 300—301, 321, 340—

342, 354, 359, 380,

385

мочвар м. 68, 264, 381

мош (можеш), в. (—)моћи

мрав 62, 227—228

мравиње 246

Мратињдан 278

мрежа 84

мрезга 216

(—)мрела и сл., в.

(—)мрети

(—)мрети 56, 65, 68, 84,

118, 120, 143, 149, 217,

233, 261, 285, 290, 292,

298, 313, 321—322, 324,

332—333, 345, 362, 365,

376, 385, 394, 424, 427

мрежа, мрежица 79

(–)мрети 79, 375
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(—)мpзити 63, 90, 333,

304, 367, 390

мрк 267

Мрмољак 115, 142

(-)мpнџати 115, 174

мрс 265

мрсак 115

(—)мрсити 65, 115

мрскалица 115

мртвац 153, 223

мртвачки 115

мршав 72, 400, 403

муар, муарчина 161

мува 33, 163

мугавци 143

муж 223

(—)мужене итд., в.

(—)мусти

муруз 33, 90, 134, 231

(—)мусти 62—63, 300,

326, 330, 427

мустулунџија 171

мучњак 270

мушак 267

мушкариње 246

МуШКиње 246

муштра 210

муштулугџија 171

муштулук 41

муштулунџија 171

н (речца не) 84, 120, 340,

354, 394, 425

н (предлог на) 100, 120,

269, 285, 394, 425

наба(в)љати 152, 395

навора 156—159, 401, 403

навреда 77

навредити 77

наврљекати 114

наглавичке 140, 385

наглавке 57

нагланцати 130

нагнати 312

нада ватру 110

надевати 77

наднешено 330

надница 205

надујен, в. надути

надути 331, 347

Назарећанин 232

називати 310, 357

назимад 241

назор 385

назу(в)ице 49, 425

наилазити 49

наићи 41, 57, 235, 298,

318, 323, 335, 365, 381,

388

на(ј) 121, 247,274, 394, 425,

в. онај

наједити се, најеђен 78

најпосле 384

најпошљe 108, 384

најприје 384

најсретњија 194

наки 32, 130, 140, 286—

287, 410

накључе 383

наковаљ 208

наковањ 208

наколо (наоколо) 127, 143

накомрдити се 114, 302

накомрштити се 114

накомче 65, 142

наконче 65, 191

накоњче 191, 340

накострешити се 89

накосутра 383

наксутра 383

накумче 142

Налагати 57

нам (енкл. дат. зам, ми)

123, 291

нама (Д-И-JI зам. ми) 65,

77, 85, 90, 100—101, 110,

120—121, 188, 275—276,

291, 297, 387

намастир 210, 390, 395

намастирка 216

наме (нама, дат. зам, ми)

291

наменити 84, 352, 398

намењивати 84, 354, 377

намерница 139

наместити 369

(—)намештати 58, 365,

414

намештити 68, 84, 176, 302,

369, 399, 408, 425

намешћај 365

намешћати 176, 365, 406,

425

намешћен(o) 176, 186, 330,

369, 395, 406

намењивати 377

наместити 79, 369

намештати 79, 365

намештити 369

намешћен 369

намложити (се) 184

нанашати 376

нанети 124

нануле 71

наодити 161

наоколо 127

наопако 127, 385

наора 157—159, 385, 401

наочари 257

Напако 127, 394

напас 217

Напоко 127, 394

напред 51, 59–60, 113, 382.

на премер 100

напред 59, 79–80, 188, 382

на премеp 85

наранџа 138, 173, 190, 250.

наређивати 354—355, 414

нарецкати 84

наричје 101

наруче 147

наручито 51, 143

Насевати 97

насевати 80

насевница 80, 188

наслесто 151, 205, 386

наслеђивати 148

насљесто 108

настровати (настраховати)

120

насувен(o) 331,

насуво 164

натакнути 190

натеравати 377

наткључе 383

натраг 291

натрашке 385

наћве 217, 255

наћви 217, 256

Наће 255

наћи 41, 43, 98, 113, 122,

149,168, 317—318, 323—

324, 381, 384—385, 401

наћи (наћиве) 256

наћиве 49, 71, 255

наћиви 256

наћивице 256

наћуви 154, 255

наћуи 154, 255

наузбрдо 114

началник 109, 221

начети 123—124, 394

нашуљити 317

не (акуз. енкл. зам. ми)

291, 409, 426

не (неће) 135, 324, 376,

410

небеса 271, 243—244, 388.

неваљалнос 155, 217

неваљаЛСТО 151, 155

невеста 84, 90

невно (дневно) 205

Негде 101, 382

негди 98, 101, 382

негђе 98, 101, 108,

382, 403

него 228

398, 427

176,
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Недеља 49—50, 67—68, 71,

84, 102, 112—113, 253,

285, 321, 387

недеља 75, 79, 83, 102, 387

Недељко 79

Недељковић 79

неђе 98, 101, 108, 176, 382,

403

нежирати се 216

незадовољсто 151

неј (неће) 135, 175—176

нек(а) 95, 134, 327

некад(а) 91, 101, 133, 322,

382

некако 67, 84,

317

неки 51, 77, 84, 91, 101,

116, 118, 139, 147, 149—

150, 202, 208, 223, 225,

233, 255, 268—269, 274,

276, 288, 304, 321, 323,

333, 360, 390

Неко 84, 93, 95, 100—101,

114, 120, 132, 245, 291—

292, 317, 322, 332, 344,

388

некоја 296

неколико 84, 101, 131

неколко 101, 131, 228, 261

некрштениче 115, 330

некршћениче 330

некршћењак 115, 330

некуд(а) 133, 382

некција 130, 425

немати 41, 62, 66, 100,

102, 115, 120, 132, 162,

179, 228, 250—251, 257,

267, 288, 290, 294—296,

308, 310, 313, 316, 363—

364, 381—384, 390—391

Немац 84, 110, 115, 223,

320—322, 328, 368—369

Немачка 84, 274

Немачки 84, 159, 216, 237

—238

немо 33, 146, 373, 390

немој 80, 146, 222, 300,

322

немужено 177 (в. и

(—)мусти)

неотично 161

непријатељсто 151

Неранџа 138

несретан 194

несретња 194

несретњик 194

несрећа 126, 285

несретник 221

несрећа 126

101, 189,

нећеду, нећеју итд. 73, 115,

161, 294—295, 313—314,

324, 376

нечистота 41

нешта 160, 295

Нешто 84, 91, 101, 161,

166, 172, 290, 292, 295,

317, 322, 327, 332, 386—

387

негде 77, 79, 98, 101, 382

некад 101, 382

неки 79, 101, 223

неко 79, 101

некоја 296

неколико 79, 101, 131

нешто 79, 83, 101, 295

ни (акуз. енкл. зам. ми)

291, 409–410

ни (дат. енкл. зам. ми)

291, 409, 426

ни ми је добро (и сл.)

91, 376, 399, 427

нигде 98, 170, 271, 295,

321, 382

нигде (некуд) 382

нигде 382

нигди 98, 382

нигди (негде) 101

нигђе 98, 108, 382, 403

ниђе 98, 108, 176, 382,

400, 403

низа (пред. низ) 78, 110

низак 280

низдуж 382

није 65, 68, 93, 99, 123,

129, 151, 172, 211, 244,

264, 295, 382, 386—387,

394

никад(а) 133, 135, 267, 327,

376, 382

никакав 43, 268, 296

ники (неки) 65, 101, 149,

286, 424

(—) никнути 65, 125, 190

нико 85, 132, 135, 267—

268, 270, 322, 345, 383,

391

Никољдан 232, 270, 278

никуд 301, 382

ниоткуд 382

нисам, ниси итд. 40, 81,

93, 99, 123, 156, 196,

268—269, 291, 295, 328,

365, 377, 382, 388, 390—

391

нит(и) (свеза) 132, 296

нит, нити (на разбоју) 65,

121, 259, 262

ничи 125

Ниџа 235, 249, 343

Ниџо 235

ништа 65, 102, 115, 125,

135, 156, 268, 270, 288,

294—295, 310, 322, 328,

339, 345, 383, 386

ништо (нешто) 101, 295

ноблачити се 120

новамо (наовамо) 120

новшије (комп. од нов) 282,

426

Нога 48—50, 59, 65, 77,

93, 134, 194, 196, 248,

251—252, 279, 297, 299,

312—313, 317, 327, 354,

364, 380, 386—387, 401,

404, 412

ногица 279

нод 73, 133, 216, 379, 393,

423

нод + партикуле 133, 379

ноде 32, 88, 133, 216, 379,

395

ноде + партикуле 88, 133,

216, 379

ноди 98, 318, 379

НОЖ 40, 51, 223, 225, 324,

327, 409–410

нождр(в)a 214, 425

ној (онде) 73, 379

Нокат 72, 229, 416

нолики 130—131, 286

номад 59, 130, 143, 383

номаде 130, 143, 383

номадека 383

номадена 130, 383

нонд 133, 379

нонде 133, 379

нонде + партикуле 88, 379

нонди 98, 133, 379

нотњик 395

НОТЊИЦa 194

ноћ 259, 318, 357, 375, 381

ноћас 44, 72, 139, 383,

394, 424

ноћаске 44, 72, 139, 383

ноћевати 355

ноћи (ноћу) 259, 383

ноћивати 54, 56, 355

Ноћом 259, 383

ноћу 65, 259, 383

нуде(на) 130, 381

нудије 108, 130, 381, 400,

403

(–)нукати 205, 308

нумад 143, 383

нумаде 143, 383

нутра (унутра) 380
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њга (њега) 110, 291

њег (Г-Ајд. зам, он) 110,

292

њега (Г-Ајд. зам, он) 62,

72, 111, 214, 292, 296,

317, 322, 386, 394, 411,

424

његов 48—49, 60, 62, 86,

196, 268—269, 274, 388

њезин 412

њем (Д-Лjд. зам, он, оно)

134, 406

њему (Д-Лjд. зам, он, оно)

132, 134, 261, 271 , 281,

321 , 406

Ноен 146, 170, 267—268,

270, 274, 276, 283, 397,

408, 412

њи (Г-А зам, они) 65, 114,

161, 186, 294, 299, 318,

333, 374—375, 387

њиг (Г-А зам, они)

294, 401, 403

њим (Д-И-Лjд. Зам. Он,

оно) 134, 270—271, 406,

426

њима (Д-И-Л зам, они) 85,

186, 294, 316—318, 327,

388

њин 65, 160, 233, 238, 242,

247, 253, 258, 269 — 270,

274, 276, 284, 316, 321,

383, 397, 408, 416, 426

нsиов 284

њози (њој) 147, 292

њој (Д-Лjд. зам, она) 65,

262, 292—293, 401

њојзи 147, 292

њом (Д-Лjд. зам, она) 32,

65, 186, 292—293, 401,

409, 420—421

ш-њоме 186

нsомзи 292

њушка 388

169,

обадва 206, 297, 299

обадве 297, 299

обадвојица 299

обазрети 99, 214

обалити 56

обаљати 152

обашити 111

обга 215, 250

обдржати 204

обесити (ce) 50, 82, 112,

120, 181, 302, 304

обеђен 75

обесити (ce) 79, 83, 120

обећати 79

обеушити 86

обзова 180

ОбSOBa 170, 180

обилазити 302, 304

обићи 48, 57, 120, 336

објаница 147, 153

објашњивати 377

ободвојица 299

обоје 297, 299

обојица 299

ОболестИТИ Се 317

обрамица 193

обрамичке 114, 193, 385

обрамница 193

обраница 49—50, 193, 395

обрезовано 328

обрезивати 80, 354

обрнути 56, 161, 317—318,

321, 354, 388

обртањ 115

обртати (ce) 47, 169, 243,

294, 358

обртач 115

обрћати 358

обручови (Hмн.) 226

обући 336—337

овај 59, 65, 90, 120—121,

123, 146, 262, 269, 274—

276, 285, 291, 391, 401,

403

овакав 285

овако 51, 60, 317, 364, 389

овам(о) 44, 379

овамо — партикуле 379

ован 188, 323

ОВГe 215

овде 62, 88, 98, 135, 154,

324, 378, 394, 427

овде + партикуле 88, 133,

154, 378—379, 427

oвди 88, 98, 154, 379, 427

oвди -- партикуле 88, 98,

154, 379, 427

овднаке 427

овдуд 380

овђе 98, 108, 176, 379, 427

овђи 98, 108, 176, 379, 427

овицир 145, 284

овладати 51

оволики 286

овршак 50, 114

oвсовати 192

овТужити 192

овуд(а) 133, 381

овуде 133, 381

овудека 381

овуденака 381

овуди 381

овудије 108, 133, 381

овца. 47, 60, 62—63, 66,

77, 134, 146—147, 150,

169, 206, 209, 250, 253,

275, 287, 321, 327, 354,

403

овче 147, 265, 278

ОВЧетиНа 279

овчеће месо 265, 278

овчија, -e 147, 265, 278

ОВЧО 265

овШТИНа 192

овштинар 192

огавестити 77

ОГЛавак 269

огладнити 367

оглашеније 176

оглувити 63, 90, 163, 367

огњиште 54, 56—57, 178,

238

ограњци 207

од (ход) 160

одавде 380

одавди 380

одавијати 110

одавити 110

одавле 380

одавнашњи 188

одавно 188, 383, 395

одавношња 188

одадути 148, 347

одазидати 111

одак (онда) 216, 347, 382

одаке 216, 380, 382

одаливати 110

одалити 110

oдамна 188, 383

ОДамно 188, 383, 395

оданде 337, 380

одатле 51, 380

одбацивати 354—355

одбрана 205, 274

одвести 59, 62, 124

одвркнути 114

одвртати 358

одгајивати 354, 377, 427

оде (овде) 154, 379, 427

оделење 141, 177

одело 162, 209, 269—270,

282, 324, 386

одевати 79

одело 79, 164

одилазити 304

одједанпут 385

одједаред 385

одма 161, 205, 354, 384

oднаке) 216, 382, 395

Однекле 382

однети 60, 100, 120, 123,

168, 245, 317, 321, 330,

394
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одозго(р) 380

одоздо(л) 380

одоздор 380

одонуда) 133, 380

одотуд 380

одређивати 59, 355

одрешити 56—57

одрешити 78

одуда) 133, 327, 380

одуживати 146, 354

одупрети 347

одуткена 380

ождребити (ce) 78

ожеднити 90, 367

Ожећи 337

озади 382

озго(р) 380

озгоркена 380

оздо(л) 380

озепсти 320

озивати се 357

озледа 89

ојагњити (се) 48, 204

ојаторити 149

ојаторнути 149

оканцад 241

оклагија 50, 130, 136, 149

оклада, окладити се 192

оклица 160

окнета (мн.) 243

око 239, 299, 406, 426

око (предлог) 383

окопатор 142

окопирати 142

окренути се 317

окретати 49, 57, 328, 341

Окрид 165

Окриско језеро 165, 186

округал 122, 155

октомбар 213, 425

окупатор 58, 142

олане 144, 384

оловлане 140, 384

оловлани 140, 384

оловнане 384

оломлане 384, 411

оломнане 384

олонане 384

ома 161, 205, 324, 384,

416, 420, 425

омазивати 355

омаучке 161

омладина 48, 181

ОМНа, В. ОВаH

омнадина 181

онај, -a, -o 59, 90, 110,

120, 146, 169, 216, 269—

271, 275—276, 285, 317,

324, 326–327, 345, 391

онам(о) 379

онамонака 379

онда 98, 123, 235, 246,

310, 322, 324, 227, 365,

382, 387,

ондај 382

ондак 80, 120, 133, 333,

382

ондак + партикуле 133,

382

ондар 382

онде 62, 88, 98, 379

онде + партикуле 88, 379

онђи 108, 177, 379

ономад 143, 382

ОНОМo 379

онуд 44, 381

опастaн 217

опелешити 79

опет 110, 120, 149, 327,—

328, 369, 384

опеткена 149, 384

опијун 208

опколити 368

oПЛетати 359

опраљати 408

опрасивати 354

оптужити 192, 291

опута 327

општина 192, 290, 387

opaj 41, 47, 51, 78, 109,

114, 117, 150, 161—162,

216, 223, 231, 313

oрajeв 162, 265, 269

oрajeвина 162

орајчић 197

ораси 162

oрaћи плуг 280

орачић 196

орашчић 197

ордонас 202, 215

орјатка 147

орла (орао) 246

opло 122, 246

орлов 246

оро (opao) 122, 246

оров (орахов) 122

оровина (ораховина) 122

ортачки 49

оружије 147

оружје 147, 238, 284

осамдесет 292, 298

осамнести) 127, 297—298

осамнесторо 127, 298

освешћавати 377

освестити се 80

освуд 44

осебито 140

осек 186

осетити 51, 114, 302, 304

осећавати 377

осећати 84

оседити 80, 90, 367

осек, осекови 80

осећати се 80

осечно 80

ОСИМ 102

ocje 147

оскакати 186

ОСКОЧИТИ 186

оскуђевати 177

ослепити 81

осменути се 161, 317

осморо 298

осмудити 57, 302

осовати 192

остар, (—)острити

199, 401, 406

остарити 48—49, 90, 267,

299, 367

остати 47—48, 68

Остеница 84, 144

остенкача 144

oстeницa 81, 144

остраг 382

оступање 186

оступати 51, 57, 186

оступити 51, 186, 305

осумњичити 194

осусто 151, 205, 277, 404

осустовати 186

отада 384

ота(ј), ото 68, 81, 90, 100,

120, 139, 146, 241, 245—

246, 258, 261, 269—

270, 274—276, 285,

318, 394, 397, 408, 410,

416, 420, 425—426

отале 58, 380, 382

отаџбина 172—173

отварати 120, 366

отворати (ce) 365, 427

отвореншије 283

отети 68—69, 123, 425

ОТимати 122, 308, 357, 406

отити 300, 322, 335

отићи 43, 48—50, 57—58,

112—113, 119, 131, 133,

164, 169, 187, 317—318,

321, 323, 335, 342, 381—

382, 387

откачивати 354

отковчавати 192

откос 270

откраћавати 54, 377

откуд(e) 44, 133, 381—382

ОТЛе 380

отле 380

отој)ич 384

ИТД.
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отпре 384

отпрелике 100

отпрелике 85

отприје 384, 403

отприлике 100

отрезнити 81

отровање 144

отуд 133, 161, 291, 317,

327, 380

отуда 133, 380

отуде 133, 380

отудекан 380

отуднака 380

отуткена 380

оћа (очух) 257

оћу (очух) 161, 257

оћу итд., в. тети

оћука (очух) 165

офанзива 157

офарбати 157

офирати 157, 310

официр 59, 157, 275, 277,

284

Охрид 169

оценути 353

оцепити 57

Оци 225

Очев 280

очеви (Hмн.) 225—226

очепрљати 115

очи 72—73, 121, 244, 259,

275, 331, 342, 368, 400,

424

очи (уочи) 176, 387

ОЧИН 280

очо, очла, в. отићи

оџа 160

оџак 43, 49, 171

оџаклија 171

ОПШЉе 176

ошњак 186

ошо, в. отићи

оправљивати

оштета 187

оштрач, оштрење, оштри

ти итд. 199—200, 302

оштриц 200, 223

ОШће 176

157, 187

п (речца па) 120, 369

(—)падати 68, 128, 280

паза 65, 71, 78, 185, 237,

245

пазан (фазан) 157

пајанте 149

пајдара 130

пакосан 217

паксијан 137

паламида 47—48

палац, палца 226, 232

палете 129, 136, 144, 425

палитика 136

памет, памећом 176, 258

(—)памтити 187

панаија 49, 161

Панта 233

панталоне 141

пантањер 136

Пантелеја 237

Пантелеје 236

Пантелећ 231

(—)Пантити 54, 56, 65,

187, 395, 408, 425

пантљив 187

Панто 235

пантолони 264

паоц, паоци итд. 127, 149,

232

паприка 49, 247, 258

паприкашчић 197

пар, пари (Гмн.) 227—228

парабаба 213

парада(ј)из 150, 215

парада(ј)ис 47, 150, 267

парадаишчић 197

(—)парадати 146,

327

парадеда 213

парак, у параку 219

парамида 137

параунучићи 213, 243

парјоница 147

парњача 51, 53, 71

парожак 67

парокија 51, 84, 165

парокијаш 165

партица 65

партински 277

парцов 63, 69, 212, 395,

425

парчад 68, 241

парче 51, 243, 268, 270

паскурица 136

(—)пасти 48–50, 120,

122, 132, 168, 205, 317—

318, 321, 331, 345,

371, 388, 403

пасторка 66, 247—248

пастув 126, 164, 321

пасуљ 33, 59–60, 123, 157,

161, 163, 182, 223, 237,

267-268, 370

патека 129, 136, 143, 248,

250

шатекарија 129

натент 44

( —)нати:та (cc) 302, 304

310,

патка 68, 71, 250

патлиџан 171

патолоне 141, 203

патос 47

Патосати 328—329

паук 154

паучина 154

пацов 212

пачад 241

ПаЧе 239

пачећи 265, 279, 426

ПашеноГ 41, 221

пашилук (пашњак) 140

пашчад 197, 241

(—)певати 50, 68, 72, 84,

115, 147, 232, 310, 328,

332, 362, 385, 403, 409

Певац 223

пед 112, 261

педесет 138, 229, 298

пекља 194, 395, 425

пекљанција 194

(—)пекљати 194

Пелен 101

пена 84

пензија 51

Пепео, пепо 63, 121, 123—

125, 269, 285, 394

Пера 233—235

пeрaд (пeра лука) 140,

241

пераја ж. 264

Перин, -а, -о 233, 235,

269—270, 333

перје 238, 265, 279

перо 43, 237, 242, 279

Перо, Перозо 234—235,

404, 426

першум 208

песма 67—68, 82, 84, 137,

207—208, 232, 250, 253,

275, 367

(—) пети (ce) 50, 123 —124,

129, 347—348, 394

Петлић 59, 73

петнаести) 127

петнес 127, 185, 228-229,

246, 250, 297

петнеСТИ 298

ПетHeстиНа 127

петнесторо 78, 127, 298

пето 63, 83—84, 122, 226,

394 -

петов 63, 84, 122,

214–215

петора кола 298

петоре канате 298

петорица 298, 3.3

неторо 62, 73, 2:4, 97. —

298, 317

154,
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Петровдан 232

петролеонка 247

(—)пећи 40—41, 59–60,

62, 69, 274, 292, 336—

337, 406, 417, 427

Пециндан 337

Печеница 49—51

печурка 57, 250

пешадија 84, 357

пешадински 275, 277

пе-шес 63, 65, 228, 247,

250, 294

пе-шесторо 298

пешке 62, 84

пешкир 59–60, 146, 328,

350, 390

певати 79

песак 79

песма 79

пето 78—79, 122

пешке 79

пијан 149, 268, 317, 345

пијаница 149

пијанка 149

пијанлук 135

пијансто 151

пијанџурa 149, 174

пијац 41, 47, 65, 99, 270,

290

пијачан дан 266—267

пијачити 149

пијукара 149

пиктије 48, 51, 148, 166—

167, 216, 310, 401

пилад 241

ПИЛеж 223

ПИЛетиНа 279

Пилећина 177, 279

пилићар 51

пилићи 211, 243

пиљак 65, 73, 285

Пинокоте 264

пинтор, пинторић 141

пипиревка 66

пиринач 54, 223

пискати 178, 304, 372, 399,

411, 427

пискутура 157

писма ж. 246

писменошћа (или: писме

нос“) 258

писмо 246, 270

(—)пити 325

питије 148, 166—167, 216,

401

питкије 216

питом, питомина 41, 268

ПИШТи, В. ПИСКати

пиштољ 316, 376

плавијаз 216

пламтити 304

Плантити 60, 187

плас 63, 65, 217, 225

пласњача 51

платворма 156

плафон 157, 159

плашће 238, 265

плева 84, 108, 112, 286—

287, 355, 381

(—)плевити 51, 84, 113,

369

Плек 165, 168, 225

плекани, -а, -о 166, 295,

390

плекић 165

(−)плести 51, 60, 62, 245,

327

плетића игла 280

плетичка игла 280

плећка 344

плева 79

плевити 79, 369

плизавица, плизати се 211

плитка (притка) 209

плиткара 209

плутњи 194

пљескати 304, 308, 361

ПЉешТИ, В. ПЉескаТи

поабати 161

поара 161

побегли 51, 83, 112, 235,

297, 317, 328, 344, 373

победијоц 150, 232

победити 53

побегуља 75

победити 75, 294

побеђивати 354

побеснити 77

побећи 68, 75, 82—83, 235,

320, 344

побољевати 177

поверан 268

повесма ж. 246

Повесмо 82, 84, 154, 239,

246, 384

повести 124

повесма ж. 246

повесмо 79, 154, 246

повод (поход), поводи 126,

164, 230

поводити 126, 164

повођани 126, 164

повојница 146—147

повојничара 146

повр 388

повредити 77

поврсти 114

погленути 318

погомиљавати 377

поготово 142

поготову 142

погрудњак 205

погурке 59, 385

погурчивати 354

пода) (предлог) 110

подадувено 331, 347

подалити 111

подастрети 346

податкати 110

податкиВати 110

податурити 110, 302

подашити 110

подгрт 114

подевати се 320

подићи 336

подјаловити се 147

подлазити (поодлазити)

121

подлактити 304

подливати 51

подливка 77

подлити 111, 146, 148

подложници 67

подмијурити се 93

подморати 132

подојчити се 146

подолеко 141, 381

подупрети 347

поесмо 154

позади 47, 382

позаитинити 137

поздер 43

поздраљати 152

ПОЗИВати 153, 357

позледити се 89

позлеђење 89

Познавати 148, 355

познансто 151

поименце 385

појас 149, 226, 328—329

поквалница 160

Покисивати 377

Поклади, Покладе 48, 51,

83, 194, 256

(—)покладовати 148

поклањати 366

Покровичин пос 276

покрстица 114

пола (1/2) 79, 125, 263, 292

полажајник 141

полажаник 141

полаженик 141, 144, 264

полажоник 141, 264

полакице 385

ПОЛегати 321

полезати 343

полицински 277

положајник 48, 141, 147

поломоћити 144
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поломоћје 142

ПОЛОМОћСТо 142

полошке 385

полувер 216

полупривреда 142, 144

полупривредни 142

пољупривреда 47, 142

пољупривредни 142

пољупривредник 142

помијурати 93, 163

помијурити се 163

помодрити 150

поморанџа 171

ПОМОћИ 173, 249, 292, 323,

326—327, 343, 404

помрчати 115

помуклије 141

понегди 98, 101, 382

понегђе 98, 101, 108, 176,

382, 403

понедејник 127

понеденик 84, 127

понедеоник 127

понедељак 79, 127

понедељник 79, 83, 127

понеденик 79, 127

понедоник 127

понеки 101

ПОНети 84, 123, 385

понешто 101, 295

понеки 79, 101

понешто 101, 295

поноглавац 142

пооди 65, 126, 161, 230

поодити 132, 126, 305

поођани 67, 126, 161

попић (игра) 363

поплећати 358

попoсан 217

попреко 101

попречке 79

порад (поред) 387

порај (поред) 387

поред 65—66, 387

порез 264

пос 32, 65, 67, 110, 175,

194, 214, 225, 261, 265,

268, 276, 285—286

пос (после) 318, 384

пос + партикуле 185, 203,

384

посан 60, 93, 217, 282

посао 122, в. посо

Посе 88, 181, 203, 340, 350,

384

посе -- партикуле 88, 203,

384

посек 41

посек 80

посетити 80

посећати 80

поси (после)

поскупити 53, 90, 367

поскупљавати 377

поскупљивати 355

поскурица 136

послати 360

послачица 196, 395

После 80, 114, 116, 120,

125, 195, 203, 245, 256,

261, 285, 308, 315, 321,

327, 369, 384, 394

после + партикуле 88,

133, 203, 384

последак 315

последњи 88, 205, 261,

270, 274, 283, 316

послем 88

посли 384

послужаоник 141

послуживати 354

послужo(в)ник 141

посмрче 115

ПОСО 122, 267, 283, 285—

286, 340, 390, 394

постад 207, 261

постат 68, 207, 261

постаћи 48

постити 47, 330, 380

постојавати 377

посувено 331

потаросимо 141

потеравати 377

поткресивати 377, 427

поткувица 143

поток. 33, 39, 41—43, 45—

47, 49–50, 54, 56, 67,

276, 394, 398, 403, 412,

420, 422—424, 427

потпуковник 221

потпуштеник 369

потрбуљити 115

потрбушина 115

потребовати 81

потрчко 115

потсећавати 377

поћи 41, 43, 122, 230, 318,

387, 391

поцрнити 90, 302, 367

почепркати 308

Почети 123—124, 340, 394,

425

пошљати 360

ПОШТетити 302

пошумњавати 194

прабаба 213

(—)пра(в)љен 152, 154,

193, 395, 425

прадеда 213

прадеда 77

прази лук 265

празник 60

пракчара 197

пракчићи 197, 243

прамбаба 213

прамдеда 213

прангија 155

прандеда 77, 213

прасад 195, 241, 298

прасе 112, 270

прасићи 243

праска 68, 250

прастрема 118

пратијоц 232, 396

пратилац 232

праунук, праунука 49, 213

праунучад 213, 242, 298

праунучићи 213, 243

праци 195, 229, 243, 308,

372, 395, 408, 425—426

працићи 243

прачара 51, 71, 196, 395,

425

прачићи 196, 243

прашчара 197

првенац 115

првенсто 151

првескиња 115

првешка 115

први 268, 270, 283, 298

првинац 115

првине 115

првом (прилог) 114, 214,

365, 384

прдити 367

пре 69, 115, 228, 330, 374,

384

пребацивати 149, 355

пребећи 344

пребити 356

преближно 100, 264

преболети 367

преварити 50

преватати 365

преватити (ce) 100, 365

преваћати 365, 427

преведити 86, 131

превежен, превежено 330

превејати 83, 97

превидити 86, 100, 131,

317

превиђати 87

превијати 95, 97

превикати 100, 161, 317

превикла 100

превити 100

преврети 313, 371

преврнути 54, 57, 115

превући 63, 208, 336

прегнати 312, 328
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прегрејати 97

прегријати 100

прегртати 72, 358

прегрш, прегршом, пре

грШћОМ ИТД. 115, 177,

217, 258

пред(а) 65, 101, 110, 126,

141, 256, 291, 294, 315,

375

предакнути 165

предати 51, 59, 122, 146,

269, 312—313, 342,

363

предвидити 86

предвиђати 87, 308

предиклица 100

предложили 51

предузети 123

преживати 357

преживити 367

прежидер (фрижидер) 139

157

през 185, 213, 386

преза 157

презвати 100

презевњивати 189

презенути 58, 153

презивати 357

презнавати 100

презнати 32, 312, 363

прејавити се 100

прејављивати 100

преказаније 100, 176

преказивати се 100

прекладити се 166

преклати 122

прекључе 382

преко 65, 67, 90, 101, 116,

136, 153, 194, 214, 235,

244, 250, 264, 267, 275,

284, 355

прековчавати 192

преколица 100

прекосутра 383

прекранити 166

прекрати 116

прекрстити 49

прекрштати 365

прекршћавати 365

прекупач 59

прекучивати се 354

прекучити се 100

прелазити 51

преламати 58

прелетити 367

прелично 100

прелог (прилог) 100

према 232, 271, 388

пременити 57

преметити 100

премећивати 100

премештати 365

премештити 176, 369

премешћати 365

премир (примирје) 100

премирје 100

преморати 100

премоштити 369

премрсивати 354

пренети 123—124

Преображење 176

преокренути 380

преонути 100

препадати (припадати) 100

препалити 56, 100

препасти (припасти) 100,

318

препећи 100

преповетка 100

препознавати 355

препомоћи 100

препретити 100

препуцати 100, 140, 385

преседити 367

преседник 51, 186, 304

пресести 344

пресећи 63, 324, 337

пресиљавати 100

преслонити 100

престаити (представити)

324

престаљати 68, 100

престанак (пристанак) 32

престати 100

(—)прести 62—63, 65, 69,

112, 118

престићи 343

престонаследник 135

пресувен 331

пресусто 100, 151

пресустовати 100, 151

пресушивати 122

(—)претати 329, 358—359

претврдити 100

претегнути 100

претећи 344

претисак 100

претиснути 50, 100, 238,

354

претити 302, 304

претрпити 367

претруковавати

претурати 57

прећи 41, 136, 235, 318,

365

преузети 123

префект 44, 159, 216

пречани 51

377

пречекати 32, 100, 147

пречеc 100

пречестити (ce) 56—57,

100, 112, 302

пречинити 50

пречињавати се 100

пре 79, 83, 85, 237,287, 324,

384

пребадати 85, 100

пребећи 75, 83

пребирати 310

пребледити 77

преборачко ткиво 79

пребрати 83

преварити 79

преватити 85

преваћати 365

преведити 86—87, 131

превезати 85

преведла 85—86, 131

преведнути 87

превеђати 85

превидли 85—86, 131

превићати 85, 87

превити 79

превоз 79

преврети 83, 313, 371

преврискати 372

преврнути 79

превртати 79, 212

превући се 85

прегледати 54, 79

прегристи 79

прегрш, прегрштом, пре

гршћом итд. 79, 217, 258,

261

пред(а) 65, 79, 101, 163,

230, 290, 344

предавати 355

предати 79, 312, 363

предведити 86, 131

предњак 79

предњи 79

предобити 85

предојити 85

през 185, 213, 386

преземњивати 78, 85, 188,

354.

презенути 54, 78

презивати се 79, 357

презиме 79

презнати 85

прејањати 85

преказивати 85

прекачити 85

преклати 325

прекључе 382

прекључити (ce) 54, 85,

302
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прекључни 85

преко 65, 79–81, 83, 100—

101, 127, 382

прекосутра 383

прекрстити (ce) 70, 325

прексутра 383

прекучивати 85, 377

преламача 79

прелепити 79, 304

прелити 79

прељубити 85, 304

према 388

преместити 79, 302, 369

премештити 79, 304, 369

преморати 85

премрсити 85

прењушити 85

преоблачити се 79

преобући се 79

преонути 85

препалити 85

препасти (припасти) 85

препелица 79

препискати 372

пререзати 80

пресадити 79, 302

пресан 80

преседник 79

пресећи 80, 337

пресецати 80

преслављати 85

пресло 79

пресобље 79

престаљати 85

престати (пристати) 85

престојан 85

пресувен 331

претисак 85

(—)претити 80, 302, 304

претресати 54, 79

претрести 79

прећи 79, 85

прехрањивати 169

прецедити 302

пречага 83

пречеc 85

пречешће 85

пречешћивати 354

Пржатозац 119

Пржатовчанин 232

пржењак 115

(—)пржити 50, 302, 304

пржоник 115

пржуља 115

пржуљица 115

пржутка 115

прзницо (вок.) 249

прибацивати 100

прибијати 100

прибирати 100

Прибисл)ав 100, 202

прибрати 100

привести 388

привиђати се 100

Привиc(л)ав 100, 202, 221

привити 100

приврсти се 100, 114

привртати 100

пригибало 100

приживати 357

прижидер 139, 157

призенути 57

призиме 100

признати 328

пријатељ 139, 149, 222—

223

пријатељити се 60, 302,

304.

пријатељсто 151

(—)прије 108, 384

прикачивати 354, 398

прикивати 100

прикидати 100

прико 100—101

прикод 100, 166

прикосутра 101

прикрстити се 100

прилагати 100

прилазити 100

приливати 100

прилика 100

прилити 100, 258

приљубље (прељуба) 100

приминути 100

примирисати 361

припети 100, 123

приписивати 100

приплашити се 100

припуцати 100

присебан, присемни 51,

188, 325

приста(в)ити (представи

ти) 100, 324

пристати 50, 100

присусто 100, 151

присустовати 100, 151

притегнути 56

притисак 100

притискивати 355

притиснути 100

притка 209

притpeсти 100

притуpити (претуpити) 100

прићи 41, 51, 100, 317

причувњавати се 114

приш, пришом итд. 177,

185, 217, 223, 425

Приштиња 207

Пикосовци 141

прљад 241

прљ, прљић 115, 223, 225

прнути (прхнути) 321

прњад 115

проa 162

пробиривати 377

пробисвет 222

Прображеније 176

провести 43, 124

проводаџија 171

проводаџијати 171

Прогоровац 128

Прогоровци 128

прогуњак 205

прода(в)ница 56, 153, 279

проз 185, 389

прозенути 57, 78

прозивати се 153, 357

прозор 185, 291, 389

проја 63, 113, 150, 162, 292,

326—327, 385

пројано 162

пројара 162

пројарчати 149

пројин 112, 162, 267 — 268

пројица 49, 51, 162

прокисивати 354

Проклети 123

пролеће 284

пролећем (прилог) 384

пролећи 384

пролећом (прилог) 238

пролеће 79

пролећом 79, 238, 384

промаја 163

промашивати 354

променити 51, 58,

352

променути 352

пропас 261, 278

прорачуњити 150

просанути 161

просвешћеник 330

просек 80

просијак 217

просијака ж. 217

просијоц 232

просјак 217

просјака ж. 217

просјакуша 217

проскиња 135

простр(e)ти 41, 68, 116, 118,

331, 346—347, 422, 424

просуено 331

прота 235—236

протеравати 377

против 144

протpeсти 65

132,
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проћи 41, 69, 122, 381

професор 159

профил 155

процеп 83

процеп 81, 388

процепак 81

проче(в)ље 56,

прпорка 115

прс, прстију итд. 72, 227,

229, 387, 400

(—)прскати 310, 364—365,

398

прскач 115, 223

прслучад 241

прснути 354

прсусто 119

пруће 238, 410, 320

прштенак 115

прштити 68, 304

пршутка 250

псето, псећи, пси 179

(—)псовати 148, 179, 192

пувар 164

пуваћ 164

пувач 164

пуж, пужеви 225, 264

пујпуда 147, 208

пукет 209

пукнути

пући)

пуљпуда 208

пуноглавац 142

пупичица 116, 139

пупуљак 143

пупуљати 143, 425

пупуљчић 143

пурити 302

(—)пустати 365, 369, 414

(—)пустити 120, 168, 176,

369

пут 65, 73, 227—228, 367

путем, путом 223

путић 394

путицати (поутицати) 121

пући 344

пуцад 241

пуце 239

пуцевље 54

пушка 66—67, 71, 247,

250, 253, 300, 344, 390

пушкомитрољез 141

пушкомитрољезац 141

пушница 327

(—)пуштати 51, 146, 241,

333, 365, 369

(—)пуштити 69, 156, 176,

302, 304, 368—369, 387,

408, 414, 425

153, 238

300, 344 (в. и

(—)пушћати 51, 176, 310,

365, 369, 395, 406, 408,

428

(—)пушћен 176, 368—369

Пушчани 197

пцето 179, 181, 408

пцовати, пцовка 179, 181,

192, 408

пчела 179

пченица 179, 181

пшеница 49, 114, 149, 174,

370, 384

рабаџија 49, 171, 310

рабаџијати 310

рав 156

равић 156

равница, равно 188, 210

равномерно 188

(—)равњати (ce) 51, 177,

189, 271, 329

равоник 127

радан стаж 267

радеништo 151

радија ж. 264

радијон 150

Радисав 202

Радисављев 152, 202, 278,

397

раднички 160

Радојица (вок.) 248, 426

Радојичин 276

Радојкин 277

Радојчино 277

Радосав 202

радосан 217

рађати 376

ражањ 53

ражарица (раж) 388

разапети 124

разастрети 70,

331, 346

разбећи се 75

разбој, разбојом итд. 51,

53, 62—63, 146, 208, 223,

327, 396

разбољ 208

разбулити 301

разваљивати 354—355

разговорџија 171

разграњати 207

разљутити се 186

разма 389

разменити 352

разменути 352

размимоћи се 128, 317

разнети 84, 123

116, 118,

разредити 80

разумевати 84

разумети 62

Рајичин 276

Рајкин 277

Рајо 235

ракаљ, 226, 264

ракијица 79, 125

раклета 214

ракља ж. 264

ракљас, ракљасто 72, 117,

119, 400, 403

ралица 71

рамати 160, 189, 357

раме 65, 120, 244, 270,276,

355

(—)рамљати 177, 188

рамнина, рамно 188, 408

(—)рамњати 177, 188—

425

рамућеш 160

рана (храна) 33, 51, 160

ранац 160

ранга ж. 264

ранијоц 232, 396

раник 126

(—)ранити 53—54, 63, 78,

86, 114, 135, 160—161,

179, 302, 305

ранџирати 173,

рањач 160

раовник 127

раоник 127

рас 160

расквочити се 153, 359

раскод, раскодован 166

раскос 210

раскоцати 153

раскош (раскоc) 210

раскрсница 51

раскршница 210

расо 63

распуштеница 369

растајање 373

растањивати 355

растварати 58

расформатор 58, 202

расцепити 195

рат (рахат) 125, 161, 425

рат, рато 80, 129, 161, 225,

237—238, 248, 267, 270,

277, 315, 321, 387

(—)ратити 49–50, 302,

304, 355

ратлук 51, 125, 286

ратовати 295, 355

paцветати се 195

рацепити 58, 100, 195, 395

рацеп 81, 195

рацепити 36, 81, 195, 302

190, 425
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рачапркати 137, 196

рачешљати 196

рачинити 196

рачистити 196, 395

рачун 207, 270, 342

рачунџија 171

рачуњати 207, 321,

395, 425

рачупавати 53, 197, 308

рачупати 196—197

рачути се 196

раџарати 198

Рашо 235

рашчистити 197

рашчупати 197

рашчуперити се 197

рвање 117

Рват 160, 186

(—)рвати се 48, 116—117,

310

Рвацка, рвацки 160, 165,

186

рвач 117

рђа 40, 117

рђав 117

(—)pђати 116

ревник 193

ред 225, 227—228

(—)ређати (ce) 54, 310,

328

332,

рез 84

(—)резати 49, 68—69, 84,

241, 328—329

резервар 127

резерни 153

река 63, 84, 112—113, 248,

369

рекла, реклица 208—209

рекла 283

рела (рерна) 201

релегија 139

релна 112

рен 84

ренгел 200

ренгела (ергела) 175

ренген, ренгер 200

реома 142

реон 149

реоплан 216

репа 84

pepна 201

ретак, ретко 84, 185

ретеница 118

рећи 80, 112, 122, 132,

168, 190, 288, 300, 317—

318, 320, 322—323, 344

реуљка 58, 247, 274

реч 84, 196, 213, 258

решеткас 217

решити 84, 113, 150, 295,

302, 304

режањ 80, 83

режњић 80

рез 80

(—)резати 71, 80, 83, 328

река 80, 248

ретко 80

реч 80, 258

речица 80

речка 80

(—)решити 80

ржаница 117—118

(—)рзати 116—117, 126

ригла 140, 201

Римњани 189

ричкати 308

рка 117

ркљасто 119

pкнути 117

pктати 117

рман 117

pнгела 175

рњага 117

рњадика 117

Рогачанин 221

рого(в)и 154,

275, 304

poгoз 264

рогуља, рогуље 71, 253,

255, 401, 406

родивати 54, 56, 377

рођак 67

Рожанци 56—57, 113

рожга 190, 250

розга 65, 190

рокчићи 49, 197

рондонас 216

ропсто 151, 285

Росава 135

тоткGв)a 153, 247, 250

роткица 153

poчић, рочићи 196

poџга 190, 247, 250, 425

рошчићи 197

pтеница 117

pуво 164

Ружица (вок.) 248

Ружичин 276—277

рука 49, 59, 62, 65, 69, 73,

98, 248, 251, 274, 278,

283, 299, 313, 359, 386—

387, 401, 404, 412, 427

руковед 207, 262, 362

руковедати 207, 262

руковеђ(a) 207, 262

руководијоц 232

рукунице 48

рукуњица 207, 344

169,

рукуњичица 207

румуника 143

pуо 164

ручица 48–49, 312

ручконоша 257

сабајле 54, 58

сав 84, 90, 93, 115

савезати 110

Сава, Саво 270, 330

савељага 143, 210

СаВКИН 277

савршити (ce) 110, 322

caГети се 190, 318, 332

сагнати 111, 308

сад 121, 123, 133, 212,.

295, 317, 327—328, 364,

382, 391

сад -ј- партикуле 133, 382.

сада 72, 133, 382, 424

садаљка 58

саде 121,

394

саде - партикуле 72, 133,

382

123, 133, 382,

садевати 77

сажаљевати 53, 177

сазивати 357

саклонити 110

саков, сакови 154, 214—

215

саковац, саковач 211

сакранити 166

салазити 336

салајицa 148

Саласије 137, 236

Самала 125

самоубисто 151

самун 59–60, 136

самунчић 136

сан, сана, у сану 111, 269,

317

санке 127

сантим 210

сањати 371

сао(п)штавати 205, 310

сапалити 58, 110, 304

сапун 60, 286

Сарајево 325, 387

сарана 33, 161, 206

саранити 53—54, 161

сарањивати 161, 210, 355

сасвим 44, 59

саснити 322

састаљени 50

сат 65, 73, 116, 125, 160—

161, 206, 227—228,

280, 374—375, 386, 390
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сатирати 50

сатови 53, 225

сатрети 41, 116, 118, 317,

331, 346—347, 398, 427

саћи 336

сахранити 169

caцедити 110

сач, сачови 225, 282

сачекавати 377

сачекивати 354—355, 377,

398

сачистити 110, 302, 305,

324

саџак 68, 171

свак, сваки 264, 269, 291

(—)сванути 48, 124, 166,

217, 352

свануће 54, 57, 217

свањивати 377

свастика 67, 247

СВатити 365

свато(в)и 47, 50, 63, 154,

225, 231, 276, 425

сваћати 365

свашта 295

све, сви итд. 81, 113, 115—

116, 121, 215, 275—276,

286—288, 321—322

сведно 125, 425

сведок 41, 43, 112

сведоЧИТИ 322

свекрва 85, 118, 274, 322,

401, 424

свекрова 115,

394, 424

свекровин 118

свесан 217

свески 186, 268

свет 110, 112,

270, 367

СВета 233

Светисављев 278

Светислав 47

светлити 53, 304

свећа 112

сведок 80

сведочити 80

свески 80, 186

свет 80—81, 270

светлити 63, 80

светло, светлос 80

светњак 80, 83

свећа 80, 83, 276

свећица 80

свештило 80

СВИЛавати 315, 377

свинче 191, 239, 408

свиња 47, 63, 73, 90, 114—

115, 187, 257, 288, 298,

317

118, 206,

115, 267,

свињетина 279

свињећина 279

свињка 363

свиЊСКИ 276

свињче 191, 239

свињченце 191

свирајка 147

свирајчица 147

свирати 51, 53, 256, 308,

310, 364, 398

свирена 154

свирити 310, 364, 411

сво 215, 331

свој, сво(ј)а итд. 126, 128,

146, 148—149, 265, 274

—275

својак 149

сврака 185, 247

свракељица 185

свракуљица 185

сврачине 185

свpбити 304

сврдл)о 68, 226, 246

свугде 381

свуд 44,

381

свуда 133, 381

свудан 381

свуде 133, 381

свудекана 381

свудије 108, 133, 381

себ (Г-Д-А-Л зам, за сва

лица) 32, 73, 88, 134, 287—

289, 387—388, 393, 401,

405, 409, 412

себе (Г-Д-А-Л зам, за сва

лица) 33, 72, 88, 125,

134, 287—289, 317, 387

—388, 401, 404, 409—

410, 412, 416—417, 426

себи 288

седаљка 56

седамдесет 298

седамнес 127, 227, 297

(—)седати 48, 82, 84, 146,

310, 318

седењка 208

седети 91, 321, 367

седећки 385

седити 49, 51, 59–60, 62,

66, 69, 82, 84, 90, 108,

112—113, 302, 304, 320,

321, 332, 367, 387, 390

седморо 298

седница 318

сејалица 71, 97

сејање 83, 97

115, 123, 133,

(—)сејати 50, 71, 83—84,

95—97, 144, 146—149,

237, 253, 327—328, 331,

345, 384

сејачица 49

сексенција 211

сектембар 213

селски 155

сељанџурa 174

сем 102

семе 84, 115, 190, 280, 325

ceмeнара 50

семеница 84

семењака 83

семењара 83

сеница 84, 139

сено 84, 110, 114, 154,

185, 207—208, 212, 253,

267, 270, 281

сенути 153

сењак 84

сердина 138

сести 84, 91, 113, 120, 205,

263, 292, 318, 326, 244,

367, 387—388

сетембар 213

сетити се 187, 374

сећати се 68

(—)сећи 40, 50, 62—63,

65, 73, 84, 112—113, 132,

134, 143, 186, 196, 200,

223, 265, 324, 336—337,

414, 420—421, 424

(—)сецати 113, 186, 310

севати 80

(—)седати 80, 308, 310

(—)седити 80, 82—83, 281,

302, 304, 367, 388

седиште 80

(—)сејати 80, 96–97, 101,

146, 188, 329

семе 78, 80, 370

семеница 80

семењака 80

семењача 80

сеница 80, 139

сенка 80, 155

сено 80

(—)сести 80, 187, 344

сетити се 80

(—)сећи 63, 80, 82—83,

114, 317, 327, 336—337,

386

(—)сецати 80, 328

(—)сецкати 80

сечење 80

сечиво 80

сечке 385

Сибница 188, 193, 395

сигра 363
-
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сиграти се 146, 363, 398,

406, 408, 410, 427

сијалица 95, 97

сијање 95

(–)сијати 47, 72, 95–98,

113, 146—147, 149, 325,

328—329, 404, 424, 427

сикира 47–48, 91, 394,

424

сикирати се 91

сикирација 91

сикирица 91, 249, 276

сикирче 91

силазити 48, 300, 336

Сима 233

Симница 188, 395, 425

Симничанин 188, 232

симнички 188

синовица. 51

синовчад 241

(—)сипати 68—69, 226,

228, 310, 329, 357, 398,

408, 411

сир, сира 79, 406

сира (< сbра) 101

сира(и)ва вуна 101

сирење 238

сиpишњака 49

сириште 67, 238

сирома 258

сиромак, сиромаци 166,

258

сиромаши 258

сиромашто 151, 265

сирота 43

сиротицо (вок.) 249

сирочад 241, 298

сирће 43, 49, 80, 280, 359

(—)сисати 65, 71, 308,

310, 359, 369

ситније, ситњи итд. 93,

115, 125, 207, 282

ситница 43

сићaн 282

сићи 181, 263, 336

сјагња, сјагњена 204

скамлија 149

скерлоза 216

СКИКати 372, 399

СКИТати 359

склањати 366

склобукови 226

скозрљити 114

сковчавати 192

скоро(м) 41, 384

скрдити 114

скреса(ва)ти 43, 377

скркљати (ce) 114

скупљије, -а (комп. од

скуп) 282

слаб 83, 282

славуј, славуљ 147, 208

сладак 185

стаје (комп. од сладак)

сламарица 71

сламњача 194

сланик 60

слапши, слапшија, -е

(комп. од слаб) 282

слас 217

СЛaTKИ 267

слаЧИТИ 153

cледовати 148

слезина 139

cлеме 84

(—)сликати 68, 328—329,

427

сликовати 356

слимање 200

слимати 200, 209, 308

слимити 200, 395, 425

слез 80, 101

слезина 80, 139

cлеме 80

слеп, слепац 81

Слоба, Слобо 235

слобода 41—43, 394, 403

слобођење 130

словад 241

слово 73, 239, 242, 315,

353, 377, 396

сломити 47, 329

слуга 247, 251, 285, 404

служавник 141

служевник 138

служовник 141, 188

смањавати 377

смањивати 355

смејалица 97

смејанија 84, 97

смејање 97

(—)смејати се 97, 148

сменити 302, 304, 352

смењивати 355, 377

сметати 53, 364

СМетати 358

смети 59, 65, 84, 99, 113,

115, 132, 288, 291, 295,

300, 313, 343—344, 388,

416

смештити 176

смејати се 81, 83, 97

смети 81, 313

*смиј (о-смија) 95, 187

смијалица 95

смијалека 95

смијанија 95

смијање 95

(—)смијати се 95, 146—

147, 322, 324—325, 404,

424

смијуриња 95

смијурити се 95

смиривати 354

смисли (Гјд.) 261

смокви (Гмн.) 250

(—)смрдити 62, 73, 90,

117, 302, 304, 367

смрдљати 146

смрдоврана 115

смречевина 118

смукови 225

сна 125, 149, 162, 276

снаa 85, 101, 162, 187, 290,

327, 382

снаја 150, 162, 274, 285,

292

снајицa 150, 162

снајка 162

снег 84, 95, 132, 206, 225,

332, 386, 388

СHeШено 330

снег 81

снивати 371

снизак 280, 282

(—)снити 111, 123, 371

сНОВаљка 54, 56—58, 352

сновати 146, 148, 329, 388

сноп 49—50, 63, 114, 176,

225, 308

снопље 112, 114, 176, 395

СЊежана 108, 186

со 114, 163, 176, 189, 258,

386, 406

coа 163—164

собом (Иjд. зам, за сва

лица) 79, 291

собра 157, 404

собраћај(ни) 126

сова 163—164

совати, совач 151,

совељага 143, 210

coвeс 110, 141

Совија 156

сОВИНа 130, 153, 425

совра 65, 110, 117, 156—

157, 159, 161, 388

совpица 156

совт(а), совтани 156, 264

совчано 156

Содом м. 264

соја 150, 163—164

сојуз, сојузити 110, 141

солдат 155

солундар 142

СОЉОМ, В. СО

соник, соникoви 126, 226

179
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сонице 71, 114, 126, 255,

394, 425

сОнка, сонке 126

сопра 157

сопштавати 120

сора 157

сорта 60, 250

софора 159

софра 159

сошица 71

сошка 71

спавати 51, 146, 165, 308,

310, 318, 327, 366, 383

спасијоц 150, 232, 396

Спасити 322, 328, 341

Спасовдан 232—233

спасти 341

спљонути се 161

според 387

спрема (предлог) 65, 288,

388

спуж, спужеви итд. 214,

223, 225, 264

спутити 327

срамота 214

Србин 221, 232, 270

срдачка 47, 49, 247

сребрн 118

сред (предлог) 193

среда 84, 101

средина 113

средњи 139, 265

сређањ син 267

сређеви 225

сређивати 354—355

срести 99, 194, 291, 318,

345

сресто 43, 151, 205

сретати 358

Сретен 84

сретња, сретњо итд. 194,

265

срећа 133, 214

срећан 194, 291

срећати 358

сред 81

среда 81, 110

средина 81

средњи 81

Средоје 81

сређ, сређеви 81, 90, 231,

279

Среја 81

срести 81, 345

сретати 81

Сретен 81

срећа 65, 81, 214

срећан 81, 194

сркати 359

сpкнути 317

сросто 151, 205

српана 115

Српка 115

Српсто 151

срчаница 50

cршљенови 214

(—)ставити 47, 152

(—)стављати 72, 152

стајати 59, 129, 148—149,

302, 305, 373, 384

стајаћа војска 280

стаклад 241

стакленце 239

стакло 43, 121, 206, 239

стално 149, 333, 355, 367

(–)стаљати 47, 50, 68, 120,

152

станара 48, 81

станарица 50

Станица (вок.) 248

Станичин 277

Станојкин 277

стараоц 232

старесто 151, 214

старешина 332

стареш(т)инсто 151, 214

старешто 151, 214

стар(ш)ије 47—48, 93, 125,

268, 275—276, 282, 287,

394

старинсто 151, 214

старос 67—68, 176, 186,

217, 258, 420

старосваски 186, 365

старошћом, в. старос

(—)стати 48—51, 69, 122,

131, 154, 161, 168—169,

310, 317—318, 321—322,

325—326, 344–345, 385

Стева 233, 235

Стево, Стевов 235

стеВОНа 155

стегнути 190, 324, 354

стелНа 155

стеница 144

стеона 155

Степа 235

Степановић 235

Степо 235

Степо(је)вац 128

стети 376

Стева, Стеван 81

Стеванија 81

Стевањдан 81

стеница 81, 144

Степа 81

Степањдан 81

Степ(oj)евац 81, 128

стигнути, в. стићи

(—)стидити се 90,

367

стићи 161, 190, 249, 317—

318, 321—324, 343, 380

сто (100) 65, 126, 207, 226,

228—229, 245, 250, 298

стожар 137

стожер 67—68,

285

стојати 373, 427

стојечки 385

СТОМаК 59

стра 161

страданије 176

стражачити 305

(—)страовати 161

страота 161

страс 185, 261

стрвина 115

стрвни, стрвнина итд. 193,

395

стреa 161, 163

стрева 71, 99, 163—164

стреја 84, 99, 110, 114, 150,

163

стрејица 99, 163

стрељати 51, 112, 308, 328

стресак 214

стреa 81, 99

стрева 65, 81, 99, 163—164

стреја 81, 99, 163

стрела 81

стрељати 81

стрешња 214

(—)стрићи 337

стрмни, стрмнина 193, 267,

395

стрни, стрнина 193, 268.

395

стрњак 115

стрњик 193

стрњика 71, 115, 193, 253

строгија, строгнија (комп.

од строг) 282

строжĆн)и, строж{н)ија 281

строта 126

струња, струњено 207

струцати 214

стручје 147

стршљен 68, 148, 214, 347

стублина 47

стува 164

субељага 210

субота 137

сув 134, 154, 161, 164, 215,

265, 267—268, 282

сувар 164

302,

110, 137,
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сувара 164

суварак 164

суварика 164

суварje 54, 147, 164

суварчић 164

сувељага 50, 143, 210, 247

сувина 164

сувља, сувљија итд. 265,

282 (в. и сув)

сувовица 164

сувота 164

сувша, в. сув

судба 148

суђер 203

суждребна 78

сукно, сукнено 190, 207,

298

сукња 71, 250, 274, 280,

315, 328

сулундар 142

суљати 388

сумивати (ce) 310, 363,406

сумити се 356, 363, 398,

427

сумља 395

(—)сумљати 193

сумљив 193—194

сумња 194, 395

сумњати 77, 122, 194

суморени 141

суморити се 363

сунути 124, 209—210, 214,

322

сурутка 114, 143, 247

cуски 186

сутра 322, 328, 383

сутрадан 138, 383

сутрeдaн 138, 383

сутурен 143

табарка 56—57, 247

ТаBНО 193

тада 87, 379, 384

таз, тази, тазије итд. 265,

280

тај 51, 59, 62—63, 65, 69,

71, 75, 77, 79, 81, 85, 90,

99, 101—102, 110, 114—

115, 117, 125, 129, 132,

135, 144, 146, 148, 154,

156—157, 161, 163, 173,

182, 185, 190, 208, 217,

222, 236, 238, 241—242,

245—249, 253, 256—258,

261—263, 265, 267—270,

274—276, 280, 285—286,

291—292, 315, 317, 321,

—322, 324, 328, 332, 339,

341—342, 344, 352—353,

365, 368, 371, 375, 377,

381, 385—388, 391, 426

таја 149, 233

тајин 148

Такав 286

таки 151, 268, 270, 285—

286, 300, 410, 417

тако 60

такуша 143

ТаM 44

таман 44

тамјан 189

Тамљан 189—190

тамљаница 189

тамница, тамно(вати) 193

тамњан 189

тамо 40, 90, 115, 132—133,

156, 294, 317, 321, 325—

326, 329, 332, 344, 355,

373—374, 379, 384, 387

—388

тамо - партикуле 379

танак 60, 281—282

Танасије 236

тањир 118, 230

тањирача 49

тањирић 223

тањша, тањција, в. танак

таоца (Гмн.) 232

тарана 41

таслица 209

твој 127—128, 146, 148—

149, 247, 265, 268, 274,

333

твор 164, 206

те (енкл. дат. зам, ти) 290

теб (Г-Д-А-Л зам, ти) 32,

73, 88, 134, 185, 287—

289, 393, 401, 405, 409,

412

тебе (Г-Д-А-Л зам, ти) 62,

72, 88, 134, 151, 206,

287—289, 294, 296, 315,

317, 321—322, 324, 327,

391, 394, 401, 404, 409—

410, 412, 416—417, 426

тебекар 290

Теби 288

тевсија 192

тевсица 125

тегљити 190

Тежак 185

тежано 280, 397

тежина 49–50, 112, 274,

321, 327, 329

тежињавo 280

текнад 241

текне 208

текника, текничар 166

Телад 241—242, 412

телевизија 58

телевизор 58—59, 120

ТелеЊе 177

ТеЛетиНа 279

телећина 177, 279

телићи 243

Тело 89

тенак, истенака 219

теоци, теоцију 229, 243,

298

теочићи 243

Тепик 166, 168

тепсија 71, 192

тепсијаш 192

тераса 210

(—)терати 50, 68, 72, 89,

120, 146, 169, 200, 235,

294, 296, 308, 310, 315,

317—318, 321, 327—329,

388, 391

тестерати 310

Тесто 84

Тети 43, 48, 62, 84, 99,

113, 115, 132, 135, 140,

150, 160, 164, 175, 296,

313—314, 321—323, 340

—341, 344, 352, 363, 376,

381—382, 385, 387

Тешак 185

тешња, тешњија 282

тесто 81, 83

тети 81, 99

тивуз 156

тиј, -a, -o 150, 162

"ГИКа 166, 233

Тиква. 209

Тикино 166, 233, 235

Тико, Тиково, 166, 235

Тикомир, Тикомиров

166, 222

Тимотије 236

Тимотијев 237

типшије 282

Тиране 264

тиpијансто 144, 215

ТИТа 233

Тито, Титови 235

тифуз 159, 206, 210, 316,

334

тица 71, 114—115, 144, 179,

206, 211, 246, 249, 283,

321, 395, 425

ТИЧад 242

ТИЧe 179

тичија (им.) 179, 206

тичије јаје 179

ТИЧИЦа 179

ТИЧићи 179, 243

тичурина 179
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тиша, тишије, -а 282, 426

тишљер, Тишљерај, тиш

љерија 191

ткаду, ткају, в. ткати

(–)ткати 40, 49, 79, 112 —

113, 146, 180, 246—247,

298, 313, 322, 327—,

329, 348, 350—352, 380,

388, 395, 403

ткеду, ткеју, в. (—)ткати

ТКИВО 79, 210

Тобом 65, 206, 291, 413

тобош, тобошар 207

тобџија 171

Тодосије 236

ТОИЧ 130, 384

толики 59—60, 131,

ТОЛКО 131

ТОЛМаЧ 59, 142

(—)толмачити

305

Тома 233

ТОМИН 268

Томо, Томови 235

томобил 129

ТОПаЛ 155

топлина 43

топлије, топљије 282

тороњ. 141

Тоша 233

травка, травки (Гмн.) 66,

250

травуљка 54

тразистор 202

трапацири 212

траспортовати 202

трбу 161

трбушата 115

требати 65, 68, 72, 84, 98,

114, 246, 271, 291, 308,

322, 327, 365, 381

(–)требити 53—54, 84,

114, 302, 305

требљење 73

(–)тревити 51, 147, 156.

161, 168—169, 214, 294,

302, 305, 317, 321

(—)тревљавати 156, 214

трезбен 210

тремови 90

тренути 161

трепћала 358

трескови 226

трефљавати 159

трешња 67, 84, 115, 184,

214, 250

трешњев 266

требати 81, 83, 123, 318,

365

286

142, 215,

(—)требити 81

трезбен 81, 210

трезвен 81, 210

трешња 81, 83, 184, 214,

250

тридес 228

тридесет 201, 229, 297

триес 125, 201, 250, 297

тријес 125, 150, 201, 225,

228, 297

трикови (трикои) 215

тринес 63, 127, 245, 297

тринескиња 297

тринести 65, 127, 298

тринесторо 127, 298

триња, триње 207

трипут 205, 385

триста 169, 294, 298

триткати 212

тритрати 212

Триша 233

трлити 209, 346

трлица 209, 346

(—)трљати 54, 56—57, 308,

388

трљац 115, 209, 346

(—)трљити 47, 50, 68, 71,

209, 302, 305, 327, 346

трљица 71, 209, 327—328,

346

трмка 250

трнути 353

трњина 207

троја . . . кола 65, 298

тројанци 149

троје . . . канате 148, 255,

283, 293

тројица 112, 148, 299

Тројице 71, 353

Света Тројицо (вок.) 249

трома (дат. од троје) 297

трпеза 49, 121

трпити 51, 63, 90, 305, 367

тртљача 115

(—}труковати 207

(—)трултат : 305, 370

трумбоза 143

ту 98-99, 116—117, 132—

133, 156, 217, 291, 318,

324, 332, 379, 338

туд 73, 373, 331

тулац 223

тулмач 142

тумбе (турбе) 211

тумур 143

тун 73, 133, 393

туна 133, 149, 379, 387

туна -ј- партикуле 379

туне 379

туне + партикуле 53, 379

тупљи, тупљија 265, 283

тупша, тупшија 283

Турци 66—67, 100, 206

Турчине (вок.) 221

(—)тући 40, 63, 65, 337,

340, 385, 414

Туциндан 337

тушити 302, 317

ћалапрдати 115

ћарамида 137—138, 144

ћаше, ћа 316, 376

ћебад 242

ћебићи 243

ћебичићи 243

ћеду, ћеју, в. тети

ћемани 100, 264, 328

ћер 179, 194, 259—260,

274, 299, 333, 395—396

ћерамида 48, 329

(—)ћерати 108, 177

ћеремида 138

ћерка 62—63, 128, 149,

179, 247, 250, 259—260,

283, 286, 292, 317, 386,

424

ћеркино 277

ћетен 43, 49, 79, 144, 280—

281

ћетенов 79, 246

ћИЛИМ 191, 226, 310, 313,

328—329, 350, 426

ћопав 72

ћорав 72, 403

ћошак 264

ћОШе 239

ћошка 71, 247, 250, 264

ћумор 142

ћумур 263

ћуп 49

ћурет“:Iа 279

ћурећи 265, 279

ћурећи: за 177, 279, 397

ћурићи 243

ћурка 68, 84, 250

*-, pº- - - - од
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(—) ћутати 63, 65, 132,

302, 305, 317, 321, 326,

373, 385

ћутећки 385

ћушнути 302, 352

убацивати 354—355

убивен 331, 356

убијоц 232

убилац 232

убисто 65, 151

убити 327

убојница 54, 56—57, 147

убрисивати 354, 377

уватити 47—51, 114—115,

120, 160, 168, 241, 255,

261, 267, 302, 305, 317,

321—322, 329

увек 83, 329

увенути 352

увести 59, 124, 262

увече 383

увек 77

увештити 77

увијача 149

увитиљивати 354

увићи 58, 154, 336

уво 164, 239, 265

увредити 77

уврћати 358

угаљ 223, 280

угареш (през.) 368

угарити 57—58

угљен 115

угревати 77

угрудати се 153

удаљивати 377

ударништо 151

(—)удити 302

удовица 50, 288

удустовати 154

уђашати 177, 360

ужа (мн.) 245

ужад 245

ужас ж. 261

уже 244, 245

ужета (мн.) 244

уживација 203

ужина 65, 150

y:::ребити 183

3 кљ5.њигаги 78, 133, 354

(—) узети

(—)узети 68—69, 114, 120,

123—124, 151, 168,

181, 191, 216, 253, 255,

257, 262, 281, 285, 288,

321—322, 324, 327, 332,

340, 384—385, 394, 398,

420, 427

(—)узимати 187, 210, 258,

310, 329, 357, 398

узинат. 385

узица 71

узјашати 177

(—)узмем, узме итд., в.

(—)узети

(—)узнем, узне итд., В.

(—)узети

узнемиривати 355, 377

уићи 54, 56, 185, 285, 318,

321, 336

ујака, ујаци (Гмн.) 221, 227

ујармати 149, 310

—228, 267, 420

ујашати 177

уједанпут 385

уједати 113

ујити 160

ујићи 336

ујна 147

ујутру 383

укључивати 354—355

укњижавати 377

укоревати 367

укоречено 367

укрс 115

укрстинити 114

укрштати 56, 115, 310, 365

укршћати 51, 176, 310, 365

укућанин 232

улар 150, 276, 318

уљећи 108

в. (—)

уништити 304

унишћавати 176, 365, 425

унишћено 176

унук, унука, унуци итд. 43,

50—51, 71, 126, 128, 149,

164, 247, 269

унутра 58, 170, 181, 317,

335, 380

унутру 380

унучад 242, 298

унуче 239

унучићи 243

уо 164

yома 161, 205

уорити 161

упаучити се 154

уплашћивати 54

уполумоћити 142

употребљивати 293, 354,

377

упраљати 50, 152

упредати 58

упропашћен 330, 395

урамњен 54, 189

уређивати 354

урећи 344

уречити 80

Уроше (вок.) 222, 426

у“ р: " i 114

- з-:-д 110

улт: 185

85

О 264

у 3ч.: Ц — i . . . . .?«

(—)умеду,

умети

(—)умети 59, 62, 84, 99,

120, 123—124, 181, 313,

317, 321, 394, 416, 425,

427 -

(—)умеду, умеју, В.

(—)умети

(—)умети 81, 120,

386

умивати се 363

умити се 47, 356

умложавати 184

унаколо 54, 56—57, 127,

143, 394

унаоколо 63, 127

унаоколу 127, 143

унети 68—69, 84, 123, 169,

317, 330

умеју,

313,

усак 185

усаљати 376

усанути 161

усекови 226

уситнити 207

уситњавати 59

уситњити 207, 282

ускиснути 89

ускош 210

Ускрс 50, 110, 118, 267

ускрснути 49, 122

ускршење 110, 115, 118

успевати 120

успети 47, 99, 124, 347

усправно 188

успраљати 152

уста 51, 244

устаоц 232

устока 110, 382

устрелити 81

Устријанац 129

устрински 129

утећи 344

утобус 129

утрČe)ти 115—116, 346

утувити 156—157

утупити 157

ући 122, 170, 318, 326, 336.

341

уцрвљати се 115

учвршњавати се 377

учвршћавати 377
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учестовати 151

учетвртити 115

учи 49, 77, 112, 121, 153,

225, 232, 278, 387

учитељов 266

ушеса 244

уши, ушију итд. 58, 65,

72, 244, 259, 420, 424

ушију (Гмн. од уш) 259

ушњик 59—60

ушпиловати 209

фабрика 71, 157, 247

фазан 157

фал (вал) 159

фала 160, 291, 317

фалити се 160

фалиша 160

фамилија 157

фамилијаш 157

фата (вата) 159

фатати 160

фебрувар 154, 215

фењер 157

Фердината 203

физита 159

фијакер 51, 157, 214

фијакерис 157, 237

филовати 157

финанци 210

финанциски 147, 157, 159

фино 157

фиронга 141, 155, 157

фирус 159

фИТИЉ 157

фића 157

флаша 157

флижидер 200

флизерка 200

Француз 157

Француска 157

француски 270

фрижидер 200

фронт 157, 270

Фрушка гора 274

фузбал, фузбалер 155, 157,

159

фуpгон 157

фуруна 157

хајде 169

хамбур 169, 206

хамбурка 169, 210

хармуника 169

хаус 143, 169

херој 169

хипкати 169

Хитлер 169

ходник 169

хушкати 169

царев 266

царсто 151

Цвеја 84, 149, 233

Цвејино 233

цвет 225, 269

цветавати 54, 84, 308, 377

цветати 59, 84, 122

Цвети 225, 227—228

IЦветоња 84

цвеће, цвећом 209,

416

Цвеја 81

цвет 83

Цвета 81, 83

цветавати 81, 377

цветаста 81

цветати 59, 81

Цвети 81, 90, 225, 231

Цветин 81

цветић 81

Цветко 81

IЦветовац 81, 83

Цветовчани 81, 83

Цветуља 81

цвећар 81

цвеће 81, 165

цев 82, 84, 112—113, 181,

258, 281, 291

цевка 112, 247

цедило 47—50, 84, 112

(—)цедити 53, 56—57, 84,

112, 286, 302, 305, 389

цедуља 321

цеђ, цеђом 84,

цеђача 50

цек 168

целивати 89

Вена 129

ценити 271, 302

центрафуга 137

центрофуга 142, 159

цео 63, 84, 99, 110, 115—

116, 269—270, 274, 321,

390

цепаница 71

(—)цепати

321, 328

цеp 63

церић 60

цев 81, 83, 258, 285, 297

цедаљка 81, 83

цедело 83, 86

цедило 81, 83, 86

238,

112, 223

84, 308, 310,

(—)цедити 54, 56, 81, 83,

305

цеђ 81, 83, 223, 285

цеђача 81

ценити 81, 302

цео 81, 99, 114, 194, 270,

333, 357

цепаница 81

(—)цепати 81, 308, 328

ЦИвиљ, ЦИВИљно 209

Циганин 221, 232

Циганка 66

цигла 190, 250, 354

(—)цикати 372, 399, 427

цИМент 140

циментара 140

цимет (цемент) 140, 203,

219

Ципеле 49—50, 292

ципун 67—68

циркуз, циркузаши 210

цмиље 123

цокла 264

цокула 71

црв, црви (Гмн.) 62, 184,

227—228

црвемперка 115, 187, 395

црвењаче 115

црева(д) 184, 242

црево 184, 239, 242

цреп 113

препићи 231

црепуља 48—51, 67, 71,

82, 84, 95, 121, 253, 274

црево 81, 184, 214, 239

цреп 83

црепуља. 71, 81—83

црквар 59, 115

цркнути, црћи 95, 122, 331,

344

Црљенци 388

црнгаљ 208

црнија 283

црница 115

црнојке 115

црнши 281, 283

црњинице 115

црњша 265, 283, 426

цртак 60, 115

Iцугови 225

цурук 143

цуцула 144

чабар, чаброви 49, 90, 226,

231

чавка 247, 250

чаврга 115

чаврљуга 139
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чавура 164

чавурак 164

чавурка 164

чавурчица 164

чагрљ 115

чагрљати 115

чађ, чађом 258, 261

чамовина 50

Чанак 50, 66, 226, 328

чандрљати 115

чапркати 115, 137

чарапа 48—51, 60, 65, 67,

71, 132, 155, 185, 188,

280, 322, 329, 350, 390

чарати 173

чаршов 63, 141, 157, 280

часан 217

чатма 40, 43

чатмара 48, 50—51

чатрљица 115

чашире 204

чворкови 226

чврга 115

чвргав 115

чвргица 115

чвркнути 115, 211

чврс 217

чврстија (комп. од чврс)

283

чврчати 211, 313

чвршћи, чвршћије 283

чегртало 115

Чеда 233, 237

Чедо, Чедово 235

чез (через) 386

Чеза, Чезе 255

ЧекетаЛО 49

чекија 148

чекич 43, 211, 223, 425

Чекословачка 166

чекp(е)к 115, 118

чела 115, 147, 179, 186,

304, 384—385, 395, 425

челарица 179

челарник 179

Челни 155

чело 239, 426

чељад 242

ченад 242

чено лука 239

чењад 242

чепати (шчепати) 197

через 184, 287, 386, 399,

406, 408, 417, 420, 427

черпич 223

чесмо 208

чесница 51

четвор 298

четвора кола 298

четворе канате 298

четворица 299

четворни 57

четворник 298

четворо 298, 333, 397

четвртак 115

четврти 54, 57, 297—298,

374

четвртина 43

четвртка 115

четерес 125, 297, 315

четерести 298

четерестина 297

четири 48—50, 65, 67, 77,

112, 141, 164, 185, 210,

239, 262, 286, 297

четири пут 65, 385

четири стотине 298

четник 67—68, 321

четрес 297

четрнес 127, 228, 297, 376

четрнестак 127

четрнести 58, 263, 298

четрнесторо 127, 298

чешаљ 223, 226

чешма 210

чи (чији) 125

ЧИ, В. ТКати

чивтати се 310

Чивутин 232

чизме 280

чим (Д-И-Лjд. зам, шта,

што) 65, 271, 406, 426

(—)чинити 50, 271, 302,

305, 317, 352, 371

чистије 47

чкарт 180, 395

чкартиран 180

чкембе, чкембадмa итд.

180, 239, 242, 395, 425

чкембићи 180

чкиљати 180

чкиљити 180

Чкола 180, 395, 406

- Чкркље 115

чкрмкати 180

члањак, члањкови 183—

184, 226

чљанак 183

чоа, чоано 162, 164

чобанин 67, 221, 232

Чобаница 48—50

чова, човано 164

човек 41, 84, 123, 154,

185, 194, 221, 269, 286,

388, 428

човечије 278

човек 81

чоек 154, 267, 321

чоја 150, 162, 164

чојано 162, 164

чојица 150, 162, 164, 206

чокот, чокотови 216, 227—

228

чокрља 116

чопор 226–228

члијун 180, 395, 425

чпијунирати 180

чнорет 141, 180

чрез 386

чудеса 63, 69, 244

чукаљ, чукљеви 183, 226

чукнути 317

чукулада 143

чукумбаба 213

чунак 66, 155, 191, 226,

231

чункаш 155, 191

чучити 321

џаба 385

шабе 385

цавлија 170

цавор 174

цада 73, 170

цак 53, 63, 170, 225, 270

(—)џакати 68, 114, 170—

171, 308

шалак 172

цам, Џамови 170, 225

цандамерија 140, 201

цандар 173, 222, 328, 395,

425

цандомерија 140, 173, 201,

425

(—)џарати 66, 173—174,

296, 308, 310, 395

царач, џарачом 173, 223

цатвара 1 0

шбрглан 116, 172

цбун, џбуње итд. 115, 171,

173, 181, 395, 425

цгеба 172—173

цглавак, џглавкови 172—

173, 181, 395, 425

цглавцови 172

шглоб 172, 395, 425

џезба, џезбица 174, 210

цезва, џезвица 174, 210

цезма, џезмица 174, 210,

425

цембер 170, 209

цемерика 208

цемпер, џемперић 48, 170

ценерика 49–50, 138, 170

цибра 116, 170

цигар сарма 137, 170

цигарица 137, 170

цигер чорба 137
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цигерица 51, 137, 170, 274

Шида 170

цилати се 170

цлавак, џлавкови 172, 181,

226, 313, 367

цмарити 172—173,

395, 425

шмирити, џмиркати 172—

173, 181

шока, џокица 170, 247, 274

шора 170—171

цукела 171

цулусити 171

181,

шаврљуга 116, 139

шажеp 201

шајк 132, 147, 277

шајтов 147

шакајле 385

шакајлијема 147

шакајло 385

шалваре 277

шалција 171

шамица 125

пцангарепа 115, 155, 200

шанчеви 226

пцапће, шапћу 358

пшапут 143—144

шапуће(мо) 358

шарајка 147

шареншије (комп. од ша

рен) 283

1шашав 72

шашир 137

1Шашка 247

шашљика 247

Шваба, Швабе, Швабови

73, 99—100, 110, 132,

235, 315, 374

Швајцерска 138

швалерка 57, 247, 250

швапски 268—270,

275, 315

Швеска 186

цврака 185

швракељица 185

шврљати 321

1Шева 138

шевица 138

шемшир 139

ушеница 95, 179

шенично брашно 179, 268

пценишно брашно 179, 267

1Шес 112, 165

шесет 125, 201, 228, 297—

298

шеснес 60, 207, 297

шеснести 127, 298

шесторо 62, 298

(—) шетати 51, 53, 308, 364

шеф 132, 140

шешир 60

IЦИВатка 138, 280

шиваћка игла 280

1ШИВеЊе 56

ШИВећи 138, 280

шивка 71, 192, 247, 395,

425

шивкица 192

шивоњер 157

шивтар 192, 425

шивтарија 192

шиВтарски 192

шивчица 192

шија 149

шило 426

Iшиљати 360

шиљежад 242

шиљкови, шиљци 226

шињер 200

шипка 68, 192, 247, 250,

395

шипкица 192

Шиптар 192

шипчица 192

шифонер 207

шишарка 248

(— Шишати 54, 57, 296,

300, 308, 310, 321, 337

шкарт 180, 222, 395

1цкембе 180, 395

шкодити 112, 181

цикoла 58, 65, 135, 139,

180—181, 189, 206, 265,

288, 385, 395

школарица 181

школка 181

школовати се 148

шкргље 210

шкркље 115, 210

шлавук 157

шмукови 225

шнајдер 185

шнајдерка 66

Плем 183

Пшљем 183, 191, 395, 425

пшљеме 108

шљива 65, 71, 83, 110, 161,

185, 206, 209, 250, 275,

278, 291, 310, 313, 327,

330, 371, 377, 385—386

шљивани 280, 397

шљипер 183, 191

шоврљига 116

шоврљуга 116, 139

шожер 141, 201

шомућен 141

шпанаћ 185

Шпањори 264

шпијун 180, 395

ШПИН 209

шпицеви 225

шпорет 129, 141, 180, 204,

211, 276, 328, 387

шпоретић 180

шпрајцеви 225

шрав(ови) 157, 225

шракови 225

шта 40, 65, 87, 114, 121,

132, 134—135, 138, 146,

156, 163, 213, 222, 246,

248, 250, 258, 271, 275,

287, 290—291, 294—295,

313, 317, 321—322, 324,

327—328, 374—375, 383,

388, 391

(–)штавити 49—50, 152,

302, 305

штајско 210

штала 59, 65—66, 71, 166,

206, 276, 331

штап. 177, 297

Iштапић 223

штедити 90, 367

штенад 177, 242

НШТета 177

штетовчина 154

Iштиглети 210

IШТИГљић 190

штипаљка 250

штипати 308

што 81, 95, 175, 206, 295,

327—328, 374

што (зашто) 120, 135, 160

—161, 248, 292, 295, 317,

321, 367, 376—377

штогод 175

штогођ 175

штоф 159

штранга 191

штрањка 191, 425

штрњика 193

штројач 200

(—)штројити

200, 305

штукатор 67

шћер 260

шуврљуга 116, 139, 143

шуврнут 116

шумадински 274, 277

шумка 208

шуњати се 310

шупље 142, 265

шупљo 142, 265—266

шурак 51

(—)шурити 305

шутити 63

шућур, шућуреви 68, 226

148—149,



СП И СА К СКРАЋЕН И ЦА И ЛИТ Е РАТ У РА

Алекс.-Вуком. Жупа

Андрић Жаргон

АНУБиХ.

Арсовић Блаце

Баотић Кострч

Барј

Барј.

Барј.

Барј.

lВарj.

Барј.

Ђарj.

Барј.

Барј.

. Бихор I

Бихор II

Ибар

Колашин

Лепосавић

Метохија

НП-Сјен.

IЦеровац

Чумић

Радомир Алексић и Славко Вукомановић, Основне осо

бине александровачког и бруског говора. — Анали Фило

лошког факултета, Београд (Филолошки факултет), 1966,

књ. 6, 291—319,

Драгослав Андрић, Двосмерни речник српског жаргона

и жаргону сродних речи и израза.— Београд (Београдски

издавачко-графички завод), 1976, стр. XXII + 496 +

Додатак (10 непаг. страница).

Академија наука и умјетности Босне и Херцеговине,

Сарајево

Југослава Арсовић, Главне фонетске особине говора Блаца

и околине. — ППЈ, 1973, књ. 9, 55—77 + карта.

Josip Baotić, Akcenatski sistem sela Kostrča u bosanskoj

Posavini. — ВHDZb, 1979, књ. II, 159—347.

Др Данило Барјактаревић, Бихорски говор. Фонетске

особине и акценат. — ЗфФП, 1966, књ. III, 9–79.

Данило Барјактаревић, Бихорски говор. Морфолошке и

синтаксичке особине. — ЗфФП, 1967, књ. IV, 1—39.

Др Данило Барјактаревић, Средњоибарска говорна зона

— ЗарФII, 1964–65, књ. II, 57—113.

Д. Барјактаревић, Пресек развоја говорних особина Ибар

ског Колашина. — Врањски гласник, Врање, 1973, књ.

IX, 249—262.

Д. Барјактаревић, Језичке особине лепосавићке комуне. —

Гласник Музеја Косова и Метохије, Приштина, 1964,

књ. VII-VIII, 417—434.

Др Данило П. Барјактаревић, Говор Срба у Метохији.

— Приштина (Јединство), 1979, стр. 1—335.

Данило Барјактаревић, Новопазарско-сјенички говори. —

СДЗб, 1966, књ. ХVI, I—XIV + 1—177.

Др Данило Барјактаревић, Говорне особине села Церовца.

— ЗGDФП, 1964–65, књ. II, 115—138.

Данило Барјактаревић, Гласовне и морфолошке особине

у говору села Чумића. — ЗGDЛ, 1961—62, књ. IV-V,

12—21.
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Белић Деклин.

Белић Диј. карта

Белић ДИЈС

Белић Конјуг.

Белић НЕСТ.

Белић О СХ дијалектима

Белић Фонетика

Богд. ГББП

Брабец ТО

Брајк. Пераст

Броз Иjешћ.

Броз. Средња Босна

Броз. Фојница

Будмани Дубровачки

БХДЗб

Вајан Злат. II

Веску ГБЦГ

Вуј. Мрк.

Историја спрскохрватског језика. Књ. II, св. 1: Речи са

деклинацијом. Четврто издање. Предавања др Александра

Белића. — Београд (Народна књига), 1969, стр. 1—272.

А. И. Беличњ, Далектологическал карта сербскаго Азика,

Отдbлњнљић оттискљ изљ „Сборника по славановbдђнito?

II. — Санктпетербургљ 1905 (датум сепарата; на самом

зборнику стоји година 1906), 1–59 (с картом).

А. Белић, Дијалекти источне и јужне Србије. — СДЗб,

1905, књ. I, стр. 1—СXII + 1—715 (са двема картама).

Историја српскохрватског језика. Књ. II, св. 2: Речи са

конјугацијом. Четврто издање. Предавања др Александра

Белића. — Београд (Научна књига), 1969, стр. 1—212.

А. Белић, Штокавски дијалекат. У књизи: Проф. Ст.

Станојевић, Народна енциклопедија српско-хрватско-сло

веначка. — Загреб (Библиографски завод), 1929, књ. IV,

1064—1077.

Александар Белић, О српским или хрватским дијалектима

— Глас, Београд (СКА), 1908, књ. LХХVIII, 60—164.

Основи историје српскохрватског језика. Г. Фонетика.

Четврто издање. Универзитетска предавања др Алек

сандра Белића. — Београд (Народна књига), 1976, стр.

1—172.

Недељко Богдановић, Говори Бучума и Белој Потока

— СДЗб, 1979, књ. ХХV, стр. 1—XIV +карта-{-1—178.

Ivan Brabec, Glavnije fonetske osobine govora u tuzlanskom

kraju (upoređene sa osobinama u drugim štokavskim govo

rina). — Pitanja književnosti i jezika, Sarajevo, 1957—58,

књ. IV и V, св. b, 43—86.

Tomo Brajković, Peraški dijalekat. — Program C. К. državne

velike gimnazije u Kotoru za školsku godinu 1892—93,

Zagreb, 1893, 3–21.

Dalibor Brozović, O problemu ijekavskošćakavskog (istočno

bosanskog) dijalekta. — НDZb, 1966, књ. II, 119—208.

Dalibor Brozović, Izvještaj o dijalektološkim istraživanjima

u srednjoj Bosni (okolica Kraljeve Sutjeske i Иareša i lijeva

obala Krivaje). — Ljetopis JAZU, 1961, књ. 65, 334—351

Dalibor Brozović, Govor u dolini rijeke Fojnice. Докторска

дисертација у рукопису. — Загреб (Архив Филозофског

факултета), стр. ХХХV + 220 — ХХХVI—XLVII + ди

јал. карта.

Pero Budmani, Dubrovački dijalekat, kako se sada govori.

— Rad ЈАZU, Zagreb, 1883, књ. LХV, 155—179.

Босанскохерцеговачки дијалектолошки зборник, Сарајево.

(Институт за језик и књижевност. Одјељење за језик),

I—IV, 1975—1983.

André Vaillant, La langue de Dominko Zlatarić.

Travaux publiés par l'Institut d’études slaves, Paris, 1931,

књ. VI: Morphologie (II), стр. 395.

Victor Vescu, Govor Banatske Crne Gore. — ЗGDJI, 1976,

књ. ХIX/1, 115—172.

Лука Вујовић, Мрковићки дијалекат (с кратким освртом

на сусједне говоре). — СДЗб, 1969, књ. ХVIII, 73—398

(с картом).
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Вујичић Бирач

Вук Рјечник“

Вук Рјечник“

Вуковић П—Др.

Вуш. ДИХ

ГЗС

Грк. Луково

Грк. Чумић I

Грк. Чумић II

Ј. Грк. Чумић

ТофФНС

Даничић Ист. облика

Дешић ЗбИГ

Дробњак. Јасеница

Дробњак. Космај

П. Ђорђ. Кановачки

Ђорђић Гусиње

Елез, Вуч. —Пећ

Елез. Речник I, II

Ердељ. Шумадија

Живк. Кораћица

—Radovi, Sarajevo (ANUBiH, knj. LХХ. Оdjeljenje društ

venih nauka, knj. 21), 1981, 195—211.

Српски рјечник, истолкован њемачким и латинским рије

чима. Скупио га и на свијет издао Вук Стефановић.—У

Бечу, 1818.

Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем рије

чима. Скупио га и на свијет издао Вук Стеф. Караџић. —

У Бечу (у штампарији јерменског манастира), 1852.

Јован Вуковић, Говор Пиве и Дробњака. — ЈФ, 1938—39,

књ. ХVII, 1—113.

Данило Вушовић, Диалект источне Херцеговине.—СДЗб,

1927, књ. III, 1—70 (с картом).

Годишњак Задужбине Саре и Васе Стојановића, 1934—

40, књ. I—VII (Београд).

Милица Грковић, Неке особине говора села Лукова. —

ППЈ, 1968, књ. 4, 121—131.

Милица Грковић, Акценат именица у говору села Чумића.

— ППЈ, 1967, књ. 3, 111—140.

Милица Грковић, Акценат придева у чумићком говору.

— ППЈ, 1968, књ. 4, 161—167.

Јасмина Грковић, Прилог познавању дијалекатске лексике

Шумадије. Из лексике Чумића.— ППЈ, 1982, књ. 18, 125

— 153.

Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду (Нови

Сад), 1956—1974, књ. I—XVII.

Ђ. Даничић, Историја облика српскога или хрватскога

језика до свршетка ХVII вијека. — Београд, 1874, стр.

VIII + 400.

Милорад Дешић, Западнобосански ијекавски говори. —

СДЗб, 1976, књ. ХХI, стр. 1—316 (са 1 + 4 карте).

Боривоје М. Дробњаковић, Јасеница. Антропогеографска

испитивања. — СЕЗб, 1923, књ. ХХV, 191—376, 397—

435.

Др Боривоје М. Дробњаковић, Космај. — СЕЗб, 1930,

књ. ХLVI, 1–96, 697—714.

Pera P. Gjorgjević, Einiges iber die Kanomundart in Kö

nigreiche Serbien. — Archiv für slavische Philologie, Berlin,

1894, књ. ХVII, 132—139.

П. Ђорђић, Белешке о гусињском говору. — Извештај

Задужбине Луке Ћеловића за 1933 год., Београд, 1934,

183—188.

Гл. Елезовић, Извештај са дијалектолошког путовања

од Вучитрна до Пећи. —СДЗб, 1911, књ. II, 464—473.

Гл. Елезовић, Речник косовско-метохиског дијалекта. —

СДЗб, 1932, књ. IV (I), СДЗб, 1935, књ. VI (II).

Јован Ердељановић, Етнолошка грађа о Шумадинцима.

— СЕЗб, 1951, књ. LXIV, стр. VII + 1 + 203 (са 19

табли и једном картом).

Бранислава Аранђеловић-Живковић, Ономастика космај

ског села Кораћице. — Ономатолошки прилози (Српска

академија наука и уметности), Београд, 1981, књ. П,

189—193.
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Живк. Космај

ЗФЛ

ЗФФП

Ивић Банат

Ивић Биогр.

Ивић Вок. групе

ТИвић Галип.

Ивић Две новости

Ивић Дијалект.

Ивић Извештај

Ивић Ловра

Ивић Незамењено јат

Branislava Aranđelović-Živković, Hipokoristici antroponi

ma muškog roda u jednom delu Kosтаја.— Оnomastica ju

goslavice (Glasilo Međuakademijskog odbora za onomasti

ku), Ljubljana, 1969, књ. 1, 163—166.

Зборник за филологију и лингвистику, Нови Сад (Ма

тица српска), 1957—1985, књ. I—XXVIII.

Зборник Филозофског факултета у Приштини.

Павле Ивић, О говорима Баната.— ЈФ, 1949—1950, књ.

ХVIII, 141—156.

Павле Ивић, Белешке о биограчићком говору. — СДЗб,

1978, књ. ХХIV, 125—176.

Pavle Ivić, Vokalske grupe u srpskohrvatskom književnom

jeziku. — Slavia Orientalis, Warszawa, 1968, књ. ХVII,

Nr. 3, 315—319.

Павле Ивић, О говору галипољских Срба. — СДЗб,

1957, књ. ХII, стр. ХХI + 520.

Pavle Ivić, Dve akcentološke novosti iz Srema. — Folia

slavica, Volume 3, Numbers 1–2 (Studies in Honor of

Ногасе G. Lunt, On the Occasion of his Sixtieth Birthday,

Sept. 12, 1978, Part 2), Сolumbus, Ohio, 1979, 161—174.

Др Павле Ивић, Дијалектологија српскохрватског језика.

Увод и штокавско наречје.—Нови Сад (Матица српска),

1956, стр. 216 (са картом).

Др Павле Ивић, Извештај о дијалектолошкој екскур

зији по ужој Србији октобра 1959. — ГФФНС, 1959, књ.

IV, 397—400.

P. Ivić, O srpskom govoru u selu Lovri. — Studia Slavica,

Budapest (Academiae Scientiarum Нungaricae), 1966,

Tomus XII, 191—201.

Др Павле Ивић, Једна доскора непозната група што

кавских говора: говори са незамењеним јатом. — ГФФНС,

1956, књ. I, 146—160.

Ивић, О неким проблемима Павле Ивић, О неким проблемима наше историске дија

Ивић О Рјечнику

Ивић Хере

Ивић Шток.

Ивић-Млад. Текстови

Ившић. Посавски I, II

лектологије. — ЈФ, 1955—1956, књ. ХХI, 97—129.

Др Павле Ивић, О Вуковом Рјечнику из 1818. године.

Поговор Рјечнику. — у књ.: Српски Рјечник, Београд

(Просвета), 1966, 17 + 247.

Др Павле Ивић, Место банатског херског говора међу

српским дијалектима. — Нови Сад, 1958 (посебан отисак

из зборника „Банатске Хере”), 326—353.

Pavle Ivić, Die serbokroatischen Dialekte. Ihre Struktur

und Entwicklung. Erster Band. Allgemeines und die štoka

zvische Dialektgruppe. Mouton and co., “S—Gravenhage,

1958, стр. 325.

Павле Ивић и Александар Младеновић, Крашовански

текстови. — ЗарЛ, 1960, књ. III, 191—196.

Stjepan Ivšić, Današnji posavski govor.— Rad ЈАZU, 1913,

књ. 196, 124—254 (I); Rad ЈАZU, 1913, књ. 197,

9—138 (II) + карта.

Stjepan Ivšić, Šaptinovačko narječje. – RAD JAZU, 1907,

књ. 168, 113—162.

Ившић Шапт.

lИсторија народа Југосл.
Историја народа Југославије, књ. I и II, Београд (Про

света, издавачко предузеће), 1953, 1960.
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Историја српског народа

ИХ

ЈАЗУ

Јиречек Историја I

Јовић Рача

Јовић Трст.

ЈФ

КЈ

Клаић Рјечник

К–P

Лалевић Синоними

Ласт. Кор.

Маретић Граматика

Мил. Кик.

Мил. Црмн.

Милас Мостар

Милић. Кнеж. Србија

Михајл. Леск.

МЈ

Моск. Банат

Моск. Беогр.

Моск. Граница

Моск. Диј. карта

Историја српског народа (у шест књига). — Београд

(Српска књижевна задруга), 1981, књ. I, стр. 1-VIII—

701, 1982, књ. II, стр. 596.

источнохерцеговачки

Југославенска академија знаности и умјетности, Загреб.

Константин Јиречек, Историја Срба. Политичка исто

pија. Прва књига, до 1537. год. Друго, исправљено и до

пуњено издање. Превео Јован Радонић. — Београд

(Слово љубве), 1978, стр. ХVI + 512.

Dušan Jović, O glagolskim oblicima za obeležavanje prošlosti

и govorima Rače Kragujevačke. — Zbornik radova Više pe

dagoške škole u Zrenjaninu, 1962, књ. I, 27—42 + карта.

Душан Јовић, Трстенички говор. — СДЗб, 1968, књ.

ХVII, стр. ХVI + 238 + карта.

Јужнословенски филолог, П—ХL (Београд), 1905—1985.

Књижевност и језик. — Часопис Друштва за српско

хрватски језик и књижевност СР Србије и Друштва за

српскохрватски језик и књижевност СР Црне Горе,

Београд, 1954—1985.

Bratoljub Кlaić, Veliki rječnik stranih riječi. — Zagreb

(Zora), 1972, стр. ХVI + 1440.

Косовско—ресавски

Miodrag S. Lalević, Sinonimi i srodne reči srpskohrvatskoga

jezika. — Leksikoni sveznanje. Beograd, 1974, стр. XV--

1112.

Bogdan Lastavica, Korenički govor. — Nastavni vjesnik,

Zagreb, 1905—1906, књ. ХIV, св. 10, 752—765.

Prof. dr T. Maretić, Gramatika hrvatskoga ili srpskoga

književnog jezika. Treće, nepromijenjeno izdanje. Za štampu

pripremili Mate Hraste i Pavle Rogić. — Zagreb (Маtiса.

hrvatska), 1963, стр. 690.

Бранко Милетић, Извештај (о испитивању говора Ки

кинде и околине). — ГЗС, 1940, св. VII, 17—36.

Бранко Милетић, Црмнички говор. — СДЗб, 1940, књ.

IX, 209—663 (с картом).

Маtej Milas, Današnji mostarski dijalekat. — Rad ЈАZU,

1903, књ. 153, 47—97.

М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија. — Београд,

1876, стр. I—XXIV + 643.

Јован С. Михајловић, Лесковачки говор. — Библиотека.

Народног музеја у Лесковцу, Лесковац, 1977, књ. 24,

стр. 92 (са картом).

Македонски јазик, Скопје (Институт за македонски јазик

„Крсте Мисиpков“), 1950—83, књ. I—XXXIV.

Милош С. Московљевић, Извештај о испитивању говора

средњег и јужној Баната. — ГЗС, 1939 (1940), св. VII,

57—60.

Милош С. Московљевић, Неколико речи о београдском го

вору. — Белићева споменица, Београд, 1921, 132—140.

Милош С. Московљевић, Данашња граница између екав

ског и јекавског изговорау Србији. — Прилози за књижев

ност, језик, историју и фолклор, Београд (Филолошки

факултет), 1929, књ. IX, 109—122.

Др Милош С. Московљевић, Дијалектолошка карта

Војводине. — Прештампано из „Гласника Југосло

венског професорског друштва”, Београд, 1938, књ.

ХVIII, св. 11—12, 1—32.
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Моск. Извештај I

IМоск. Извештај II

Моск. Икавски

Моск. Поцер.

Ник. Кол.

Ник. Мачва

Ник. Срем

Ник. Тршић

М. Ник. Генитив

М. Ник. Гороб.

НЈ

НССВД

Окука Рама

Павл. Рача

З. Павл. Конс. секвенце

М. Павл. Срет.

М. Павл. Шумадија

Петр. Врака I

Петр. Врака II

Петр. ГБК

Петр. Зета

Милош Московљевић, Извештај (о путовању ради

проучавања икавских трагова у северној Србији и Срему).

— ГЗС, 1937, св. IV, 25—29.

Милош Московљевић, Извештај (о путовању ради

проучавања икавских трагова у Србији и Срему). —

ГЗС, Београд, 1938 (1939), св. VI, 40—41.

Милош С. Московљевић, Икавски говор у СР Србији. —

ЈФ, 1963—1964, књ. ХХVI, св. 1-2, 471—509.

Милош С. Московљевић, Акценатски систем поцерског

говора. — Библиотека Јужнословенског филолога, Бео

град, 1928, књ. 1, стр. VIII + 110.

Берислав М. Николић, Колубарски говор. — СДЗб, 1969,

књ. ХVIII, 1–71.

Берислав М. Николић, Мачвански говор. — СДЗб, 1966,

књ. ХVI, 179—313 + карта.

Берислав М. Николић, Сремски говор. — СДЗб, 1964,

књ. ХIV, 201—412 + карта.

Берислав М. Николић, Тршићки говор. — СДЗб, 1968,

Књ. ХVII, 367—473.

Мирослав Николић, Именице с наставцима -yl-ију у гени

тиву множине. — НЈ, н. c., 1981, књ. ХХV, св. 1-2,

82—99.

Мирослав Б. Николић, Говор села Гoрoбиља (код Ужичке

Пожеге). — СДЗб, 1972, књ. ХIX, 619–746.

Наш језик, Београд.

Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд (Ме

ђународни славистички центар СР Србије), 1971—85,

књ. I—XIV.

Miloš Okuka, Govor Rame (Uvod. Fonološke i morfološke

osobine). — Sarajevo („Svjetlost”. ООVJR Izdavačka dje

latnost), 1983, стр. 144 (са три карте).

Радослав М. Павловић, Облици деклинације и конјугације

у говору подручја Раче Крагујевачке (с посебним освртом на

акценат). — СДЗб, 1982, књ. ХХVIII, 7–61.

Звездана Павловић-Стаменковић, Консонантске сек

венце у штокавском дијалекту. — ППЈ, 1968, књ. IV,

69—119 (са 10 карата).

Миливој Павловић, Говор Сретечке Жупе. — СДЗб,

1939, књ. VIII, стр. 1—352 + карта.

М. Павловић, Напомене о народним говорима Шумадије

(Поводом посмртног дела акад. д-р Јов. Ердељановића

Етнолошка грађа о Шумадинцима).—ЈФ, 1953—1954, књ.

ХХ, 369—376.

Др Драгољуб Петровић, Гласовне особине говора Врачана

у Зети. — ГФФНС, 1972, књ. ХV/I, 179—209 + карта.

Др Драгољуб Петровић, Морфолошке особине у говору

Врачана. — ГФФНС, 1973, књ. ХVI/1, 201—233.

Др Драгољуб Петровић, Говор Баније и Кордуна.—Нови

Сад—Загреб (Матица српска—Просвјета), 1978, стр. 205

(са три карте).

Драгољуб Петровић, Судбина консонантских група сц,

шч, шћ, шђ у говору Зете. — ЗСРЛ, 1968, књ. ХI,

237—241.
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Петр. Змијање

Петр. Ровца

Н. Петр. Мађарска

П. Ж. Петр. Шум. Кол.

Пецо ГИХ

Пецо Ђердап

Пецо-Милан. Ресава

Пеш. СК–Љ

Пиж. Колашин

ПОП. Госпођ.

Поп. Треће лице

ППЈ

Правопис

Рем. Јат

Рем. Кладањ

Рем. Плаховићи

Реш. Betonung

Реш. Шток.

Ристић-Кангpга Речник

РЈАЗУ I-XXIII

Др Драгољуб Петровић, О говору Змијања. — Библиотека

ЗФЛ, Нови Сад (Матица српска. Књижевно одељење),

1973, стр. 214 (са картом).

Драгољуб Петровић, Гласовни систем ровачког говора. —

ЗФЛ, 1965, књ. VIII, 157—184.

Наталија Петровић, Главније фонетске особине неких

српских говора у Мађарској. — ППЈ, 1979, књ. 15, 71—99.

Петар Ж. Петровић, Шумадиска Колубара. — СЕЗб,

1949, књ. LIX, 1—275 + табле I—XVIII + карта.

Асим Пецо, Говор источне Херцеговине. — СДЗб, 1964,

књ. ХIV, 1–200 (са картом).

Asim Peco, Govor derdapske zone (fonetsko-morfološke oso

bine). — ЗОРЛ, 1972, књ. ХV/1, 177—210.

Асим Пецо-Бранислав Милановић, Ресавски говор. —

СДЗб, 1968, књ. ХVII, 241—366 + карта.

Митар Б. Пешикан, Староцрногорски средњокатунски и

љешански говори. — СДЗб, 1965, књ. ХV, стр. VIII - 294

+ карта).

Мато Пижурица, Говор околине Колашина. — Титоград

(ЦАНУ. Посебна издања, књ. 12. Одјељење умјетности,

књ. 2), 1981, стр. 251 (са картом).

Иван Поповић, Говор Госпођинаца у светлости бачких

говора као целине. — Београд (САНУ. Посебна издања,

књ. СLХХV. Одељење литературе и језика, књ. 21),

1968, стр. 248.

Иван Поповић, Треће лице множине презента у војво

ђанским говорима. — Зборник Матице српске, Серија

друштвених наука, Нови Сад, 1952, књ. 4, 114—128.

Прилози проучавању језика, Нови Сад (Издаје Катедра

за јужнословенске језике Филозофског факултета у

Новом Саду), 1965—85, књ, 1—21.

Правопис српскохрватскога књижевног језика са право

писним речником. — Нови Сад—Загреб (Матица српска

— Матица хрватска), 1960, стр. 829.

Слободан Реметић, О незамењеном јату и икавизмима у

говорима северозападне Србије.— СДЗб, 1981, књ. ХХVII,

7—105 (са картом).

Слободан Н. Реметић,Фонетске и морфолошке карактери

стике говора Срба у Кладњу и околини. — ППЈ, 1970,

књ. 6, 105—133.

Мр Слободан Реметић, О још једном незапаженом

екавско-јекавском босанском говору. — НССВД, 1982,

књ. ХI, св. 2, 181—186.

Milan Rešetar, Die serbokroatische Betonung sidzvestlicher

Миndarten. — Wien (Kaiserliche Akademie der Wissen

schaften, Schriften der Balkancommission. Linguistische

Abteilung I), 1900, 4° 222 ступца.

Milan Rešetar, Der štokavische Dialekt.—Wien (Каls. Akad.

der Wissenschaften, Schriften der Balkankommission, Ling.,

Abt. VIII), 1907, 4° 320 стубаца (са две карте).

Dr phil. Светомир Ристић и Јован Кангpга, Речник

српскохрватског и немачког језика. — Београд, 1928.

Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Na svijet izdaje JAZU.

—Zagreb, 1880—1976, књ. I—XXIII.
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РМС I—VI

PСАНУ I—XIII

Ружичић Пљевља

Ружичић Тешањ–Маглај

САНУ

С-В

СДЗб

СЕЗб.

Сек. Текстови

Секереш Даљ

Секереш Осијек

Симић Левач

Симић Скица

М. Симић Обади

СКА

Скок Рјечник

Станић Ускоци I

Станић, Ускоци III

Стан. Тимок

Стев. Гружа

Стеван. Ђак.

Стеван. ИЦД

Стеван. Метохија

Стеван. ССХЈ I

Речник српскохрватскога књижевног језика.— Нови Сад

— Загреб (Матица српска— Матица хрватска), 1967—69,

књ. I—III, Нови Сад (Матица српска), 1971—76, књ.

IV–VI.

Речник српскохрватској књижевног и народног језика. —

Београд (Српска академија наука и уметности — Институт

за српскохрватски језик), 1959—1984, књ. I—XII.

Гојко Ружичић, Акценатски систем пљеваљског говора. —

СДЗб, 1927, КЊ. III, 113—176.

Гојко Ружичић, Један незапажен босански говор. — При

лози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд,

1936, књ. ХVI, св. 2, 236—254.

Српска академија наука и уметности, Београд

смедеревско-вршачки

Српски дијалектолошки зборник, Београд, 1905—84, књ.

I—XXX

Српски етнографски зборник, Београд,

књ. I—XCIII.

Невeнка Секулић, Збирка дијалекатских текстова из

Војводине. — СДЗб, 1981, књ. ХХVII, 107–305 -- карта.

Stjepan Sekereš, Govor daljskih Srba. — ЗарЛ., 1964, књ.

VII, 141—152.

Stjepan Sekereš, Govor osječkih Srba. — ЗСРЛ,

књ. VI, 139—148.

Радоје Симић, Левачки говор. — СДЗб, 1972, књ. ХIХ,

1—618 + карта.

Радоје Симић, Скица за дијалектолошку карту северне

Србије. — Југословенски семинар за стране слависте, Бео

град, 1980, књ. 31, 93—136.

Милорад Симић, Говор села Обади у босанском Подрињу.

— СДЗб, 1978, књ. ХХIV, 1—124.

Српска краљевска академија, Београд

Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga

jezika. – Zagreb (ЈАZU), 1971—1974, књ. 1—IV.

Милија Станић, Ускочки говор Г. — СДЗб, 1974, књ.

ХХ, 1—259.

Милија Станић, Ускочки акценат. — СДЗб, 1982, књ.

ХХVIII, 63—191.

Маринко Станојевић, Северно-тимочки дијалекат. —

СДЗб, 1911, књ. II, 360—463.

Игрутин Стевовић, Шумадијски говор у Гружи с особи

тим освртом на акценте. — СДЗб, 1969, књ. ХVIII, 401

—635 + карта.

М. Стевановић, Ђаковички говор. — СДЗб, 1950, књ.

ХI, IV + 1—152.

Михаило Стевановић, Источноцрногорски дијалекат. —

ЈФ, 1933—1934, књ. ХIII, 1—128 + карта.

Михаило Стевановић, Извештај о дијалекатском испити

вању Метохије. — ГЗС, 1938 (1939), св. VI, 56—69.

М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик. Гра

матички системи и књижевнојезичка норма. — Београд

(Научна књига), 1975 (треће издање), књ. I, стр. Х-653.

1894–1980,

1963,
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Стојан. Врњци

Тешић Љешт.

Тешић. Узовница

Томљ. Буњ. диј.

Ћупић Бјелоп.

Ћупић Зета

Финка-Шојат Винковци

ФО

Хам Подравина

ХДЗб

Хирт Икавски

Храсте Хвар

ЦАНУ

IЦвијић Балкан. пол.

Цвијић Метанаст.

кретања

Шабан. Турски извори

Ш—В

. Шимунд. Бекија

Шкаљић Турцизми

Шурмин Сарајево

Ljublomirl Stojanović, Dialektologische Miscellen aus der

Gegend von Vrnici im Kruševacer Kreise (in Serbien).

— Аrchiv für slavische Philologie, Berlin, 1903, knj.

ХХV, 212–218.

Милосав Тешић, Говор Љештанског. — СДЗб,

књ. XXII, 159—328 (са картом).

Милосав Тешић, Фонетске особине говора азбуковачкој

села Узовнице. — ЈФ, 1978, књ. ХХХIV, 169—191.

Gr. Bud. Tomljenović, Bunjevački dijalekat zaleđa senjskoga

s osobitim obzirom na naglas. – Nastavni vjesnik, Zagreb,

1910, књ. ХIX, св. 5, 335—348, св. 6, 401—414, св. 7,

483—499, св. 8, 579—604.

Драго Ћупић, Говор Бјелопавлића. — СДЗб, 1977, књ.

ХХIII, стр. IX + 226 (са картом).

Драго Ћупић, Преглед главнијих особина говора Зете. —

ЈФ, 1977, књ. ХХХIII, 265—284.

Božidar Finka i Antun Šojat, Hrvatski ekavski govori jugo

zapadno od Vinkovaca. — Radovi Centra za znanstveni

rad — Vinkovci. Poseban otisak. Zagreb, 1975, 5—131.

Fonološki opisi srpskohrvatskih/hrvatskosrpskih, slovenačkih

ti makedonskih govora obuhvaćenih Opšteslovenskim lingvistič

kim atlasom. — Sarajevo (Posebna izdanja ANUBiH, knj.

LV. Odjeljenje društvenih nauka, knj. 9), 1981, стр. VIII

(непаг.) + 828 -- карта.

Dr Josip Hamm, Štokavština Donje Podravine. — Poseban

otisak iz 275. knjige Rada JAZU, Zagreb, 1949, 1—70 +

карта.

Нrvatski dijalektološki zbornik, Zagreb (JAZU), 1956—82,

књ. I—VI.

Н. Нirt, Der ikavische Dialekt im Königreich Serbien. —

Wien (Sitzungsberiсhte der Kais. Akademie der Wissen

schaften in Wien. Philosophisch-historischen Classe

СХLVI), 1903, V Abh., 1–56.

Mate Hraste, Čakavski dijalekat ostrva Hvara. — ЈФ, 1935,

књ. ХIV, 1—55 -- карта.

Црногорска академија наука и умјетности, Титоград

Јован Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске

земље. Основи антропогеографије. — Београд (Завод за из

давање уџбеника Социјалистичке републике Србије),

1966, стр. 583.

Јован Цвијић, Метанастазичка кретања. Њихови узроци

и последице. — СЕЗб, 1922, књ. ХХIV, LVIII) + 96

+ карта.

Др Хазим Шабановић, Турски извори за историју Бео

града. Књ. I, св. 1: Катастарски пописи Београда и око

лине 1476—1566. — Београд (Историјски архив Београ

да), 1964, стр. ХLI —- 662.

шумадијско-војвођански

Mate Šimundić, Govor Imotske krajine i Bekije. — Djela,

Sarajevo (ANUBiH, књ. ХLI. Odjeljenje društvenih nauka,

knj. 26), 1971, стр. 219 + карта.

Abdulah Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvatskosrp

skom jeziku. Treće izdanje. — Sarajevo (Svjetlost), 1973,

стр. 662.

Đuro Šurmin, Osobine današnega sarajevskog govora. —

Rad ЈАZU, 1895, књ. СХХI, 186—209.

1977,
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